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Ir Palestinoj Žydu 
Nenori

ITALIJA RORMALIAI 
PRISIJUNGĖ 

ETIOPIJĄ

HOOVER NENORI
PREZIDENTYSTES

DARBA
IR DARBININKŲ Ž1N1

PRAŠO DAUGIAU DAR
BŲ

Washington. — Amerikos 
Darbo Federacijos viršinin
kai skelbia kad darbininkų 
skaičius nemažėja lygiai su 
didėjančiu šalies biznio at
sigavimu. Todėl Federaci
ja išleido atsišaukimą į val
džią ir biznius rūpintis pa
tiekimu daugiau darbų be
darbiams.

Korporacijų pelnai paro
do šalies biznių atsigaivini
mą, tačiau korporacijos vi
sai užmiršta pažiūrėti į slo
pinantį bedarbių padėjimą.

JERUZOLIMĄ APLEI
DŽIA ŽYDAI IR 
KRIKŠČIONYS

Roma. — Italijos senatas 
Gegužės 16 d. paskelbė jog 
prijungia užkariautą Etio
piją prie Italijos, ir kara
lius Viktoras Emmanuelis 
apšaukiamas Etiopijos im
peratorium.

Popiežius taip pat prip'a- 
žysta Italijos grobį teisėtu 
ir ruošia pradėti didelį mi
sijų darbą tarp užkariautos 
šalies juodųjų.

irJeruzolimas. — Arabai 
Žydai pradėjo labai nesu
gyventi šioje vadinamoje 
Žydų žemėje, Palestinoje, ir 
pačiame -Jeruzolime. Pas
tarų savaičių Arabų už
puolimuose ant Žydų, nužu
dyta arti 30 Žydų.

Miesto valdžia negalėda
ma kitaip suvaldyti riauši
ninkus, išleido įsakymą va
kare nuo 7 valandos niekam 
nesirodyt gatvėse.

Žydai pradėjo apleisti šį 
miestą, ir su jais pradėjo 
iš ten šalintis ir krikščio
nys. Iš buvusių 5,000 Žydi] 
gyventojų Jeruzolime tiktai 
200 jų šeimų teliko.

Arabai pradėjo smarkią 
Valdžia išlei- propagandą tarp savo žmo- 

do įsakymą visiems gryžti nių, kad neįsileistų Žydų į

Meksikoje buvo sustrei
kavę 48,000 gelžkelių dar
bininkų, tačiau streikas ne
ilgai tęsėsi.

dirbti bėgyje ..24 „valandą,, 
nes kitaip praras savo tei
ses į darbus ir į jų vietas 
bus imami kiti. Streikas 
buvo neteisėtas.

Palestiną.
Taigi Žydams ir jų “ža

dėtoje žemėje” nenori vie
tos duoti.

Clevelande, išvengta ga- 
solino stočių patarnautojų 
streiko, kuomet darbinin
kams pažadėta duoti apmo
kamas atostogas. Streikas 
butų palietęs 2,000 darbi
ninkų.

Ohio valstijoje, Balandžio 
mėn. bėgyje, i Įvairius dar
bus paimta 7,622 ir į val
džios darbus pastatyta virš 
10,000, taip kad arti 20,000 
darbininkų, vyrų ir mote
rų sulaukė geresnių dienų.

Clevelande iš to skaičiaus 
gavo dirbti apie 10,000 dar
bininkų.

Ispanijoje, Penaroya ang
lies, vario ir geležies kasyk
lose 400 darbininkų sustei- 
kavo ir atsisakė iš kasyklų 
išeiti."

Nemato 30 valandų dar
bo savaitės. Washingtone, 
atstovų buto nariai tikrina 
kad dar bent šiame posėdy
je nebus nieko daroma su
trumpinti darbo savaitę iki 
30 valandų.

PERVERSMAS AUSTRI
JOJE

Praeitą savaitę, Austri
joje, be kraujo praliejimo, 
įvyko perversmas: išversta 
Austrijos fašistų vado von 
Starhembergo galybė ir vi
sas šalies diktatorius liko 
kancleris Schuschnigg.

Princas von Starhemberg 
laikė Italijos pusę ir patai
kavo Mussoliniui. Sakoma 
kad tą perversmą prieš jį 
suruošė Anglas Sir Austen 
Chamberlain, kurs buvo at
silankęs Austrijoje kaipo 
svečias.

Anglija nenorėjo kad Au
strija, Italijos kaimynė, bu
tų tokia prielanki Mussoli
niui, su kuriuo Anglija ko
vojo tikslu sulaikyti Etio
pijos karą, bet nepajiegė.

Sakoma kad Princas von 
Starhemberg atsilankė Ita
lijoje, kur jięško gauti rei
kalingos amunicijos ir gal 
but paskelbti atvirą karą 
jį pastūmusiai pusei. Jisai 
atsisako išskirstyti savo ka- 
riumenę, vadinamą “nami
nė sargyba”.

Automobilių dalių gamy
ba Clevelando dirbtuvėse 
šiuo tarpu eina aukščiau
siu saiku. Darbai taip ge
rai eis sakoma iki Birželio 
mėnesio pabaigai.

Plieno ir geležies darbai 
eina vidutiniškai gerai, ir 
automobilių išdirbystės ir 
gelžkeliai vis užima pirmą 
vietą plieno gaminių reika
lavime.

ANGLIJA IR RUSIJA TA- 
; RIASI

Londonas. — Anglijos -ir 
Rusijos komisijos pradėjo 
kalbėti apie galimą susita
rimą del karo laivynų di
dumo. Jeigu tas pavyks su 
Rusija, toliau Anglai mano 
tuo pat reikalu tartis su 
Vokietija.

Suv. Valstijų senatas už- 
gyrė $52$,000,000 sumą g>. 
V. kariška laivyno reika
lams sekančiam metui.

ETIOPIJA NORI LAI
KYTIS

Londonas. — Iš Etiopijos 
atėjo pranešimas Etiopijos 
pabėgusiam i m p e r atoriui 
jog įsisteigė slapta Etiopi
jos vyriausybė, kuri kovos 
prieš Italus užkariautojus.

Etiopų vyriausybė esanti 
įsikūrus Gore mieste, 225 
mylios nuo Adis Ababa, kur 
dar Italijai visai nėra pa
siekę.

ITALAI ŠAUDO ETIOPUS
Adis Ababa. — Italijos 

kariška vyriausybė Etiopi
joje pasiėmė daryti savo 
tvarką. To pasekmėje jau 
daug Etiopų sušaudė. Sa
ko kad mirties bausmę tai
ko tik tiems kurie pasižy
mėjo žmogžudystėmis ir 
plėšimais miesto laike Etio
pų kariumenės pabėgimo iš 
sostinės.

Paskutinis žuvęs nuo Ita
lų kulkų buvo milžinas Ba- 
lahu, 7 pėdų 5 colių aukš
čio Etiopas, kuris impe
ratoriui tarnavo kaipo ne- 
šiotoias skėčio nuo saulės. 
Jis Italų apkaltintas špie- 
gavime ir plėšikavime, ir 
sušaudytas.

JAPONIJA STIPRINASI 
KINIJOJE

Tientsin, Kinija. — Šio
se dienose Japonija atsiun
tė dar 7,600 savo kareivių 
ant Kinijos žemės, tikslu 
plėsti savo užgrobinėjimus.

Japonija smarkiai stipri
nasi Tientsin srityje, kurio
je turi jau viso 10,000 savo 
kareivių. Čia statydins di
delį platų modernišką plen
tą ir įrengs naujus barakus 
ir lėktuvams stotis.

Toks Japonų stiprinimas! 
Kinijoje taikomas ar užka
riavimui šiaurinės Kinijos 
ar ruošimuisi atsitikime ka
ro su Rusija.

RUSIJA RUOŠIA DIDE
LĮ KARO LAIVYNĄ

Rusija pasiskelbė jog ji 
stengsis išstatydinti Pacifi- 
ke didžiausį karo laivyną 
kuriam negalės susilyginti 
kitos šalys. Tai pagrasini
mas Japonijai.

Taip pat žada įrengti di
delį karo laivyną Baltijos 
juroje, kas nemaloniai at
siduos į Vokietiją.

Bruzdėjimas prięš Hitle
rį. Yra žinių kad^iose die
nose Berline suimta. 200 vy
rų, buvusių Hitlerio artimų 
sargų, kurie buk rųošę suo
kalbį jį išversti.

Chicago. — Herbert Hoo-! 
ver, Republikonų partijos 
agitatorius, buvęs, preziden
tas, šiose dienose pradėjo 
aiškiai pasisakyti jog jisai 
į prezidento vietą nekandi
datuoja. Hoover sako jis 
važinėjo su kalbomis ir kri
tikavo Rooseveltą todėl kad 
norėjo iškelti jo valdžios 
netikslumus ir parodyti ša
lies gyventojams dabartinės 
administracijos klaidas.

Hoover tą sako turbut 
dabar kuomet daugelyje pa
skirų valstijų praėjo kandi
datų nominacijos ir jis pa
matė kad niekur, jo neno
minuoja į prezidentus.

Kareiviai Bonus Pradės
Gauti Birželio 15

da-
pa- 
pa- 
bo-

Už trijų savaičių nuo 
bar visoje šalyje pradės 
sklisti milijonai dolarių 
vidale karo veteranams 
nų, kuriems bus, išmokėta
kelių mėnesių bėgyje virš 
du bilijonai dolarių.

Sulyg apskaičiavimų, di
džiausias sumas iš tų pini
gų paims du šaltiniai, vie
nas iš jų, apsimokėjimas 
veteranų užvilktų skolų, ki
tas, pasitaisymas ir įsikū
rimas namų, kiti ■ visi pini
gai bus išleisti greitai ir ne
reikalingiems tikslams. La
bai daug yra tokių vetera
nų kurie jau pasisakė kad 
gavę savo šimtus dolarių 
jie nenustos gėrę iki nepra- 
gers iki paskutinio cento.

Pora bilijonų dolarių pa
teks į Įvairiausių biznių ša-Į 
kas.

TRAUKIASI Iš TAUTU 
SĄJUNGOS

Geneva. — Pietų Ameri-j 
kos respublika Guatemala 
išsimetė iš Tautų Sąjungos..' 
Tikima ir daugiau Pietų 
Amerikos valstybių išsimė
tant. Prieš kokį laiką jau 
yra išsimetusios šios Ame
rikos valstybės: Brazilija, 
Costa Rica ir Paragvajus.

TOWNSEND SURIN
KO ARTI MILIJONĄ 

DOLARIŲ
Washington. — Atstovų 

Buto komitetas tardantis 
iDr. Townsenda ir jo “$200 
į mėnesį senatvės pensijos” 
plano vykdytojų veikimą, 
iš paties Dr. Townsend’o 
patyrė kad jo organizacija 
nuo savo pradėjimo veikti 
iš žmonių surinko jau arti 
milijoną dolarių. Organi
zacija tapo inkorporuota 
1934 metų pradžioje.

Senis Dr. Townsend tapo 
pakviestas į Washington^ ir 
čia kamantinėjamas. Jisai 
pasakojo jog jo vardu vi
soje šalyje yra sutverta ar
ti 8,000 klubų, ir jų nariai 
gauna už savo mokamus 
pinigus “musų organizaci
ją”.

Žmonių palinkimas į tą 
jo projektą, kuris taip len
gvai daug žada, davė pro
gos Townsend’ui ir keliems 
jo draugams pasipinigauti.

LAIMĖJO $10,000 UŽ “NE
TINKAMĄ” RAŠTĄ

Emmetsburg, la. — Vie
na moteris, mėgstanti ra
šyti, buvo parašius novelę, 
kurią pasiuntė Vienam kny
gų leidėjui, bet jis grąžino 
jai rankraštį atsakydamas 
jog jos rašinys netinkamas. 
Ji nusiminus norėjo tą. sa
vo rašinį mesti į pečių ir 
sudeginti. Bet kaip tai jai 
prisiminė “Atlantic Month
ly” žurnalo paskelbtas no
velių konkursas, ji savo ra
šinį pasiuntė tam žurnalui 
ir šiose dienose laimėjo už 
tą novelę $10,000.

KOMUNISTAI NEPRISI
DĖJO

Paryžius. —Galutinai su
darytas naujas Prancūzijos 
rinkimuose laimėjusių kai
riųjų ministerių kabinetas. 
Jį sudaro tik socialistai ir 
radikalai socialistai, su Žy
du Leon Blum, premjeru.

Komunistai visai į minis
teriją neineina.

Leon Blum, kuris bus pir
mutinis socialistas Prancu-

Mirė iš išgąsčio. Newlzijos premjeras, nori rasti 
Yorke pereitą savaitę vie-,būdą visai panaikinti Pran- 
na senutė, pamačius savo'cuzijos karo skolą Ameri- 
kaimynę išbėgant iš 
degančiais rubais, iš 
čio mirė.

namų Į kai.

Lenkijos vyriausybės ka
binetas pereitą savaitę at
sistatydino, negalėdamas ir 
nežinodamas kaip apsidirb
ti su darbininkų bruzdėji
mu visoje šalyje. Naują mi
nisterių kabinetą sudarė

išgąs-

Pran-Tarp S. Valstijų) ir 
cuzijos šiose dienose užbai
gta tarifų karas, kuris tę
sėsi beveik 10 metų. Su
daryta nauja sutartis, kuri 
bus pelninga abiem šalim. iGen. Slawog-Skladkowski

Vasara Lietuvoje-. _Karvės ganykloj prie Nevėžio. -.(Tsb)

I Antrą Tautinę Konferenciją 
Clevelande!

Konferencija Įvyks Sekmadienį, Birželio 21 d.

Musų Lietuviško gyveoi- 
’ mo Amerikoje eiga pati iš- 
' šaukia antrą Tautinę Kon

ferenciją. ir ši antroji taip 
kaip ir pirmutinė, Įvyks 
Clevelande. ši konferenci
ja bus laikoma sekmadienį, 
Birželio 21 d.

Pirmutinė Bendra Tauti
ne Konferencija, laikyta 
Spalių 14 d. 1934 metais, 
padarė tiek naudos kad pir
miausioj vietoj sulaikė tau
tininkų ir sandariečių savi
tarpinius vaidus spaudoje 
ir tarp veikėjų. Pačių tų 
grupių sekėjų tarpe santi- 
kiai pasidarė sklandesni ir 
daugelyje reikalų galėjo iš
vien dirbti tautinius dar
bus.

Dabar sumanymas antrą 
Konferenciją šaukti gavo 
tautininkų ir sandariečių 
eilėse pritarimo kuomet pa
sirodė musų išeivijai rau
donojo fronto pavojus.

Raudonasis elementas — 
socialistai ir komunistai, i 
paskirai būdami persilpni, : 
susimetė į vieną.

Kurie tautininkai ir san- f 
dariečiai abejojo ar galima <

■ mums vieniems su kitais 
. santikiauti, lai pažiūri į ko

munistus ir socialistus: jie 
nei vieni nei kiti savo pa
grindinių principų neišsiža
da, net už juos savo spau
doje po senovei kovoja, ta
čiau tais klausimais kuriais 
užsispyrė tautininkus, san- 
dariečius ir katalikus nuka
riauti, sustojo išvien ir dir
ba visu Įtempimu.

Pasimokinkim iš priešų, 
sudarykim tokį pat bendrą 
frontą 
vojų! ------ ----------------
laukia musų iškeliamos vė
liavos 
kiančio ją eiti su mumis ir 
dirbti savo Tautos Garbei, 
Lietuvybės išlaikymui šioje 
šalyje! Mums miegant, vi
suomenė į kitą pusę nusisu
ka, išgirdus ten bruzdėjimą.

Visuomenė eis su mumis! 
Lietuviai nori būti Lietu
viais! Jeigu mokėsim pasi
gaminti gerus planus ir ne- 
tingėsim dirbti, raudonųjų 
šmėkla greit vėl bus pada
ryta nereikšminga!

Clevelando tautininkai ir 
sandariečiai laukia jūsų 21 
dieną Birželio!

prieš raudonąją pa- 
Lietuviu visuomenė

ir musų balso šau-

KIEK ĮSISKOLINĘ KLAIPĖDOS KRAŠTO 
ŪKININKAI

Klaipėdos krašte ūkininkai 
Įvairioms kredito Įstaigoms yra 
skolingi 42,603,000 litų. Bet 
tai nėra viskas. Klaipėdos kra
što bankininkai tvirtina, kad 
bendras ūkininkų Įsiskolinimas 
siekia 70,000,000 litų.

Liūdniausia tai kad tik 18,- 
000,000 litų visų skolų yra ilga
laikės ; visos kitos yra trumpa
laikės. Todėl suprantama kad 
Klaipėdos krašto ūkininkų būk
lė dėl tokio Įsiskolinimo yra ne
paprastai sunki.

Didžioje Lietuvoje viena ha 
žemės rikiui. naudojamo ploto 
turi maždaug 113.2 lt. skolos. 
Tuo tarpu Klaipėdos krašte vie
nam ha tenka apie 404 lt. sko
los. Klaipėdos krašto ūkininkų 
didžiausia Įsiskolinimo priežas
tis gludi tame kad geresniais 
laikais visa 
to draugijų 
džiausiomis 
milžiniškus
atsitikimų kada ūkininkai toms 
kredito draugijoms nuošimčiais 
išmokėjo didesnes pinigų sumas 
negu tos kurias jie pasiskolino, 
o skola ir toliau pasiliko skola. 
Tokiems bankams ir draugijoms 
rūpėjo ne krašto gerovė, o 
rišti ūkininkus tam tikrais 
sižadėjimais. Todėl duodant 
skolą, nebuvo atsižvelgiama
į jų didį, nei į reikalą kuriam 
duodama paskola.

Pavarčius kredito įstaigų ba
lansus, tuojau galima pastebė
ti kad paskolų išduodama dau
giausia tais metais kada vyks- 
sta krašto seimelio rinkimai. 
Iš to jau galima suprasti, kad 
paskolos duodamos ne ekonomi
niais bet politiniais išskaičiavi
mais.

Blogiausia tai kad krašto ad
ministracija kuo mažiausia da
ro žygių pagelbėti' prasiskoli
nusiems ūkininkams, i Dėl viso 
to Klaipėdos krašto ūkininkai

yra žymiai blogesnėje padėtyje 
negu Didžiosios Lietuvos ūki
ninkai.—Tsb.

eilė Vokiški] kredi- 
skolino pinigus di- 
sumomis, lirpdansos 
nuošimčius. Yra

su- 
pa- 
pa- 
nei

Vokiečiai Smarkiai Puo
la Latvius

Kaunas. — Po ilgesnio tylė
jimo paskutinėmis dienomis Ryt
prūsių oficiozinė spauda pradė
jo smarkiai pulti Latviją ir jos 
.vyriausybę. Pav., Preussische 
Zeitung- rašo, “Tas senų Vokie
čių kultūros turtų nusavinimas 
yra Latvijai gėda”. Nusavin
tieji gildijų namai buvę Vokie
čių kultūros centrai. Toliau 
laikraštis rašo, “Tokiais žygiais 
pries Vokiečių mažumas Lat
vija nė kiek nepasitarnauja sa
vo užsienio politikai. Daugiau
sia šiam savo elgesiui Latvija 
gali rasti pritarimo tiktai So
vietų Rusijoje”. Koenigsberger 
Allgemeine Zeitung rašo, jog 
Latvijos Vokiečių areštavimai 
esą vykdomi Sovietų Rusvi Įta
koje. šio laikraščio uždraudi
mas Latvijoje Rytprūsių Vok
iečių buvo sutiktas su dideliu 
pasipiktinimu.

Tenka pastebėti, jog sostinės 
spauda dėl gildijų likvidavimo 
Latvijoje paskutiniu laiku iš
laiko visišką tylą. Čia apie tai 
neužsimenama nė vien žodžiu. 
Politiniuose sluoksniuose taip 
pat vengiama kelti klausimai, 
kurie bent kiek mesti] šešėlį į 
Vokietijos ir Baltijos valstybių 
santykius. Vokiečių oficialiuo
se sluoksniuose pabrėžiama, kad 
ši Vokietijos laikysena Baltijos 
valstybių atžvilgiu yra diktuo
jama aukštesnių Vokietijos po
litikos interest] Rytų Europoje.

“L. Ą.”

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



DTK V A
SBURGH

J. ŠLIUPO PRA- 
; KALBOS

draugų, o ne tarp svetimtaučių KAS ĮVYKS CLEVE- 
nustumti kur į užkampę, kur 
nei 
lės

Lietuvis draugas nebėga
mus” surasti.

L. T. K. B. Komitetas.

LANDE BIRŽELIO
MĖNESĮ

juj ----------- <.
KODĖL VISIEMS LIETU

VIAMS BUS SVARBU 
ATSILANKYTI

■■■ ,nią.

S3-

bus 
Dr.

Pit sburghiečiai sujudo paty- 
^Jyęfkąl čia apsilankys senai bu- 

- vęs ir labai žinomas svečias, 
Dr. .Jonas šliupas. Jam priėmi- 

r prakalbas rengia Lietu-
.. dokslo Draugystė, Sanda- 

'‘jrCs Jčuopų sąryšis ir SLA. 3- 
čias.į Apskritis bendrai.

Prakalbos įvyks šį šeštadie- 
Gegužės 23 d., L.’M. D.

Įėję, nuo 8 vai. vakare. . 
\ Kiekvienam Lietuviui 

malonu ir svarbu pamatyti
Joną šliupą, tą veteraną Lietu
vybės kovotoją, kuris per kelis 
desėtkus metų' dirbo musų tar
pe Amerikoje, budindamas Lie
tuvius tautiškame susipratime. 
Jis dabar yra senukas, jau 75 
metų amžiaus, bet toks pat 
smarkus, iškalbus ir energin
gas. Jo kalbos apie Lietuvą 
bus jums įdomios ir svarbios*.^

Atsilankykit visi, atsiveskit 
e^avo draugus, nes daugiau jau 
tikrai jis pas mus 
kys, nes už trumpo 
į Lietuvą.

Lėšų padengimui 
įžanga, 15 centų.

Sekmadienį, Gegužės 24 
L. S. salėje, 818 Belmont 

valandą vakare
Apskričio vakarie- 
dalyvaus ir svečiai 
Dr. Jonas šliupas

J. Virbickas.

Cleveland, Ohio, šią vasarą 
bus didelis Amerikos Lietuvių 
suplaukime centras.

Birželio ;19 dieną pradedant, 
Clevelande bus įvairių konfe
rencijų ir seimų, štai jie:

Sandaros Seimas.
A. L. T. Sandaros Seimas,
Tautinė- Konferencija,
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 

Seimas,
Susivienijimo Lietuvių 

rikoje Seimas,
“Raudonojo fronto” 

gresas”.

Ame-

“kon-

neatsilan-
laiko gryš

bus maža

N. S., 7 
SLA. 3-čio 
nė, kurioje 
iš Lietuvos, 
su žmona.

d., 
st., 
bus

Artistė Barbora Darlys jau 
Detroite. Ji atvyko čia iš Čle- 
velando, ir koncertuos Lietuvių 
salėje šio šeštadienio vakare, 
Gegužės 23 d., nuo 7:30 vai.

Tai bus antra vieta kur ji 
dainuoja grynai Lietuviams, ir 
todėl Detroito Lietuviai pasi- 
stengkit ją pamatyti ir išgir- 

jos dainavimo. Nepavėluo- 
į programą. Kom.

viskas 
dar ir dau-

Ame-
pa-

sti 
kit

KEARNY, N. J

ku- 
mė- 
sto- 
pa-

RAGINA APSAUGOTI NUO 
POTVIN 10

Johnstown, Pa. — šis mies
tas buvo skaudžiai paliestas 
Kovo 17-tos potvinio. Da
bar, iš viso miesto gyventojai 
ir vaikai rašo Prezidentui Roo- 
seveltui laiškus prašydami kad 
valdžia darytų visų pastangų 
apsaugoti miestą nuo pasikar
tojimo potvinio nelaimės, 
zidentas gavo virš 20,000 
kų iš šio miesto.

Pre- 
laiš-

PADIDINO MEDŽIOKLĖS 
PLOTUS

Pennsylvania os valstijoj pa
starų trijų mėnesių bėgyje pa
daryta dar 8042 akrai medžio
klinių miškų. Viso dabar val
stijoje bus 499,384 akini miškų 
ir krūmynų ir ežerynų kuriuo
se galės laiką leisti tą sportą 
mėgstantieji, kurie kas metą 
paskirtais laikais, šautuvus 
siėmę, keliauja, ką 
šaudami, ar kartais 
tą nušaudami. Kas 
keliolika medžiotojų
nušaunami arba patys per 
atsargumą su šautuvais 
šauna.

pa- 
nu- 
ki- 
po

nors
vienas
metai

buna kitų

LIETUVIU POLITIKOS 
KLUBAS

Gegužės 3 d. sukako 20 me
tų kaip inkorporuotas vietos 
Lietuvių Politikos Klubas, šis 
Klubas kaip tik susiorganiza
vo, naciai mokėdavo po 10c. į 
mėnesį duoklių, o po keturių 
metų pradėjo mokėti po 25c, ir 
pabaigoje 1920 metų nusipirko 
žemę del savo namo statymo, 
kas ir buvo padaryta, šiandien 
L. P. Klubas turi nuosavę na
mą su didele sale, susirinki
mams kambariais, dailiu bufe
tu, turi ir daržą prie, namo, ir 
užlaiko gana tvirtą beisbolo 
komandą. Kada ateiviai Lietu
viai pradės išmirti, visą tą klu
bo nuosavybę paims Lietuvių 
.jaunimas į savo rankas. Tik 
vertėtų visiems vietos Lietu
viams labiau susidomėti šiuo 
klubu, kaip suaugusiems taip 
ir jaunimui.

Rinkimų dienai artinantis, 
pradeda virti ir politika, 
miestas yi 
tvirtovė, i
tuo.ia Republikonų sąrašu, po 
kelis kandidatus į tą pačią vie
tą. Iš šio distrikto į Suv. Val
stijų Kongresą kandidatuoja, 
jau ketvirtam terminui, Fred 
Hartley. Jis yra šiame mieste 
užaugęs, visų pažystamas, kar
tu su Lietuvių vaikais žaidė 
bolę, jaunas, simpatingas, ir 
Lietuviams prijaučiantis vyras. 
Lietuviai prašomi balsuoti visi 
už Hartley. .1. V. Baltrukonis.

L. T. K. šv. Marijos bažny- ~ ~
čia ruošia apvaikščiojimą arba 
paminėjimą Tautiškų Kapinių, 
kaip tas kas sietai buvo daro
ma pačiose kapinėse, su tru.kš- 
mingu pikniku. Bet šymet pa
minėjimas bus ne kapinėse bet 
tiesiog bažnyčioje, 331 Reed 
St., nuo 
31 d.

šiuomi 
lankyti į 
ką tautišką apvaikščiojimą.

Nors tautiškų kapinių šian
dien L. T. K. B. nebevaldo, bet 
istorišką 
palaikyti, nes gal trumpoje at
eityje vėl bus veikiama bend
rai su nauja energija išvien. 
Gyvenimo sąlygos per eilę me
tų buvo sunkios ir nieko svar
baus nebuvo galima nuveikti, ir 
L. T. K. B. tautiškų kapinių 
nepajiegė finansiškai sutvarky
ti, turėjo atidėt ant toliau. Lai
kui bėgant aplinkybės pagerės 
ir bus galima viskas lengviau 
veikti ir darbas eis pirmyn 
laibai sparčiai.

Tautiškos kapinės svarbu tu
rėti mums tautiečiams Phila- 
delphijoje, nes reikalinga turė
ti pasilsio vieta kada mirtis pa
kirs mums gyvybės sparnus, 
kad galėtume būti tarpe savoi

PHILADELPHIA

nusi-

PA
AP VAIKŠČIOJIMAS TAUTIŠ

KŲ KAPINIŲ

bažnyčioje,
11 vai. ryto, Gegužės

prašome visus atsi- 
šį svarbų visuomeniš-

atminimą stengiasi

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

nueis piššš. .. . . ,
SLA. kuopos kurios rinkot 

delegatus į randonųjų “kongre
są”, įsakykjį jiems dalyvauti 
tautinėje konferencijoje Birže
lio 20 ir 21 dienoinis. Toje^cpn- 
ferencijoje nebus jokių riksmų 
ir protestų tijc rimti pasikalbė
jimai kaip palaikyti Lietuvybę 
Amerikoje, kaip jaunimą pri
traukti djrbti musų organizaci
jose ir kiti svarbus klausimai.

Supa Garba.

Dr. D. Alseiką Prisiminus
— 
niaus krašto Lietuvių likimą, 
apie darumą jiems neapsakomą 
skriaudą ir* apie tarpųsaves 
Lietuviškas peštynes Vilniuje, 
apie nesantaiką, apie nesupra
timą ir negerbimą vieni kitų.

Nors jis pats jau buvo pasi
traukęs iš platesniojo, viešojo 
Lietuviuko darbo, kai kas buvo 
jį ir nuskriaudęs, tačiau jisai 
nesiskundė savimi, nesirūpino 
savo reikalais, bet nuoširdžiai 
j ieškojo būdų sutaikinti Lietu
vius, nuoširdžiai norėjo kad vi
siems Lietuviams Vilniaus kra
šte butų vienodai brangus Lie
tuvybės reikalai ir kad vado
vaujantieji Vilniaus krašto Lie
tuviai neskirstytų vienų sūnu
mis, kitų — posūniais. . .'.

Kaip buvo kultūringas žmo
gus taip kultūrinėmis priemo
nėmis ir savo tikslų siekė. Per 
spaudą, per knygą jis švietė 
Lietuvių liaudį, per tą pačią 
spaudą ir su savo idėjiniais ar 
asmeniniais priešais kovojo. Už 
tokiaš atviras, viešas kovas 
jis buvo gerbiamas ir jo priešų.

Man, kartoju, jis buvo vienas 
iš daugelio mano mylimų mo
kytojų Vilniuje ir vienas iš ge
rų prietelių, kuris neklausė ma
nęs mano nusistatymų, neklau
sė mano partinių pažiūrų, bet 
žiurėjo į mane kaip į Lietuvį, 
augančią, jaunesnę jiegą, kuri 
gal šiokiu ar kitokiu budu gali 
būti naudinga Lietuvai, plačiai 
jos visuomenei. Ir ne man vie
nam jis toks buvo, šimtai ma
no draugų iš Vilniaus pasakys 
tą pat. šimtai jo mokinių šian
dien draugią su manim pajus tą 
skaudų- smūgį kada turės pasa
kyti :

“Musų tarpe nebėra musų 
gero daktaro, nebėra musų mo
kytojo!. ...”

Skaudu kad tas žmogus ku
riam taip labai rūpėjo Vilniaus 
krašto išlaisvinimas, kurio lai
svei jis tiek daug dirbo, auko
josi, — .jis pats nesulaukė tos 
laisvės ir atsigulė į pavergtą 
Vilniaus žemę. . . . Nelengva 
jinai jam. Bet , mes, likusieji 
jo mokiniai, jo prieteliai, kaip 
jis musų visų buvo, lengvinsi
me jam sunkią Vilniaus kraš
to pavergtą žemę, sieksim gar
bingos laisvės tame krašte ir 
jos pasieksim.

Prie šiandien pilamo naujo 
kapo Vilniaus žemėje lenkiu sa
vo galvą reikšdamas didžią pa
garbą peranksti mirusiam di
džiam Lietuviui, geram žmo
gui, šviesios atminties Dakta
rui D. Alseikai. Skiria mus 
platus- vandenynas, skiria da
bar jau kapas, bet jungia mus 
bendra idėja — Vilniaus meilė.

Rašo V. UŽDAVINYS,
V. S. Atstovas.

švietimo draugijai 
jos bendradar- 

žodžiui” ir ki- 
istaigoms yra 
nuostolis, 
spraga...
kelios dienos

di-

TAUTINĖS VIENYBĖS 
SEIMĄ!

Užu
Toli,
Bet ir mus jinai užkliudė
Metais dvidešimts šeštais.

jūry audra kilo, 
toli nuo čionais,

Bet tai ne
Clevelande ■ bus 

giau ko įdomaus. Plačios 
rikos Lietuviai gaus progą
matyti nepaprastą dalyką 
Lietuvių Kultūrinį Darželį, 
ris bus išbaigtas Birželio 
nesį. Tame Darželyje jau 
vi Dr. Jono Basanavičiaus 
minklas ir baigiama įrengt
dimino Stulpai. Tai vienatinis 
tos rūšies paminklas Lietuvai 
už pačios Lietuvos ribų.

Toliau, seimų laiku Clevelan
de bus surengta Skulptoriaus 
Petro Rimšos Meno Paroda, ku
rią kitaip diduma Amerikos 
Lietuvių negales matyti kaip 
tik atsilankę į Clevelandą.

Skulptorius P. Rimša nese
nai atvažiavo iš Lietuvos ir 
pirmą savo parodą surengė Chi- 
cagoje.

Dar priedui to visko — pas
kutinėse seimų dienose atsida
rys Didžiųjų Ežerų Paroda — 
ji rengiama sąryšyje su Cleve
land© miesto 100 metų sukak
tuvėmis. Ji bus panaši į buvu
sią Chicagoj pasaulinę parodą.

Sąryšyje su Lietuvių sei
mais, bus’ surengta labai pui
kių programų Lietuvių salėjo, 
kuriuose dalyvaus Amerikos 
Lietuvių' įžymybės — dainos ir 
muzikos žvaigždes,

Tokių ' prograimi bus per ■ vi-. 
są savaitę laiko. Į vieną .ar ki
tą jų galės atsilankyti iš arti
mų ir tolimesnių miestų svečiai 
Lietuviai, vienai ar kitai die
nai. Taigi tie kurie turit leng
vus susisiekimo budus ir gana

Beklaidžiojantį po Amerikos 
LietuvitUkolonijas Vilniaus rei
kalais, Gegužės 15 d. atvykus į 
Wilkes-Barre, Pa., pasiekė ma
ne iš to paties Vilniaus skaudi 
ir liūdna žinia:

Gegužės 9 d. musų sostinėje 
netikėtai mirė Dr. D. Alseika.

Tai skaudus smūgis Vilniaus 
krašto Lietuviams išviso, o 
“Kultūros’
ir artimiems 
biams, “Vilniaus 
toms artimoms 
nepavaduojamas 
dėlė skriauda ir 

Praslinks dar
ir Amerikos Lietuvių spauda 
susilauks tikslesnių ir tikresnių 
žinių apie Dr. Alseikos ligą ir 
mirtį, jo 
mo dienas, 
jo, plačiau 
kaip buvęs 
cientas ligonis jo anais laikais 
vedamoje Lietuvių Ligoninėje, 
negaliu nurimti nepareiškęs 
bent kelių pagarbos žodžių 
šiam musų suvargusio Vilniaus 
krašto veikėjui, darbininkui, 
ne vieno suvargusio ir nu
skriausto draugui.

Tai buvo žmogus gilaus pro
to, ramaus ir kantraus budo, 
taktiškas, mokėjęs gražiai su
gyventi ne tik su įvairiomis 
Lietuviškomis grupėmis pačia
me Vilniuje, bet ir su vietos 
tautinėmis mažumomis, su Gu
dais, Lenkais, žydais ir kitais. 
Jis jiems nepataikavo, jis grie
žtai gyrė visur Lietuvių tau
tos reikalus, bet skaitydamasis 
su susidariusia^ okupacine pa-

su-

Ir su j ūdom mes bėgioti, 
Lyg tos skruzdės be galvų; 
Protestavom, ir raminom, 
Ir prisakėm daug kalbų.

paskutines gyveni- 
Bus viskas, be abe- 
aprašyta, tačiau aš, 
jo mokinys, jo pa

Viens Į kitą skersakiavom, 
Net prie priešų bėgom glaustis;
Mat, pamiršom savo širdį, 
Nenorėjom sielos klaustos.
Tautininkai-sandariečiai, 
Lietuviai kaip ąžuolai, 
Susivaidijo kaip broliai, 
Apsispjaudė kaip šeškai.
Kur du vaidijas, ten trečias 
Visiems nosį šluosto, 
Ir progų pasinaudoti 
Apsčiai prisiuosto.
Bet sus’godo viduriniai: 
Nejau taip ir lemta 
Kad raudoni ir kairieji 
Tegul viską kremta?
Rimti vyrai rimtai tarė, 
Laikas 
Reikia 
Liaudį

vaidus mesti;j !
dirbti tautos darbą 
tvarkon vesti.

šis
lyg Republikonų

daugelis kandida-1 laiko, rengkitės j Clevelandą — 
nev. žiuokit niekur kitur ir 
išaikvokit savo pinigų, nes 
silankymas Clevelande bus 
mintinas istorinis nuotikis.

Korcsp.

at-
at-

]|AMERIKOJE priprasta vis
ką trumpinti, nes norima laiko 
sutaupyti. Todėl ir musų Vai- 
tulevičiai persikrikština Į Whi
te, o Matusevičiai ir Matthews. 
Sakoma, Amerikonai sutrumpi
nę ir anais metais pagarsėju
sio gydytojo Coue formula, 
“Every, day and in every way 
I am getting better and better”. 
Tas daktaras skelbė kad žmo
gus gali įsikalbėti sveikatą, 
kaip įsikalba ligą. Bet ta for
mula labai ilga. Amerikonai jo 
formula šutrumpiino į 
I’m well!”

EKSKURSIJA
LIETUVĄ

“Hell,

vasara

KAS NAUJO—GERO
Viktoras August 

: p-le B. Lucas, 
I Gegužės 23 d. 
; tuvių 

de.
P-lė 

išteka 
bavosis Gegužės 30 d. Lietuvių 
bažnyčioje. Veronika yra pra
kilni, susipratus Lietuvaitė. Ji 
pereitą vasarą- lankėsi Lietuvo
je ir dalyvavo Pasaulio Lietu
vių Kongrese Kaune. Linkėti
na jaunavedžiams laimingo gy
venimo.

Birželio 1 d. 
j,i jos salėje 
Lietuvos

. Dr. Leimono ir Adv.
Reikėtų visiems Lietuviams 
silankyti jų paklausyti.

Musų tautietis biznierius 
Sakalas nusipirko naują gražų 
automobilį.

Chrysler Co. didelė dirbtuvė 
per kelis metus neveikus, vėl 
pradės dirbti “oro nustatymo” 
produktus. Bus darbo keliems 
šimtams darbininkų.

“D.” Rep.

vedasi su 
Clevelandiete, 

šliubas ir ves- 
pokilis atsibus Clevelan-

Veronika Sinkevičiūte 
už svetimtaučio. šliu-

Lietuvių para- 
įvyks prakalbos 

svečių Pavasarininkų. 
Laučkos. 

at-

J.

SMULKIOS ŽINELĖS
Buvusioje Lietuvių Šv. Pet

ro bažnyčioje, jos dabartinio 
klebono Kun. Mahoney pastan
gomis buvo patrauktas Lietu
viams katalikams Velykinei iš
pažinčiai atlikti Lietuvis kuni
gas iš Clevelando Šv. Jurgio pa
rapijos, Kum Petreikis. Jis čia 
buvo dvi dienas, Gegužės 8 ir 9. 
Kun. Petreikis labai patiko vie
tos Lietuviams ir pačiam kle
bonui, kuris yra Airių tautos.

Kada Jurgis Rokas minėjo 
savo vardodier.į, jį pasiekė liū
dna žinia iš Brighton, Mass., 
kad ten mirė jo sesers duktė, 
Alcsė Vasiliauskienė, jauna, vos 
25 metų amžiaus moteris, 
paliko mažą sūnelį, vyrą ir 
vo tėvus labai nubudusius. 
Rokas buvo nuvykęs ten į
detuves, ir Bostono apielinkėje 
išbuvo apie dvi savaites. Po 
seseryčios laidotuvių, aplankė 
kitus savo gimines ir Akrone 
gyvenusius Lietuvius, J. Kuliu- 
nus, “Dirvos” skaitytojus, S. 
Jo. uškevičius, Vebrus, J. Ta- 
leckius, savo švogerius, ii- savo 
tikrą breni, Joną Roką.

Taip pat sakė atlankė New
bury, "Mass., turtingą Lietuvį 
gyvulių augintoją, Praną Buš- 
maną, kuris pereitą meta iš 
Amerikos valdžios, už sumaži
nimą auginamų kiaulių skai
čiaus, gavo $20,000. Kalnas, ir skaudžiai pasakojo apie Vil-

Ji 
sa-
J.

Tai

su susidariusia\ okupacine 
dėtimi, turėjo jieškoti būdų 
gyventi, ir juos rasdavo.

Dr. D. Alseika buvo mano 
mokytojas Vytauto Didžiojo 
Gimnazijoje, Vilniuje. Mokė 
jis mus ten kaip turime bran
ginti savo sveikatą, kaip svei
kata yra reikalinga musų dar
bui, kurį turime skirti Lietu
vos masėms ir Lietuvos reika
lams. ' Retos būdavo gimnazi
joje higienos pamokos kurias 
velionis dėstydavo, bet visi tų 
pamokit laukėme, nes daktaras 
mokytojas mokėjo mus patrau
kti, mokėjo gražiai prie musų 
su savb1 dėstomu dalyku prieiti.

Velionis buvo kartu ir vie
nintelės 
.-.itarinės 
ligoninės 
mokiniai 
mediciniškos pagalbos, 
suomet ją rasdavome, 
daktaro vedėjo užtariami. Duo
davo jis mums geriausius vais
tus, siųsdavo pas geriausius 
gydytojus specialistus, o apie 
atlyginimą mes ir negalvodavo
me. .. . žinojome kad Dr. D.P
Alseika rūpinasi musų sveika
ta, ne musų pinigais, kurių ir 
neturėjome. Ne vieną dabarti
nį Vilniaus krašto Lietuvį vei
kėją, anais laikais buvusį mo
kinį, jis ištraukė iš mirties na
srų, re vienam sustiprino svei
katą, ne vienam sustiprino ir 
Lietuvišką dvasią savo gražiu 
veikimu, savo gražiais pavyz
džiais.

Ne vieną dabar skelbiamą 
Amerikoje Vilniaus meilės žo
dį kurį tenka man čia važinė
jant pasakyti, esu paskolinęs iš 
velionies Dr. D. Alseikos, ne 
viena jo sveika ir šilta mintis 
įstrigo man širdin ir galvon. O 
ypač gyvai prisimenu dabar, 
kada esu taip toli nuo Lietu
vos, kada pats velionis- Dakta
ras nuo musų taip toli.... Da
bar jo skelbtos mintys labiau 
ryškėja, jo pamokinimai arti
mesni pasidarė, nors ir visuo
met jo gražią atmintį pagar
boje laikydavau....

Ir jau
Cleveland© mieste, 
Kur taikingoj dvasioj buvo
Keliai darbui tiesti.

syki konferavo

Dabar šaukiama vėl kartą 
Ten pat suvažiuoti 
Ir Tautinei disciplinai 
Tvirtus rėmus duoti.
Tvirtus rėmus duoti,
Tvirtai užlaikyti,
Į patamsius visas žiurkes 
Atgal suvaryti.

Vilniuje Lietuvių Sa-
Pagalbos Draugijos 

vedėjas, kur susirgę 
eidavome jieškoti sau 

Ir vi- 
gražiai

WORCESTER, MASS

dabar,

Matėmės, paskutinį kartą 
Kaune

Paskutinį kartą a. a. Dr. D. 
Alseiką mačiau ir kalbėjau be
ne prieš metus, kai jis buvo 
atvykęs iš Vilniaus į Kauną. 
Ilgai ’kalbėjomės su juo. Ilgai

NAUDINGAS PATARNAVI
MAS NEMOKAMAI

Jau 25 metai kaip Worceste- 
ryje gyvuoja North American 
Civic League raštinė, kurios 
tikslas yra pagelbėt ateiviams 
jų visuose reikaluose ir rūpin
tis jų gerove. Prie šios rašti- 
nės veikia ir Lietuvių skyrius, 
bet Worcester!© Lietuviai juo 
mažai naudojasi.

štai trumpas, surašąs kelių 
patarnavimų kuriais galit pa
sinaudoti nemokamai:

Išpildo blankas ir suteikia 
informacijas norintiems tapti 
Su v. Valstijų piliečiu;

Parūpina perkalbėtojus (tei
smuose, pas advokatus, dakta
rus, ir tt.) ;

Skyrius turi artimus ryšius 
su valdiškomis įstaigomis, ir 
mielai tarpininkauja tiems ku
riems to reikalinga.

Daro vertimus, rašo ir skai
to laiškus Anglų ir Lietuvių 
kalbose.

lįųpgi daugelyje kitų reika
lų kur yra galimybės skyrius 
patarnauja.

Antrašas: North American 
Civic League, 88 Front street 
(ant 5-to aukšto).

N. A. C. League, Liet. sk.
Sekr. B. Lozoraitytė.

Lai gyvuoja musų tauta 
Ir jos geri vyrai!
Tegul dirba jie vienybėj, 
Te prasmenga skyriai!

Sirvydas.Vyt.

ls Lietu- 
kad ten 
Birželio 

Lietuvos

BAISI NELAIMĖ! 
vos ateina tiligramai 
ima šaukti Seimą, ii 
9—10 dienomis bus 
Seimo rinkimai.

Turbut Lietuva nusigando 
musų “raudonojo fronto” šau
kiamu Clevelande “kongresu” 
ir pasiryžo .ątsteigti Lietuvoje 
taip reikalaujamą demokratiją, 
nelaukdami nei susirenkant 
Cleveland© “kongreso”....

Ale man užėjo rūpestis kaip 
dabar bus su tuo “kongresu”, 
kada
žiuos Birželio 20 ir 21!

Baisi nelaimė musų raudona
jam frontui — visas turi subi- 
rėti neparodęs jokios akcijos!

Kiek prisiruošto riksmo, ske- 
rečiojimo, prirašytų rezoliucijų

musų raudonieji suva-

‘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, Ill

Jeigu rengiatės šią 
apsilankyti Lietuvoje, jums tą 
progą duoda Cunard White Star 
Linija. Ji rengia specialę eks
kursiją į Lietuvą savo pragar
sėjusiu ekspresiniu laivu Be- 
rengaria, apleidžiant New Kor- 
ką Birželio 17 d.

šią ekskursiją vadovaus p. 
Steponas Bergen, patyręs ke
leivių vadovas prie Cunard 
White Star linijos. Jis sužiu
ręs visus keleivių reikalus lai
ve, parūpins palinksminimus ir 
aptarnaus visame kame. Nėra 
abejonės kad p. Bergen yra ge
rai žinomas daugeliui Lietuvių.

Keleivių bagažai bus pasiun
čiami tiesiog į jūsų važiuoja
mą vietą.

J. A. URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytime 

534 Michigan Ave. Dayton, 0.

JIEŠKOMAS Juozas Jodelis, 
prieš keletą metų gyvenęs Phi
ladelphia, Pa., ir įos aoielinkė- 
se. r 
vos

Prašom kreiptis i Lietu- 
Pasiuntinybę.
Lithuanian Legation

2622 — 16th St. N. W.
Washington, D. C.

Ekskursijos į Lietuvą

Per Gothenbnrgą, Švedija 
Išplaukia iš New Yorko 

GEGUŽĖS 29, 1936 M. 
Modernišku motorlaiviu

TIESIOG Į KLAIPĖDĄ 
Laivo ncmalnant

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

1 ’Skyriaus vedėjas. - 
Antra ekskursija išplauks 

LIEPOS 1 D. I KLAIPĖDĄ 
Prr Gotlieiib»rĮ-Sloc':/tohn 

Ekskursiją vadovaus p. *V1. Mučinskas. 
Švedų Amerikos Linijos centralinėje raš- 
tin,ėį New Yorke Lietuvių skyr. vedėjas. 
Ekskursijas užgvrė Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje.

Kiti išplaukimai iš Netv Yorko 
Kungsholm ........................ Birželio
Drottningholm ............... Birželio
Gripsholm .............'...... Liepos
Drottningholm ................. Liepos
Platesniu žinių apie ekskursijas, bro
šiūrėlių ir laivakorčių kreipkitės į 
vietinį laivakorčių agentą, arba

SWEDISH AMERICAN LINE 
Rockefeller Center. N. Y. City 

5:16 Fifth Ave. and 4 W. 51st Street

4 
10 

1 
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Kas Mus Vienija ir Kas Skiria
Kuriais Klausimais Centriniai ir Dešinieji Lietuviai Galėtų Susiartinti
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NIDOS VOKIšKUMAS
■ RUGSĖJO 7 d. — Nusileidęs nuo didžiojo 

kalno, nuo Nidos švyturio, atėjau į miestelį ir 
užėjau į valgykla užkąsti. Kadangi jau buvo 4 
valanda po pietų, aš pavėlavau pietums, todėl 
jau negavau valgyt už tą patį laivo kelionės į 
Nidą bilietą, reikėjo pačiam užsimokėti, bet bu
vau patenkintas tiek ilgai nevalgęs sugaišuoti, 
nes pietums skubinantis bučiau mažai ką matęs. 
Sugryžus į miestelį, pradėjo niauktis.

Iki gryžimo į Klaipėdą buvo dar dvi valan
dos laiko, taigi galėjau plačiau apsidairyti po 
patį miestelį ir uostą. Į uostą atplaukė kiti du 
pasažieriniai laivai — abu Vokiški, “Memel” ir 
“Krantz”, kurie vienus žmones paleido, kiti i 
juos įsėdo gryžti atgal.

Laivu iš Vokietijos miesto Krantzo dau
giau atvyko į Nidą Vokiečių, negu ir Klaipėdos 
Lietuvių, nors jau vasaros sezonas pasibaigęs. 
Ko Vokiečiai čia važiuoja? Pirmiausia, jie čia 
gauna pigiai priėsti, taigi ir veržiasi į Lietuvą 
valdomą kraštą. Visi žinom kaip yra Vokieti
joje su maistu: jis ir brangus, ir negali jo gana 
gauti, o ypač sviesto ten visai kaip nėra.

Vokiečiai j Nidą atvažiuodami turi pereiti 
per muitinę, Lietuviai viršininkai juos žiuri, pa
sus tikrina ir krečia. Laivas “Krantz” matyt 
buvo ir Juodkrantėj, nes nuo ten atplaukė. Ten 
irgi, be abejo, buvo nuvežęs Vokiečių.

Abu šie Vokiški laivai pačiame priešakyje 
turi Hitlerio svastiką, o ant aukštojo stiebo iš
kėlę po Lietuvos vėliavą — nes toks paprotis 
tarp laivų, iškelti tos šalies vėliavą i kurios 
uostą laivas įplaukia. Užpakalyje laivo ant ne
ilgo stiebuko kabo Vokietijos valstybinė vėlia
va, juodos, baltos ir raudonos spalvų.

Valgyklose čia tarnai moka Lietuviškai ir 
kalba kada kalbini, bet gal ne visi ir moka, nes 
kaip matyt, čia Lietuvių mažai buna, tai Lietu
viška kalba mažai reikalinga. Nors mokykloje, 
kaip minėjau, girdėjau vaikučius mokinamus 
Lietuviškai net ir dainuoti, ir gyventojai žuvi
ninkai kalba Lietuviškai, tačiau čia matyt labai 
mažai Lietuvių atvyksta iš Lietuvos apsigyven
ti, vasaroti, o Vokiečių labai daug, tai nepri
duoda šio krašto Lietuvninkams ūpo būti Lietu
viais. Atvažiuojantieji iš Lietuvos ekskursan
tai Nidoje vargiai praleidžia pusę lito, iš jų vie
tos gyventojai neturi jokios naudos, tuo gi tar
pu Vokiečiai suvažiavę gyvena po savaitę ir ke
lias, ir tik iš jų biedni Nidos žmones turi pelno.

Valgykloje kurioje buvau užsukęs, matėsi 
vien tik Vokiški laikraščiai — iš Karaliaučiaus 
ir kitur, o Lietuviško, net Klaipėdiškio “Lietu
vos Keleivio”, nei vieno! Visokia literatūra, 
laikraščiai ir žurnalai, čia praplitę tik tokie ku
rie priešingi Lietuvybei, ir dabar, šiuo laiku be
sirengiant prie Klaipėdos krašto seimelio rinki
mo, kaip tik Vokiečiai lengvai įrodo paprastiems 
Nidos vargdieniams kad jie turi balsuoti už Vo
kiečius, nes iš Vokiečių jie gauna biznio, o iš 
Lietuvių kaip nieko!

Pradėjo lyti — baigėsi mano graži diena, 
bet, sakau sau, lai lyja, nes aš visą dieną turė
jau gražų orą ir mačiau Nidos srityje tiek kiek 
norėjau, ir net gavau progąs paimaudyti Balti
joje. Baigiant lyti, susiradau krautuvę kurioje 
turėjo gražių Nidos vaizdų, kurių kelis nusipir
kau parsivežti ir keletą pasiunčiau paštu saviš
kiams į Ameriką.
' Sugryžęs į valgyklą, sėdžiu sau ir manau: 
Lietuvos Lietuviai nori kad Klaipėdos kraštas 
ir Nida ir kitos vietos pasidarytų pačios grynai 
Lietuviškomis, be pagalbos. Jei čia važiuotų 
didžiosios Lietuvos ponai ir inteligentai vasa
roti, jau tuomi pačiu butų plėtimas Lietuvybės, 
ir tarnai ir šeimininkai ir visi kiti stengtųsi kal
bėti Lietuviškai. Dabar gi, Lietuvių ne tik kad 
čia nėra, bet dar laivais atvažiavę Vokiečiai, 
be abejo, varo savo' propagandą, tokiu vėlyvu 
sezonu tyčia atvažiuodami, ir užtai jie laimi.

Musų žmonės nemoka už savo reikalus ko
voti kaip turėtų kovoti; gyvena pasitenkinę tuo 
ką turi,.bet laikas nuo laiko pamato kad musų 
priešai, pasinaudodami tokiu Lietuvių atsineši- 
mu, kėsinasi iš Lietuvių ir paskutinį atimti.

Klaipėdos krašto seimelio rinkimai įvyks 
už 20 dienų — kaip laimės Lietuviai atstovai 
jeigu visur pilna laisvai veikiančių, gal but agi
tuojančių ir papirkinėjančių Vokiečių?

Apsistojus lyti, vėl ėjau pasivaikščio į pa
marį. Pribuvo dar vienas laivas, šis Lietuviš- 

$kas, prekinis, kuriame parvažiavo daugelis Ni
dos žmonių, su kašėmis ir rišuliais.

Po uostą vaikščiojant, mačiau tuos ypatin
gus žuvininkų medinius laivus — jie yra buri
niai, vėju varovi. Ant jų stiebų viršunų vėlia
vėlių vietoje yra kokie tai keisčiausių pavidalų 
vėjarodžiai, išpjaustyti iš medžio, ir ant kiek 
jie keistų pavidalų ant tiek jie yra margi: vi- 
sokiaųsiomis spalvomis nutepti; _ Gal niekur ki

tur pasaulyje žuvininkų laivų papuošimo ‘ atžvil
giu neužtiksi kaip pas Nidos žuvininkus. Net 
niekad niekur nemačiau ko nors panašaus pa
veiksluose, nors ir kitų šalių žuvininkai turi ką 
nors savo, originalio prie laivų.

Nidos žuvininkai be abejo sugaudo visą 
Kuršmarės žuvį ir jie moka ją įvairiai apdirb
ti: parduoda šviežią, saulėje džiovytą, plėšytą, 
rūkytą, sūdytą ir tt. Jeigu jie patys daugiau
sia tik žuvimi minta tai vistiek perdaug naba
gai turi “pėtnyčių”....

Uoste buvo daroma pagerinimo darbai: iš 
atvilktos didelės pludės-geldos darbininkai ka
sė kokią tai košę, panašią į cemento mišinį ir 
vežė į dirbamas vietas. Laivams priestotė Ni
doje yra gana gera, ilgas bryžis nupiltas į marę 
ir tame gale kur laivai ateina gana gilu.

Aplink dirbančius tos “košės” kasime dar
bininkus vaikščiojant girdėjau juos gerai Lie
tuviškai kalbant, bet jų viršininkas, gal but uo
sto taisymo inžinierius, kalbėdamas labai sveti
mu, Rusišku akcentu skambėjo, nors Lietuviš
kai mokėjo visai gerai.

Pagaliau, po šeštos valandos, sulaužiau ir 
savo laivo, kuris atvyko vežti mus atgal į Klai
pėdą. Klaipėdon važiuoti vėl mažai žmonių te- 
įlipo, ir nebuvo matyti kad čia rastųsi pažymu 
Lietuviai.

Lipant į laivą nusižiurėjau du jaunus vy
rus, ir paskiau laive pasistengiau juos sueiti ir 
pakalbinti. Jiedu buvo iš gilumos Lietuvos, 
abu Lietuvos Aero Klubo nariai, reiškia lakū
nai. Jie buvo Nidos sklandymo mokykloje. Už
siprašiau juos abu kartu vakarieniauti, laive, 
iki parvažiuosim į Klaipėdą, ir turėjom laiko 
išsikalbėti. Užsirašiau jų vardus:

Leonas Kinaitis, Nidos sklandymo mokyk
los instruktorius, jaunas, aukštas, šviesiaplau
kis vaikinas. Jo tėvas Augustas Kineitis, Kros
nos valsčiaus. Amerikoje turi brolių, Robertas 
turi farmą Ohio ar Michigan valstijoje.

Julė Kinaitytė taip pat gyvena Amerikoje, 
ir tame mieste yra daugiau Kinaičių, tik jis ne
atminė miesto vardo.

Antras, Antanas Paknys, taip pat instruk
torius, žemesnis už pirmąjį, taipgi šviesiaplau
kis. Abu jauni, aiškus Lietuviai ir išvaizda ir 
dvasia. Atsitarnavę Lietuvos kariumenėje.

Papasakojo apie Nidos sklandymo mokyklą, 
kurią kasmet praeina desėtkai mokinių, reiškia 
Lietuvos jaunimas palinkęs prie skraidymo. Del 
brangumo ir neturėjimo daug motorinių lėktu
vų, Lietuviai bando mokintis skraidymo bemo- 
toriniais lėktuvais. Mokyklos tikslas yra ir pa
ruošti lakūnus, ir savo rūšies sportas. Atmin
čiai, vienas jų padovanojo man savo LAK žen
klelį.

Kadangi jiedu yra lakūnai, išsikalbėjom ir 
apie Vaitkų, kurio visą vasarą Lietuva laukus, 
dabar tik juokus iš jo krėtė. Kaip nekurie kiti 
Lietuvos žmonės taip ir šiedu vaikinai turėjo 
klaidingą nuomonę apie Vaitkų: viename Kau
no laikraštyje buvo įdėta karikatūra, vaizduo
janti Vaitkų sėdintį apsikabinusį savo naujai 
vestą žmonelę, o pinigai jam pilasi iš gausybės 
rago. ... Taip pradėjo apie Vaitkų manyti Lie
tuvoje, kuomet Lietuvą pasiekė žinios kad an
tram skridimui surinkta net perdaug pinigų. Ir 
tiedu vaikinai buvo to įsitikinimo kad Vaitkus 
visai nemano ir nenori skristi, bet naudojasi iš 
visuomenės lengvai gaunamais pinigais. Kas- 
link Vaitkaus nenorėjimo skristi ir aš tokią pat 
nuomonę turėjau, bet jiems patariau visai ne
manyti ir netikėti kad Vaitkus tais desėtkais 
tūkstančių aukų naudojasi. Pasakiau kaip Vait
kus prie to skridimo pateko, kodėl Janušauskas 
tapo prašalintas, ir kas ištikro pinigais naudo
jasi. Pasakiau kokioje karštoje pirtyje atsidū
rė tie kurie pinigus rinko ir žadėjo skridimą su
rengti, ir jų vienatinis tikslas yra, sakau, tik 
kaip nors priversti Vaitkų pasikelti į orą, ar jis 
kiek paskris, ar užsimuš — tik taip jie išsisuks 
iš savo bėdos.

Turėdamas su kuo pasidalinti mintimis apie 
Nidoje tokį didelį Vokiečių viešėjimą, apsakiau 
jiedviem ką manau. Jie papasakojo kad Vokie
čiai labai lengvomis sąlygomis į Lietuvių pusę 
gali atvažiuoti: viza visai vasarai į Lietuvą įva
žiuoti tik 15 litų — na o Vokietijoj vienas kilo
gramas sviesto brangiau negu tiek! Jie sakė 
kad visą vasarą Nidoje buvo labai daug Vokie
čių vasarotojų.

Antanas Paknys dar man užsiminė, kada 
tikrai sužinojo kas aš esu, kad jis jau skaitė 
mano knygą “Meniną”, kurią gavo pas J. O. 
Sirvydą Jūžintuose.

Anksti sutemo ir gryžtant nebuvo ko dai
rytis, taigi su tais vaikinais smagiai praleidau 
vakarą. Kitų žmonių laive nenužiurėjau su ku
riais butų tikę pasikalbėti, taigi nieko ir neuž- 
calbinau. Už trijų žmonių vakarienę — po di
delį “bifsteką”, šviežių, skanių bulvių, geros 
duonos, kavos ir alaus, paprašė tik 10 litų... Li

Komunistų jieškiniai
Rusijos bolševikų politika vi

są laiką ėjo vingiais. Matyda
mi reikalą jie nebijodavo da
ryti laikinai nuolaidų senajai 
kapitalistinei sistemai, savo 
ūkininkams, kartais ir kaimy
nams. Tačiau x atsigavę, susti
prėję, jie ir vėl gryždavo prie 
savo' tikrosios linijos: vykdymo 
Marksizmo Rusijoje ir kėlimo 
pasaulinės socialinės revoliuci
jos. Stalinas, Lenino pavyzdžiu 
sekdamas, jau kelintą NEP-ą 
(Naują Ekonominę Politiką) 
yra įvedęs. Dabar bolševikai 
savo buvusiems ūkininkams, o 
dabar valstybės baudžiaunin
kams, net daržus ir karves 
nuosavybėn atidavė.

Kai kas linkęs yra manyti 
jog Rusijoje komunizmas laip
sniškai turėsiąs išsivystyti į 
kurią nors tarpinę formą, kur 
nuosavybė bus pripažinta ir 
kad su ja bus galima normalus 
santikiai ir kitoms šalims.

Aš nelabai norėčiau tam ti
kėti. Tai tik laikini nusileidi
mai. Nelabai tegalima pasiti
kėti ir jų pereito suvažiavimo 
iškeltu obalsiu Bendro Fronto 
prieš Fašizmą, kurio taip go
džiai nusistvėrė musų bolševi
kai.

Reikia suprasti pagrindines 
priežastis del kurių šitas obal- 
sis buvo iškeltas ir dabar vyk
domas.

Stalinas ir jo draugai su
pranta kad siekiant savo idea
lo (pasaulinės revoliucijos ir 
pasaulinio socializmo) pirmas 
dalykas reikia išlaikyti jau už
kariautąją poziciją: nepriklau
somą Sovietų Rusiją. Tai ne
priklausomybei ne juokais jau 
ėmė grūmoti iš vienos pusės 
Japonija, iš antros pusės Vo
kietijos ir Lenkijos imperializ
mas. Rusijos politikos kelias 
pasidarė aiškus: prieš Japonus 
reikėjo pastatyti stiprią kariu- 
menę — tokią kad ir Japonai 
nedrystų rizikuoti eiti; gi prieš 
Vokiečius ir Lenkus — panau
doti Vakarų Europos demokra
tiją. Ir štai buvo prisidėta prie 
Tautų Sąjungos, buvo imta ge
rintis Prancūzijai, Anglijai, 
Amerikai. Pasigirdo ir Bendro 
Fronto obalsiai: suprask dary
kite bendrą frontą kad apsau
goti nuo pavojų Sovietų Rusiją.

Netenka stebėtis kad musų 
bolševikai vykdo Sovietų Rusi
jos politiką. Jie juk žmonės 
be Tėvynės. Jų pažadėtoji že
mė — tai Sovietų valstybė. Del 
savo socialinio idealo (berods 
klaidingai suprasto) jie yra pa
mynę po kojų visus kitus idea
lus.

Partiškas biznis — visas 
socialistų idealas

Kiek nuostabiau kad musų 
social-demokratai eina komuni
stams į pagalbą. Apie jų va
dus buvo daugelio manoma jog 
dar yra nemaža juose ir Lietu
viškumo ir kad tas Lietuvišku
mas kartais gali imti viršų 
prieš įvairias svetimas teorijas. 
Tačiau įvykęs tarp jų ir komu
nistų bendras frontas visus 
taip manančius užvylė. Musų 
socialistai (juos labai teisingai 
seniau — dar prieš bendrą 
frontą — komunistai vadinda
vo social-buržujais) parodė jog 
jiems laisvos Lietuvos reikalai 
kuomažiausia rupi. Juk jeigu 
rūpėtų tai negi eitų į pagalbą 
jos priešams, nesunkintų ir 
taip labai nelengvos Lietuvos 
būklės. Fanatiška neapikanta 
viso kas nuo jų į dešinę, savo 
parti ško biznelio vaikymas — 
tai patys didieji musų socialis
tų stabukai ir jų politikos gai
rės.

tų gana neturėjau, taigi užmokėjau du dolarius.
Pargryžę Klaipėdon, visi trys ėjom1 iki Vik

torijos viešbučio, ir čia atsisveikinom. Aš ank
sčiau guliau, norėdamas nepramigti rytoj laivą, 
nes jau apleisiu Klaipėdą ir Lietuvą.

Seka: Audra Juroje. Kelionė j Daniją
•_______ - ir Švediją.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

Kaina su prisiuntimu $1.00.
« Reikalaukit “Dirvoje”

Tačiau kada tuo budu susi
formavo priešlietuviškas fron
tas, savaime iškyla klausimas: 
argi nereikia sudaryti tautišką- 
Lietuvišką frontą. Juk ten į 
dešinę nuo to socialistinio fron
to — milžiniška tautos, taigi 
ir jos išeivijos, diduma. Juk 
jeigu ta diduma savo tarpe ne
rastų bendros kalbos, ir tiktai 
gaišintų savo Lietuviškas jie- 
gas savitarpio ginčams, tai il
gainiui galėtų pasidaryti taip 
jog diduma galėtų virsti mažu
ma, nes anas kairysis frontas, 
būdamas gerai organizuotas, 
dėtų visų pastangų (gal ii- sėk
mingų) kad mažiau susipratu
sius, katalikiškai ir tautiškai 
mąstančius Lietuvius — į savo 
pusę patraukti. Juk jie tai ir 
daro, prisikalbinę kai kurias 
katalikiškas ir tautiškas drau
gijas dalyvauti savo ruošiama
me Clevelando “kongrese”.

Centras ir dešinė turėtų 
susiprasti

Nereikėtų leisti kad tasai 
Lietuviškų jiegų dezorganizavi- 
mas jiems sektųsi.

Tiesa, nebus tai visai leng
vas uždavinys — susišnekėti 
ir susitarti musų gyvenimo cen
trui ir dešinei. Yra čia daug 
ir pasaulėžiūros ir politikos pa
žiūrų skirtumų. Perdaug vie
ni nuo kitų -yra nutolę, ir per
ilgai nieko bendra savo tarpe 
neturėję. Tačiau nereikėtų nei 
nusiminti, nei rankų nuleisti.

Visųpirma, nereikėtų siekti 
antsyk perdaug, nes kai per
daug apžiosi, maža tenukąsi. 
Leriktyniuojančios tarp savęs 
srovės umu laiku negali labai 
suartėti ir susibičiuliauti. Ge
ra bus pradžiai ir tai jeigu jos 
suras bendrus kontakto punk
tus, kur susiėję galės išvien 
veikti: pav. Vilniaus, Klaipė
dos klausimas, lojalumas Lie
tuvos vyriausybei, ar ji bus 
šiokia ar tokia, ir t. p. (Tas lo
jalumas, žinoma, anaiptol ne
atima išeiviams teisės kultū
ringai reikšti savo pageidavi
mus).

Antra, tenka laukti kad da
lis sandariečių atkris nuo Lie
tuviško fronto ir paseks socia
listiniu frontu. Panašiai kaip 
Lietuvoje su liaudininkais: da
lis jų linksta į socialdemokra
tus, dalis į tautininkus, čia, 
išeivijoje, tautiškieji sandarie- 
čiai neabejotinai žymiai viršys 
socializmian linkusius sandarie- 
čius.

Tačiau, einant prie geresnio 
susipratimo visų Lietuviškai 
nusistačiusių musų išeivių — 
svarbu yra išsiaiškinti tas są
lygas kurios pra būtinos tam 
susipratimui įvykinti. Reikia 
išsiaiškinti kas mus vienija ir 
kas mus skiria. Išsiaiškinus, 
visi geros valios srovių vadai 
turėtų imti veikti ta kryptimi 
kad plėsti ir stiprinti mus vie
nijančius veiksnius, ir priešin
gai, nebeleisti reikštis tiems 
veiksniams ir elementams ku
rie mus ikšiol skirdavo.

Kas mūs vienija
Butų labai naudinga jei šiuo 

klausimu musų spaudoje pra
eitų rimtos diskusijos.

Jas norėčiau pradėt tik trum
pomis pastabomis. Man mato
si mus visus vienija Lietuvių 
tautos bei valstybės reikalai, 
Lietuvos valstybės laisvė, ge
rovė, užgrobtų žemių atgavi
mas, materijalinis ir kultūrinis 
Lietuvos progresas. Mus vie
nija ir lojalus atsinešimas 
Amerikos šaliai, jos instituci
joms ir jos idealams.

Mus vienija taip pat gyvių 
gyviausias reikalas išlaikyti čia 

išeivijoje gyvą Lietuvybę, Lie
tuvių kalbą, dvasią ir papro
čius.

Negali būti svetimas Lietu
viškoms srovėms ir socialinis 
klausimas. Visos Lietuviškos 
srovės, kurios atmeta Marksis
tinę sistemą, tačiau, jei nekly
stu, visos siekia socialinio tei
singumo, tokio, būtent, sociali
nės problemos rišimo kuri pa
tenkintų pirmoje vietoje visus 
teisinguosius darbo žmonių rei
kalavimus.

Kas gi mus skiria? Mus ski
ria pirmoj vietoj religijos, pa
saulėžiūros klausimai. Skiria 
jau nuo gana senai. Tuos klau
simus turėsime visu rimtumu 
išsiaiškinti, ne tam, būtent, 
kad suvienodinti visų pažiūras 
ir įsitikinimus, bet tam kad 
surasti bendrą platformą ir 
bendrą išeitį iš dabartinės ne- 
normalinės padėties.

Skiria mus šiek-tiek ir poli
tinės demokratijos klausimas, 
labiausia savo taktikos atžvil
giu kai del politinės santvarkos 
Lietuvoje.

O daugiausia, tur-but, skiria 
tai tie žmonių budo ir valios 
trūkumėliai, kurie neleidžia to
lerantiškai ir su pagarba pa
žiūrėti į kitaip manančius žmo
nes. Šis dalykas atrodo lyg ir 
butų mažiausios svarbos. Po 
teisybei, betgi, jisai bus viena 
svarbiausių kliūčių prieiti susi
pratimą. Tačiau Ši kliūtis vis 
dėlto ne viršija žmogaus jiegų 
ją nugalėti.

Kitame straipsnyje, “Religi
jos Klausimas Musų Išeivijo
je”, pamėginsiu nušviesti pa
grindinę musų nesutikimų prie
žastį. Uosis.

LITERATŪRA

ADV. NADAS RASTENIS.
“PAJŪRIS” — mėnesinis žur

nalas, leidžiamas Klaipėdoje. 
Pradėta leisti Sausio mėnesį šių 
metų. Mums prisiųsta “Pajū
rio” nr. 3, Kovo mėn. laida.

“Pajūris” leidžiamas Lietu
vos pajūrio propagavimui, žur
nalas 9x12, 20 puslapių, dailiai 
spausdintas ir gražiai ilius
truotas ; telpa daug įdomių ra
štų apie Klaipėdos* ir visos Lie
tuvos pajūrį bei Klaipėdos ir 
Lietuvos reikalus. Paveikslai 
vaizduoja pajūrio ir netolimų 
nuo pajūrio vietų vaizdus ir 
žmones. Tarpe kitų paveikslų 
telpa paveikslas dviejų gyvų 
garbingiausių musų didvyrių, 
Lietuvos pajūryje gyvenančių: 
Aušrininko, didelio Lietuvybės 
auklėtojo, Dr. Jono šliupo, gy
venančio Palangoje, ir Mažosios 
Lietuvos Patriarko, Klaipėdos 
krašto Lietuvybės kovotojo, 
Martyno Jankaus.

žurnalas gražus ir pilnai mo
demiškas. Tikslas kuriam jis 
skiriamas irgi labai vertingas.

Lietuva turi gražų pajūrį; 
bet kaip Lietuviai visame yra 
tylus, kuklus, nemėgstą gir
tis, taip ir apie savo gražų pa
jūrį iki šiol mažai kam gyrė
si bei juomi didžiavosi. Vie
nok dabar jau pradėta daugiau 
domės kreipti į Lietuvos pajūrį 
— kuris yra Lietuvos grožio 
ir gintaro šaltinis, bet daug 
kam duona kasdieninė ir visai 
Lietuvai kelias į pasaulį — pra
dėta apie jį rašyti ir pasauliui 
apie jo grožį pasakyti.

Gerai butų kad ir Amerikie
čiai šį žurnalą užsiprenumeruo
tų ir tuomi prisidėtų prie Lie
tuvos pajūrio išgarsinimo, ir 
kartu gautų gražų ir vertingą 
žurnalą.

“Pajūrio” trečiame numeryje

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas,

^NELINKSMOS mažosioms •' 
tautoms šiandien dienos. Jog 
daug vilties dėjo Tautų Sąjun
gai, bet, štai, Italija nugalėjo 
ir Etiopiją ir Tautų Sąjungą. 
Jugoslavijoje buvo susirinkę 
penkių valstybių užsienio rei
kalų ministerial: Čekoslovaki
jos, Turkijos, Graikijos, Rumu
nijos ir Jugoslavijos. Savo pa
dėtį apsvarstę, tie vyrai priėjo - 
šios išvados: “Nuo dabar ma
žosios valstybės negali tikėtis 
jokios savo nepriklausomybei 
apsaugos nei iš Tautų Sąjun
gos nei iš kurios kitos didelės 
valstybės, kivirčjuose su dide
le valstybe.”

Tokios pačios išvados priėjo 
ir keturios artimesnės Lietuvai 
kaimynės — Suomija, Danija, 
Švedija ir Norvegija, kurių už
sienio reikalų ministerial svar
stė visišką pasitraukimą iš 
Tautų Sąjungos. O Pabaltijo 
valstybių sąjungos ministerial, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
susirinkę Estų sostinėje Tali
ne, svarstė kaip kiečiau suce
mentuoti savo pajiegas prieš 
visokį pasikėsinimą jų nepri
klausomybei. Mažosios valsty
bės tikisi viskas gerai išeis, ta
čiau visomis spėkomis organi
zuojasi gintis iš paskutinųjų 
savo laisvės išlaikymui.

▼ ▼ ▼

flILGAI lauktas Anglijos pa
klausimų lakštas Hitleriui jau 
įteiktas Bėrimui. Jis svarbus 
kaip žingsnis nušviesti pagrin- 

' dą kuriuo Europos didžiosios 
I valstybės nori Europos reika
lus pertvarkyti. Anglija klau
sia Vokietijos ar jau ji save 
skaito pilnai “lygia” su viso
mis kitomis ir nesiruošia lau
žyti kitų Versailles sutarties 
nuostatų; ypatingai tų kurie 
liečia rubežius ir kolonijas.

Pabaltijo reikalais, Anglija 
klausia ar Vokietija sutinka, 
be Lietuvos, dar Estiją ir Lat
viją pridėti prie kaimynų su 
kuriais ji sutinka 25 metams 
draugiškumo ir nepuolimo su
tartis pasirašyti. Anglija tik 
nori žinoti ar tose sutartyse 
sutiktų pridėti ir pasižadėjimą 
joms gelbėt jei kas kitas pultų.

▼ ▼ ▼

^LIETUVAI ir Pabaltijui ši
tą draugiškumą Vokietijos vy
riausybė, kaip žinoma, pasiūlė 
Kovo 9 d. šių metų, kada Ang
lijos, Prancūzijos, Italijos įir 
Belgijos ambasadoriams įteikė 
septynių pasiūlymų memoran
dumą, kur šeštas punktas sa
ko:

“Vokietijos vyriausybė pa
kartoja savo pasiūlymą pasira
šyti su kaimynais Rytuose ne
puolimo sutartis panašias tai 
kurią pasirašė su Lenkija. Ka- - 
dangi Lietuvos vyriausybės at- 
sinešime į Klaipėdos kraštą 
įvyko tam tikras pasikeitimas, 
Vokietijos vyriausybė pasiima 
atgal išimtį, kurią kitados tu
rėjo Lietuvai taikyti, ir parei
škia esanti pasirengus ir su 
Lietuva taip pat nepuolimo su
tartį pasirašyti, tik su išside- 
rėjimu tvirto sutvarkymo Klai
pėdos kraštui užtikrintos auto
nomijos”.

▼ ▼ V

^[ANGLIJOS vyriausybė sa
vo paklausimų lakštą ruošė 
penkias savaites. Tikimasi ir 
Vokiečiai tiek pat laiko paims 
atsakyti. Lietuviai lauks kas 
tame atsakyme bus gero ir ra* 
minančio Lietuvai ir Pabalti
jui.

nepažymėta kas jį leidžia bei 
redaguoja. Nepaminėta nei kai
na, bet bene bus Amerikoje $2 
metams. Prenumeratą galima 
siųsti “Pajūris”, Klaipėda, Li- 
tuania. Galima taip pat užsi
prenumeruoti ir per Arėją Vit
kauską, 2138 Coulter St., Chi
cago, Ill.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugų.



VOKIEČIU PINKLES LIETUVAI?
Kuomet prieš kelias sa

vaites pasklido žinia kad 
Vokiečiai staiga sumanė su 
Lietuva susitaikyt ir at- 
naujirit prekybą, “Dirva” 
tą faktą paminėdama pri
dėjo pastabą kad Lietuvos 
vyriausybė, stodama Į dery
bas su Vokiečiais, turi kar
tu prie savęs turėti ir gin
klą, kad nebūtų surengta 
kokia klasta.

Štai kas paaiškėjo. De- 
rėdamiesi su Lietuvių ko
misija, Vokiečiai pasiūlė iš 
Lietuvos pirkti viską lais
vai, be jokių varžymąsi ir 
be aiškių sąlygų.

Taigi, visai be jokio nie
ko, Vokiečiai pasirodo to- 
Lietuvai progą tik per savo 
slenkstį visus savo maisto 
produktus padėti ir už juos 
pinigus pasiimti.

Kartu su tuo, Vokietijos 
pasienyje paplito agitacija 
kad Lietuvos valdžia toki 
Vokiečių pasiūlymą priim
tų, kad Vokiečiai mokės di
desnes kainas ir Lietuviams 
ūkininkams prasidės rojus!

Ūkininkai kurstomi par
duoti viską Vokiečiams tie
siog, be tarpininkavimo su 
Lietuvos ūkio produktų su
dorojimo centrais, “Pieno
centro”, “Maisto” ir “Liet
ūkio” organizacijomis.

Lietuvos valdžia pažino 
Vokiečių klastą ir elgiasi 
atsargiai, bet ūkininkai jau 
zurza kam valdžia užkerta 
jiems kelią taip lengvai pel
nantis ....

Štai kame Vokiečių gud
rybė; kuria jie Lietuvą gal 
but sumanė paklupdyti ir 
net pražudyti.

Lietuva nėra didelė, taigi 
jos beveik visus ūkio pro
duktus alkani Vokiečiai ga
li vieni supirkti ir suvalgy
ti.

Vokiečiams viską super
kant, Lietuva neturėtų ga
na savo ūkio produktų pri
statyti i rinkas kitose šaly
se, su kuriomis pastarais 
metais išdirbo prekybą. Tos 
šalys, negaudamos produk
tų iš Lietuvos, pasirūpintų 
gauti jų iš kitų šalių. Lie
tuvai ten rinkos užsidary
tų- i,

Vokiečiai tada, po kelių 
mėnesių neriboto pirkimo, 
sugriovę Lietuvos rinkas 
kitur ir sunaikinę minėtų 
Lietuvos organizacijų tar
pininkavimą, staiga galėtų 
išleisti Įstatymą uždrau
džiantį visą prekybą su Lie
tuva !. ...

Tą juk padarė pora metų 
atgal, kuomet staiga visai 
uždarė rubežių Lietuvos žą
sims ir Lietuvos ūkininkai 
liko su šimtais tūkstančių 
žąsų žarduose.

Lengva suprasti kas at
sitikti! Lietuvoje kuomet 
Vokiečiai staiga uždarytų 
rubežius pirkti viskam, o 
kitur visur Lietuvos pro
duktams vietos nebūtų!

Lietuvos vyriausybė nu
matė kas slepiasi už tokios 
Vokiečių “geraširdystės”, ir 
derybas nutraukė, laukda
ma aiškesnių išvadų.

Tik bėda nuraminti ūki
ninkus, kurie sukurstyti ir 
pasigodėję pelnų iš Vokie
čių, rėkauja, nenumatydarni 
sau aiškaus pavojaus.

kelti pinigų statymui Kau
ne moderniškos ligoninės.

“Dirva” tam pilniausia 
pritaria.

Koks butų gražus daly
kas kai 1938 metais suva
žiavus viso pasaulio Lietu
viams Į Antrą Kongresą, 
butų, didelėmis ceremonijo
mis, prakasta žemė ar pa
dėta kertinis akmuo tai li
goninei !

Sumanytojai ir jų kole
gos daktarai privalo tą su
manymą pradėti vykdyti. 
Be darbo nieko nepastaty- 
šim. Reikia dirbti.

MUSŲ VEIKĖJAMS
Pereitame “Dirvos” nu

meryje tilpo musų straips
nis : “Katalikams”. Šiame 
numeryje telpa tuo pačiu 
klausimu svarbus straips
nis Uosio, pažymaus as
mens iš katalikų srovės.

Redakcija ši straipsni ga
vo tą dieną kai “Dirva” bu
vo baigta spausdinti, taigi 
savo editorialą rašė nepasi
naudodama p. Uosio minti
mi. Tas reiškia kad ne tik 
pas mus bet ir kitoje pusė
je' tokia pati mintis ir tuo 
pat laiku kilo.

Matyt tam reikalas pri
noksta. Tautininkams ir 
katalikams veikėjams reik
tų apie tai rimtai pagalvo
ti. Vienas rimtas patriotas 
kunigas pasakė: “Viską ką 
tik galim Lietuvai daryti 
gero, privalom daryti visi!’

Kur apeina tautos reika
lai, tarp tautininkų ir kata
likų neturėtų būti jokio da
linimosi.

Šiame numeryje telpa p. 
Uosio “Kas Mus Vienija ir 
Kas Skiria”. Kitame nu
meryje tilps jo antras strai
psnis, “Religijos Klausimas 
Musų Išeivijoje”.

ADOMO BRAKO £0 
METŲ SUKAK

TUVĖS
■ i .

Klaipėdos Lietuvių spauda 
plačiai paminėjo Mažajai Lie
tuvai nusipelniusio Adomo Bra- 
ko 50 metų sukakti. Kartu 
buvo paminėtos ir jo dvidešim
ties penkerių metų visuomeni
nio ir tautinio darbo sukaktu
vės. Jubiliatas gimė pasiturin
čio ūkininko šeimynoje Klaipė
dos apskr. Baigęs Tilžės gim
naziją ir atlikęs karo prievolę 
vokiečių kariuomenėje, išvyko 
į Prancūziją. Ten baigė meno 
akademiją. Dar studijuodamas 
Paryžiuje pradėjo aktyviai dirb
ti tautini darbą ir savo raštais 
budino Mažosios Lietuvos jau
nimą tautiškai susiprasti. Bai
gęs studijas grįžo Į gimtąjį 
kraštą. Menininkui tapytojui 
Lietuviui vietos, savaime aiš
ku, nebuvo ir iš to verstis ne
galėjo. Jis ryžosi aktyviai dirb
ti Mažosios Lietuvos jaunimo 
eilėse, palaikė glaudžius ryšius 
su Vydunu.. Iškalbingumu pa
traukė kaimo jaunimą ir jo va
dovaujamosiose organizacijose 
noromis dalyvavo jaunuoliai.

Grįžęs iš pasaulinio karo vėl 
griebėsi jaunimo .organizacijos 
darbo. Tačiau sąlygos vertė 
suaktyvinti bendrą tautinį dar
bą Mažojoje Lietuvoje: jis ren
kamas Tautos Tarybos genera
liniu sekretorium ir kurį laiką 
buvo Tautos Tarybos pirminin
ku. Jo namuose koncentruoja
si visa tautinė veikla. Atėjus 
Prancūzų kariumenei, jam te
ko suvaidinti nemažą politinį 
vaidmenį santykiams su pran

cūzais sureguliuoti. Jis laisvai 
mokėjo prancūzų kalbą. Ir 
Brakui, nors jis buvo gabus 
menininkas tapytojas, šio dąr- 
bo neteko dirbti, tas jam buvo 
tik pašalinis dalykas ir todėl 
meno kurinių iš jo mažai tesu- 
laukėm. Be kelių meniškai ge- , 
rai pavykusių kurinių, jis pa
puošęs yra Vydūno raštus, o 
taip pat, dar Paryžiuje būda
mas, padarė Vinco Kudirkos 
raštams iliustruoti vinjetes.

įsisteigus Klaipėdoje Lietu
vių gimnazijai, jis tuojau bu
vo paskirtas tos gimnazijos mo
kytoju. šį darbą jis čia ir da
bar dirba. “L. Ą.”

BESIRENGIANČIŲ Į 
CLEVELANDĄ 

ŽINIAI
šią vasarą Clevelandą lankys 

daugybė Lietuvių iš visos ša
lies, kurie atvažiuos kaipo sve
čiai ir delegatai į visus Cleve- 
lande atsibusiančius seimus ir 
konefrencijas: Sandaros seimą, 
Tautinės Srovės Konferenciją, 
SLA. Seimą ir tt.

Visi jau rūpinasi apsistoji
mo vietomis, kambariais.

Visiems jiems bus nurodyta 
kur apsistoti, ar tai viešbutis, 
ar privatiniuose Lietuvių na
muose.

“Dirvos” redakcijos ir admi
nistracijos štabas jau dabar 
gauna asmeniškų paklausimų 
apie vietas. Asmeniškai, delei ■ 
laiko stokos, kiekvienam nega
lėsime informacijų suteikti.
- Apie tai trumpu laiku Cleve- 
lando Komisija paskelbs SLA. 
organe “Tėvynėje”, “Dirvoje”, 
“Sandaroje”, “Vienybėje” ir 
kituose. Tėmykit pranešimus.

“Dirvos” Redakcija.

6 puslapiai. Vasaros lai
kui užėjus, “Dirva” bus Jei-į 
džiama 6 puslapių, kaip tas j 
buvo daroma per keletą va-j 
sąru iki šiolei.

AMERIKOE LIETUVIŲ 
LIGONINĖ KAUNUI

Du Bostono. Lietuviai da
ktarai, Pilka ir Weiksner, 
išsiuntinėjo Lietuvių laik
raščiams atsišaukimą pra
šydami Amerikos ir Kana
dos Lietuvių pritarimo, su

KAM SOCIALISTAMS 
REIKIA ŠLIUPO?

Chicagos socialistų dien
raštis dergė, šmeižė Dr. Jo
ną Šliupą kai jis nesenai 
tapo Lietuvos valdžios ap
dovanotas, Bet kai Šliupas 
pasirengė vykti Amerikon, 
dingtelėjo Grigaičiui Į gal
vą kad su Šliupu jie gali 
padaryti biznio, ir senuko 
Or. Graičuno tarpininkavi
mu Grigaitis ir Gugis Įpir
šti net Dr. Šliupo maršruto 
rengėjais! Tai komedija!

Išeina kad Dr. Šliupas tu
rėtų važiuot tik ten kur jį 
siųs Grigaitis, ir niekas ki
tas neturės teisės kviesti 
Šliupo pas save.

Dr. Graičunas, kuris iš 
savo didelės senatvės jau 
nesiskaito su savo žodžiais, 
keli metai jau kaip laiškais 
kolioja visus tautininkus ir 
sandariečius veikėjus, gir
damas socialistus. Jis gal 
but ir Dr. Šliupui parašė ką 
nors apie tautinės srovės 
žmonės pikto, o socialistus 
išgyrė.

Greičiausia kad Brookly- 
no-New Yorko rimti Lietu
viai, pasitikę Dr. Šliupą at
vykus į New Yorką, nušvies 
jam tikrą dalykų stovį'mu
sų Lietuviškame gyvenime.

. Kitą kartą atvažiuos iš 
Lietuvos ir koks Jėzuitas 
misijonierius, jeigu tik ma
tys kad gali padaryt biznio, 
Grigaitis pasiims jo marš
rutą rengti....____

DEL TĖVIŠKĖS LAISVĖS
Laukais nuputojo pavasario vandens. 
Ak, Lietuva mano, ir vėl tu žalia! 
Ir džiaugsmas krūtinėj skaidrus toks 

galandas,
Kad tėviškę supa laisvoji dalia.
Purienos pražydo laukuos ir širdyje, 
Laisvuose laukuose ir širdyje laisvoj. 
Ir vėl atminimai išblyškę atgyja, 
Kai dūzgė šrapneliai žalioj Lietuvoj.
Praslinko pavasarių žydinčios eilės, 
Daug ižo ištirpo giliam Nemune, 
O tėviškę laisvą su kylančia meile 
Vėl norisi sveikint jauna krutinę.
Kai šautuvą plieno suspaudžia mus rankos, 
Kai durtuvą segam vikriai prie šalies, 
Ne vienas prisimenam audrą patrankų 
Ir tėviškės skausmą netekus 'širdies.
“Karys”. . J. Palionis.

( ?■
VASARA PRIE NEįllO

(Iš “Mėnesienų Smuikai”)' 
Liepsnoja vasara prie Nerio. 
Vakarais klostes šiltas rūkas. 
Bernai jaunatve nusigėrę 
Pievose margus pradalgius suka. 
Kvatojo pievos, prašneko parugės, 
Su pėdais poros laukuos’ sulinko. 
Ir mano jaunatvė, lyg karvė žalmargė, 
Jaunos energijos priaugo, pritvinko. 
Burtuos paskęsta Neris nakčia, 
Mėnulis bangas kada; bučiuoja: į 
Rodos kad supasi Dauguva“ čia, ■ 
Ties kuria girdė meile mieloji.
Supa, liūliuoja Neris krutinę. 
Medžių šešėliai praeitį mena. 
Matau jos veidą, akių mėlynę. . . . 
Ir.. .-. vėl laimingi su Ja gyvenam....

Nepeš pakrantė. .. . . Vailiis Tįajnoras.

• ((Tęsinys iš pereito nr.)

Gediminas, matyt, laukė kryžiuočįų 
pasiuntinių, nes Didis Lietuvos Kunigaik
štis, vyriausių kunigų apsuptas, turėdamas 
dešinėj pusė žilą senelį Tubingą, kairėj gi 
pusėj sūnų Liubartą, Volynijos kunigaikšr 
tį, sėdėjo savo soste. Ant galvos sabalų 
odos kepurė, ant pečių užmesta puikus lo
kio kailis, kojas pasidėjęs ant susirietu- 
sios kamuoniu gyvos meškos; visa tai liu
dijo kad kunigaikštis šiandien ko tai lau
kia. Netoli jo ant. grindų gulėjo dar po
ra gyvri meškų. Gediminas rankose netu
rėjo jokio ginklo, bet už jo nugaros sto
vėjo du ginkluoti vyrai. Šalę Kronivo sto
vėjo jau žinomi Siaurutis ir Jonas, čia 
pat, tuoj už kunigaikščio, stovėjo ir akla- 
sai Bernardas su savo kanklėmis. Jisai 
turėjo būti vertėju pasiuntiniams ir Gedi
minui, kuris, bijodamas išdavimo, norėjo, 
be kryžiuočių atsivežto vertėjo, turėti dar 
savąjį.

Nuo tos mat valandos kaip Gedimi
nas sužinojo apie taip stebuklingu budu 
sugrąžintus Lietuvai Vilkų Lizdo auklėti
nius, pareikalavo idant jie priklausytų jo 
rūmams. Ypač gi buvo malonėje Bernar
das; nesirodė jis aiškiai kokį tikėjimą iš- 
pažysta, bet didelę darė ant visų įtekmę. 
Net pats Gediminas noriai klausė jo bal
so. Vilkų Lizdo auklėtiniai tyčia stovėjo 
prie Gedimino, kad pasijuokus tuo iš kry
žiuočių, ir neapsiriko tame Gediminas, nes 
vos tik inėjo pilies kambarin pasiuntiniai, 
Hochswaldas net paraudonavo ir sugriežė 
dantimis pamatęs stovinčius Vilkų Lizdo 
auklėtinius.

— Sveikinu jus, mieli svečiai, menko
je savo pilyje; didelė tai garbė menkam 
kunigaikščiui matyti pas save galingos 
Brolijos pasiuntinius, — kalbėjo nuduo
damas nuolankumą Gediminas ir liepda
mas Bernardui atkartoti tuos žodžius pa
siuntiniams.

— Gerai supratome jūsų kalbą, didis 
ir galingas Vilniaus ir visos Lietuvos ku
nigaikšti. Mums tai garbė kad teiksies 
išklausyti musų, — atsiliepė Hochswaldas, 
gražiai Lietuviškai kalbantis ir atvykęs 
čia kaipo vertėjas.

— Nežinojau kad taip mokat musų 
kalbą! todėl turbut ir musų vertėjas, ku
ris neteko akių kare, ir štai šitie jauni 
vyrai, Siaurutis ir Jonas, neužmiršo savo 
kalbos tarpe jūsų. Tačiau, nors jus ge
rai kalbate Lietuviškai, jūsų draugai, o 
mano mieli svečiai, nesupranta turbut 
musų kalbos, todėl anas aklasai tegul at
kartoja musų žodžius kitiems. Bet jei at
vykstate santaikos tikslu, mieli man esat 
svečiai, tat prašau sėstis su mumis prie 
stalo ir teikkitės valgyt su mumis juodą 
duonelę, kurią musų žemė išduoda, ir mu
su mišku žvėrių mėsa ir musu bičių medų.

Tai sakydamas Didis Kunigaikštis su
plojo delnais, o vaikinai tuoj pastatė prieš 
ji didelį stalą, kurio viena pusė taip buvo 
aukšta kad aukštai sėdėdamas Gediminas 
ir aplink ji stovintieji galėjo valgyti, kita 
gi stalo pusė buvo daug žemesnė, kur ir 
nurodė sėstis svečiams. Gediminas liepė 
taip pastatyti stalą todėl kad iš aukšto 
galėtų žiūrėti Į pasiuntinius.

Pasiuntiniai pažiurėjo vienas į kitą. 
Suprato jie visą' Gedimino gudrumą ir nu
jautė kad jų pasiuntinybė nieku užsibaigs, 
bet nei vienas nieko kitam nesakė. Nei 
nesisėdo prie stalo, bet pasitraukė šalin ir 
kaž ką šnibždėjo tarp savęs Vokiškai, bet 
taip tyliai kad Gediminas nei Bernardas 
negalėjo užgirsti ką. jie šnibždėjosi. Zig
fridui liepus, prisiartino atvykę su pa
siuntiniais tarnai dovanomis nešini ir vi
si prisiartino prie Gedimino, ąpąupdąmi 
stalą, bet meškos jų neprileido visai pri
siartinti prie Gedimino.

— Musų tikėjimo knygose parašyta,— 
tarė Hochswaldas,' — kad geras ir ištiki
mas tarnas neprivalo liesti nei valgio nei 
gėrimo,’'riėpi’ivalo<nei-dulkių'nuo savo rū
bų nusikratyti kol neišpildys savo pono 
Įsakymų. Mes taip pat norime būti išti
kimais tam kas parašyta knygose, ir išti
kimais savo ponui, Didžiam Mistrui Zig
fridui von Feuchtvangen. Todėl Didžio
jo Mistro vardų, o taip pat ir visos Broli
jos ■ vardu, - a tnešame ■ dovanas- Didžiajam

Lietuvos Kunigaikščiui, Gediminui, galin
gam Rusų žemių valdovui, prašydami pri
imti jas kaipo ženklą santaikos su Brolija.

— Dovanas priimame, — atsiliepė Ge
diminas, ironiškai šypsodamasis pasiunti
niams nematant, — nes kaip gi galėtume 
nepriimti dovanų iš taip - turtingos ir ga
lingos Brolijos. ■

Pasiuntiniai pasidrąsino tuo.-
— Ir mes norime santaikoje gyventi 

su jumis, — tarė po valandėlės Gedimi
nas, — bet pas jus, kaip ir pas mus, yra 
nutarimai kad broliai tik vienu keliu pri
valo eiti, Brolijos gi kelias skirtingas nuo 
Lietuvos valdovo kelio.

— Lengvai galėsim sugyventi santai
koje jei tik jus norėsit to ir priimsit do
vanas, — atsakė Hochswaldas. Pasakęs 
tai, davė ženklą tarnams prisiartinti su 
dovanomis. Tarnai norėjo prisiartinti, 
bet meškos sulaikė juos no to. Davus žen
klą Gediminui, prie jo prisiartino Siauru
tis ir Jonas, laukdami įsakymų.

— Turiu aš čia, — tarė kunigaikštis, 
— savo jaunikaičius, kurių jiegos gal ži
nomos yra Brolijai, jie paduos man dova
nas, kuo apsaugos jūsų tarnus nuo mano 
tarnų baimės, — pridūrė, rodydamas Į gu
linčias meškas.

Siaurutis paėmė iš tarnų rankų ark
liui apdengti divoną ir šarvus, Jonas gi 
šalmą ir dideli kardą, kurį ištraukęs iš 
makšties nuogą padavė Gediminui.

— Geras tai ženklas, — tarė linksmai 
Gediminas: — Lenkų jaunikaitis paduoda 
nuogą kardą, ir tai kryžiuočių kardą, o 
Lietuvis šarvus iš Brolijos atneša.

Sąkydąmąs tai, nesikeldamas nuo sos
to, Gediminas šmesterėjo kelis sykius kar
du ir atidavė ji vėl Jonui, kuris, įdėjęs 
kardą į makštis, parėmė jį prie kunigaik
ščio šono. Tuo tarpu Siaurutis padavė 
Gediminui ■ kitas dovanas: šarvus ir divo
ną arkliui apdengti.

Gediminas šitų dovanų neėmė į ran
kas.

— Na, šitų nei nemieruosiu, — tarė 
Gediminas, — nes didžiojo kunigo ir ku
nigaikščio kepurė ir šitos štai meškų odos 
apgina mane nuo priešininkų kaip ir sto
riausi šarvai. Bet Didžiojo Mistro dova
na man brangi ir bus padėta pilyje kaipo 
jo draugiškumo ženklas.

— Kaip Didžiojo Mistro taip ir visos 
Brolijos draugiškumas yra atviras ir la
bai pageidaujamas ateityje, — atsiliepė 
Papenheimas.

— Šis draugiškumas dar butų tikres
nis jei jus paklausytumet gerų Brolijos 
patarimų.... — pridūrė Hochswaldas, ar
tindamasi prie Gedimino.

— Dar yra tam laikas, — atrėmė ne
kantriai Gediminas. Senis Tubingas įsmei
gė savo nereges akis į kalbantį, tarsi no
rėdamas jom kiaurai permatyti kalbantį 
kryžiuotį. Kaip kunigaikštis taip ir Tu
bingas ne vienaip suprato patarimus, vie
nas suprato susivienijimą su kryžiuočiais 
prieš Lenkus, antrasai gi krikščionybės 
priešininką. Taigi susiraukė tik Gedimi
nas ir nutilo, Tubingas gi sugniaužė kum
ščių ir jau norėjo pulti ant kryžiuočių, 
bet, atsiminęs kur esąs, nuleido rankas ir 
atsisėdo ant sėdynės.

(Bus daugiau)

Lengvas Budas Išmokti Angliškai
Šioje parankaus didumo knygelėje surinkta 
reikalingiausi žodžiai ir sakiniai greitam 
prasimokinimui Angliškos kalbos. Viskas 
išdėstyta taip lengvai ir aiškiai kad kiek
vienas tą knygelę pastudijavęs tuoj gali 
pradėti suprasti Anglišką, kalbą ir pats kal
bėti. Telpa pasikalbėjimai darbo jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėn, pas dak
tarą, pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ir Lietuviškai. 95 psl. ..35c.

Karalienes Sabbos
M I K A L D O S
PRANAŠYSTES

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

ReikąlaąĮy t “Dii’vvje” ?



SUTVARKYTAS LIETUVOS MIŠKO DARBI
NINKU DRAUDIMAS

Pagal ligonių kasų Įstatymą 
(Vyr žinios 434) ir vyriausios 
socialinio draudimo valdybos nu
tarimą, visi mėnesiniai, padie
niai ir akordiniai laisvai sam
domi tarnautojai ir darbininkai, 
dirbantieji prie ūkiškos miško 
gamybos ir pušų nusakinimo, 
jei tilt darbas trunka ilgiau kaip 
vieną mėnesį, privalo būti ap
drausti ligonių kasų atitinkamo
je uždarbio klasėje, pagal jų 
faktini} uždarbį. Darbo objek
tu vyr. socialinio draudimo val
dyba yra nusistačiusi laikyti 
ūkiškos miško gamybos arba 
pušų nusakinimo, žiūrint kur 
darbininkas dirba, vieno sezono 
darbus vienoje miškų urėdijoje. 
Laisvai samdomi tarnautojai, I 
dirbantieji prie ūkiškos miško 
gamybos ir pušų nusakinimo ir 
dalis darbininkų, dirbančių prie 
pušų nusakinimo, jau ir anks
čiau buvo draudžiami ligonių 
kasose. ,

Dabar miškų departamentas 
pavedė visiems miškų urėdams 
ir girininkams apdrausti ligonių 
kasose fizišką darbą dirbančius 
darbininkus. Visi dirbantieji 
prie pušų nusakinimo darbinin
kai (kurie ligi šiol neapdrausti) 
turės būti apdrausti nuo Gegu
žės 1 d., o dirbantieji prie ūkiš
kos miško gamybos ir pušų nu
sakinimo, jei tik darbas trunka 
ilgiau kaip vieną mėnesį, pri-

i
Superior Window 

Shade Co.
8300 Superior Ave.

Pilniausias Langų Užtie
salų Dirbimas ir 

Patarnavimas
J. F. O’HARA <0

Phone CEdar 3129

valo būti apdrausti ligonių ka
sų atitinkamoje uždarbio klasė
je, pagal jų faktiną uždarbį.

Laisvai samdomi tarnautojai, 
dirbantieji pine ūkiškos miško 
gamybos ir pušų nusakinimo ir 
dalis darbininkų, dirbančių prie 
pušų nusakinimo, jau ir anks
čiau buvo draudžiami ligonių 
kasose.

Dabar miškų departamentas 
pavedė visiems miškų urėdams 
ir girininkams apdrausti ligo
nių kasose fizišką darbą dirban
čius darbininkus. Visi dirban
tieji prie pušų nusakinimo dar
bininkai (kurie ligi šiol neap
drausti) turės būti apdrausti 
nuo Gegužės 1 d., o dirbantie
ji prie ūkiškos miško gamybos 
nuo šios gamybos 1936-37 metų 
sezono pradžios. Dirbančius 
prie šių darbų vietos ūkininkus 
ligonių kasose drausti nereikia, 
nes šie darbai duoda jiems tik 
atsitiktino uždarbio, o pagrin
dinis jų užsiėmimas yra žemės 
ūkis.

Jei tvarkant miško darbinin
kų draudimą tarp miškų urė
dijų ir vietos ligonių kasų kil
tų kurie nuomonių skirtumai, 
tai apie tai urėdai turės pain
formuoti miškų departamentą, 
kuris pasireiškusius nuomonių 
skirtumus, ištyręs reikalą, su
derins. -

Prie miško medžiagos gamy
bos ir pušų nusakinimo kasmet 
musų miškuose dirba apie ke
liolika tūkstančių darbininkų.

“L. A.”

( VIETINĖS ŽINIOS J
VAKARUŠKOS

Lietuvių namų savininkų 11 
skyrius rengia linksmas vaka
ruškas Liet. Darb. salėje. 920 
E. 79 St., šeštadienio vakare, 
Gegužės 23 d., pradžia 6 vai. 
Bus šokiai ir kortavimas su 
dovanomis; įžanga prie durų 
bus 20c. Komisija.

MIRĖ M. DIRAITIENĖ
Trečiadienio vakare, lai

ke pamaldų, šv. Jurgio baž
nyčioje mirė nuo širdies li
gos žinoma sena Clevelan- 
diete, Marė Diraitienė. Bus 
laidojama šeštadienio ryte 
iš šv. Jurgio bažnyčios.

Skubiai Ruošiama Petro

LIETUVOS KUMPIAI
PAS BLAŠKEVIČIU

Lankysis Kitas Žymus 
Lietuvos Kalbėtojas

IŠSINUOMOJA KRAUTUVĖ
Lietuviais apgyventoje vie

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

7DIENOS I LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremerhavene užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite pouliariais ekspresiniais laivais 

C O LUMBu S 
HANSA ~ DEUTSCHLAND 
HAMBURG ~ NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 
ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietini agentą arba

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

1430 Euclid Avenue Cleveland, Ohio
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Į DELLA C. JAKUBS j 
= (JAKUBAUSKIENĖ.— Laisnuota Laidotuvių Direktorė) E 
| Lithuanian Funeral Home |
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų :
= kambarius leidžiame dykai. ?
E I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
E teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- i
E tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ilgo- 
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- =
E gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- |
= sirinkimo. Reikale telefonuokit. =
£ 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 j
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| J. SAMAS JEWELRY
= 6704 Superior Avenue

Rengiantiems apsivesti, dabar kada 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir
kti iš graždaikčių — deimantų ir 
visokių kitokių papuošalų — pir
miausia kreipkitės į musų krautuvę, 
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių 
reikmenų. Taipgi esu specialistas 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir 

_ akiniu. Viskas žemomis kainomis.
= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI
= KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM.
?diiUiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiuuiiuuiiiiiiiiiiiiiiiuimiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ž REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS | 
į Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j

į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 5
S sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 5
S miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). ?
į Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
% ir Apdraudos Agentūra 5

I P. P. MULIOLIS Ii 
■J 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 \ 
Vį-AWJV.\iW.W.W.VZ.W»V.V.V.W.*.W.W»WiWAW^rtI

Lietuvos skanus kumpiai jau 
Clevelande! Juozas Blaškevi- 
čius parsitraukė ir savo krau
tuvėje parduota Lietuvos "Mai
sto” Bendrovės kumpius, sudė
tus dėžėse, kurie taip praplito 
pasaulyje ir visų mėgiami.

Parduoda svarais. Jo krau
tuvė randasi 1168 E. 77th St., 
kampas Donald avė.

ŠIRDINGAS AČIŪ!
Gegužes 17 d., įvyko musų 

25 metų sidabrinių vedybų su
kaktuvių paminėjimas. Atsi
lankė daug musų brangių drau
gų ir draugių, kurie apdovano
jo mus įvairiomis brangiomis 
dovanomis, už kurias tariame 
širdingiausi ačiū. Tos dovanos 
bus mums didžiausia atmintis 
ant visados. Labiausia priklau
so pasakyti ačiū Lietuvių Mo
terį Atjautos Klubo narėms, p. 
Onai Armulevičienei, J. Balta
kienei ir C. Augustinienei, ku
rios labiausia rūpinosi tų dova
nų įgijimu. Taip pat ačiū vi
soms narėms ir kitoms drau
gėms kurios prisidėjo prie tų 
dovanų.

Toliau, ačiū L. Maziliauskai- 
tei už jos puikią muziką musų 
sukaktuvėse, ir Onutęi ir Juzy- 
tei Ramanauskaitėm už gražią, 
pritaikytą mums dainelę.

Vienu žodžiu, ačiū nuo šir
dies visiems kas tik kuo prisi
dėjo ir dalyvavo mums taip di
delėse sukaktuvėse.

Juozapas ir Ona Dilliai.

$11,000 ATLYGINIMO
Praeitą savaitę buvo nužu

dytas trokų vežikų unijos va
das Arthur W. Whitelock. Už 
suradimą ar išdavimą jo žudy
tojų ta unija paskyrė $11,000.

ANDRICA VĖL VYKSTA 
EUROPON

Cleveland Press dienraštis 
vėl siunčia savo rašytoją .Theo
dore Andricą į Europą, apvaži- 
nėti daugelį šalių ir jas apra
šyti. šis yra jau šeštas išei- 
lės jo keliavimas į Europos ša
lis, kuriose jis ne tik šiaip vie
šus dalykus aprašo, bet aplan
ko net Clevelande gyvenančių 
žmonių gimines.

Pernai Andrica apsilankė ir 
Lietuvoje ir jo aprašymai til
po net trijuose Press nume
riuose, su atvaizdais įžymių 
Lietuvos valdžios ir šiaip žmo
nių.

šią vasarą Andrica mano ap
lankyti 15 valstybių, tarp jų 
vėl Lietuvą.

Rimšos Paroda
Petras Rimša, pragarsėjęs 

Lietuvos skulptorius - meninin
kas, aplankys Clevelandą su sa
vo kurinių paroda SLA. seimo 
laiku.

Tai parodai surengti darbuo
jasi keli musų pažymesni as
menys, sudarydami specialį ko
mitetą.

Skulptorius Rimša atvažiavo 
iš Lietuvos tik kelios savaitės 
atgal ir pirmutinę jo kurinių 
parodą surengė Chicagiečiai.

Antra paroda bus Clevelan
de.

Apie parodos vietą bus pra
nešta trumpu laiku.

18 UŽMUŠTA
Praeitą sekmadienį Ohio val

stijoje automobilių nelaimėse 
užmušta 18 žmonių.

Netoli Youngstowno, vestu
vės baigėsi tragiškai, kada sep
tyni svečiai automobiliu va
žiavę tapo traukinio užmušti.

KAS YRA SLA. SENI 
NARIAI?

SLA. nariai veteranai, štai 
jums gera naujieną/ Kurie įsi
rašęs pirm Gegužės 2L d. 1901 
metų ir per pastarus 35 metus 
išbuvot Susivienijime, visi esat 
skaitomi SLA. Veteranais. Ku
rie jus paskubėsi! pasiųsti sa
vo fotografiją ir trumpą apie 
save aprašymą į SLA. Albumą, 
tų paveikslai tilps nemokamai 
ir tą Albumą gausit dovanų.

HIPPODROME
“Sons O’ Guns”, su didele burna 

| Joe E. Brown kaip vadovaujamu 
I asmeniu tame veikale, bus pradėta 
rodyti Hippodrome Theatre, šešta
dienį, Gegužės 23 d.

Prie to juokingo komedijanto ku
ris paįvairins paveikslą, bus puikių 
naujų dainų ir vaizdingų šokių.

Veikalas paremtas ant prietikio 
Amerikonų kareivių pasauliniame 
kame užjūryje.

Joe E. Brown tarnauja kariume- 
nčje, turi visokių prietikių, paga
liau pakliūva per klaidą kaipo špie- 
gas, bet pirm negu sušaudomas jis 
iš tos nelaimės išgelbstimas.

Maisto susidėjimo vieta mc'1"’”’iš- 
kos Motinos Hubbard yra elektriš
kas šaldytuvas, kuriame visada yra 
prikrauta šviežo, tyro maisto, ...ris 
negenda iki nesunaudojamas.

Moderniška Motina Hubbard veda 
savo namus, virtuvę, moksliškai ir 
sumaniai ir niekad nebūna užklupta 
ne'”’iiirengus pamaitinti šeimą ar 
svečią ar išalkusį šunelį.

Ji visada turi šviežių daržovių ir 
vaisių, kurie taip reikalingi šeimos 
sveikatai, taipgi gali išlakyti pieną, 
svestą, kiaušinius ir mūsą nuo gedi
mo, nes elektriškas šaldytuvas lai
ko visa tai nuo gedimo.

Moderniška moteris žino kad elek
triškas šaldytuvas sutaupo jai daug 
laiko, nes- galima ilgesniam laikui 

I visko prisipirkti vienu kartu.

PwilkEjsfune^ThomeI
Licensed Funeral Director

I • »i': > , 6522 Superior Avenue
l A' NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBAR1S NEMOKAMAI T
Į Palaidojimo kaštai priklauso yuo šeimos išgalės ir noro. Vienok t 

-musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, I1 
; be atsižvelgimo į kaštus. ;j
j Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais ;|
! moderniškas. !

HEnderson 9292 :j

DARŽELIO PIKNIKAS
Birželio 14 d. įvyksta meti

nė Lietuvių Darželio atidarymo 
šventė ir piknikas, kuris atsi
bus tą dieną po pietų Mačiutos 
ukėje. Visi vietos Lietuviai 
tame piknike dalyvaus, nes tą 
dieną gaus net devynias dova
nas prie savo įžangos tildetų, 
viso $25 dolarių vertės. Ku
riems dovanos teks, tiems tą 
dieną bus piknikų piknikas!

Tėmykit kiekvienas kad nu- 
meriuoti tikietai su kuriais 
dovana duodama, bus galima 
pirkti išanksto, pirm pikniko! 
Tikieto kaina tik 25c. inėjimui 
į pikniką ir gavimui dovanoms. 
Kurie atidėlios įsigijimą to ti
kieto, tą pačią dieną į pikniką 
atvažiavę taip pat mokės 25c 
įžangos, bet negaus tų dovanas 
nešančių tildetų.

Darželio pikniko tikintus pla
tina komisija ir valdyba ir vi
si draugijų atstovai. Pelnas 
eis Darželio įrengimams ku
riems valdžia pinigų neskyrė.

PAVOGĖ KAPT. SAVAGE 
AUTOMOBILĮ

Prieš kelias dienas ties na
mais Lietuvio policijos kapito
no, John Savage, vagiliai pavo
gė kapitono autombilį ir nuva
žiavo sau.

Kapt. Savage savo automo
bilį paliko vakare“ trumpam lai
kui, su motoro raktu, žadėda
mas vėliau išėjęs įvažiuot į ga- 
radžių, ir kai išėjo pas auto
mobilį jau jo nerado.

■ Kalbėtojas kuris atvežė gra
žių įspūdžių apie Lietuvą, ku
ris turi tikriausių žinių apie 
užgrobtą Vilnių, kurio .prane
šimai ir apsakymai turi būti 
svarbus kiekvienam Lietuviui 
yra tai Vincas Uždavinys.

Kas tas Uždavinys? Tai 
Vitoiui Vaduoti Sąjungos at
stovas Amerikos Lietuvius ap
lankyti, tai tos pačios organi
zacijos leidžiamo “Musų Vil
nius” laikraščio redaktorius ir 
geras kalbėtojas. Toliau, jis 
yra narys tos pačios organiza
cijos kurios reikalais keli me
tai atgal pas mus lankėsi Prof. 
M. Biržiška, ir du metai atgal 
Prof. Kan. Kemėšis su kitais 
dviem Lietuvos veikėjais.

Clevelande šį naują veiklų 
musų sostinės Vilniaus atstovą- 
svečią priimta Lietuvių Kultū
rinio Darželio Sąjunga, kuriam 
prakalbos įvyks Lietuvių salė
je ketvirtadienio vakare, Birže
lio 11 d., nuo 8 vai.

Bus dar kitokių paįvairini
mų programe.

Lietuvis Pasikorė 
Policijos Nuovadoj

Centralinėje policijos nuova
doje sekmadienį pasikorė Pra
nas Jenčius, 55 m., nuo 9707 
Yale avė. Jis buvo suimtas, 
kaip policija sako, už bandymą 
krautuvėje ką tai paglemžti ir 
išsinešti.

Jis pasikorė susukdamas sa
vo kamzioię ir užsinerdamas 
sau ant kaklo.

ŠELPIMUI REIKALINGA 
$30,000,000

Ohio valstijos seimas susidu
ria, su klausimu kur gaus tris
dešimts milijonų dolarių reika
lingų bied®ų ir negalinčių šel
pimui sekančiam metui.

Tik vienam Clevelandui rei
kės 10 milijonų dolarių tam ti
kslui.

P. J. KERSIS
1430 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario 

Ofistr Telef. MAih 1773 Namų KEnmore 4740-W.
, Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa
saliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 
nausį patarnavimą.

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

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

DIDELE LIETUVIŠKA'

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

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

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

C. Pakeltis Aptieka 
1117 E. 79 St. Cleveland, O. 
Telef. ENd. 8533 ENd. 8534 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje.

PARSIDUODA saldainių ir de
likatesų krautuvė ant Madi

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

VISOKIOS
APDRAUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 

patelefonuokit del paaiškinimą
Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namą baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimu ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699

DR. VINCENT 
OPASKAR

DEN TĮSTAS

6402 St. Clair Ave. 
Telefonas HEnderson 1111

Ofiso valandos
9 iki 12; 1 iki 5 po pietų

6 iki 8 vak.

ANELECTRIC REFRIGERATOR PAYS F O R IT S E L F

30,000 DAUGIAU
SVEIKESNIŲ L1NKMESN1Ų NAMŲ 

DIDŽIAJAM CLEVELANDE
1934 metais metais 20,000 šei
mynų Didžiajam Clevelande te
turėjo Elektriškus šaldytuvus
—1935 metais, buvo jau 25,000, 
—o 1935 metais bus 30,000 dau
giau šeimų kurios bus sveikes
nės, linksmesnės, ir sutaupys 
pinigų, nes jos turės Elektriš
kus šaldytuvus.
Paklauskit bent kų kas turi 

■ modernišką Elektrišką šaldytu

vą, ir jis—ar ji—pasakys jums, 
“Aš negalėjau be jo apsieiti.”
Moderniški Elektriški šaldytu
vai taupo laiką, darbą, sveikatą 
ir pinigus. Elektriškas šaldy
tuvas yra reikmenis jūsų na
muose kaip jis pasirodė reika
lingas tūkstančiuose kitų Cle- 
velandiečių namų. Negyvenkit 
vasaros neįsitaisiusios savo na
muose Elektriško šaldytuvo. '

THE ELECTRICAL LEAGUE
MIDLAND BUILDING • 18TH FLOOR • PROSPECT N.EAR ONTARIO • CHERRY 2535

ELECTRIC RMES IN GREATER CLEVELAND m
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BARBORA DARLYS
SUŽAVĖJO CLEVE-

LANDIEČ1US

Operos Artistės Koncertas bu
vo Didingas ir Turtingas.
Sėkmadįenio vakaras, Gegu

žės 17-ta. Renkasi musų žmo
nės į Lietuvių salę išgirsti ko 
,nors negirdėto — išgirsti jiems 
nematytą ir negirdėtą ■ daini
ninkę, Chicagos Didžiosios Ope
ros artistę, Barborą Darlys, 
dainuojant Lietuviškas dainas. 
Visų nuotaika buvo guvi, 
rodė kad laukiama 
paprasto, ’ didingo, 
publika pakitėjus, 
ir panelių aprėdalu 
vo panašios į sužydusį Lietu
vos darželį. Visos vaivorykš
tės spalvos mirgėjo.

Prasideda ir koncertas. Dai
nuoja viešnia artistė. Barbora 
Darlys. Dainuoja, “Kaip Mie
la Išgirsti” (Kačanausko). Cle- 
velandiečiams buvo tikrai mie
la ją išgirsti.

Ar girdėjai lakštingalą čiul
bant, gegutę kukuojant, volun
gę vyliuojant, ir visų kitų pa
rinktųjų sparnuočių dainas? 
Ar girdėjai kaip per girią lin
ksminanti, jaudinanti, viliojan
ti, žadinanti aidai plaukė? Ar 
atsimeni tuos visus balsus? Su
dėk juos į vainiką, pridėk dar 
malonią veido ir asmenybės iš
vaizdą, ir dar pridėk gražiai, 
tyrai, užburiančiai plaukiantį 
žodžių fontaną, tai galėsi bent 
kiek suprast kaip Barbora Dar
lys dainuoja.

Toliau ji dainavo “Liepė Tė
velis” (Tallat-Kelpšos) ir eg
zotišką “Gėlės iš šieno”, šio
je dainoje Binkio žodžiai, Joku- 
bėno muzika ir artistės daina
vimas susikuria į tobulybės 
harmoniją. Taip vaizdžiai čia 
išreiškiama Lietuvaitės meilė, 
rūpestėlis surinkime gėlių iš 
nupjauto šieno, patyrimui ar 
jos numylėtas myli ją. Taip ir 
matai jaunuolę renkant šiene 
nukirstas gėles, jomis kaišant 
svirnelį ir laukiant atjojančio 
bernelio....

Pirmą dalį programų artistė 
baigė Aidos ' ' ” ‘
“Aida”, kurią artiste labai tan
kiai dainuoja.
na ir buvo nelietuviškoje kalbo
je. Kuomet klausytojai nesi
liovė ploję ir šaukę ją atgal, 
artistė sudainavo 
seną, 
dintą 
rastą 
tutė”.

Su 
vo duetą 
lis”, ir antroje progi’amo daly
je sudainavo dar šias: “Verkė 
Mergelė” (Gailevičiaus). “Nak
tis Svajonėms Papuošta” (Va
nagaičio), “Mamytė” (Vanagai
čio), “Lietus” (Dirvinskaitės), 
“Ateik, Ateik” (Kuprelio) ir 
“Klajonės” (Čepienės).

Programe dalyvavo iš vieti
nių : gerai žinomas dainininkas 
Julius Krasnickas, Alvina Lui
za, Bronė ■ Rasiliutė, Adelaide 
Miliauskaitė, Birutė žiurienė, 
pianistė: Rožė Lukoševičiutė 
iš Youngstowno, ir vietinis, pir
mą kartą Lietuvių salėje daina
vęs Jonas S. Urbonas.

Visos ir visi gražiai pasirodė. 
Pastebėtina jog Rožė Lukoše- 

■/ vičiutė žymiai dainavime pro
gresuoja, Alvina Luiza daro 
gražią pažangą. 

: Urbonas turi 
sklandų lyriško 
kokio Clevelando 
senai negirdėjo.

Kai koncertas 
tistė buvo atšaukta plojimu 
kelis kartus — nors ir oras bu
vo gana šiltas, žmonės dar no
rėjo dainų — ji galiau pasakė: 
“uabai esu jums dėkinga už to
kį malonų priėmimą. Jei mano 
dainos jus bent kiek suartino 
su Lietuva, aš jaučiuosi atli
kus naudingą darbą”. Ir dar 
kartą plojimais klausytojai ją 
palydėjo.

Ištikro, artistė susirinkusius 
ne tik su Lietuva suartino, bet 
ir dalimi Lietuvos grožybių — 
dainomis — apdovanojo!

Visoms ir visiems prie dai
navimo labai nuosekliai akom
panavo Aldonna Wilkelienė.

Koncerto rengime pasidarva- 
vo vietos veiklesnių tautiečių 
būrelis ir salėje koncerto vaka
re

IŠ-
ko nors ne-

Rodos ir 
Ypač ponių 
spalvos, bu-

aria iš operos

Tik ši viena dai-

105 metai 
ir nesenai 
Lietuvišką

laibai malonia, 
atgal spaus- 

Chicagoje su- 
dainą,

Julium Krasnicku
“Plaukia sau

“Laks-

daina-
Laive-

žymiai dainavime
Alvina Luiza

Na o Jonas S. 
labai gražų ir 

tenoro balsą, 
Lietuviai jau

baigėsi ir ar-

dirbo šie: Eva Petraitienė, 
F. Petraitis, Ona Pongonis, 
Salasevičus, P. Vasiliauskas, 
Blaškevičius, A. • M. Praške-

J. Miščikas, J. Vilčins-

J.
J 
vičius, 
kas, J. Verbyla, S. Vilčinskas 
ir dar kai kurie prigelbėjo.

. . Mecenatas.

LIET. MOTERŲ KLUBAS DAVĖ DARŽE
LIUI ŠIMTĄ DOLARIU!

Savo susirinkime, 
tuvių Moterų Klubas 
Darželiui $100. Taigi 
kirų Darželio rėmėjų
aukų rinkime, kitos niekuo nepasižymi.

antradienį, Gegužės 19, Clevelando Lie- 
nutarė paaukauti Lietuvių Kultūriniam 
ši organizacija užima pirmą vietą pas- 
tarpe. Nckurios moterys daug dirba 

Vyrai liko užpakalyje.

.Lietuvių Kultūrinio Darželio 
aukų rinkimo vajus eina smar
kiai ačiū nekuriu moterų dar- 
bavimuisi. Jeigu ir kitos prie 
darbo stotų ir parodytų tokio 
pasišventimo kaip šios kelios, 
kurių vardai jau kelinta savai
tė skamba “Dirvoje” tąi ir au
kų butų daugiau, ir daugiau 
žmonių turėtų progos prisidėti 
Darželio parėmimui.

Kaip kurios moterys pasižy
mi darbu ir surinktomis auko
mis net perdaug, o kitos dar 
nei piršto nepajudino. Kodėl 
jos balsavo už įgijimą Lietuvių 
Darželiui tokio fontano?

štai praeitos savaites aukos 
ir jų rinkėjos: '•

Moterų Klubas, per 
pirmininkę O. Mihelich $100.00
Josephine Polterienė ir Adele 

Vilčinskienė surinko $15.-10 
aukavo: -?>

KAS SU DRAUGIJOMIS?
Mažutės draugijos, ypač mo

terų, jau paklojo šiame vajuje 
po $25 Darželiui Birutos Fon
tano Įtaisymui.

Girdėti žada prisidėt su au
ka dar viena maža moteriška 
draugija. Lietuvių Moterų At
jautos Klubas, iš Corlette.

O kaip su vyrų draugijomis?
Vyrai! musų tautos garbė 

reikalauja Darželį baigti ir pil
nai Įrengti!. Nejaugi užsileisit 
moterims?

Didelį apsileidimą nekurie 
vyrai parodė kuomet pastaruo
se mėnesiuose likvidavo drau
gijas, tai jų turtą patįs išsida
lino, dalį jo net pragėrė, bet 
apie Darželį visai užmiršo!

Nepaliko tos draugijos nei 
mažiausio ženklelio atminties 
Clevelande!

U N C E N S O R E head. Perhaps1 Pete is herald-
■ * ■. ing a new style in this township,

CIFMr-r'T A Mrr?Q never can tell.SIDETGLANCES
BY K. .1. M ?

THE most beautiful Lithuanian 
women . . Mme. Darlys , „ 

Chicago Grand Opera Singer 
Lithuanian Congress highlight. These 
are only a few of the titles that 
have been flashing to tny mipd for 
the past several weeks. Press, News 
and Plain Dealer, the three daily 
Cleveland papers all carrying the 
stories.

Need I go on to say that I at
tended the recital ? — E’en tho, I 
don’t take credit for knowing music, 
still I had to satisfy my curiosity. 
You, who did not attend are probab
ly curious to know if all these 
titles are warranted? Therefore, I 
was there, and now here to say, 
none of these titles are used as 
an advertising medium. None of 
them are missused, as we find 
leading titles among circuses, 
describe a Lithuanian, 
standing.

Barbara Darlys 
a star, who has been 
ed, a beautiful voice,

who is

mis-
AI1 

oųt-

. a woman, 
triply bless- 
an enticing

ONE-TWO-THREE HIC! —
Even tho.’John Martin had a 

couple of hies under his suspenders, 
he nevertheless strutted his calis- 
thentics for ftome of his pals. Have 
to admit the man certainly is lim
ber for his age. I wonder if he felt 
it the next morning. I know after 
going thru his manuevers, for the 
lads1, he appreciated a bit of rest, 
even the hard table felt cushioned, 
eh, John?
HAVE YOU NOTICED

Some years ago the 
Hall, had the titles of — ‘Madhouse’, 
‘Bucket of Blood’ etc. 
being the number of 
rowdies and toughies, and the 
ling of the Patrol Wagon so 
quently and regularly. Now 
that is a thing of the past. A thing 
forgotten because of the director
ship and the policeman who keeps 
watch. The' copper, being a Lith-

Instead of 
making use of 
Jack uses tact 
always keeping 
and settling any

uanian, Jack Legomis. 
being a bully and 
his offical powers, 
and consideration, 
the crowd in order 
scrapes himself.

Lithuanian

The catise 
battles of 

cal- 
f re- 
all

AMONGST OUR
LITHUANIANS

MARRIAGES
AUGUST - LUCAS
J. Zelinskas announces 
of her daughter, Miss

M rs. 
wedding 
ly Lucas, to Mr. Victor J. August, 
of Dayton, Ohio. Reception is be
ing held at the Lithuanian Hall.

Services are being held at St. 
George’s1 Church,. Rev. Father An
gelaitis officiating. Due to another 
wedding proceeding, the ceremonies 
will commence at 16:30 A.M., Satur-

May 23rd.•lay,

AUGUST - SKUKAS
Saturday, May 23rd,

the
Bet-

MissOn
Stephanie Skukas, of Cleveland, will 
be united in Matrimony to Mr. John 
August at St. George's Church. Re
ception will take place in the home 
of the bride’s parent.

ENTERTAINS

Mr. and Mrs. L. P. Baltrukonis, 
and family entertained Mme. Barbora 
Darlys at their home on Monday 
evening, May 18th. Amongst the 
guests were: Mr,.. and Mrs. Karpius, 
Mr. and Mrs1. P. J. Zuris, Mr. and 
Mrs. and Adele Zubin, Mary Davis, 
and Frank Bublo.

On Tuesday, May ' 19th, Mme, 
Darlys was the guest of Mr. and 
Mrs. G. Salasevičius. Buffet lunch, 
cocktails, laughter and amusement 
comprised the entertainment at this 
affair. 1

Barbara Darlys1 is leaving Cleve
land with many joyous and gay 
memories for Detroit on Thursday, 
May 21st.

REIKALINGA DARBININKAS 
ūkyje pas Lietuvį, mokestis ge
ra geram 
mėnesį ir 
kitės 7581 
Clevelando. 
gatvekariu.

darbininkui, $15 į 
užlaikymas. Kreip- 
State road, netoli 
Galima davažiuoti

Vincas Brazis J $2.00
U. Komarienė 1.00
S. Telksnis 1.00
G. Jankauskienė 1.00
Petras Dauparas 1.00
J. V. Mitchell 1.00
Mrs. J. Kuncaitienė .50
Magdalena Stundskas .50
J. Astrauskas .50
Mrs. S. Jasinskas .40
F. Šležienė .25
S. Milikas .25
Jurgis Martinkus 1.00
J. Lukonaitis 1.00
William žibąs 2.00
Mrs. P. Tenknis 1.00
Rose Popowicz .50
Wm. Simelionis .50

P. Štau pienė ir Magilienė
surinko $13.50

aukavo:
C. Petkevičius $5.00
A. Murauskas 2.00
A. Tamašauskas 2.00
A. Sarulis 1.00
K. Tvaskus 1.00
P. Kundrotą 1.00
N. Yurgalis 1.00
M. Žilinskas .50
A. Grigienė surinko $12.00

aukavo:
Juozas J. Stankus $5.00
Viktorija Stankienė 1.00
Juozas židžiunas 1.00
Charles A. Grigas 1.00
Mrs. Arena Grigas 1.00
Blanche šarkšnis 2.00
A. Vasiliauskas 1.00

Barbora Yatskienė surinko $5
$5.00

aukavo:
P. Yatskas $1.00
A. Yatskas 1.00
B. Yatskienė 1.00
J. Zorskis 1.00
M. Maslauskienė 1.00

Mrs. Medelienė surinko $3.20
aukavo:

Mrs. Maminskienė $1.00
Mrs. K. Vasiliauskienė 1.00
Mrs. Lenkaitienė .50
J. Medelis 1.00

M. Mišeikienė surinko $7
aukavo:

P. J. žiuris $5.00
F. Saukevičius 1.00
R. Vitonienė 1.00

Per “Dirvos” redakcija
aukavo:

Pranas Jonaitis $1.00
Marcelė Replevičienė 1.00
M- Motėj tinas 1.00

Per Eva Petraitienę
S. Janušaitis 1.00

DRAUGIJOS, UŽSIMOKĖKIT
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

Sąjungą sudaro virš 20 vietos 
Lietuviškų tautinių ir katali
kiškų draugijų ir kuopų.

Kiekviena draugija išrenka 
j Darželio Sąjungą po du at
stovu ir‘metų pradžioje nauji 
atstovai atneša nuo draugijos 
viso $2.00 Darželio Sąjungos 
reikalams kaštų padengimui.

Ne visos draugijos dar tą sa
vo duoklę užmokėjo. Kitos iš
renka j atstovus tokius savo 
narius kurie patys yra aukavę 
Darželiui asmenišką auką, ir 
mano kad tas draugiją paliuo- 
suos nuo mokėjimo metinės 
duoklės į Darželį. Ne, kiekvie
na draugija nuo savęs moka ir 
tik už save, taip kaip ir kiek
vienas paskiras narys už save.

Darželio Valdyba.

dar 
ne-

ARTISTĖ DARLYS
VISŲ PAMILTA

Jokia viešnia nei svečias 
niekad Clevelando Lietuvių
buvo taip priimti ir vaišinti 
kaip artistė Barbora Darlys.

Prieš jos koncertą, vaišės bu
vo surengta pp. Karpių namuo
se penktadienį. Moterų Ratelis 
turėjo už garbę ją turėti savo 
sueigoje ir pavaišinti ir arčiau 
susipažinti šeštadienio vakare. 
Ratelietės ją pamilo.

Pirmadienį artistė buvo vai
šinama Jono ir Onos Myhlingų 
rezidencijoje, pietų laiku, o va
kare pas senus, žinomus Cleve
lando Lietuvius gyventojus pp. 
Baltrukonius.

Antradienio vakare — Jurgio 
ir Julės Salasevičių rezidenci
joje-

Kaip dainavimu taip savo 
draugiškumu ir budo malonumu 
ji pasidarė Clevelande visus sa
vo draugais.

Ji aplankė Lietuvių Kultūri
nį Darželį, kurio darbas įpusė
jęs, ir matydama koks dailus 
bus tas musų tautai paminklas, 
pagiria Clevelandiečius už tai.

Nikodemas ir Aldona Wilke- 
liai daugiausia pasitarnavo pa- 
vežiojimui jos savo automobi
liu.

Barbora Darlys žada dar ap
silankyti Clevelende seimų lai
ke, Birželio pabaigoje, ir pas
kui mano išvažiuoti į Europą.

physical beauty, and a very very į 
charming personality. The latter! 
striking me as the most unusual 
characteristic of all. Unusual be
cause she is not afraid to mingle j 
with the plain folks, who comprise , 
her audience, they’re all her friends.1

She likes Cleveland
and inhabitants. T. —__ ____  „_  . . . ________
called Mme. because it reminds her ! to the Lithuanian the .possession, 
of something wicked. Watches her I but to a greater degree, of every 
diet like I watch the clock at work, Į power for facie expression that is

Antanas found in „ .
Was This makes one feel that it is only 

of a thru the Lithuanian that any human 
) could ever adequately express the 
i great feelings that are in his heart 
and the great thoughts that are

But then again, upon

Lithuanian Has “IT”

By P. W. URBAN

Aren’t we sometimes led to think 
____ the city that it is because we are completely 
Prefers not to be fascinated by it, that we attribute

------ expression that is 
every modern language.•lanced with President, 

Smetona, whilst in Lithuania, 
irritated at the appearance 
slight erruption on her cheek.
MORE — MORE —

And they (the audience) certain- in his mind! F ' „ ’ r ..r.
ly did applaud and clamor for more reflection, this cannot be, altogether, 
of the singing rendered by John S. but a delusion brough on by fas- 
Urban. Mr. Urban, because of his cination (?)....
dark appearance, is a very indivi-i Upon perusal of Ezra Pound’s ex- 
dualistic looking person for his na-1 cellent “A B C of Reading” we 
tionality. After hearing him sing, come upon this interesting passage: 
every Lithuanian in the audience J “In the languages.1 known to me 
feels they are being elevated, by (which do not include Persian and 
one of their race, becoming such (Arabic) the maximum of melopoeia 
and outstanding and distinctive fig- j is reached in Greek, with certain 
urehead. developments in Provencal which are

i not in Greek, and which are of a 
(different kind than the Greek....

“Years ago a musician said to
WELL NOW —

Wc all know 
kelis is an able anti wining pianist, me; out įsu t tnere a place wnere 
and accompanist, but she certainly I you can get it all (meaning all of 
did throw a surprise into the au-1 poetry) as in Bach?’ 
dience, by her perfectly-at-ease, and; “There isn’t. I believe if a man 
graceful manner in which she ac- will really learn Greek he can get 
companied this array of stars. Gol-1 nearly ‘all of it’ in Homer.
ly, gee wiz, but she acted compos-( “I have 
cd and cool thru it all. of Homer

SPRING IT —
The Poles may have their 

erwers'ki and the Russians 
Rubinoff, but the Cleveland 
uanians also have their Birute Zuris. 
Not much need of endeavoring to , 
tell you anything you don’t already I ever with the languages spoken by 
know, except that Mrs. Zuris was I the Slavs or Germans. It is highly 
at one time a pupil of Walter Dam- varied, ductile, harmonious, deeply 
rosch’s, the now erstwhile symphonic I pulsating and, according to the cele- 
orchestra conductor. ; brated Russian philologist, Fortuna-
r ATmimviniAW Itov’ U resembles English in its'
LA111 UDINARIAN ‘wealth, having 75,000 words. For

Mr. Karpius, of course had his!a clear concept of the relation be- 
and the Ger- 
present this

that Aldonna
and willing pianist, j me: ‘But isn’t there a place where

Wil-

Pad- 
their 
Lith-

never read half a page 
without finding melodic 

inven-invention,
tion that I do not already know”. .

We wonder: “If only Mr. Pound 
knew Lithuanian!”

Lithuanian possesses an amazing 
resemblance to Sanskrit, Greek and 
Latin, but it has no analogy what-

I mean melodic

tuxedo, then along came Mr. Ras- j tween the Lithuanian 
tenis with his white palm beach Į man and Slavic I 
suit, looking very cool and offical- tabular comparison: 
like. But whoa, that ain’t all — Slavic — spiritual impetuosity. 
Peter Slauta broke all form of cofi- į German — massive, tenacious and 
ventionality by dropping in with a! almost materialized volatility.
polo sweater. A sweater that serves; Lithuanian — resting between the 
the purpose of keeping cool, and to two temperaments1, harmoniously 
me looks like a motorcyclist’s back (fusing the two possibilities, — in
belt, only instead of the support be- tuition and dreams, and that of 
ing for the back, its for the neck I action and reality.

According to Vidunas’ philosophi
cal interpretation we have this tabu
lar concept:

Lithuanian — state, situation, re
lation; rythm — peaceful, flowing.

German — action; rythm—breath
lessly forced.

A noted Lithuanian writer, Šal
kauskas, puts it in this manner:

Language — psycho-physiological 
development of a people which de
termines its special sonorous char
acter.

The Lithuanian is extremely sen
sitive to all the phenomena of the 
Universe and particularly to rythm.

The sentiment for rythm is the 
primary basis par excellence of his 
psychic and physiological life.

The peculiar rythm of the Lith
uanian is due to this.

VINCAS BRAZIS
turi

Jūsų pasirinkimui šviežių Naujų Audinių Geriausių Vilnų
SIUTAI O O 1 SULYG JŪSŲ
TOPKOTAI •“ 1 • v V MIEROS*

ir aukščiau
GERAS DARBAS — GERI AUDINIAI

VINCAS BRAZIS
SAVININKAS

6113 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

LAIKAS PAMAINAI
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS VYRIŠKŲ

Gražios Broadcloth Medegos 
kelnaitės 
Atletiško

ir marškiniai 
pavidalo 3 už $1.00
Kojinės
pavidalų gražiosVėliausių 

kojinės šilkinės arba Celenese
3 poros už $1.00

Vilnoniai Siutai
VYRAMS IR VAIKINAMS j

Specialiai tiktai . . .

Marškiniai
Paskiausių pavidalų tamsus ir 
margi 
liarųs

Ranku
Puikus

Tokia
. $18.50 1 stiliaus

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

2 už $1.25
Skrybėles

kokia jms patinka ir 
kokio jieškote .. $2.95

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

Greitas Prisišaukimas
Išgelbėjo Gyvastį

AUKAVO TRIS KARTUS
C. Petkevičius padarė gra

žiausia negu kiti aukotojai. Ki
ti davę rinkėjai dolarį džiau
giasi jos atsikratę, o jis duoda 
kiekvienai kuri jį užkalbina, 

štai šiame numeryje pažy
mėta jo $5.00 auka, ir jis jau 
kitoms yra davęs, vienai $1, o 
kitai taip pat $5. Todėl jo au
ka Darželiui jau siekia $11 šio 
vajaus laiku. Tokiu budu jis 
pralenkė visus paskirus pavie
nius aukotojus!

Aukas galima priduoti Dar
želio valdybos nariams, iždinin
kui P. P. Mulioliui, sekretoriui 
K. S. Karpiui jų įstaigosę, jei
gu jus niekas nepaprašys atsi
lankę į namus.

Padėkit savo vardą tarp vi
sų tų šimtų aukotojų Lietuvių 
Darželiui!

KLUBO KORTAVIMO 
VAKARAS IR ŠOKIAI

Lietuvių Piliečių Klube penk
tadienio vakare bus kortavimas 
su dovanomis ir šokiai. Tokie 
pasilinksminimai Klube bus vi
sada penktadienio vakarais. Vi
si kurie mėgstąs pašokti, pasi
matyti su savo draugais, atei
kit j Lietuvių salę.

SUSIRINKIMAI
Dailininko Petro Rimšos pa

rodos rengimo komisijos susi
rinkimas bus “Dirvos” redak
cijoje Gegužės 28 d. Vietos 
veikėjai prašomi dalyvauti.

SLA. Seimo Rengimo komi
sijos susirinkimas bus penkta- 
nio vakare, Geg. 29 d.

REIKALINGA MERGINA

GAVO ■ 1

11
Pinigus Lietuvoje, siųs-
tus per "Dirvą” šios

ypatos:
M. Babelienė $20.00
M. Tiškienė $15.00
J. Baliukinienė $10.00
D. Garnienė $10.00
P. Raškauskas $10.00
J. Kazakauskas $10.00
P. žiuberkytė $10.00
K. Ivanavičius $10.00
V. Bubnytė $10.00
L. Kuisienė $8.00
G. Bluntaitienė $6.00
M. Vasiliauskaitė $5.00
“Varpelio” admin. $5.001
F. Sarapas $5.00 1
M. Draugelienė $5.00
M. švagždžiunienė $5.00
R. švedas $5.00
B. čepliauskaitė $5.00

Kreipkitės vėl:
“Dirvos” Agentūra

6820 Superior av. Cleveland, O

PARSIDUODA KEPTUVĖ 
$400 ineigų savaitėje užtikrin
ta, nėra kompeticijos. Turi 
būti parduota iš priežasties sa
vininkų nesutikimo. 20_ metu 
išdirbta vieta. Kreipkitės tarp 
1 ir 2 po pietų, 13014 Union 
avenue.

STONIS

visokiam namų darbui dirb
ti, visą laiką arba dali. At
sišaukti pas Mr. Freeman, 

10708 Orville Ave.

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.

= PEN HZ! P
THE COLUMBIA COMPANY

TIKRAS NUOTIKIS
Moteris vieną naktį staiga 
ussirgo. Jos šeima telefonu 

kreipėsi į ligoninę atsiųsti ambu- 
lansą. Ligoninėj, jai greitai pa
tarnauta ir jos gyvastis išgelbė
ta. “Jei ne telefonu prišaukimas 
pagalbos, aš nebūčiau čia buvus 
apie tai jums pasakoti”, sako ji.

AR NEVERTA KELI CENTAI I DIENĄ 
TURĖJIMUI TELEFONO NELAIMĖJ?
Jis kasdien atlieka visokius darbus jūsų patenkini
mui suraminimui sutaupo žingsnius palen

gvina mintis. Nebūkit be jo.

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY

CLEVELAND, OHIO


