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DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Amerikos Darbo Federa
cijoje pradeda apsireikšti 
skilimas: federacijos virši
ninkai rengiasi suspenduoti 
devynias savo turtingas ir 
dideles unijas nares, del to 
kad jos organizuoja ir pri
ima i savo narius šiaip dar
bininkus. Federacija laiko
si už organizavimą tiktai 
amatninkų.

Už organizavimą visų be 
atodairos darbininkų varo
si United Mine Workers of 
America prezidentas John 
L. Lewį§, kurio unija yra 
Federacijos narė.

Sako parduos 368,790 au
tomobilių. Automobilių iš- 
dirbystės tikėdamos par
duoti daug automobilių po 
Birželio 15 dienos, kaip tik 
veteranams'pateks i rankas 
pinigai, dabar visu smarku
mu gamina automobilius.

Apskaitliuojama kad ve
teranams bus parduota iki 
368,790 automobilių, už ku
riuos bendrai bus sumokė
ta $122,716,430.

Tokiai pinigų sumai pa
čiupti apsimoka ir stengtis.

Connellsville, Pa. — Su
streikavo 300 darbininkų 
vietinės šilko dirbtuvės rei
kalaudami 40 valandų dar
bo savaitės ir $13 j savaitę 
minimum mokesčio.

Wooster, Ohio. — Po 30 
metų be jokio nesusiprati
mo su savo darbininkais, 
Ohio Boxboard Co. paga
liau susilaukė streiko — 
700 darbininkų reikalauja 
daugiau mokesčio1, uždary
tos dirbtuvės ir apmokėtų 
atostogų.

Canton, Ohio. — Galuti
nai užsidarė Canton Stam
ping and Enameling dirb
tuvė, po 5 savaičių streiko 
nepriėjus prie jokio susita
rimo.

Akron, O. — Vėl sustrei
kavo Goodyear gumų dirb
tuvės darbininkų dalis i? 
del to turėjo sustoti dirbę 
4,000 kitų darbininkų.

Detroit, Mich. — Packard 
automobilių išdirbystė pra
neša kad visiems savo dar
bininkams duos savaitę ato
stogų su apmokėjimu. Šią 
vasarą atostogas gaus apie 
7,000 tos kompanijos darbi
ninkų.

Ispanijoje prašlavė strei
kų banga — visoje šalyje 
streikuoja arti milijonas 
dirbtuvių ir ūkių darbinin
kų. Ten valdo radikalai ir 
prie jų valdžios darbinin
kams turėtų būti gerai, ta
čiau reikia streikuoti ir ko 
voti kaip kovota pirmiau.

KITI KANDIDATAI 
PASITRAUKIA IŠ 

LENKTYNIŲ

Hoover Sako, Roosevel- 
tas Veda Šąli Į Pražūti

Cleveland, O., Birželio 11 
d. — Duodant “Dirvą” Į 
spaudą dar nebuvo žinoma 
Republikonų partijos kandi
dato j prezidentus nuomi- 
nacijų pasekmės. Tačiau 
visos aplinkybės rodo kad 
nomnuotas bus Alf M. Lan
don, Kansas valstijos gu
bernatorius.

Kitų kandidatų rėmėjai 
ir patys tie kandidatai ta
rėsi apie pasitraukimą iš 
lenktynių, palikimui atviro 
kelio Landon’ui.

Birželio 10 d. konvenciją 
aplankė buvęs prezidentas, 
Herbert Hoover, kuris savo 
smarkioje kalboje pasakė:

“Jei bus leista jai (Nau
jai Dalybai) gyvuoti toliau, 
ji baigsis ašaromis ir šird
gėla visuotino bankruto ir 
sumišimo. Jokia demokra
tija istorijoje negalėjo išsi
laikyti paskutiniame laips
nyje.

“Pirmą kartą Amerikos 
istorijoje mes girdėjome iš 
Baltojo Namo skelbiant kla
sių neapikantą.”

ITALIJA GRĄSO SU
SIDĖJIMU SU VO

KIEČIAIS

Paryžius. — Italijai pra
dėjus labiau grasinti susi
dėjimu su Vokietija jeigu 
nebus panaikinta sankcijos 
prieš ją, Prancūzijos vy
riausybė pradėjo rūpintis 
perkalbėti Angliją ir grei
čiau sušaukti Tautų Sąjun
gos posėdį.

Jeigu sekančiame Tautų 
Sąjungos posėdyje nebūtų 
atšaukta visos prieš Italiją 
sankcijos, Italija grasina iš
stojimu iš Tautų Sąjungos.

Kaip greit Italija išsime- 
stų iš Tautų Sąjungos, Mus
solini sako pradėtų tarybas 
sudarymui sąjungos su Vo- 
ikietija.

Kaip greit Italija susiriš
tų su Vokietija, Į tą sąjun
gą prisidėtų ir Lenkija, ži
novai sako.

20 UŽMUŠTA TRAU
KINIO NELAIMĖJ

Neapolis, Italija. — Nu
šokus nuo bėgių ir sudužus 
darbiniam traukiniui, už
mušta 20 darbininkų ir 100 
kitų sužeista.

Plieno gamyba Gegužės 
mėnesį pasiekė aukščiausio 
’aipsnio iš visų praėjusių 
šešių metų. Kasdien buvo 
pagaminta po apie 158,000 
tonų.

PRANCŪZIJOJE NE
RAMUMAI KILO 

IŠNAUJO

Paryžius. — Nauja Pran
cūzijos vyriausybė, suside
danti iš socialistų, paėmus 
valdžią į savo rankas, susi
dūrė su labai keblia padėti
mi. Apie milijonui darbi
ninkų streikuojant, vyriau
sybė turėjo padaryti griež
tą žygį išpildyti darbininkų 
reikalavimus. Jei ne, butų 
susidūrus su dideliais ne
malonumais.

Darbininkams užtikrinta 
40 valandų darbo savaitė, 
įvesta atostogos su ap
mokėjimu ir sutikta išpil
dyti kitokį reikalavimai.

Išrodė kad to turės už
tekti ir šalyje prasidės ra
mybė.

Tačiau praėjus porai die
nų, streikai užsidegė išnau- 
jo. Paskiruose miestuose 
sustreikavo nauji tūkstan
čiai dirbtuvių darbininkų ir 
150,000 angliakasių.

Angliakasiai r e i kalauja 
didesnių algų, nes už $40 į 
mėnesį sako negali gyventi.

Kairieji socialistai pasi
priešino valdžios pravedi- 
mui 40 valandų darbo sa
vaitės, sako del to bedarbė 
turės padidėti, nes Prancū
zija praras visas savo už- 
rubežines rinkas.

»* - —: ..
ISPANIJOJE MONAR-
KISTAI NUSTELBTI
Madridas. — Ispanijoje 

buvo suardytas monarkistų 
rengtas sukilimas prieš da-' 
bartinę radikalų vyriausy
bę. Jiems primetama kur
stymas sukelti sostinėj ge
neral} streiką.

TREČIU KARTU NUSI
ŽUDĖ

Johnston, Pa. — Amelia 
Pavič, 20 metų mergina, 
nusišovė ir tuo užbaigė sa
vo gyvenimą. Dviem atve
jais pirmiau ji buvo kėsi
nusi nusižudyti.

Išgelbėti iš juros po trijų 
savaičių. Miami, Fla. — 
Devyni žuvininkai, išbadė
ję ir ištroškę, išgelbėti po 
trijų savaičių plūduriavi
mo mažose valtelėse, kuo
met jų laivas nuskendo.

TRYS BILIJONAI DOLA- 
RIŲ DEFICITO!

Washington. — S. Vals
tijų iždo deficitas šiam fis- 
kaliam metui p ra viršijo tris 
bilijonus dolarių.

Nuo Liepos 1 d. 1935 m. 
valdžia praleido $3,019,000,- 
000 daugiau negu surinko.

Šitokių mokyklų pristatė beveik visi didesnieji Lietuvos miestai ir val
sčiai. Čia matome Vilkavičkio pradžios mokyklą. Tsb.

KINAI GATAVI KA
RUI SU JAPONIJA
Hongkong, Kinija. — Ki

nai pradėjo bruzdėti prieš 
nuolatinį Japonių vežimąsi Į 
jų žemes. Sakima pietinės 
Kinijos, Kantono vyriau
sybė turinti apie 600,000 
vyrų gatavų išstatyti prieš 
Japonus.

Kinų vadai dabar deda 
pastangas suvienyti visą 
savo tautą “prieš 'Japonus 
užgrobikus”.

Turtuolės Moterys prieš 
Rooseveltą

Washington. — Turtuolės 
moterys sudarė slaptą su
tartį dirbti prieš Preziden
tą Rooseveltą, išstūmimui 
jo iš prezidentystės. Jos 
žada sukelti $50,000 plačiai 
propagandai prieš “Naują 
Dalybą”. Birželio 15 d. nu
tarusios suvažiuoti India
napolis, Ind., aptarimui sa
vo vajaus planų.

LENKAI ŠAUDO T 
ŽYDUS

Varšava. — Minske, kur 
gyvena apie 6,000 Žydų ir 
tik apie 1,000 Lenkų, Len
kai pakėlė riaušes prieš Žy
dus, užpuolė jų gyvenamą 
sritį, šaudydami. Keturi 
asmenys užmušta, 40 kitų 
sužeista, ir jųį namai pa
degta.

Lenkai iš apielinkės suki
lo prieš Žydus po laidotu
vių kelių kareivių nužudy
tų riaušėse, už kurias jie 
apkaltino Žydus.

JAPONAI KIVIRČIJASI 
SU ANGLIJA

Peiping, Kinija. — Gegu
žės 26 d. Peipinge, mušty
nėse gatvėje tapo užmuštas 
vienas Japonas kareivis, už 
ką Japonai kaltina Anglus. 
Jeigu Anglai užsigins kal
tės, sako Japonų aukštas 
karo vadas, tai Japonija 
busianti priversta imtis 
griežtų priemonių Šiaurinė
je Kinijoje.

Japonai sako kad tą ka
reivį gatvėje sumušė ir už
mušė Anglijos Atstovybės 
sargai.

Praeitą savaitę Oklaho
ma ir Kansas valstijose au
droje ir perkūnijoje žuvo 
9 žmonės.

Gudruolis. Vienas Buf
falo, N. Y., Lenkas vaiki
nas, perrašęs žymaus au
toriaus apysaką iš vieno 
žurnalo, nusiuntęs ją kitam 
žurnalui, gavo už tai $300. 
Bet kaip tik ta apysaka pa
sirodė tame, žurnale ir su
sekta, jis tapo areštuotas.

IR LENKAI TURI DI
DELĘ 119 NAZIU IŠ

DAVIKU BYLĄ
—

Katowice, Lenkija. — Ir 
Lenkai pastatė prieš teismą 
119 Vokiečių nazių, slaptos 
organizacijos narių, kurie 
susekta ruošėsi prie sukili
mo Liepos mėnesį 1937 me
tais, prijungimui Aukštuti
nės Silezijos prie Vokieti
jos. Aukštutinė Silezija bu
vo priskirta Lenkijai po ka
ro.

Vyriausias sukilimo ren
gėjas, kuris įgaliojimą ga
vo iš nazių partijos Vokie
tijoje, suimtas kalėjime nu
sižudė. Jo padėjėjas, Len
kas, Vokiečiams parsida
vęs, teisme prisipažino kad 
jis ir jo draugai padarė 
ištikimybės prisieką Hitle
riui ir dirbo už prisijungi
mą prie Vokietijos.

Jis tankiai važinėdavo į 
Vokiečių pusę pasitarimams 
su naziais apie įvairius rei
kalus.

PABĖGO 16 PAMIŠĖLIŲ
St. Peter, Minn. — Val

stijos kriminalių bepročių 
skyriuje, sukilę 16 kalinių 
pabėgo, sumušdami penkis 
sargus. Jie pradėta gau
dyti ir vienas po kito par
varoma atgal.

42 UŽMUŠTA, 700 SUŽEI
STA RUMANIJOJ

Bukharestas.—Laike vai
kų skautų parengimo, su
griuvus pastovams ant ku
rių buvo susirinkę 3,000 
žmonių, apie pora desėtkų 
asmenų užmušta ir 700 su
žeista.

Ta iškilmė buvo sureng
ta paminėjimui šešių metų 
sukaktuvių nuo Rumanijos 
karaliaus Karolio atgavimo 
sosto.

SUDEGĖ 7 ŽMONĖS
San Francisco, Cal. — 

Keturių aukštų namui už
sidegus, sudegė 7 žmonės. 
Tikima kad tas namas bu
vo piktu noru padegtas.

POLICIJANTAS SU ŠIM
TAIS TŪKSTANČIŲ DOL.

San Francisco, Cal.—Už
vesta tyrinėjimas kaip vie
nas šio miesto policijantas, 
gaunantis algos $200 į mė
nesį, per 25 metus savo tar
nybos susikrovė bankuose 
$834,021. Patirta kad 1929 
m. jis pasidėjo $126,415 ir 
1934 m. $134,209.

Taigi Clevelande suimtas 
policijos kapitonas už pasi- 
dėjimą bankuose $105,000 
per 30 metų tarnybos yra 
tik niekis prieš šitą.

Tautine Konferencija 
Clevelande

dabarties mo

Apie tautinę vienybę pas mus 
gal tiek gražiu žodžių pasaky- 
ta-prirašyta, kiek pasaulio spau
doje apie idealę visų Tautų Są
jungą. Visi Lietuviai, sako 
esame tautos broliai. Todėl 
mums privalu vienybėje gyven
ti, o tautos reikalais bendrai 
dirbti. Visi tie gražus žodžiai, 
tačiau, tik primena, ką vienas 
senovės Graikų filosofas savo 
draugui tarė: “Tavo žodžiai tie
sus ir gražus, kaip augštos pu
šys, tačiau, kaip ir jos, jokio 
vaisiaus neduoda”.

Visų Amerikos Lietuvių tau
tinės vienybės, kolkas, nesiek
dami, musų vidurinės sriovės 
vadai paskutiniu laiku pradėjo 
rūpintis bent savo dirvą tauti
nės vienybės pagrindu perorga
nizuoti. čia vėl yra panašumo 
Tautų Sąjungai ir 
būklei Europoje. Teorijoj, Tau
tų Sąjunga visas tautas lygy
bės pagrindu telkia vieningon 
organizacijon. Gyvenimas, ta
čiau, pagimdė “Mažosios An
tantes” sąjungą, Pabaltijo są
jungą, Balkanų sąjungą, Len- 
kų-Vokiečių sąjungą. Kai ku
rie Anglijos politikos vadai net 
sako, šitokios smulkesnės są
jungos puikus dalykas. Jos ar
timesnius bendradarbius sutel
kia Į tvirtas grupeles, kurios 
vėliau ir pačią Tautų Sąjungos 
idėją sutvirtins. Tas tiktų pa
sakyti ir apie Amerikos Lie
tuvių sriovinj susigrupavimą: 
jei tautiniam darbui jų visų kol
kas dar negalima vienon organi
zacijon suburti, tegu! organi
zuojasi katalikai sau, lautinin- 
kai sau, kairieji sau. Kada vi
sus trys sriovės jau bus save 
viduje ideologiniai ir principi
niai gerai susiklijavusios, rasis 
galimybė, gali būti, ir vienam- 
kitam bendram tautiniam dar
bui jas patelkti.

Tautininkų srovė Amerikoje, 
kurią paprastai vidurine vadina
me, nuo seniausių laikų visados 
du sparnu turėjo, kurie, apėiu- 
poms kalbant, vienas sėmė įk
vėpimo Basanavičiaus “Aušro
je”, kitas Kudirko "Varpe”. Vie
nam sparnui, reiškia, lietuvybė 
ir tautybė buvo virš visko, bet 
kitam, šalia to, daugiau rūpėjo 
ir ekonominiai bei politiniai rei- 
kalai. Pirm karo pirmo spar
no ideologiją atstovavo P. Nor
kaus ir J. O. Sirvydo redaguo
jama “Vienybė”, o antrojo — 
A. Rimkos įkurta “Ateitis” ir 
V. K. Račkausko “Tėvynė”. Da
bar pirmą sparną geriausiai at
stovauja K. S. Karpiaus reda
guojama “Dirva”, o “Sandara” 
reiškia mintis antram. Pirmojo 
sparno pažiūroms artimiausios 
partijos Lietuvoje buvo Sme- 
tonos-Voldemaro tautininkai ir 
Skipičio “Santara". Antras spar
nas uoliai talkavo Griniaus- 
šleževiičiaus socialistams liau
dininkams. Pirmojo sparno 'pa
sekėjai dažnai buvo vadinami 
“sentautininkais”, bet save mė
go vadinti “tautininkais libera
lais”. Dabar juos paprastai 
tautininkais šaukia (kairieji pri
kergia jiems dar ir “fašistų” 
titulą). Antram sparnui ilgai
niui prigijo sandariečių vardas. 
Lietuvybę ir tautybę aukščiau
siai vertindamas, pirmas spar
nas buvo griežtai nusistatęs ne
turėti jokio prielankumo tarp
tautinėms ideologijoms (kairių-

----------- %.

jų ir katalikų). Bet antrasis 
sparnas, del jo dėmesio Į poli
tinius ir ekonominius klausimus, 
rasdavo galimu idėjiniai ir fak- 
tinai dirbti kaikada ir su kai
riaisiais.

Iki 1926 metų perversmo Lie
tuvoje, abu tautininkų sparnai 
gražiai viešumoje sugyveno ir 
tautos reikalais bendru frontu 
dirbo. Bet perversmas tą pa
viršutinę vienybę suskaldė. Tau
tininkams nebuvo malonu Lie
tuvai linkėti kitų panašių per
versmų ar politinių sukrėtimų. 
Todėl, iš dviejų blogumų mažes
ni pasirinkę, jie Lietuvius ra
gino laikytis ramiai, atsargiai 
ir nesikišti Į Lietuvos politinių 
sriovių tarpusavę kovą. San- 
dariečiai, arti su liaudininkais 
susirišę, del perversmo teisėtu- 

persiėmė šių pažiūromis. Be 
to, būdami labiau politikos klau
simais susidomėję, supyko ant 
tautininkų, nes niekados kaip 
reikia nesuprato ir neįvertino 
šių griežto pasirįžimo garbinti 
tik Lietuvybę ir tautybę. Tokiu 
budu, (dar asmeniškiems vadų 
reikalams įsivėlus, kurių nėra 
reikalo čia jvardint) abu spar
nai ‘‘susivaidijo kaip broliai, 
apsispjaudė kaip šeškai.”

Šis vaidas tęsėsi iki 1934 me
tų Clevelando konferencijos, ku
ri patiesė pagrindą atstatyti 
pirm 1926 metų gražiai viduri
nėje sriovėje gyvavusią tauti
nę vienybę. Musų laikraščiuose 
bent sumažėjo tušti ginčai ir 
priekaištai. Bet paskutiniai S- 
LA rinkimai parodė, kad savo 
pirmykštės galios tautinė srio- 
vė dar neatgavo. Dar yra kaž
kas, kuris musų jėgas skaldo, 
nes mes nenugalim kairiojo ben
dro fronto. Todėl Birželio 21 
dieną, K. S. Karpiaus, regis, 
iniciatyva, šaukiama antra tau
tininkų ir sandariečių konferen
cija, tikslu užsilikusias raukšles 
užglostyti ir vidurinėje sriovė
je tautinę vienybę gerai sut
virtinti, kad Amerikos Lietu
viuose musų Įtaka butų vėl tiek 
stipri, kiek būdavo.

Kiekvienas tautiškai nusitei
kęs Lietuvis tai konferencijai, 
regis, mielu noru pritars. Jei 
gyvenimas pirm karo ir po per
versmo parodė, kad vienas tau
tininkų sparnas kito savyje ne- 
sutirpdins ir nesuvirškins, tai 
kas lieka daryti ? Nuosaikumas 
reikalauja abiems sparnams ra
sti būdų bendra talka rišt klau
simus, kurie tai sriovei bran
gus. Clevelando konferencija 
turės tikslo tokiai talkai tvirtą 
pagrindą padėti. Darbas, bro
lyčiai, nelengvas. Todėl pasise
kimo jai nepašykštėkime!

Vyt. Sirvydas.

NORI NUTRAUKTI RY
ŠIUS SU RUSIJA

Vienas Republikonas at- 
| stovas, George H. Tinkham 
(iš Mass.) kėlė reikalavimą 
kad Republikonų konvenci
ja Clevelande priimtų savo 
platformoje punktą reika
laujantį nutraukimo ryšių 
su Sovietų Rusija. ‘Komu
nizmas yra priešas visų 
žmonių šioje šalyje ir visų 
laisvių”, sako jis. “Kuomet 
Amerika pripažino Rusiją, 
ji atidarė duris komuniz
mui dar labiau.” .. .



PITTSBURGH
,000 Bedarbių Sugry-j 

►. žo Dirbti
Apskaičiuojama kad šymet' 

nuo pradžios metų Pittsburgho > 
srityje buvo pašaukti į darbus 
57,000 darbininkų.

Tačiau, apie 128,000 asmenų 
dar vis spėjama esant be dar
bo. Atsižvelgiant kad pačiais 
sunkiaisiais laikais nedirbo su-’ 
virš 200,000 žmonių, tai visgi1 
žymus pagerėjimas.

Bedarbių visada yra. 1929 
metais, kuomet viskas buvo iš
kilę aukščiausiame laipsnyje, 
Pittsburgho srityje bedarbių 
apie 10,000.

Bendrai skaitoma kad Pitts
burgho srityje yra 544,000 tin
kamų dirbti asmenų. Dabarti
niu laiku įvairius darbus dir
ba jau 416,000 asmenų.

v. UŽDAVINIO DAR- WATERBURY. CT. Cl A I L’l ’ C •
BAI ir veikla SUS1TV£R^O KLUB b.L.A. J ubileji n is Seimas

LIETUVOJE | Gegužės mėnesį brolio Vil- 
--- niečio Joe Valey ir J. žemaitai-

Vinco Uždavinio vardas Lie- čio pastangomis tapo suorgani-1
tuvoje žinomas ne tik suaugu- zuotas Dariaus-Girėno Aero

Clevelande

LIETUVIAI PASAULINIO KARO VETERA
NAI, APLANKYKIT LIETUVĄ

VALSTIJA PRISIDĖS PRIE 
POTVINIŲ TVARKYMO 

DARBŲ
Pennsylvanijos valdžia rūpi

nasi prisidėti prie Federalio 
potviniams kontroliuoti darbų 
programo, kaip greit tas pro
gramas bus priimtas.

Valstija rūpinasi paskirti du 
milijonu dolarių prie federalių 
pinigų, potvinių kontroliavimo 
darbams varyti.

siems bet ir vaikams. Lietu- i 
voje buvo daug įvairių srovių 
ir partijų kurios savo skirtin
gais siekiais ir nuomonėmis su 
viena antra nesutikti ir kėlė er-1 
gelius. Susitvėrus Vilniui Va
duoti Sąjungai ir pradėjus lei
sti žurnalą “Musų Vilnius”, jo 
redagavimo pasiėmė Vincas Už
davinys, kuris ne tik buvo re
daktorium bet ir lyg koks tvir
tas ramstis ir pačiai sąjungai.

Spaudos galybė nenugalima 
ir per ją galima milžiniškus 
darbus nuveikti. Tą visą su
prato V. -Uždavinys. Jis pra-

■ dėjo visus Lietuvius burti į 
vieną darbą — vadavimui Vil
niaus. Ir štai jo žurnale ir są
jungoje sutilpo vilkas ir avinė
lis, vanagas ir vištelė, katė ir 
pelė. Tai yra, sutilpo ir susi- i 
rišo draugingais ryšiais bedie
vis, kunigas, laisvamanis, tau
tininkas, valstietis, žydas, Ru
sas, Liuteronas ir Katalikas.

Visos srovės dirbdamos są
jungoje jaučiasi lyg vieno tė
vo šeimoje. O tas Lietuvai la
bai svarbu, nes musų tauta ne
pasižymi vieningumu.

Be to, Uždavinys savo popu
liarumu pasiekė Amerikiečių 
Lietuvių žurnalistų pavyzdį. Jis

Klubo skyrius, šio klubo cen
tras yra Brooklyn, N. Y.

Gegužės 24 d. iš Brooklvno 
buvo atvykę į Waterbury pas i 
organizatorių Joe Valey trys 
lakūnai: A. Mikalauskas, Povi
las Šaltenis ir Petrauskas.

Jie aplankė, apžiurėjo apie- 
linkes kur patogu butų su lėk
tuvu nusileisti; tinkama vieta 
tapo surasta, ir dabar ruošia
masi prie aviacijos dienos.

Taip pat Joe Valey supažin
dino lakūnus su Rusų. Ukrainų 
ir Gudų veikėjais, kurie mums ( 
Lietuviams yra prielankus kai
mynai. Rusų, Ukrainų ir Gu
dų veikėjai nuoširdžiai priėmė 
lakūnus ir maloniai porą minu- 
tų pasikalbėjo; ir palinkėjo la
kūnams pasisekimo jų tiksle. 
Rusai, Ukrainai ir Gudai pasi
žadėjo duoti Lietuviams nemo
kamai salę surengimui prakal
bų.

Lakūnai sugryžo į Brookly- 
ną su gerais įspūdžiais ir pa
tenkinti, o Waterburieciai lau
kia kada bus šio skyriaus ren
giamos prakalbos ir. aviacijos 
diena.

Waterburio Dariaus - Girėno 
klubo skyrius darys žygius ir 
kitose vietose steigti skyrius,

VISA SAVAITĖ IŠKILMIŲ -

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 50 Metų Sukaktuvių Sei
mas įvyksta Clevelande, Ohio, 
Birželio 21 iki 27 dd.

Seimo posėdžiai ir visokį de
legatų palinksminimai ir pri
ėmimas atsibus Lietuvių Salė
je, 6835 Superior Avenue, prie 
U.S. 20 ir U. S. 6 Vieškelių. 
Taigi Lietuvių salę surasti vi
siems bus lengva.

Salėje pora dienų prieš sei
mą bus Seimo Rengimo Komi
sijos narys, kuris pasitiks at
vykstančius delegatus ir suteiks 
informacijas apie apsistojimo 
vietą. ■ 1

Oficialis viešbutis yra CAR
TER HOTEL (Prospect avė., 
neart East 9th street, Cleve
land, Ohio — toks viešbučio 
antrašas). Kurie delegatai ir 
svečiai atvažiuos traukiniais į 
miesto centrą, gali vykti tie
siog į CARTER HOTEL.

(Kambarių kainos viešbuty
je: $2.50 vienam į dieną. Po 
tris delegatus į vieną kamba
rį, kaina $2.00 kiekvienam; po 
4 asmenis į kambarį — kaina 
$1.50 kiekvienam.)

SEIMO VAKARAI

BIRŽELIO 21 IKI 27 DD.

lias, kad paskiau kalbomis ne- į 
sugadintų visus kitus vakarus, i 
nes Seimo Rengimo Komisija 
numačius visais kitais vakarais • 
duoti delegatams ir svečiams 
tikrą “good time”.

Vietos Artistų koncertas bus 
antradienio vakare, nuo 8:15 
vai., Lietuvių salėje. Po pro
gramų šokis ir vaišės.

Jubilejinis Banketas įvyks 
Carter Kotelyje, trečiadienį, 
Birželio 24 d., nuo 8:15 vakare. 
Komisija ypač deda pastangas 
kas šis banketas butų tiktai pa
silinksminimo ir draugiškumo 
vakaras, taigi vietoj leisti sve
čiams sakyti ilgas kalbas, dau
gumą jų tik perstatys susipa
žinimui. Taipgi bus vienas-ki- 
tas numeris dainų, o po to — 
pasišokimas,, pasikalbėjimas.

Jaunimo Vakaras — tai nau
jenybė SLA. seimų istorijoje, 
šis vakaras bus ketvirtadienį, 
Birželio 25 d., Lietuvių salėje, 
nuo 8:15 vakare. Programą 
šiam vakarui, sudarys jaunieji 
SLA. nariai delegatai. Tai bus 
tikrai kas naujo, kuo galės pa
sigerėti ir suaugusieji delega-

Automobiliais Užmuš- 
115 Žmonių

Pittsburgho srityje iki šios 
savaitės pradžios automobilių 
nelaimėse užmušta viso 115 as
menų.

ŽUDYSTEJE ĮMAIŠY
TAS LIETUVIS

Warren, Pa.— Valstijos pro
kuroras pradėjo tardymą Ma
rės Seminuk’ienės, kurią kalti
na pasamdyme žmogžudžio nu- 
galabinimui jos vyro, Metro. 
Sakoma kad ta moteris palai
kė meiliškus santikius su Jonu 
Polens, ir tuoj po to kai Kovo 
27 d. vyro giminės buvo matę 
ją su Jonu Polens meilaujan
tis, jos vyras buvo nužudytas.

Prokuroras Įrodinėja kad 
Polens, buvęs Garland mieste
lio taikos teisėjas, pasamdė 
Juozą Senauską, seniau gyve
nusi Clevelande ir Pittsburghe, 
“atsikratyti” Seminuk’o, už ką 
Senauskui užmokėjo pinigais 
gautais iš Marės Seminuk’ie
nės. Polens ir Senauskas, sa
ko tardytojai, jau prisipažino 
dalyvavę toje žudystėje.

Seminuk’ienė sakoma prisi
pažinus jog žinojo kad $100 ką 
ji davė Polens’ui bus panaudo
ti “atsikratymui” jos vyro.

“Musų Vilniaus” žurnale su
traukė vaikus, moterėles ir vi
sus kaimiečius kurie tik norėjo 
plunksna dirbti. Todėl jau ma
ži vaikučiai pratinami plunks
nos darbo ir jiems skiepijama 
tėvynės meilė.

V. Uždavinio pastangomis vis 
labiau ir labiau kaimas įsijun
gė į Vilniaus vadavimo darbą. 
Vincas Uždavinys su kaimu pa
laikė glaudžius ryžius ir net 
nepagailėdavo kaimiečiams pa
rašyt vieną-kitą laišką ar svei
kinimą.

Uždaviniui išvažiavus į Ame
riką, “Musų Vilniaus” žurnale 
ir Vilniui vaduoti darbe liko 
didelė spraga Lietuvoje, nes jo 
vietoje likusieji neturi to pa
linkimo palaikyti ryšius su kai
miečiais. Jiems meilus profe
sorius, kunigas, bet ne tvirtos 
dvasios kaimietis, be kurio apie 
Vilniaus išvadavimą negali bū
ti .ei kalbos.

Bet savo dalį darbo p. Užda
vinys atliks ir iš Amerikos.

Amerikiečiai Lietuviai turė
tų V. Uždavinį paremti, nes 
jo misija yra didelė, nuoširdi 
iš jo pusės, ir visų musų Lietu
vių butiniausis reikalas.

Petras Kriukelis.

ar bent informuoti Lietuvius 
apie aviacijos reikšmę. Tat 
valio broliui Vilniečiui Joe Va
ley. Joe Valey yra pirmas po 
karo veiklus Vilniaus krašto 
Lietuvis pasiekęs Ameriką. Tat 
pasisekimo ir valio jo tiksle ir 
darbuose.

D.-G. Aero Klubo Koresp.

Nanty-Glo, Pa.
Šv. Antano draugija rengia 

pirmutinį šios vasaros pikniką 
Loren parke, sekmadienį, Bir
želio 14 d. Tai bus paminėji
mas 30 metų nuo šios draugi
jos susiorganizavimo. Kviečia
mi visi vietos ir plačių apie- 
linkių apsilankyti. Bus gera 
muzika šokiams, bus skanių iš
gėrimų ir užkandžių. Pradžia 
1 vai. po pietų. Rengėjai.

Montville, Ohio
Lietuvių Ūkininkų Draugiš

kas Klubas rengia savo pikni
ką Birželio 14 d., Petro Sta
ll i on io tikėję. Ten yra įrengta 
nauja salė šokiams. Iš Cleve- 
lando davažiuojama Route 85 
arba 86. Davažiavę į Mont
ville, sukit Į žiemius, iš kur tik 
pusė mailės iki vietai.

SAKO, REIKALINGA 
DARBININKŲ PRIE

LĖKTUVŲ
B. F. Jakubėnas, buvęs Cle

veland ietis, paskiau dirbęs Ma
ryland valstijoje, dabar iš Ka
lifornijos rašo “Dirvos” redak
cijai sekančiai:

“Gaila kad neturėjau progos 
sustoti ‘Dirvos’ redakcijoje ir 
atsisveikinti išvažiuodamas į 
tolimus vakarus. Atvažiavau į 
Los Angeles orlaivių dirbtuvės 

, reikalais. Tos kompanijos var
das North American Aviation, 
jos centras randasi Clevelande.

“Prie lėktuvų reikalinga dar
bą nusimanančių amatninkų. 
Kurie norėtų gauti darbą, čia 
yra gera prdga. Prašau patal
pinti šį mano laišką į ‘Dirvą’, 
gal atsiras kas iš Lietuvių no
rintis darbo gauti, gali su ma
nim susirašyti.

“Butų gerai kad kas iš Lie
tuvių suteiktų mano savo gi
minių ar draugų antrašus gy
venančių netoli nuo Los Ange
les ar Santa Monica.

B. F. Jakuben,
2545 3rd Street,

Ocean Park, Calif.

Clevelande Seimo Rengimo 
Komisija darbuojasi padaryti 
šį Seimą smagiu visiems dele
gatams ir svečiams.

Delegatų ir svečių priėmi
mas. Visi kas tik atvažiuos į 
seimą, bus priimti sekmadienio 
vakare, Birželio 21 d., Lietuvių 
Salėje, nuo 6:00 vakare, links
mame Susipažinimo Pokilyje. 
Svečius pasitiks ir supažindins 
vienus su kitais Clevelandietės 
poniutės ir panelės.

Tą vakarą bus Kabaretas su 
šokiais ii* pasilinksminimu, ir 
scenoje bus suvaidinta “PIR
MOJI NAKTIS”, reiškia, pir
moji delegatų į Seimą suvažia
vimo naktis. Veikalas parašy
tas specialiai šiam Seimui.

Seimo pradžia -— pirmadienį, 
Birželio 22 d.

SLA. Veteranų vakarienė — 
Birželio 22 d., tarp 5 ir 8 vak. 
Lietuvių salėje.

Jubilejinės prakalbos — pir
madienį, Birželio 22 d., nuo 8 
vai. vakare, Lietuvių salėje.

šį vakarą visiems kalbėto
jams bus leista išsikalbėti įva-

AKRON
PIKNIKAS. SLA. 354 kuo

pa rengia pikniką šį sekmadie
nį, Birželio 14 d., Amelian’s 
farmoje, gerai žinomoj vietoj, 
šokiams bus puiki muzika, na 
o gėrimai ir užkandžiai bus 
skaniausi. Visi vietos ir apie- 
linkės Lietuviai prašomi atsi
lankyti. Komisija.

KURIE TEISINGI — TAUTI-
Kviečia Rengėjai.

TIKISI ANGLIAKASIŲ

PA J IEŠKOMA ALGŲ MAŽINIMO
IR STREIKŲ

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

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

šioje vaistinėje užlaikom 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 1

šie asmenys gyveną Ameri
koje yra jieškomi:

Krugelis Juozas (Joseph Kru- 
gel), 1913 m. buvęs Amerikos 
karo laivyno jurininku.

Kučinskas Jonas, gyvenąs 
Chicago je.

Magevičius Juozas, kilęs iš 
Bartininkų parapijos, gyvenąs 
Gary, Ind.

Petkienė Marijona (aTmuly- 
tė). Gyveno Chicagoje.

Šeputis Baltramiejus, 1922 
metais gyvenęs Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
prašomi atsiliepti ir kas ką 
nors anie juos žinotų prašomas 
suteikti žinių.
Lietuvos Konsulatas Chicagoje j 

100 E. Bellevue Place.
Chicago, 111.

“Dirva” dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio draugas. 
Platinkit ją tarp savo draugų.
Kas platina “Dirvą” — tas 

platinu apšvieti}.

Suv. Valstijų Aukščiausiojo 
j Teismo atmetimas Guffey-Sny- 
l der minkštos anglies konserva- 
I viiro įstatymo grąsir.a įvaryti 
anglies industriją į tolimesnį 
sumišimą, sako dalykų tėmyto- 
jai.

Dalis to anglies įstatymo bu
vo skirta kainų nustatymui, ką 
Aukščiausiojo Teismo teisėjų 
dalis rado priešingu šalies kon
stitucijai ir pasireiškė prieš tą 
įstatymą.

Tą įstatymą atmetus, anglies 
industrija susiduria su rimtu 
neaiškumu savo padėties.

Laukiama prasidėjimo maži
nimo anglies kainų, kas užneš 
anglies industrijai nesusiprati
mų. Kainomis mažėjant, turės 
būti mažinama darbininkų al
gos, to pasekmė bus streikai ir 
kitokį nesusipratimai.

NINKA1 AR RAUDONIEJI?
SLA. 198-toje kuopoje tarpe 

gerų Lietuvių narių yra pustu
zinis raudonukų, kurie kuopoje 
visada buvo viršininkais, va
dais, šeimininkais. Ką diduma 
narių kokiose pramogose pelno, 
tie raudonukai vis suranda bū
dą pinigus suvalgyti, o jei per 
klaidą koks dolaris ir tekdavo 
iždan, raudonukai visada ras
davo sumanymą tuos pinigus 
iškrapštyti kokiems savo tik
slams.

Kuopos nariams tas įgriso ir 
jie šių metų metiniame susirin
kime daugumą raudonukų iš 
valdybos prašalino. Pramogoms 
rengti į komisiją išrinko ge
rus tautininkus: B. Jarašių, J. 
Beleckį ir S. Mackų. Jų pasi
darbavimu surengta pramoga 
tuoj po Vdlykų, nors žmonių 
atsilankė nedaug, davė pelno 
arti $30. Pereitais metais ko
misijoje ‘ buvo raudonukai, jie 
rengė septynias pramogas, ir 
per jas visas nepadarė kuopai 
$30. Užtai kuopa suėjus mc-‘

tai.
.labile jaus Pabaigtuvių Kon

certas — penktadienio vakare, 
Birželio 26 d., Lietuvių salėje, 
šį programą užpildys svečiai ir 
viešnios delegatai iš plačios 
Amerikos.

Po programo šokiai iki išsi
skirstymo.

PAPIGINIMAS TIKIETŲ
Seimo rengimo komisija žino 

kad kiekvienas delegatas ir sve
čias norės dalyvauti visuose 
šiuose parengimuose, taigi pa
siūlo apie $4.50 ar $5.00 vertės 
tikietų už $4.00 tiems kurie 
nusipirks visai savaitei išanks- 
to, atsikreipdami į Seimo Ren
gimo Komisiją. Išrašykit mo
ney orderį ar čekį už $4.00 ir 
prisiųskit Komisijos iždininko 
vardu: Jonas Brazauskas.

Laiške ir ant voko užrašykit 
savo pilną antrašą. Atvykę į 
Clevelandą, savo tikietus gau
sit pas Tikietų komisiją.

Visais reikalais rašykit:
SLA. Seimo Renginio Komisija 

6820 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio.

tams turėjo $30 nedatekliaus.
Po šito pelningo parengimo, 

Gegužės mėnesį kuopos mitin
ge, kada komisija patiekė iždui 
virš $29 baliaus pelno, raudo
nukai pradėjo laižytis ir tuoj 
pradėjo siūlyti kad kuopa pa
skirtų lėšų siųsti delegatams į 
kokį ten raudonųjų kermošių, 
rengiamą Clevelande. Nors tą 
susirinkimą buvo mažai nariu, 
o raudonukai visi atsilankė tai 
ir nubalsavo jie duoti iš kuo
pos iždo pinigų raudonukų pa-
sivažinejimui.

Taip esant, iš rengimų komi
sijos rezignavo B. Jarašius, ne
pakęsdamas tokio raudonukų 
sauvaliavimo Jo vieton jie iš
sirinko raudonukų močiutę.

Antras geras darbuotojas J. 
Beleckis irgi žada rezignuoti iš 
komisijos. Na o kada raudo
nukai toje komisijoje šeiminin
kaus, vėl kuopa vargu matys 
savo uždirbamus pinigus.

Nekurie kuopos nariai riįgo- 
ja ir pyksta del tokio raudonu
kų pasielgimo. Nereiktų rūs
tauti, o imtis darbo: prašalin- 
kit raudonukus iš valdybos ir 
komisijų ir bus gerai. O jeigu 
ne, yra kita kuopa, į kurią ra
mus nariai gali persikelti ir pa
likti raudonukus vienus, lai jie 
tuština kuopos iždą iki pliku
mo. Tuokart pamatysit kaip 
jie moka šeimininkauti.

Akronietis.,

J. A. URBONAS
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Ave. Dayton, O.!

Daugelis Lietuvių pasaulinio 
karo veteranų dar nėra buvę 
Lietuvoje. Vieni iš jų yra iš
važiavę iš Lietuvos dar Lietu
vai esant Rusijos bei Vokieti
jos dalims, o nemažai yra ir 
čia gimusių-augusių bet susi
pratusių Lietuvių pasaulinio 
karo veteranų kurie apie savo 
tėvų šalį Lietuvą yra daug gir
dėję ir norėtų tą savo tėvų že
mę pamatyti.

Dabar tokia proga yra.
Visi veteranai gauna iš Suv. 

Valstijų valdžios bonus, kuriuos 
iškeltus daugelis gal praleis 
visai netiksliai. Todėl Lietu
vių Laivakorčių Agentų Sąjun
ga Amerikoje ragina visus tuos 
veteranus kuriems pinigai būti
niems reikalams nėra reikalin
gi, APLANKYTI LIETUVĄ.

LLASA. per savo narius, ku
rie yra visose didesnėse Lietu
vių kolonijose pasirengė Lietu
viams veteranams patarnauti 
aprūpinant visais reikalingais 
dokumentais ir laivakortėmis, 
o taipgi pasirūpinti kad ir Lie
tuvoje butų jie atitinkamai 
priimti ir viskuo aprūpinti.

Mes siūlome Lietuviams ve
teranams važiuoti į Lietuvą lai
vu STATENDAM, Liepos 21 d., 
iš New Yorko, ir iš Bostono į 
Klaipėdą (ir atgal) už $175.50. 
Susidarius didesnei grupei bu
tų galima suorganizuoti Tour 
nupiginta kaina. Gryžtant bu
tų galima aplankyti: Vokietiją, 
Belgiją, Prancūziją ir Angliją.

LLASA. paskirtų atitinkamą 
palydovą ir visais reikalais pa
sirūpintų.

LLASA. prašo interesuotus 
veteranus kreiptis visais reika
lais į musų narius:'

Lietuvių Laivakorčių Agen
tų Sąjungos Amerikoje nariai:
J. Ambraziejus, 168 Grand st., 

Brooklyn, N. Y.
“Amerikos Lietuvis”,

14 Vernon street, 
Worcester, Mass.

P. Bartkevičius, 678 N. Main st. 
x Montello, Mass.

"Dirva”, 6820 Superior ave.
Cleveland,1 Ohio 

P. Molis, 1730 — 24th St. 
Detroit, Mich. 

J. Sekys, 433 Park Street,
Hartford, Conn. 

A. S. Trečiokas, 314 Walnut st. 
Newark, N. J. 

A. Varašius, 1200 Carson st., 
Pittsburgh, Pa. 

Vienybė Travel Bureau
193 Grand St., Brooklyn, N.Y. 

C. J. Washner 2012 Carson st., 
Pittsburgh, Pa. 

J. žemantauskas,
130 Congress ave., 

Waterbury, Conn.
A. S. Trečiokas, 

LLASA. Iždininkas.'
(Pastaba: “Dirvoje” jau bu

vo priminta veteranams apsi
lankyti Lietuvoje ir buvo pa
žymėta kaina $199.00. Ta kai
na yra su pasportu ir viza, ir 
Švedų Amerikos Linijos lai
vais. Viršuje paduota kaina 
$175.50 neapima pasporto ir 
vizos, už tai reikia mokėti virš 
tos paduotos sumos.)

Įsigykit Tuoj
VYTAUTO DIDŽIOJO 

PAVEIKSLUS

PARSIDUODA VIETA
| Trys akrai žemės', 7 kambarių na- 
į mas su visais Įtaisymais ir miesto 
vandeniu; garadžius, vištinė, malki
nė ir karvių tvartas. Vištos, kar-, 
ve ir vaisių medžių. Vieta ežero 
krante, gražiame ąžuolyne. Kaina 
labai prieinama. (24)

J. UŽUPIS
149 Union St. Manchester, Conn.

“Dirvos” knygynas gavo iš 
Lietuvos naujų, didelių, gražių 
spalvuotų Vytauto Didžiojo pa
veikslų, didelio formato, 14x13 
colių. Vytautas Didysis vaiz
duojama gražiose spalvose, dai
lininko Jono Mackevičiaus pieš
tas. Paveikslas tinka patrioti
nio Lietuvio namams, Lietuvių 
parapijinėms mokykloms, tau
tiškiems namams ir klubams.

Kaina tik $1.00 su prisiun- 
timu.

Taipgi “Dirvos” knygyne dar 
galima gauti didelio formato 
spalvose atvaizduotą garsų Žal
girio mūšį. Šis atvaizdas yra 
tris sykius didesnis už Vytauto 
Didžiojo paveikslą, jame mato
mas ir Vytautas ir Lietuviai 
karžygiai pačiame smarkiausia
me mūšyje su kryžiuočiais.

šis paveikslas kaštuoja $2.00. 
Norėdami abu juos įsigyti, jpri- 
siųskit $3.00.
REIKALAUKIT “DIRVOJE” 

6820 Superior Ave.

Vasarinė Ekskursija

Išplaukia iš New Yorko 
LIEPOS-JULY 1, 1936

(Per Gothenburg Stockholmą)
Iš New Yorko į Gothcnburgą kelionė 
tęsis 8-9 dienas. Iš Gothcnburgo eks
presiniu traukiniu keleiviai vyks per 
gražiąją ir Lietuvai draugingą Švediją 
(6 vai. laiko) į Stockholm*. Iš Stock- 
holmo puošniuoju gairlaiviu "MARIU 
HOLM" tiesiog Į Klaipėdą. Kelionės 
laikas 24 valndos.
Ekskursiją vadovaus p. VI. 
Mučinskas, Švedų Amerikos Li 
nijos lietuvių skyriaus vedėjas. 
Ekskiursiją užgyrė Lietuviu Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje

KITI IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO
Cleveland, O. I

PAJIESKOMA Mare Butkiutč, iš 
Clevelando išvažiavus į Shenandoah, 
Pa. Išvažiuodama nepaliko antrašo, 
norėtume susižinoti. Ji pati prašo
ma atsiliepti arba žinantieji jai pra
nešti.

E. Vaitekūnas 
11221 Primrose av. Cleveland, O.

Drottningholm .................. Liepos 11
Gripsholni ........................... Liepos 25
Kungsholin .................. Rugpjūčio 18
Drottningholm Rugp. 27

Platesnių žinių suteiks' ir parduos 
laivakortes visi musų autorizuoti 
laivakorčių agentai ir visos Š. A. L. 
raštines.
SWEDISH AMERICAN LINE
636 Fifth Ave. and 4 W. Elst Street 

Rockefeller Center, N. Y. City

DIENOS Į LIETUVĄ
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir EUROPA 

Bremcrhavcne užtikrina patogią kelionę į Kauną.

Arba keliaukite pouliariais ekspresiniais laivais

C O L U M B U 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 
1130 Euclid Avenue Cleveland, Ohio



DIRVA

K. S. Karpius

“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

Kelione

ŠVEDAI GRAŽIAI 
VERTINA LIETUVIU 
STUDENTU DAINA

VIMĄ STOCKHOLME

BENDRA AMERIKOS LIETUVIU TAUTINE 
KONFERENCIJA

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

SKANDINAVIJOJE
(Tęsinys iš pereito num.)

DANIJOS SOSTINĖ GARSI SAVO DVIRA
ČIAIS. MIESTAS VANDENIU APSUPTAS.

RUGSĖJO 10 d., Kopenhagene. . štai atsi
keliu Danijos sostinėje Kopenhagene. Rupi ką 
matysiu ir kiek galėsiu apeiti, visai vienas, be 
kalbos ir be jokių pažystamų. Pirmiausia rupi 
patirti koks oras — dairantis iš viešbučio lan
go matyt miestas saule nušviestas, dangus ty
ras, oras šiltas. Puiku. Keliuosi anksti kaip į 
darbą, nes noriu daugiau apeiti, matyti, 
To tik ir važiavau.

Vakar vakarieniaujant ir šiandien 
čiaujant, kreipiau dėmesio į Danišką 
Kava gera, o duonos duoda ir baltos, ir ragaišio, 
ir saldžių pyragaičių, ir visi jie atitinka Lietu
vio ir Amerikono skoniui. To negalima sakyt 
apie švedišką duoną, kaip ją laivuose ir gelžke- 
lių stotyse ir atvažiuojant pačiame Gothenburge 
teko valgyti: švedai irgi duoda maišytos duo
nos, bet ji kokia tai priesaldė ir tas saldumas 
įkirus Lietuvio skoniui, greit nusibosta, ir pra
dedi norėti tikros Lietuviškos arba Amerikoniš
kos ruginės duonos. Danai prie valgio sviesto 
duoda dikčiai, nors gal ne tiek daug kiek duoda 
Lietuvos valgyklose. Mąstau apie nabagus Vo
kiečius: kai jie atvykę į Lietuvą ar Daniją, pa
mato prieš save ant stalo tiek sviesto, gatavi 
liežuvį praryt.... Ir koks skirtumas: Lietu
va, kaip ir Danija, susieina rubežiais su Vokie
tija, tose šalyse žmonės sviestu gali ratus tep
ti, o Vokiečiams didžiausia brangenybė, ir nega
li gaut.... Heil Hitler! Ja?!....

Tuoj įsigijau Kopenhageno miesto planą — 
turi padarę labai praktišką, ne tik su išvedžio
jimais gatvių, bet ir nupiešta visos svarbiosios 
lankytinos vietos, jos sunumeriuotos, ir kituose 
puslapiuose paaiškinta kas 
tokiu numeriu. Paaiškinta 
glų ir Prancūzų kalbomis, 
rėdamas mieste nepaklysi, 
lankyt. Taip tai apsirūpinę kitų šalių žmonių 
patarnavimui Etu’opos miestai.

Nueinu pirmiausia į .Meno Muzejų. Tikrai 
puikus, žiūrint į tokią milžinišką įstaigą, pil
ną užkrautą pasaulio garsenybių skulptūros ir 
paišybos darbų, tiesiog pavydi kad musų tėvy
nėje Lietuvoje nieko panašaus nėra. Manau 
sau: “Kodėl tu esi musų tėvynė, ir tokia pras
ta, be tokių skarinj kokius turi sukrovusios ki
tos šalys?....” Atsakymas, žinoma, yra: Juk 
Lietuvą per šimtmečius slėgė ir skriaudė sveti
mi! Jos žmonės buvo prislėgti, neturėjo progos 
kilti, vystytis kartu su kitomis tautomis, ži
nodami jos sunkią buvusią padėtį, nekaltinam 
jos už tai, ir mylim ją už jos prastumą — tu
rim ją mylėti! Ji buvo ir bus musų tėvynė — 
musų viena! Su visais jų gražumais, skarbais 
ir garbe, kitos šalies mes niekad taip nepamy- 
lėsim!

Visa muzejaus apačia — desėtkai kamba
rių — pilna, klasiškos skulptūros: nustatyta 
salės mitiškais, pasakiškais ir istoriškais mar
muro pavidalais. Einant vienoje salėje — žiū
riu, paišybos mokinės atėjusios teplioti, moky
tis žmonių figūrų. Tas galima matyti visuose 
muzejuose, tą daro ir čia. Bet kaip visuose ki
tuose muzejuose esu patėmijęs, tą patėmijau ir 
čia: niekad mergaitės piešėjos (nepasiima sau 
modeliu moteriško dalyko, bet vis vyrišką — 
kelios panelės apstojusios aplink vyrišką nuogą 
figūrą, mokinasi meno.... štai jauna Danė 
pasistačius visus savo prietaisus prie nuogiausio 
nuogutėlio vyro stovylos, kurio viso kūno da
lys matosi, piešia, ir niekam nei gero.

Muzejus lankant ir norint pastudijuoti, rei
kia pašvęsti kelias dienas kad ir vieną muzejų 
atidžiai apžiūrėti, 
net 
ko, 
tas

pažinti.

pusry- 
maistą.

per įstaiga tokiu ir 
Danų, Vokiečių, An- 
Taigi, tą planą tu- 

rasi ką tik nori ap-

Tačiau viena diena aš apėjau 
tris muzejus! žinoma, studijuoti neturiu 
noriu gauti tik bendrą įspūdį ir matyti ką 
ar tas muzejus turi.
Antras muzejus yra daugiau privatinio po

būdžio, jame laikoma tik Skandinavų mitologiš
ki pavidalai — dievai ir karžygiai.

Trečias muzejus — Danų Tautos Istorijos 
Muzejus — įdomus buvo tuo kad jame sukrau
ta labai daug iš pat ankstyviausių laikų tų salų 
gyventojų archeologiški radiniai, toliau, Vikin
gų laikų padarai — pradedant nuo ankstyvų
jų dienų, kuomet Vikingai rašė ant akmenų sa
vo runomis. Tų akmenų surinkta gana dikčiai. 
Runos yra tai raštas ir piešiniai ant neaptašy
tų, tik šiaip atskaldytų akmenų šmotų. Tik 
daug vėliau pradėta ir pačius akmens šmotus 
apdailinti, duoti jiems dirbtinas formas.

šis muzejus padalintas į tris dalis: anksty
vųjų amžių radiniai, runų amžiaus, arba taip 
vadinamų Vikingų istorijos viduramžių, ir pas
kiau nuo pradžios krikščionybės atėjimo į Da
niją. Keista kad krikščionybei užėjus, Danai 
kaip tai “suminkštėjo”.: pagonimis būdami ir

garbindami Thorą (Perkūną), jie pajiegė net 
akmenyse iškalti visokius pavidalus ir raštą, o 
krikščionimis tapę, visus dievukus, šventuosius 
ir altorėlius pjaustė tik iš medžio.... Tas ga
lima priskirti prie liaudies meno, kokį turime 

. ir Lietuvoje. Tame skyriuje matosi įvairiausių 
dievukų, šventųjų, kryželių, altorėlių išpjausty
tų ir buvusių turtingai nuspalvuotų. Tie visi 
padarai čia surinkti ir sukrauti iš senoviškų an
kstyvųjų krikščioniškų bažnyčių.

Krikščionybė į visą Skandinaviją atėjo iš 
Vokietijos per Daniją.

Ir Lietuvoje tik ką buvo įsteigtas bažnyti
nio meno muzejus, tik jame mačiau tų visų rin
kinių labai mažai.

Kopenhagenas kaipo miestas labai gražus, ] 
senas, turtingas, gerai sutvarkytas ir lėkštus, 
neturi jokių kalnuotumų. Iš seniau jis matyt 
rūpintasi apvesti vandens kanalais, taigi tie ka-1 
nalai ir dabar tebėra. Visi išmūryti akmenimis 
ir per juos eina pritinkanti miestui tiltai, žmo
nių susisiekimui vaikšto elektriški tramvajai, 
bet matyt labai daug dviračių.

Iš muzejaus, jau vėlai po pietų, nukeliavau ! 
į pietinę miesto pusę, kur yra Baltijos jura nuo i 
Švedijos ir Vokietijos, čia geriausia buvo ma
tyt kokiu planu miestas buvo statydintas: vi
sas miestas apjuostas giliais kanalais, kanalų . 
krantai iš vandens pusės visai status, neįlipami; I 
iš miesto pusės sudaryta takai kareiviams į tuos 
krantus subėgti, suvežti kanuoles, kanuolėms ( 
pastatyti vietos. Be abejo, seniau gal ten ir 
ištisai kanuolės stovėjo, bet dabar jos jau ne-] 
reikalingos. Tie visi apsigynimo krantai ir py
limai paversti žmonėms pasivaikščioti, o dide
lėse aikštelėse kur stovėjo kanuolės, įrengta vai
kams sūpynės.

Ir dabar, reikale, tuose pylimuose greitu 
laiku galima sustatyti kanuoles ir visus krantus 
nuguldyti kareiviais. Gilus, platus kanalai ne
leistų priešams greitai į miestą įsiveržti. Kele
tas tiltų per tuos kanalus butų susprogdinti. 
Bet, sakau, dabar tas viskas nereikalinga, toks 
apsigynimo būdas tiko 100 ar 50 metui atgal. 
Dabar kas Daniją pultų, atakuotų iš oro.

Kopenhagenas yra sostinė, bet visai nepa- 
tėmijama kariškių, taip kaip Kaune. Kaunas 
tik ir blizga aukštųjų karininkų uniformomis, 
girdėti pentinų žvangėjimas, o visų žemesniųjų 
už juos karių rankos tik ir mosuoja aukštyn ir 
žemyn, atidavinėjant pro šalį praeinantiems jų 
viršininkams pagarbą. Kopenhagene to visai 
kaip nėra. Tyčiomis to matyti norėjau, taigi 
pamačiau retkarčiais kokį karininką, keistai nu
dirbtomis uniformomis, visai be skonio, ir vyrai 1 
tokie sukrypę, be orumo reikalingo karininkui.

Kopenhagene beveik visi žmonės važinėja 
ant dviračių — vyrai ir moterys. Net nuostabu ! 
ir baugu, nes negali per dviračius pereit skersai 
gatvę, nežinai iš kur atlėks koks ir duos ratu į ! 
pašonę. Bet važinėtojai labai gabus ir atsar- ! 
gus, nei kitų neužgauna, nei patys neužkliūva. ‘ 
Visur prie krautuvių, įstaigų, valdiškų namų, 1 
teatrų ir tt. ir tt. ir visose aikštėse pastatyta 1 
tam tikri padarai dviračiams “parkyt”: priva
žiavęs dviratininkas nulipęs įkiša į tą prietaisą 
pirmutinį dviračio ratą ir eina atlikti savo rei
kalus, sugryžęs randa savo ratus kur bediko.

Dviračiais veža ir prekes, bagažą, maistą, 
ponios ir panelės vežasi savo šuniukui’, kates, 
ir kūdikius. Visi yra su leidimais, numeriuoti. :

Apžiurinėjant krautuves, languose mačiau • 
išstatyta ir gintaro karolių ir šiaip dalykų — 1 
to paties gintaro ką aš pirkau Palangoje ir Klai
pėdoje. Kainos čia patėmijau yra dusyk bran
gesnės negu Lietuvoje.

Krautuvėse kaip ką nusipirkau parsivežti 
namon atginčiai iš Kopenhageno.

Vakare, užėjau į garsią vasarvietę, Tivoli, 
pasilinksminimo parką, kuris įrengtas pačiame 
vidurmiestyje, ir įrengtas taip kad tinka net 
karaliams vaikščioti. Ineinant reikia mokėti 
įžangą, taigi neprieina visokių vaikiščių ir kito
kių nešvarių žmonių. Inėjus, matyt kad vieta 
labai didelė. Visuose kraštuose girdisi muzika, 
griežia didžiausi orkestrai. Vienoje vietoje su
stoja vienas, kitoje vietoje pradeda kitas. Prie 
ineigos pardavinėja ir programus, iš kurių su
žinai kuriame parko krašte kurią valandą kas 
dėsis. Visur įrengta estrados, ant kurių atsibu- 
na akrobatų perstatymai, kitur operos artistų 
dainos, geriems orkestrams akompanuojant, ki
tur vėl liaudies teatras, bet išpildomas tikrų ar
tistų. Visame parke pilna užėjimo vietų, res- 
taurantų, po stogais ir atvirame ore. Per visą 
parką eina takeliai, šalia jų medžiai išrėdyti vi
sokiausio pavidalo elektros švietomis: vienur 
vaisiai kabo, kitur žvaigždės, kitur vynuogės, 
kitur virš takų elektros šviesų arkos. Prude 
nušviestos valtelės vežioja romansuotojus. Ki
tame parko gale išstatyta Indijos arkitekturos 
pavyzdžiu didelis rūmas, visas elektros lempu
tėmis apvedžiotas, ir kai naktį visas lempas už-

Kaunas.—Studentų choro, K. 
Kavecko vedanto, pirmas vie
šas pasirodymas Stockholme 
įvyko su dideliu menišku pasi
sekimu Skansen parke Geg. 14 
d. Koncerto klausytis atvyko 
labai daug žmonių. Pirmoje 
programo dalyje dalyvavo vyrų 
choras, vėliau po iškilmingo Lie
tuvių ir švedų vėliavų nuleidi
mo, kuriame asistavo ir švedų 
marinos orkestras, — mišrus 
studentų choras. Koncertui 
publika labai pritarė. Įvertin
dami Lietuvos studentų chorą, 
Gegužės 15 Stockholmo dien
raščiai plačiai aprašė, štai vie
no jų aprašymas:

Socialdemokraten — “Progra
mas daugiausia buvo sudarytas 
iš senų dainų, komponuotų ir 
apdirbtų jau šios gadynės Lie
tuvių kompozitorių. Jų tarpe 
ypatingai tenka pažymėti jau-> 
nas J. Račiūnas, kuris, be ko 
kita-, yra sukomponavęs tautiš
ką operą, beveik perdėm parem
tą Lietuvių liaudies motyvų mu
zika'. Taip pkt yra įsidėmėti
nas neperseniausiai miręs ir 
gal but, pats žinomiausias Lie
tuvos tapytojas M. K. Čiurlio
nis, kuris vakar buvo reprezen
tuotas gražia daina: “Ant kal
no gluosniai”. St. Šimkus pa
sirodė savo darnia, jau daugiau 
komplikuotos . kompozicijos ir 
turtingesnės ornamentikos dai
na: “Kai mes buvom du bro
liukai”. Galėjo atrodyti, kad 
tai ėsama kaip ir kokios šokių 
dainos. “Dainų dainelė” irgi 
įsidėmėtina. Petrauskas ir 
Gruodis pasirodė savo ritmika, 
gyva muzika — tai, iš viso, 
vyraują Lietuvių dainose bruo
žai. Ne taip kaip pas mus, 
šveduose, esama daugiau primi- 
tyvinių, paprastų ir kiek dau
giau gal liūdnų. O Žilevičiaus 
juokingoji, “Pupos”, taip pat 
Žilevičiaus.: “Anoj pusėj eže
ro” pasireiškė įvairių skirtingų 
nuotaikų daina, kurioje turėjo 
progos visu puošnumu pasiro
dyti aiškus ir tikro skambesio 
sopranai. Dirigentui.K. Kavec- 
kui turi būti pripažinta viso
keriopa garbė už tai kad jo 
choro jauni dainininkai pasiro-

Konferencija Įvyks Sekmadienj, Birželio 21 d.
Tautininkai, sandariečiai ir nepriklausomingi 

geros valios Lietuviai, rengkitės dalyvauti Bendro
je Tautinėje Konferencijoje, kuri įvyks Clevelande 
SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 21 d., nuo 9:30 vai. ry
to, Lietuvių Salėje, 6835 Superior avė. Nesvarbu 
formalumai atstovavimo, bet svarbu kad tautinin
kai ir sandariečiai ir bendrai Lietuvių gyvenimo 
veikėjai, kuriems rupi tautystės išlaikymas Ameri
koje, dalyvautų pasitarti apie ateities darbus, kaip 
kovoti prieš “raudonus frontus” ir prieš kitus Lie
tuvybę naikinančius apsireiškimus.

Draugijos ir klubai ir organizacijų kuopos, ku
rioms tik rupi tautos reikalai, įgaliokft savo atsto
vus šioje Konferencijoje dalyvauti.

dar 
So- 
bu- 
sa- 
pa-

NAUJI LIETUVIŲ PERSEKIOJIMAI UŽIM
TAME VILNIAUS KRAŠTE

Kaunas. — Prieš kurį laiką 
Vilniaus-Trakų Storastos įsaky
mu uždarytos “Ryto” skaityklos 
Kaniavoje, Dzegeioriuose, šar- 
kiškėje, Čižiūnuose, Kriviliuose, 
Drucminuose ir Bucvidonyse. 
Dėl šių skaityklų uždarymo bu
vo paduotas apeliacijos skun
das vaivadijai, iš kurios “Ry
tas” šiomis dienomis gavo at
sakymą kad Storastos sprendi
mą dėl skaityklų uždarymo ji 
patvirtinanti.

Be to, Švenčionių apskrities 
Storastos įsakymu uždaryta 
“Kultūros” draugijos skaitykla 
Vydžiuose.

Vilniaus laikraščiai nuolat 
perpildyti žiniomis bei kores
pondencijomis apie Lietuvių or
ganizacijų skyrių bei skaity
klų uždarinėjimus. Laikraščiai 
praneša, kad Gegužės 15 dieną 
Švenčionių apskrities Storasta 
Dvorak uždarė Lietuvių šv. Ka
zimiero draugijos anksčiau su
laikytus skyrius Švenčionėliuo
se, Vaiškunuose, Jankaučiznoje, 
Pliauškiuose, Miežio'nėliuose, ir 
Duotinėnuose, Juodiškėje, Kir
deikiuose, Pirktiniuose, Mielagi- 
niuose, Varakaliuose, Kučiose ir

dė tiek išlavintais balsais, o vi
si niuansai tokie turtingi. Visas 
choras nepaprastai jautrus ir 
disciplinuotas ir, kas svarbiau
sia, kad visi dainuoja tikru dai
nininkų atsidėjimu ir ■ nuotai
kingumu”. “L. A.”

dega, tas rūmas, visi jo bokštai tik žėri lyg pa
sakiškas padaras.

šiame parke randasi ir. tų visokių pigių: žai
slų, laimėjimų, pardavinėjimų ką randame Ame
rikos “Luna Parkuose’’ ir tam panašiose vieto
se, bet tie bizniai įtaisyti visai užkampiai ir ne
gadina vaizdo nei žmonių neerzina. Gali pravaik- 
ščiot visą vakarą pirmoje parko dalyje, gėrėtis 
muzika ir kitokiais programais, visai nežinoda
mas kad tų niekniekių ten esama, 
manumu ir skoniu įrengta 
linksminimo parkas, 
lumiai nakties.

Vienoje vietoje 
šalį ėjo dvi poros 
žmonių

ir jis

Tokiu tai su- 
tas milžiniškas pasi- 

pilnas žmonių iki vė-

parke Sustoj us, protame
Angliškai kalbančių jaunų 

iš jų vienas vyriškis buvo gerokai įkau
šęs ir matyt norėjo pajuokaut, kaip Amerikonai 
papratę, kitur atsilankę, “Amerikoniškai pasiro
dyti”. Priėjo prie manęs jis ir pradėjo šnekint, 
manė kad pataikė ant kokio Dano, nesupras ką

Grybuose. Nors Lietuvių šv. 
Kazimiero draugijos centro val
dyba dėl šių skyrių veikimo su
laikymo apeliavo Vilniaus vai
vadai, tačiau iki šio laiko ji dar 
nėra gavusi jokio atsakymo.

“L. A.”

IŠ LIETUVOS KAIMO

Musų kaime, vieno 
ūkį pardavė iš var- 

skolą. O jo 'kaimy- 
keletą tūkstančių li-

Jeigu vienas kaimietis skun
džiasi krize, vargingu gyveni
mu tai nereiškia kad ir visiems 
taip yra. 
mažažemio 
žytinių už 
nas gavęs
tų iš Amerikos karo veteranų 
biuro už savo mirusį sūnų, bu
vusį kareivį, Juozą Vitkauską, 
tą ūkį nupirko. Jis perka ir 
daugiau žemės, tik parduok!

Kiti musų kaimynai likvi
duoja ukius ir važiuoja į Lat
viją vasaros darbams.

R. J-tė gavo įš Amerikos nuo 
pažystamų du laišku, kuriuose 
rašo kad jos broliu Juozas Bo
lius Jasiunas nesenai miręs ir 
palikęs 30,000 dolarių, bet ad
reso niekas nenurodo, čia ir
gi jo neturi, nes brolis nerašė 
laiškų. Kreipėsi į Užsienio Rei
kalų ministeriją raštu, 
kio atsakymo negavo, 
si kad nežūtų jai tie 
turtai, jeigu tikrai jie

irgi jo- 
Rupina- 
netikėti 
liko.

Vk. Trs.

jis sako, ir jie sau nusikvatoję nueis. Aš jam 
atsagiau Angliškai, ir jis daugiau nieko nesakęs, 
atsiprašęs tuoj nuėjo pas saviškius ir praėjo 
pro šalį.

Laikraščiuose čia plačiai rašoma šiandien 
apie Amerikos garsų senatorių, Huey Long — 
iš Daniškų laikraščių vieną-kitą žodį sugaudęs, 
supratau kad padaryta ant jo pasikėsinimas. Jau 
ir visai nieko nesuprantant iš laikraščio, butų 
galima spėti kad kas nors su juo atsitiko, nes 
buvo patalpinta ir jo atvaizdai ir antgalviuose 
išdėta didelėmis raidėmis jo vardas. Danų kal
ba turi daug žodžių Vokiškų, švediškų, Angliš
kų, labai daug Norvegiškų, ir savų, taigi kaip 
kas galima sugrabalioti.

Vėlokai vakare sugryžau į viešbutį nakvy
nei, nes rytoj rytą jau rengiausi gryžti į Malmo 
ir keliauti į Švedijos sostinę Stockholmą.

Bus: Kelionė į Stockholmą.

CŪME

IJKAS Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos generolus Gegužės pra
džioje Maskvon sukvietė1 
nėra aišku. Spėjama, pati 
vietų vyriausybė. Bet jie 
vo gražiai priimti, ir visą 
vaitę vaišinti. Jiems buvo
rodyta Rusų kariumenės gink
lai, išsilavinimas ir Rusų ka
ro reikmenų fabrikai. Be to, 
diena-kita buvo pašvęsta pasi
tarimams su Rusų karo vadu, 
Vorošilovu.

New Yorko Times žinia Ge
gužės 8 d. sakė: “Jei tam tik
rų sutarčių ir nepadaryta, So- 
vietija, visi sako, betgi sustip
rino savo apsaugą Vakaruose 
moraliai”.

Suomių spauda Helsinkuose 
rašė (tas pats N. Y. Times Ge
gužės 5 d. pasakojo) kad Len
kai šiam pasisvečiavimui diplo
matinės svarbos nedavė, bet 
Vokiečių diplomatai “parodė 
šiokio-tokio susirūpinimo, ma
tydami galimybę susikurti ma
žų Pabaltijo valstybių blokui, 
kuris butų nusistatęs prieš 
Vokietiją, bet linkęs kooperuo
ti su Rusija ir Prancūzija.”

Kiek anksčiau (Bal. 26) to 
dienraščio korespondentas davė 
šitokį Lietuvos diplomatų dar
bo vaizdą, kaip jis buvo mato
mas Maskvoje: “Čia dėmesio 
kreipiama į ką Lietuva galvoja 
ateityje daryti. Ji sušaukė iš 
svarbesnių Europos kraštų sa
vo diplomatus pasitart apie nu
matomą naują užsienio politi
koje kryptį. Lietuva, sakoma, 
buvo bandžius iš Sovietijos 
gauti abipusės pagalbos sutar
tį, bet nepavyko, nes Sovietija 
laikėsi šaltai”.

Lietuva dažnai savo diploma
tus sukviečia pasitarti, todėl 
gal visai ne “naujai krypčiai” 
jie buvo šį kartą sukviesti, bet 
nustatyti lįniją Pabaltijo Są
jungos suvažiartmui-,‘xkuris Ge
gužės 7 dieną įvyko Estijoje.

Nei diplomatijoje, nei kariš
kuose svečiavimuose “arklys 
arklio dykai nekaso”, todėl ir 
Pabaltijo generolų svetingas 
suvažiavimas Maskvoje turėjo 
kokį nors pagrindą, nėra abe
jojimo, abiem pusėm naudin
gą. Pabaltijo valstybės, prie 
sienos prispirtos savo laisvę iki 
paskutinųjų ginti, galėtų gal 
prie ginklo pašaukti apie pusę 
milijono vyrų. Kvailas butų 
tas karo vadas kuris tokios ka
ro spėkos nepagerbtų.

LIETUVOS BONU 
KUPONAI

Kurie dar negrąžinot savo 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų, tie šymet gausit už 
juos nuošimtį po senovei. 
Už savo bonų kuponus ga
lit atnaujinti ąau “Dirvą”. 
Prisiųskit savo kuponus— 
Kuponai priimami už pilną 
jų vertę. Siųskit:

“DIRVA”
6820 Superior Avenue 

Cleveland, Ohio

ENJOY COMFORT . . . HEALTH . .. HAPPINESS AND 
RECREATION AT THE "PLAYGROUND OF THE 
GREAT LAKES".—JUNE 13 to SEPT. 7-GLAMOROUS 
DAYS AND NIGHTS AWAIT YOU. ENDLESS ENJOY
MENT FOR YOUNG AND OLD.
Frolic on the “World’s Finest Bathing Beach”. . . rest in perfect surroundings 
and pure air at the Hotel Breakers, one thousand outside rooms, the largest 
hotel on the Great Lakes . . . thrill to the joys of our modern Midway and Amuse
ment Circle. There t also fishing, golf, tennis, speed boats, airplanes, and 
many other sports available. Moderately priced appetizing meals as formal or 
informal as you desire, even to picnic grounds. Above all, you will marvel at 
the scenic beauty of this glorious wooded peninsula.

Cedar Point-on-Lake Erie is easily reached by auto . . . Ohio Route 2, U. S. Route 6 . . . by 
rail, interurban, bus or steamer to Sandusky, Ohio . . . '—303 the delightful 20-minute boat 
ride across Sandusky Bay.

AUTO TOURISTS . . . Cedar Point is only a little more than one hour’s drive 
from the Cleveland Great Lakes Exposition. Plan your trip to include a delight
ful stay at Cedar Point. Ideal for a day, a week-end, or your entire vacation. 
Parking space for over 6,000 ears. Ample garage facilities.

MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ONCE TO

THE G. A. BOECKLING COMPANY, SANDUSKY, OHIO
Please send me, without obligation, your new folder on Cedar Point-on-Lakc Erie.

Name_______ _____________________________________________________________ ._______
Address------------- 1________ ________ ____________________ ______ ________ ______._____



SLA. PREZIDENTAS NE SAVO RATUOSE be abejo, SLA. vardu, vyk-

“....Taigi padėkime jai 
atsteigti laisvą Lietuvą” — 
baigia savo straipsnį SLA. 
Prezidentas F. J. Bagočius, 
kuriuo (“Tėvynės” nr. 23) 
ragina SLA. kuopas įgalio
ti savo delegatus dalyvau
ti “raudonojo fronto” šau
kiamame “kongrese”, Cle- 
velande Birželio 20-21 d.

SLA. Prezidentas pada
rydamas savo Pareiškimą 
už tą raudonųjų “kongre
są”, pasirašydamas po juo 
visą savo SLA. titulą, pa
pildo vieną iš didžiausių sa
vo išsišokimų. Lai jis už 
šias pastabas neįsižeidžia.

S.L.A. prezidendentas tą 
pareiškimą daro ne savais 
išrokavimais bet patarnau
damas sustiprinimui raudo
nojo fronto, Grigaičio ir ki
tų pareikalavimu.

SLA. Prezidentas iškil
mingai pareiškia kad Susi
vienijimas visu laiku rėmė 
ir palaikė ir kovojo už Lie
tuvą — ir rodei jis dabar, 
SLA. Prezidento titulu ir 
SLA. organe, pasiima sau 
teisę agituoti už kokį ten 
“kongresą”, kurį sudarys ne 
tie kurie Susivienijime dir
bo už Lietuvos laisvę, bet 
visoki tautos atskalūnai, 
kurie jieškojo ir tebejieško 
Lietuvą padaryti Maskvos 
vergu.

Nėra reikalo smulkių iš
traukų iš to “SLA. Prezi
dento Pareiškimo” daryti— 
jame SLA. Prezidentas pa
sako labai daug ką Susivie
nijimas darė Lietuvos nau
dai praeityje. —T

Bet dabar tas pats Susi
vienijimas yra jau kitų va
dovybėje, ir tie kiti, kaip 
tik gavo progos ir galios, 
tuoj pastūmė Susivienijimą 
į šalį ir ragina SLA. kuo
pas šlietis prie kokių ten 
gaivalų, kuriuos įgalioja 
spręsti musų tautos reika
lus, kuomet jiems tie reika
lai, nei tautos garbė nei gy
vybė niekados neapėjo!

SLA. Prezidentas užmir
šo kad jis gali panaudoti 
savo šiokią-tokią įtaką ir 
SLA. — didžiausios Ame
rikos Lietuvių organizaci
jos -r— autoritetą padary
mui Lietuvos vyriausybei 
pareiškimo ir pageidavimų 
kad Lietuvoje butų stengia
masi grąžinti “demokrati
nė” ar kokia tuo rubu pa
dengta tvarka (kas dabar 
jau ii’ padaryta), vietoj pa
vesti to reikalauti kokiems 
ten “palaidiems barščiams”, 
iš visų kampų vėjų sublokš
tiems, kurie neturi jokios 
teisės apie Lietuvos dabar
tinę vidujinę tvarką rūpin
tis, nes jie visada buvo pik
tų ir klastingų norų linkui 
Lietuvos laisvo gyvenimo.

Tie gaivalai visaip mora
liai rėmė pereitų metų Lie
tuvos išdavikų neva “ūki
ninkų streiką”—kuris buvo 
taikytas, su pagalba sveti
mos valstybės, sukelti Lie
tuvoje terorą ir kraštą ves
ti pražūtim

Taigi, ponas SLA. Prezi
dente, tamsta visai ne tame 
vežime važiuoji kuris tam
stai priklauso.

Tamsta kaipo atsakingas 
organizacijos galva, priva
lai žinoti kad tušti žodžiai 
yra pasakyti “Taigi padė
kime jai atsteigti laisvą 
Lietuvą”. Juk gi neužteks 
tame “kongrese” susirink
ti, parėkauti, ir jau laisva 
Lietuva atsteigta. Tamstai 
reikės pasakyti ką toliau 
turėsit daryti.

Tamstai reikės pasiimti,

BALTIJOS VALSTYBĖS 
DARBUOJASI

Gegužės 11 d. Taline, Es
tijoje, baigėsi ketvirta Bal
tijos valstybių ministerių 
konferencija. Toje konfe
rencijoje dalyvavo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos užsienių 
reikalų ministerial.

Šios konferencijos metu 
kruopščiai apsvarstę dabar
tinę tarptautinę padėtį, už
sienių reikalų ministerial, 
įvertindami tuos įvykius 
kuriem įvyko tarp pirmesnės 
ir šios konferencijos, o taip 
pat ir tų Įvykių pasėkas ir 
ateities perspektivas, kon
statavo savo tarpe visišką 
vieningumą.

Konferencija dar kartą 
patvirtino savo ištikimumą 
Tautų Sąjungos princi
pams.

Pripažinę taikos nedalo
mumo doktriną, užsienių 
reikalų ministerial vienu 
balsu pareikalavo saugumo 
garantijų lygybės. Atei
ties tarptautinėse diskusijo
se jie laikysis principo kad 
nieko neturi būti nutarta 
kurios nors valstybės at
žvilgiu jai nedalyvaujant ir 
nesutinkant.

Rygoje beveik tuo pačiu 
laiku įvyko Baltijos valsty
bių spaudos santarvės kon
ferencija.

Kad tarp Baltijos valsty
bių vyriausybių nustatyta 
visiška harmonija, ir spau
da taip pat suderina savo 
atsinešimą į visus tų trijų 
valstybių bendrus reikalus, 
kad spaudos ir politikos 
veikimas butų plečiamas 
kuoglaudžiausiu ryšiu.

Tos trys valstybės ir tau
tos. sudarė vieningumą, tai
gi norima kad ir viešosios 
nuomonės skelbėjų tarpe 
butų tas vieningumas.

Ir čia dar ne viskas. Suo
mijos sostinėje Helsinkyje, 
tose pačiose dienose atsibu
vo Suomijos, Estijos, Lie
tuvos ir Latvijos (SELL) 
studentų savitarpinio ben
dradarbiavimo konferenci
ja. Vyriausias SELL tik
slas yra suartinti tų kraš
tų studentus ir privesti prie 
jų nuolatinio bendradarbia
vimo. Šis studentijos susi
artinimas jau užėmė pažy
mią vietą tarptautinėje stu
dentų organizacijoje.

Pažymėtina kad SELL 
susideda iš dviejų broliškų 
tautų Lietuvių ir Latvių, ir 
kitų tokių_pat broliškų, tik 
viena kitai šiek-tiek toli
mesnių, Suomių ir Estų.

Toje sąjungoje nesimaišo 
Slaviška dvasia, kuri linkus 
prie klastingumo ir skriau
dimo kitų.

Abi tos rasės — Lietuvių- 
Latvių ir Estų-Suomių yra 
šaltesnio, rimtesnio budo, 
daugiau linkę dirbti negu 
kariauti ir grobti.

Iš tų keturių tautų Lie
tuviai buvo labiausia pasi
likę kultūroje, bet savo di
dele pirmynžanga Lietuva 
dabar stebina anas tris sa
vo kaimynes, ir jos maty
damos Lietuvą taip dirbant 
ir kylant, su ja skaitosi, 
klauso jos patraimų ir nu
rodymų. Lietuva yra di
džiausia ir stipriausia, iš
skiriant Suomiją.

Lietuvių-Latvių kalba (į 
tą kalbą priimama ir Pru
sai) neturi sau panašumo 
niekur pasaulyje. Suomių- 
Estų kalba taip pat visiš
kai skirtinga, tik jai pri
skiriama j giminystę Veng
rų kalba. Bet jos su Ven
grija visai nesirubežiuoja.

dyti tuos riksnių nutari
mus. O kokia teise turėsi 
įvelti į tą darbą Susivieni
jimą, kuris yra bepartinė, 
bešališka, Amerikos įstaty
mams pritaikyta savišalpos 
organizacija, kurios nariai 
toli ne visi sutinka su tam
stos tokiu išpustu pareiški
mu?

Kaipo asmuo tamsta to
kį pranešimą galėjai daryti 
kad ir pačioj raudoniausioj 
spaudoj, bet kaipo SLA. 
prezidentas — ne.

“UŽPELNYTA BAUSMĖ”
Šitaip “Lietuvos Aidas” 

užvardina savo straipsnį, 
kuriame plačiau paaiškina 
del ko buvo sušaudyti ketu
ri Suvalkijos ūkininkų kur
stytojai. Štai tas paaiški
nimas :

“Iš Eltos pranešimo Gegužės 
23 d., apie karo lauko teismo 
sprendimą ūkininkų kurstytojų 
byloje skaitytojai qino kad tei
smas šioje byloje tarė grieqta 
žodi. Tačiau, tas griežtumas 
yra pilnai pagrįstas. Nusikal
tėliai, kurie šį kartą karo lauko 
teismo buvo teisiami, yra, gal 
but, pikčiausi iš visų, su kuriais 
teismui iki šiol teko susidurti. 
Savo neapykantoje prieš esamą 
Lietuvoje tvarką ir jos vyriau
sybę jie nepasitenkino tomis 
priešvalstybinio darbo priemo
nėmis, kurias jiems leido vietos 
aplinkybės. Savo pragaištingą 
valstybei darbą jie perkėlė į už
sienį ir su svetimų agentų pa
galba stojo į kovą prieš savo

už ūkininkų kurstymą ii- mėgi
nimą’ sukelt krašte suirutę. Jie 
žinojo kur jie eina, ir dėl to 
nėra jokių aplinkybių kurios jų 
nusikaltimą palengvintų. Dėl to 
keturiems iš jų ir Valstybės 
Prezidentas, iki šiol plačiai pa
naudojęs savo teisę suminkštin
ti teismų paskiriamas bausmes, 
šį kartą nerado galima tą teisę 
pritaikyti. Tai skaudi pamoką 
tiems, kurie, pasiduodami sve
timų agentų kurstymams, dir
bą priešvalstybinį darbą. Tegul 
ši pamoka sulaikys silpnos va
lios žmones nuo pasidavimo sve
timai įtakai, o priešvalstybiniai 
gaivalai turi žinoti, kad valsty
bė, stojus su jais į griežtą ko
vą, sugebės užkirsti kelią jų 
pragaištingam, darbui, apvalys 
musų kaimą nuo visokių patam
sių gaivalų ir patikrins geros 
valios ūkininkams ramaus dar
bo sąlygas. Tokia yra valsty
bės ir jos valdžios pareiga”.

DELEGATAI, 
VAŽIUOKIT VISI!

Visi SLA. delegatai, ypa
tingai tautinės srovės, pra
šomi važiuoti į Clevelando 
SLA. Jubilejinį seimą, vie
tos užteks visiems, o daly
vaudami atliksit naudingą 
darbą savo organizacijai.

Kitų mada yra apsiimti 
delegatu, o kai reikia į sei
mą važiuoti, pasilieka na
mie.

Turkijoje pirmutinė po- 
pieros dirbtuvė atidaryta 
tiktai kelios savaitės atgal.

AR SULAUKSIU?
Kaip svajota laimė
Taip jinai atėjo,
Jos kalba ir žvilgsniai
Mane sužavėjo.

Bet greit vėl išnyko
Kaip laumė, undinė, 
Ir likau aš vienas 
Liūdnas, nusiminęs....

Dar menu jos balsą,
Kurs žaviai skambėjo,
Kai meiliai bučiavo,
Švelniai glamonėjo....

Svaigaus meilės džiaugsmo
Trumpa akimirka, 
Skiriantis su jaja 
Man širdis pravirko....

Ar ją besulauksiu
Kurią brangią dieną,
Ar gal kaip ikšiolei
Liksiu vienų vienas ?....

Jonas Orintas.

KAI IŠVYSTU....
(Skiriu savo draugei Tacytei)

Kai išvystu veidą tavo — 
Tokį gražų, tokį mielą, 
Širdis meile suliepsnoja 
Ir suplesdi jauna siela.

Kai luputes švelnias, rausvas
Karštai, meiliai pabučiuoju, 
Slaptingoje meilės juroj 
Širdys ritmingai banguoja. ...

Kai pažvelgiu į akytes, 
Žavinčiai gražias, draugingas, 
Jauną širdį tuoj pavergia 
Jųjų: žvilgsnis paslaptingas.

Ak, per amžius kad galėčiau
Tik tavim viena gėrėtis,
Drauge skausmo taurę gerti, 
Drauge džiaugtis ir žydėti!

Jokniunąi. __ , . , , Jąuuševičjusa

Icraštą. Jie neatsižiurėjo Į tai 
kad tokia kova, ardydama rim
tį valstybės viduje, buvo itin 
pragaištinga musų kraštui ir, 
dabartinėmis politinėmis aplin
kybėmis, gali pražudyti pačią 
musų nepriklausomybę, šių nu
sikaltėlių nesustabdė griežtos 
bausmės, kurias teismai buvo 
paskyrę anksčiau nuteistiems

ISTORIŠKA 
APYSAKA

Iš D. L. K. Gedimino 
Laiku

"Vertė A. VĖGĖLĖ

LizdasVilkų
(Tęsinys iš pereito nr.)

XII.
Kuomet vidurdienį kryžiuočių pasiun

tiniai atėjo Gedimino pilies kambarin, ku
nigaikštis buvo užsimąstęs, draskė sau 
barzdą ir neramiai dairėsi aplink save. 
Prie jo nebuvo Tubingo, visi gi kiti, ką 
vakar prie jo buvo, ir šiandien jau buvo 
susirinkę. Bet jei Gediminas neramiai 
dairėsi, ant Kronivo veido matėsi nuliūdi
mas ir kaž-kokia paslaptinga kova; stovė
jo jis toj pačioj vietoj kur ir vakar, o šalę 
jo buvo tuščia vieta — tai senelio Tubin
go vieta.

Trumpai atsakė Gediminas kryžiuočių 
pasiuntiniams kad labai gerbiąs Didžiojo 
Mistro draugiškumą, turys už garbę susi
dėti su galinga Brolija, tačiau negalys 
duoti galutino atsakymo ar eis kariauti 
išvien su jais prieš Lenkus.

— Neturtinga ir mažutė mano kuni
gaikštija, negali ji užpuldinėti ant kitų, 
ypač kad reikia rūpintis tik nuo kitų už
puolimų apsiginti ir susitvarkyti namie.

Pasiuntiniai matydami kitokio atsa
kymo nesulauksią, apleido kunigaikščio 
kambarį ir už valandos jau keliavo iš Vil
niaus namon, nei pilnos paros čia neiš
buvę.

Gediminas pamatęs iškeliaujančius per 
tiltą iš pilies kryžiuočių pasiuntinius, nu
sispjovė tris sykius, atsiduso kaip žmogus 
kuriam nuimta nuo krutinės sunkumas, ir 
leidosi eiti prie moterų kambarių.

Pamatęs sėdinčią prie kambario Al- 
. doną ir stovinčią prie jos Bogną, prisiar
tino prie jų, norėdamas po taip sunkių va
landų pasilsėti prie dukters.

Bet kunigaikštytė taip buvo užsiklau
sius Bognos apsakinėjimų, Bogna gi taip 
karštai kaž ką apsakinėjo, kad nei neuž
girdo kunigaikščio prisiartinimo.

Gediminas, girdėdamas taip karštą 
Bognos apsakinėjimą, apsistojo, norėda
mas užgirsti ką ta Lenkė-belaisvė pasako
ja jo dukteriai.

— Tai pasakyk man kaip ateina pas 
jus piršliai pas mergaitę? — klausė Aldo
na.

Nesuspėjo Bogna atsakyti, nes, nu
stojęs kantrybės, Gediminas sušuko:

— Eikš čia, dukrele, matau tu taip 
susidraugavai su Bogna, kad net jos kal
ba kalbi!

Aldona, bijodama tėvui nepatikti, pa
raudonavo persigandus, nuleido galvą, bet 
kai pamatė kad tėvas neužsirustinęs, pra
dėjo linksmai kalbėti, apsakinėti ką tik 
girdėjo iš Bognos apie Lenkų kraštą ir 
apie piršlius, kaip ten einama piršlėmis.

Gediminas pradėjo šypsotis ir tarė:
— O gal ir pas tave ateis koki nors 

piršliai, tada geriausia sužinosi koks yra 
kitur paprotis! Bet kol ateis piršliai ir 
paslėpsi savo kasą po “čepčiku”, prirengk 
mums valgyti, nes rytoj anksti rytą ke
liaujame medžiotų.

Aldona ir Bogna nubėgo pilies gilu- 
mon kunigaikščio prisakymų pildyti.

Kuomet ant rytojaus išėjo kunigaikš
tis medžioti, trobose aplink pilį buvo itin 
linksma. Žmonės sužinoję apie kryžiuo- 

! čių atsilankymą, pasipylė dabar iš savo 
’ gryčių, nes matė kad joks pavojus negrę- 
sia, jei jau pats kunigaikštis ramiai išėjo 
medžioti. Susirinko žmonių daugiau apie 
Perkūno šventinyčią, kur pro atdaras du
ris matėsi amžinai deganti ugnis, pro auk
štinį gi kamuoliais brukėsi oran tiršti mė
lyni durnai apsupdami geležinį vilką, sto
vintį ant pat šventinyčios viršaus, per ku
rio nasrus dažnai bliksėjo ugnelės liepsna.

— Ne dovanai dievai atsiuntė Gedi
minui per sapną savo valią,. — kalbėjo 
žmonės: — atrėmė jis kryžiuočius, atrems
jis visus kitus musų priešus.

— Garbė Perkūnui!
— Teneužgęsta niekuomet šventiny- 

čioje ugnis! — šaukė susirinkę žmonės.
Ir kiekvienas, praeidamas pro šalį, 

metė šventyklos vidun gėles ar šiaip au
kas, ką stovintieji už durų aukotojai ati
davinėjo Perkūnui.

— Perkūne! Perkūne! — girdėjosi 
j šauksmas. aplinkui.
Į Buvo tai ramumą reiškianti balsai. 
‘ Žmonės atlikę ąukavįmus, skubinosi prie

darbo apie savo gryčias, arba ėjo pilti pi- 
limų daromų aplinkui Gedimino statomą 
Vilniaus miestą, kuris iš vienos pusės kal
nų, o iš antros pusės apsuptas upės ir taip 
jau sunkiai buvo prieinamas priešams.

Prie Perkūno šventinyčios tačiau bu
vo vienas medžiais apsodintas ir aukšta 
tvora aptvertas kamputis. Šiton tai vie
ton ne tik kad svetimiems bet ir saviems 
buvo užginta ineiti, nes ši vieta buvo vie
ta mergaičių Vaidylučių, kurios savo gy
venimą pasišventė dievų garbei tarnauti, 
Kuri sykį jau peržengė šito kampelio slen
kstį, niekuomet nebegryžo iš ten. >

Kiekvieno dievoto žmogaus pareiga 
buvo dėti prie vartų dovanas, taigi kiek
vienas, ypač moterys, gausiai dėjo ten do
vanas. įf

Ir šiandien, vos tik prašvito rytas, Al
dona su Bogna jau stovėjo prie vartų! At
nešė jos daug valgymų, gėrimų ir gražių 
gėlių: buvo tai auka dievams už parseku
sią kunigaikščio medžioklę. Mergaitės tu
rėjo apsistoti, nes ties pat vartais stovėjo 
Tubingas, kurs atvedė šitan kampeliu jau- ; 
na, gražią mergaitę.

Artyn bėgo greitai Siauruti^ su Jonu, 
ant kurių veidų matyti buvo pčrsigandi- 
mas ir nusistebėjimas.

— Gražutes — suriko Jonas ir bėgo 
prie stovinčios prie vartų mergaitės.

— Gražute! — suriko Jonas ir bėgo 
■rutis, bet sulaikė draugą, tardamas:

— Neapginsi jos, Tubingas atiduoda 
ją Perkūnui.. . .

— Gražutę Perkūnui?! — sušuko Jo
nas ir norėjo atstumti nuo savęs Siauruti. 
— Aš neduosiu jos sudeginti.

— Nesudegins ją! Tubingas atiduo
da ją Perkūnui tarnauti! turi išsipildyti 
jo valia! — paaiškino Siaurutis.

— Neduosiu jos-, neduosiu! savo gy
vybe išgelbėsiu ją! — rėkė Jonas, besitą
sydamas su Siauručiu.

— Veltui; ji jau paaukauta tarnauti 
dievams, — tarė Siaurutis, sulaikydamas 
draugą.

Tuo tarpu Tubingas įstūmė mergaitę 
pro vartus vidun.

— Niekas jau jos neišgelbės! — sušu
ko Siaurutis.

— Gražute! Gražute! — šaukė kiek 
galėdamas Jonas, o jo balsą užgirdo, ma
tyt, ta mergaitė, nes taip stipriai atsigrę
žė ir pažvelgė atgal kad dvi vedančios ją 
vaidylutės turėjo valandėlei apsistoti. Pa
skui beveik nešte jau nusinešė ją savo bu
veinės gilumom

■ Tubingas atlikęs savo darbą ėjo jau 
ranką priešais save atkišęs; ir jis užgir
do Jono riksmą, nes valandėlę klausėsi ap
sistojęs, paskiau nuėjo Panerių pusėn ii' 
išnyko girioje.

Aldona ir Bogna persigandusios žiu
rėjo į visą tą vaizdą, užgirdusios gi Jono 
riksmą, pažvelgė į jį. Bogna pamačius tą 
patį jaunikaitį kuriam davė gerti Lenkų 
gėrimo, net paraudonavo.

(Bus daugiau)

JUROS MERGA

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikų, 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingę mergą 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, ir 
Lietuvį jaunuolį nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi, ____________________ 1W

Karalienės Sabbos

MIKALDOS
PRANAŠYSTES

įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl įgalima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.;} ' ;

Reikalaukit “Dirvoje” * * ft J
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Tautos Seimas Birželio y-10 Rinktas is 14/ *^an'

Viso Nubausta Septyni; Trims Prezidentas Sme
tona Bausmę Pakeitė Kalėjimu

Kaunas. — Gegužės 18-21 d. 
d. karo lauko teismas sprendė 
Broniaus Pratasevičiaus, Juozo 
Leonavičiaus, Prano Maladaus- 
ko, Juozo Bagdono, Broniaus 
Žiugždos, Simo Žiugždos, Kazio 
Narkevičiaus, Jono Vasiukevi- 
čiaus, Alfonso Petrausko, Kos
to Žiugždos, Petro žarkausko, 
Kazio Liesunaičio, Vinro Alek
sos, Augusto Valinsko, Vinco 
Traskausko, Juozo Kažemėkai- 
čio ir Otto Gerhardo bylą, žiam 
teismui jie buvo atiduoti už tai, 
kad nuo 1935 m., pabaigos iki 
1936 metų Balandžio 20 d. lai-

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras 
“Dirvą”, “Vienybę” 
tautinius laikraščiu?. 
CONGRESS AVE.

Užrašo
kitus

130
WATERBURY CONN.

ir

VISOKIOS
APDR AUDOS-INSURANCE 
reikalais kreipkits pas mane 
Gyvasties apdraudai (Life Ins.) 
patelefonuokit del paaiškinimų 

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokią 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apd'auda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

Superior Window 
Shade Co.

8300 Superior Ave.
Pilniausias Langų Užtie

salų Dirbimas ir 
Patarnavimas

J. F. O’HARA >
Phone CEdar 3129

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia 

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame i stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior* Avė.

kotarpyje, esant karo stoviui, 
iš anksto tarp savęs susitarę 
ir bendrai veikdami: 1) sura
šė ir vienoje kaimyninėje val
stybėje, jos piliečių padedami, 
spausdino priešvalstybinio turi
nio atsišaukimus, kuriais ūki
ninkai kurstomi nemokėti mo
kesčių neklausyti įstatymų ir 
valdžios įsakymų ir nuversti 
esamą valdžią, kuriuos atsišau
kimus, pergabenę juos per sie
ną į Lietuvą, platino Vilkaviš
kio, Marijampolės ir šakių ap
skrityse ; 2) platino lapelius, ku
riais seniūnai kurstomi atsisa
kyti nuo pareigų, o nepaklau
siusiems grasoma mirtimi ir ug
nimi ir, be to, 3) norėdami te
rorizuoti ūkininkus ir atkeršy
ti tiems iš jų, kurie neprisidėjo 
prie streiko, o taip pat atker
šyti jų įsakymų nevykdžiusiems 
seniūnams, iš anksto tam pa
rengtais ginklais, pavartojo 
prieš juos (ūkininkus ir seniū
nus) ištisą eilę teroristinių ak
tų.

Visus teisiamuosius teismas 
rado kaltus ir, atsižvelgdamas 
į visas bylos aplinkybes, nus
prendė nubausti: Petrauską, 
Narkevičių, Pratasevičių, šar- 
kauską, Aleksą Valinską ir 
Leonavičių — mirtimi; Tras- 
kauską, Liesunaitį, Gerhardą, 
Kostą šiugždą ir Maladauską— 
kalėti sunkių j ii darbų kalėjime 
iki gyvos galvos, Bagdoną, Si
mą šiugždą ir Vasiukevičių — 
kalėti sunkiųjų darbų kalėjime 
po 15 metų, Kažemėkaitį — 12 
metų sunkiųjų darbų kalėjime 
ir Bronių šiugždą — kalėti pa
prastajame kalėjime 6 metus.

Iš visų mirtimi nusmeigtųjų 
paduotų malonės prašymų J. E.' 
Respublikos Prezidento liko pa
tenkinti V. Aleksos, A. Valins
ko ir J. Leonavičiaus: mirties 
bausmė jiems pakeista sunkių
jų darbų kalėjimu iki gyvos 
galvos. Likusiems keturiems, 
būtent, A. Petrauskui, K. Nar
kevičiui, B. Pratasevičiui ir P. 
Šarkauskui mirties bausmė 
įvykdyta. “L.A.”

ATIDŽIAI IR GERAI APŽIŪRĖK 
SAVO NAMĄ

Ar jis reikalauja taisymo viduje ir lauke? 
Maliavojimo? Aptvarkymo? Apgražinimo?
Naujo stogo, vandens suvedimo, grindų, 
apšvietimo, ventiliacijos ar šilumos?
Jųs galit pataisyti ir modernizuoti savo na
mą lengvu išsimokėjimo planu nustatytu 
Federal Housing Administration ir gauna
mu per jūsų artimiausi Cleveland Trust 
Banką.

Pasiteiraukit apie smulkmenas.

Cleveland Crust
Narys Federal Reserve System 

Patogus Tanko Skyriai Didžiajame Clevelandc
Narys Federal Deposit Insurance Corporation

Kampas St. Clair ir Ontario 
Namų KEnmorc 4710-W.

P. J. KERSIS
1130 STANDARD BLDG.

Ofiso Telef. MAin 1773

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

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

didatų — Lietuvos Partijų Vadai Rinkimus 
Boikotavo — Jiems Rupi tik Partijos

Kaunas. — Vyriausioji Sei
mo rinkimų komisija galutinai 
nustatė renkamų kiekvienoje 
apygardoje tautos atstovų skai
čių. Kaip ir anksčiau buvo 
apskaičiuota, Kauno ir Kėdai
nių apskritims nustatyta rink
ti 6 atstovus, Alytus apygardai 
(Alytaus, Seinų ir Trakų ap
skritims) 5 atstovai, Marijam
polės apygardai (Marijampolės, 
Vilkaviškio ir šakių apskr.) 6 
atstovus, Ukmergės apygardai 
(Ukmergės, Utenos ir Zarasų 
apskritims) 6 atstovus, Pane
vėžio apygardai (Panevėžio, Bir-!

žų ir Rokiškio apskritims) 7 at
stovus, Šiaulių apygardai (Šiau
lių, Raseinių ir Tauragės ap
skritims) 10 atstovų, Telšių apy
gardai (Telšių, Kretingos ir Ma
žeikių apskritims) 6 atstovus 
ir Klaipėdos apygardai (Klai
pėdos, šihitėą ir Pagėgių ap
skritims) 3 atstovus. Tuo bū
du viso labo naujajame Seime 
bus 49 tautos atstovai. Seimas 
renkamas iš 147 kandidatų. 
Kiekviena apskrities taryba ar 
jai lygi miesto taryba išstatė 
po tiek kandidatų, kiek atstovų 
renkama visoje apygardoje.

“L. A.”

miestų

AUKOS DARŽELIUI

Iš .Baltimore, Md., prisiųsta
šių asmenų aukos:

Marijona Jurkšaitė $1.00
S. Stankevičius 2.00
Lelija Geležiutė 1.00
Jonas Leleikis 1.00
Chas. Mazgeika 1.00
A. S. Denbinas .50

J. Polterienė ir A. Vilčinskienė
surinko:

J. Slapnik, Sr. 2.00
F. Bagužauskas 1.25
A. GribauSkas 1.00
J. Slapnik, Jr. .75
J. Brazaitis -50
A. Zaborskas .50

CORLETT, OHIO
yra Cleveland© priė

jau sukako dveji me
čia susikūrė Corletto 
Moterų Klubas. Da-

Corlett 
, mieštis, 
tai kaip 
Lietuvių 
bartinė klubo valdyba: Adelė 
Armulevičienė, pirmininkė; Ju
lė Baltakienė, raštininkė; Ona 
Passonienė, iždininkė.

šis klubas buvo sukurtas 
draugingumo, savišalpos ir 
kultūros tarpusaviems darbams 
o ne politiniams tikslams, 
vo norėta nuošaliai laikytis 
visų politinių įtakų. Bet 
klubo prisidėjo keletas ir 
riųjų narių, ir jos pradėjo 
bą traukti į kairę. Čia esanti 
LDLD 57-ta kuopa irgi, visuo
menės prisiviliojimui, pradėjo 
garsinti savo parengimus ne 
savo vardu, bet kaipo Corletto 
Klubas. Apart to, musų kai
riosios seserys tankiai, viena 
įnešdavo, kita paremdavo, ir 
ndolat išgaudavo iš šio Klubo 
pinigų kairiųjų tikslams.

Corletto Liet. Moterų Klubui 
tas įkirėjo, o ypač įgriso kai
riųjų LDLD kuopos vadinimai- 
si Corletto Klubu, del ko ir iš 
vienos ir iš kitos pusės daug 
kam šios dvi organizacijos su
simaišydavo.

Todėl Corletto Moterų Klu- 
> bas, sukakus dviem metam jo 
gyvavimo, šių metų Balandžio 
mėnesį pakeitė savo vardą į 
Moterų Atjautos Klubą, ir Ba
landžio 18 d. pp. Meškauskų 
namuose surengė dvimetines 
Klubo sukaktuves ir kartu 
"krikštynas”. “Kūmais” buvo 
Anicetas Radikas ii- Ona Ra
manauskienė. Kūmai paskyrė 
dovanų po $5, Klubo narių žen
klų pritaikymui prie naujo var
do. Tam tikslui, krikštynų iš
kilmėms ir dviejų metų sukak
tuvių minėjimui, buvo paskir
ta $25. Na ir kas čia blogo?! 
Viskas išėjo tvarkiai ir gražiai.

Bet jau bolševikų “Laisvės” 
Gegužes 13 numeryje kas tai 
pasirašąs AMB. kalnus verčia 
ant musų klubo, 
vardo keitimą, ir 
vių minėjimą, ir 
sustojimą aukoti 
kiems tikslams”.
tokių niekniekių, pakėlęs duok
les iki 20c (narės moka po 10c) 
dar grasina kad jau dabar vi
suomenė šio klubo neremsianti. 
Kaslink publikos nerėmimo tai 
nereikia gąsdinti. Kairieji ele
mentai šio Klubd nerėmė, o lik 
į savo pusę traukė; o visuome
nė nuo šio klubo tankiai šalino
si, nekaltai sumaišydavo šį klu
bą su LDLD kuopa ir vengdavo 
pirkti klubo parengimui tikie- 
tus, pasakymu kad tai esą “bol
ševikų klubas”.

Tikrenybėje, Moterų Atjau
tos Klubas (buvęs Corletto Mo
terų Klubas) kaip laikėsi taip 
ir laikosi Lietuviškos, neparti
nės dvasios. Musų kairiosios

Bu- 
nuo 
prie 
kai- 
klu-

Kaltina ir už 
už sukaktu- 
labiausia už 
“darbininkiš- 
Prirašęs ki-

2,650 RICHMAN DARBININKŲ GAUNA 
ATOSTOGAS SU APMOKĖJIMU

Aukauja ir kitų 
Lietuviai

(Paskelbus spaudoje atsišau
kimus lead ir kitų miestų Lie
tuviai prisidėtu savo aukomis 

seserys ir jų šalininkai nepa-: prje Lietuviu Darželio parėmi- 
kreips musų organizacijos į kai- mo> kaip matote šiame nume- 
rę. Veltui tik laiką ir energi- py j e jau pasirodė aukų iš Bal- 
ją aikvoja ir veltui tokias ko-' timorės.
respondencijas į “Laisvę” rašo. Pageidaujama kad ir kitų 
Mes nemėgstam barnių ir ne- mjestu Lietuviai prisidėtų, nes 
tikim į tuščius ginčus. .Tiktai vietiniai Lietuviai suaukavo 
šiuomi atitaisom “AMB” neati- j kelis tūkstančius dolariu, o 
tinkančius teisybei posakius ir pinigąj reikia daugiau, 
persergstim Didžiojo Clevelan- ‘ __________
do ir kitų kolonijų Lietvius kad 
netikėtų į tuos prasimanymus APSILANKYiKIT 
kuriuos “/’ " 
men tai kairiųjų spaudoje sklei
džia. Klubietė.

AMB” ir panašus elę- MiUSŲ ŪKYJE

JAU SUVAŽINĖTA
100 ŽMONIŲ

Praeitą sekmadienį Clevelan- 
do srityje automobilių nelaimė
se užmušta trys žmonės, taigi 
viso šymet nuo pradžios metų 
žuvo 100 žmonių automobilių 

pat
žuvo 
nelaimėse. Pernai per tiek 
laiko buvo užmušta 136.

SVEČIAI CLEVELANDE
Vincas Čepaitis, kolegijos mo

kytojas, iš Wisconsin važiuoda
mas atgal į Rumford, Me., pas 
savo tėvus, sustojo Cleveland© 
pasiviešėti, prabuvo kelias die
nas pas p. Kazlauskus. Iš čia 
išvažiavo į New Yorką, ten pa
viešėjęs keliaus į Rumfordą.

Rudenop gryš atgal į savo 
mokyklą.

Pas savo brolį Ipolitą Stonį, 
lankėsi Juozas Stonevičius ir 
Augustas Balsys, iš Vander
grift, Pa. Jie atvažiavo kartu 
su savo žmonomis. Aplanko 
kitus savo gimines ir pažysta
mus ; apsilankė “Dirvos” re
dakcijoje, Lietuvių Darželyje, 
ir dar šian ten"*' kur įdomavo 
pamatyti.

J. Marks su žmona, Detroi- 
tiečiai, “Dirvos” skaitytojai, 
gryždami iš kelinės po Pe.nn- 
sylvaniją, sustojo Cleveland© 
pas Kančios ir Baranauskus. 
Apsilankė “Dirvos” redakcijoj.

su- 
vis- 
do-

ELEKTRIŠKOS 
DOVANOS

Birželio nuotakos — Birželio 
kaktuvčs — Mokslo baigimas, 
kas tas reiškia kad Birželis yra
vanų mėnuo, ypatingai tokių dova
nų kurios yra praktiškos ir gražios.

Tarp kitų visų dovanų kurios at
sako reikalui yra elektriškos dova
nos, kurios' yra ir naudingos ir vi
sai moderniškos, gražiausio išdirbi
nio, naudingos gi visą metą aplin
kui. Šios dovanos visada primena 
jų dovanotoją.

Ypatingai naudingas ir mėgiamas 
Birželio nuotakai yra elektriškas 
roasteris, parankus padargas kuria
me visas valgis galima pagaminti 
vienu kartu. Prie to yra gražių ir 
reikalingų matymą apsaugojančių 
lempu, kurios tinkamos ir skaitymui 
ir namu papuošalui. Tos lempos iš
dirbtos moksliškais pagrindais ir 
neturi žėrėjimo.

Toliau, yra elektriškai laikrodžiai 
kurie rodo laiką visada, elektriški 
kavos virduliai ir daug kitokių vi
siškai naudingų dalykų.

L'iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiijiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ’j

6704 Superior Avenue E
Rengiantiems apsivesti, dabar kada E 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- E 
kti iš graždaikčių — deimantų ir E 
visokių kitokių papuošalų — pir- z 
miausia kreipkitės į musų krautuvę. Z 
kur rasit didžiausi rinkinį visų šių Z 
reikmenų. Taipgi esu specialistas E 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir E 
akinių. Viskas žemomis kainomis. —

= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI
Ė KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN. =
illllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllllllilllllltllllllllllllllliuilliiir

dar

ūkiAtvažiuokit visi į musų 
šį sekmadienį, užkandį atsivež
kit savo, o pasišokti gausit Ka
lias, bus gera muzika, ir įžan
gos nebus. F. Martinkus — 
vieta randasi važiuojant keliu 
422, pravažiavus 4 mailes už 
Chagrin Falls, sukti po dešinei 
į kelią 382 — pirmas kelias.

į
f* *t

t
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Dry Cleaning
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.
Vyriški Siutai ir Topcoats 
lyti ir suprosyti už 85c.

Mctcriškos dresės — 95c.

EVA PETRAITIS 
6702 Superior Ave.

Telef. HEndcrson 5699

X

tX
X

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į Į 
S Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- į ;
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 5 *J sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- J I
Imiau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). < I

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate < Į 
ir Apdraudos Agentūra “■ :

5 P. P. MUUIOLIS į;
< 6606 Superior Ave. , Cleveland HEn. 6729 < 1

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

f 6522 Superior Avenue
’■.NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI 
Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos1 išgalės ir noro. Vienok 

musų patarnavimas, 
be atsižvelgimo 

Patarnavimas 
moderniškas.

užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiai^

HEnderson 9292 ......

FRANK C. LEWMAN
Siuvyklos ir parduotuvių darbi

ninkai dirbanti The Richman Bros. 
Company vėl gaut šią vasarą ato
stogas su pilnu apmokėjimu, kaip 
praneša tos kompanijos prezidentas 

‘Frank C. Lewman. Atostogų perio
das prasidės penktadienį, Liepos 3, 
kuomet siuvykla bus uždaryta, ir 
baigsis Liepos 13, kuomet vėl pra
sidės darbas.

Paskelbdamas atostogas, Prezi
dentas Lewman dėkojo savo darbi
ninkams už jų gerą darbą ir ko

operaciją, ir pareiškė pasitenkinimo 
kad kompanija vėl gali duoti darbi
ninkams atostogas su pilnu apmo
kėjimu.

Jau per daug metų buvo priimta 
The Richman Brothers Company įs
taigose duoti darbininkams apmoka
mas atostogas, kuomet galima. Pas
tarose dienose tas priimta ir plieno 
ir kitose išdirbystėse.

šymet Richman Brothers atosto
gas gaunančių darbininkų skaičius 
yra 2,650.
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| DELLA C. JAKUBS 
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
| Lithuanian Funeral Home
E Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 
= kambarius leidžiame dykai. *
= I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimaj ligo-
E nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
= sirinkimo. Reikale telefonuokit.
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763
r.iaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinio'-.iiiiiiiiiiiiiriii'iimimi
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? AN ELECTRI C RĖK RI G E RAl O R PAY S FOR ITS E Ljh-

SAVO SVEIKATOS DELEI
naudok ELEKTRIŠKA SALDYMĄ

Ar jus gembleriuojat su savo šeimos 
sveikata? Taip, jeigu refrigeratorius
koki vartojai nepalaiko temperatūros 
žemiau 50 laipsnių.

Jcigu gendanti dalykai — sviestas, 
pienas, daržovės ir mųsa — neužlai
komi "žemiau 50” laipsnių jie stovi 

tie kurie juospavojuje supuvimo, ir 
valgys, taipgi susiduria su pavojum.

Yra tik vienas tikras būdas užlaiky-
X,

mui šeimos muisto šviežiu, švariu ir 
saugiu visais laikais. Tai yra laikymas 
moderniškame Elektriškame Refrigc- 
rutoiiuje kuris palaiko temperatūrų 
žemiau 50 laipsnių.

Bukit moderniški. Turėkit Elektrišką 
Refrigeratorių savo namuose dabar— 
pirm vasaros karščių—saugumui, tau
pumui ir patogumui. Paprašykit savo 
pardavėjo paaiškinti kaip Elektriškas

Refrigeratorius užsimoka puts už save.

THE ELECTRICAL LEAGUE
MIDLAND BUILDING 1 Sth FLOOR ■ PROSPECT NEAR ONTARIO ■ CHerry 2535

,, Ei.ECTRtC RATE& IJNĮ GRĮAtER HJSTORY , J
K
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V. V.S. atstovo V. Uždavinio Prakalbos
Penktadienio vak. Birželio 12, 8 vai.

________________ +■

Kalbės Lietuvių Salėje^ 
įžanga nemokamai.

Youth’s Forum

Lietuvos svečias Vincas Už
davinys jau randasi Clevelan- 
de įy čia žada būti iki seimų pa
baigos.

Jam rengiama^didelės viešos 
prakalbos Lietuvių salėje šio 
penktadienio vakare, BiržeŲo 
12 d. Prasidės 8 valandą, ir 
Įžangos mokesčio jokio nebus.

Apsilankykit šiose prakalbo
se, išgirsit svečio — Vilniui Va
duoti Sąjungos delegato — pai
niausius pranešimus apie Vil
niaus reikalus ir musų tautos 
kovas už jo atvadavimą.

šios prakalbos bus visuotinos 
ir oficialios, sąryšyje su p. V. 
Uždavinio misija.

Kiekvienas Lietuvis ir Lietu
vė ir Amerikoje augęs musų 
jaunimas kviečiami atsilankyti 
išgirsti šių kalbų apie Vilnių, 
apie Lietuvą ir kitus mums įdo
mius dalykus.

Darželio Metiniame Pik
nike bus Duodama 

$25 Dovanų Pinigais
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

metinis piknikas įvyks šį sek
madienį, Birželio 14 dieną, ži
nomoje vietoje, Mačiutos dar
že, prie Green road. Piknikan 
galit rinktis kad ir nuo 10 vai. 
ryto, ir smagiai praleisti visą 
dieną atvirame ore.

Šiame piknike bus keletas 
svarbių ypatybių:

1) Bus duodama $25 'dovanų 
pinigais prie įžangos tikietų ir 
tas dovanas gaus keletas asme
nų.

Dovanos štai kaip paskirsty
ta:

1- ma dovanas $10.00
2- ra dovana $5.00
Dvi dovanos po 2.50
Penkios po 1.00
2) Kalbės V. Vaduoti Sąjun

gos delegatas V. Uždavinys apie 
musų tautos praeitį, apie Vil
niaus istoriją.

3) Bus skanaus iš Lietuvos 
atvežto kumpio užsikąsti — tai 
garsaus Lietuvos “Maisto” fi
ves kumpiai kuriuos Lietuva 
su pasisekimu platina pasauly
je.

4) šokiams gros Jono Apa- 
naičio orkestras.

Įžanga į pikniką visiems po 
25 centus, ir už tuos tikietus 
kožnas turės progą gauti virš- 
minėtas dovanas.

Visas šio pikniko pelnas eis 
Darželio išgražinimui.

Reikalinga Kambarių
Kurie Lietuviai Clevelandie- 

čiai turit tuščių kambarių arti 
Lietuvių salės ir norėtumėt 
priimti SLA. seimo delegatus 
vienai savaitei laiko tarp Bir
želio 20 ir 27, tuoj apie tai pra- 
neškit Seimo Rengimo Komisi
jai, J. G. Polteriui ir M. šal
čiui, ir “Dirvos” redakcijon, su 
pažymėjimu kiek už kambarį 
norėsit atlyginimo.

Atsiliepkit tuojau.

NAUJI “DIRVOS” 
SKAITYTOJAI

Ona Ramanauskienė, apsigy
venus mieste, platina “Dirvą” 
tarp savo draugų ir Clevelan- 
de. Per ją užsirašė “Dirvą” 
sekantieji: Juozas Babravičius, 
gerai žinomas muzikantas, Bar
bora Geneikienė, ir Petras Rai- 
va.

PRANEŠIMAS
Pranešu savo draugams ir 

pažystamiems kad atidariau 
vyriškų ir moteriškų rūbų va
lymo ir prosijimo įstaigą. Vie
ta ta pati ką pirmiau buvo 
Rosedale Dry Cleaning, 6702 
Superior av., dabar vardas pa
keistas, vadinsis EVA’S DRY 
CLEANING.

Kurie rėmėt mus pirmiau, 
pasitikiu paremsit ir dabar. Iš- 
anksto tariu ačiū.

Eva Petraitis,
6702 Superior Ave.

Vincas

Uždavinys 
Vilniui 
Vaduoti 

Sąjungos 
z delegatas 

kalbės

Lietuvių 

salėje 
penktadienio 

vakare 

ir
Darželio 

Piknike 
sekmadieni

Dar Žodis Kaslink 
Lietuvių Sales

Gerbiami šėrininkai ir visi 
tie kurie remiant Lietuvių salę. 
Jau septyni mėnesiai kaip mu
sų Lietuvių salei yra pavestas 
visas Lietuvių Piliečių Klubo 
pelnas. Visų salės rėmėjų pa
geidaujama kad su didesniu at
sidavimu paremtumet tą musų 
tautos namą, nes jeigu mes jo 
nepalaikysim tai daugiau Cle- 
velande nieko neturėsim ir tap- 
sim iškrikę.

Aš nesakau kad jus turit di
deles aukas dėti ar ką pana
šaus — aš tik prašau kiekvie
no salės rėmėjo atsilankyt į sa
lę laike Klubo parengtų vaka
rėlių ir juose visi kartu besi
linksminant praleisti po kelis 
centus, kurie eis tiesiog salės 
naudai, ir matysim kaip daug 
dar esančių salės namo skolų 
galėsim išmokėti.

Jus žinot gerai kad salės di
rektoriai ir komisija ir tie 20 
žmonių ką prisidėjo darbu, ne
palaikysim Lietuvių salės, čia 
reikalinga visų šėrininkų stoti 
į talką, prisirašyt prie Klubo. 
Dalyvaudami Klubo susirinki
muose visi girdėsim visas at
skaitas ir žinosim ar teisingai 
dalykai eina, nereikės pakam
pėmis kalbėt ir klausyt visokių 
plepalų.

Klubo narystė tik 15c
Prisirašymas prie Klubo yra 

tik 15c į mėnesį, nereikia mo
kėti įstojimo, nėra nei dakta
ro egzaminavimų, taigi aš ma
nau kad visi gali prisirašyti 
labai lengvai. Klubo susirinki
mai atsibuna kas antrą antra
dienį mėnesio, Lietuvių salėje.

Visi prašomi ateiti ir pasi
daryti Piliečių Klubo nariais. 
Kurie negalit atsilankyti susi
rinkimo vakarą, galit ateiti į 
Klubą bent kurį vakarą ir pas 
baro gaspadorių užsimokėti sa
vo mėnesinę duoklę, gauti na
rystės kortelę, ir tada, kai tik 
laikas leidžia, lankytis Klube.

Moterėlės, ir jus!
Na o kas yra musų geroms 

veikėjoms ir salės rėmėjoms 
moterėlėms? Prie Klubo pri
sirašė keletas veiklių moterė
lių, kurios nuolat ten darbuoja
si laike parengimų, o kur yra 
kitos? Toms pačioms nusibos
ta ištisai dirbti, reikalinga kad 
ir kitos prisidėtų.

Taigi visas moterėles kvie
čiame atsilankyti į Klubo kor- 
tavimo ir šokių vakarus, atsi- 
veskit savo sūnūs ir dukteris, 
lai dalyvauja kartu su Lietu
viais, tąsyk visi busim salės 
veikėjai ir rėmėjai.

Vienas iš Komisijos.

KAMBARYS VYRUI
su visais patogumais, Lie
tuvių name — 6309 Whit
tier avė. Visai prieinamai.

MATNYKIM NAMAIS
Savo dviejų šeimų namą, su fur- 

nasais, po 5 kambarius, noriu mai- 
nyt Į vienos šeimos namą East side. 
Apie smulkmenas pasitarsim. Ge
ra proga norinčiam.

M. Bagdonas 
1371 Lakeview rd, Cleveland

N. Skirbantas Gražiai 
Padainavo

Praeitą šeštadienį, iš naujai 
įrengtos puikios WJAY studi
jos pirmą kartą pasklido oro 
bangomis Lietuviška daina — 
dainininkas - baritonas Norber
tas Skirbantas labai jautriai 
padainavo “Leiskit į Tėvynę”, 
pianu akompanuojant Aldonai 
Wilkelienei. Po to ‘Dirvos’ re
daktorius p. Karpius sveikino 
WJAY stoties vadovybę varde 
desėtkų tūkstančių Clevelando 
ir Ohio Lietuvių, paaiškino An
gliškai tos dainos turinį, ir pa
baigoje tarė keletą žodžių Lie
tuviškai.

Pažymėtina tas kad tą die
ną kaip tik išpuolė Norberto 
Skirbanto gimtadienis — jis 
nesidrovėjo prisipažinti kad jau 
sugyveno 30 metelių. .. .

BENDRA TAUTINĖ 
KONFERENCIJA

Sekmadienį, Birželio 21 d., 
nuo 9 vai. ryto, Lietuvių salė
je bus laikoma bendra tautinė 
konferencija — Tautininkų ir 
Sandariečių pasitarimas apie 
butiniausius musų bendrus rei
kalus ir darbus Amerikoje.

Vietos ir apielinkių Lietu
viai, pasistengkit dalyvauti.

PILIETYBĖS IR KALBOS 
PAMOKOS

Tėmykit tie kuriems rupi iš
siimti Amerikos pilietiškos po- 
pieros: valdžia atsiunčia žmo
gų mokytoją į Lietuvių salę, 
kuris nemokamai duoda paaiš
kinimus ir priruošta prie išsi- 
ėmimo pilietiškų popierų.

Prie to, pamokina ir daugiau 
Angliškos kalbos.

Sekanti pamoka bus pirma
dienio vakare, Birželio 15, nuo 
7:30 vai. Ateikit vyrai ir mo
terys, tas išeis jums į didelę 
naudą trumpoje ateityje.

SOVIETŲ AMBASADORIUS 
CLEVELANDE

Šios savaitės pirmose dieno
se Clevelande viešėjo Sovietų 
Rusijos ambasadorius Dr. Tro- 
yanovsky su žmona. Jų tiks
las, sako, apsipažinti su Ame
rikos partijų konvencijomis — 
apsipažinti kaip čia nominuo
jama šalies prezidentas. šis 
yra jų pirmas dalyvavimas to
kioje konvencijoje, nes Troya- 
novskiai atvyko į Ameriką po 
Roosevelto užėmimo preziden
tystės, apie trys metai atgal.

VINCAS BRAZIS
turi

Jūsų pasirinkimui šviežių Naujų Audinių Geriausių Vilnų
SIUTAI (QI ft ft SULYG JŪSŲ 
TOPKOTAI *P ** 1 • V v MIEROS 

ir aukščiau
GERAS DARBAS — GERI AUDINIAI

VINCAS BRAZIS
S A V I N I N K.A S

6113 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

Sekm. Birzelio-June 14
Pikniko vieta visiems gerai žinoma — smagus laikas užtikrintas — dalyva
vimu paremsit naudingą darbą — Lietuvių Darželio įrengimą.

Šiame piknike kalbės Vilniui Vaduoti Sąjungos atstovas V. UŽDAVINYS.

Įžanga ypatai 25c. ____ Jono Ąpanaičio Orkestras,

Editor—Peter Skukas

AMONGST OUR 
LITHUANIANS

MORE GRADUATES EROM 
CLEVELAND’S HIGH SCHOOLS

EAST HIGH —
Andrew Skamus, John Slankaukas, 

Casimer Šukys, Anne Bakaitis, Ella 
Kalvaitis.

NOTIE DAME —
A. Grokauskas, Catherine Gudili

nas, Rosemary' Muliolis.

EXTENSION HIGH —
Anne Žilinskas, Mathilda Zitson.

SHAW HIGH —
Albert Kadis.

COLLINWOOD HIGH —
Alice Baltūsis, Susie Garbincus, 

Anthony Kaitis, Edward Serkenis, 
Alex Susnis.
LINCOLN HIGH —

Mary Stamatis.

AN OPEN LETTER TO THE 
SHADOW

PENNED BY “EMV
(K. J. M’s Secretary)

DEAR SHADOW:-

I finally have the opportunity to 
write you a personal letter. (Per
sonal because nobody ever reads this 
column.)

I met yrnur lovely sister about a 
month ago at the Lithuanian Hall. 
Ah! I think she’s just grand! (And 
I only talked to her for a few min
utes). Sure wish there were girls 
like her in Cleveland. Here I am 
writing a letter to you and we 
don’t know each other, but I’ve 
heard so many nice things about 
you that I feel as if I know you.

To introduce myself ■— I’m a sec
ret service worker for that ever so 
famous- newspaper man, K. J. M. 
(Hope I get a raise for that com
pliment.) But as for my full name, 
let’s just leave it at “Em”.

You should be complimented on 
the cute article your wrotę about 
the boss and his car. That sure is 
hitting him on the head (better 
known as the Petrified Forest).

There’s nothing more that I can 
write in this so-called “Open Let
ter”, so I’ll conclude with a poem.

THE SHADOW
Unknown to readers
Of which there are many, 
Has a sense of humor 
Competition for Benny.

The sex is not named
For it wishes it so,
It’s in the newspaper rackett 
But does it make dough?

Has many a friend
Them all I can’t name, 
Is very pretty 
May reach hall of fame.

I could describe it more
But you must discover, 
Is it a damsel
Or a masculine lover?

KLUBO VAKARĖLIAI 
PENKTADIENIAIS

Lietuvių Piliečių Klubo kor- 
tavimo vakarėlis ir linksmi šo
kiai atsibuna KAS penktadienio 
vakaras, Lietuvių salėje, nuo 5 
vai. vakaro. Daug vietos pasi
šokimui, daug stalų kortavimui 
ir daug gerų draugų pasikalbė
jimui. Visą vakarą grojama 
gražiausi Lietuviški šokiai.

Salės šėrininkai ir klubo na
riai, padarykit šias Klubo va
karuškas savo draugiškumo su
eiga.

MIRĖ
Birželio 10 d. pasimirė sena 

Clevelando gyventoja, Veroni
ka Šalčiuvienė. Paliko nusimi
nęs vyras, Motiejus, ir du su- 
nai, Andrius ir Stasys.

Pašarvota namuose, 1459 E. 
93 Street. Bus laidojama šeš
tadienio rytą, su pamaldomis iš 
Šv. Jurgio bažnyčios.

Velionė Amerikoje turėjo dar 
dvi seseris, Adelę ir Marę, ir 
brolį Petrą.

Šalčiai yra ilgamečiai “Dir
vos” skaitytojai. Lai bus ve
lionei lengva ilsėtis šios šalies 
žemelėje. Rep.

IŠSINUOMOJA KRAUTUVĖ
1370 East 65th St., kampas 

Luther avė., Lietuvių kaimy
nystėje, tinka visokiam bizniui. 
Kreipkitės ten pat arba klaus
kit informacijų telefonu (25 

National Realty Company 
GLenville 0294.

Phone: ENdicott 4486

THE AUTUMN LEAVES .
(RUDENIO LAPAI)

By Karolis Vairas 
Translated By Nadas Rastenis.

The leaves on the bough turned pallidly yellow, 
And send dewy tear-drops' their Springtime to follow. 
While starting life’s gait, I knew joy and desire— 
Beautiful dreams set my bosom afire.
Then, facing the life, all alone, yet unyielding, 
Sweet Springtime song to the world I was singing. 
My song reached the brilliant starfields unbounded, 
Melodies sweet in men’s hearts' soon resounded.
The song far reechoed and died with the morning, 
Butterfly-like, flew away without warning.
Alone I stood waiting: will echoes that follow
Find some lone heart that life’s pains did not hollow?
I waited and waited: the echo departed;
Left me again all alone, broken-hearted.
I looked at the ground — O, the sight was appaling! 
Leaves dry and pallid were one by one falling.
Lo, Autumn! The birds, too, were southwardly winging, 
While I was still bravely Springtime song singing.
So fastly the winds from nowhere have flown hither, 
Causing the spring leaves to fade, fall and wither.
'J’he Autumn, that made the green blades fade and quiver 
My weary head was besprinkled with silver.
I wish I could gather the leaves widely spreading. 
Bury my head in the Autumn leave’s bedding;
Sweet Springtime song then I no more would remember, 
Dazed by the tear-cup, alone I would slumber.
Some mortals may differ with me and proclaim yet: 
Life is a Springtime on this weary planet.
Hark not; for a falsehood is hid at the bottom: 
Summer does end with the heart-breaking Autumn. 
Trust me, a lone dweller of fenciful dreamlands: 
Beautiful castles I’ve built on the quicksands!
All has now vanished and gone from here — look, O! 
Autumn has come with its heart-wounding echo.

The leaves on the bough turned pallidly yellow, 
And send dewy tear-drops their Springtime to follow.

BOY MAKES GOOD
Young Frank Patrick, Cleveland, 

has been appointed to Jackson, Mich, 
as assistant manager of a Wool
worth five-and-ten store located in 
that city. Though only in his early 
twenties, Frank served his' aporen- 
ticeship for manager in one of the 
local stores on Superior near Ad
dison Rd., where his sister, Alice 
still attends to people with sweety 
taste.

Cleveland feels proud of her young 
Lithuanians who are forging ahead 
in countless' lines of human endea
vor. Many success in his new lo
cation be his.

Delegatams Reikmenys
VISOKĮ vasariniai dalykai vyrams 

Specialiai jums pritaikytomis kainomis!
Polo Marškiniai

Labai gražus .............  $1.00
Apatiniai Marškiniai ir 

kelnaitės 35c. 3 už $1.00
Stiprios Vilnonės

Maudymosi Kelnės . . $1.50
Parodiniai Marškiniai 

naujų spalvų .......... $1.50
Trumpos Vasarinės

Kojinės ......................... 25c
Gražus šilkiniai Kaklaraiščiai 

du už $1.25
SKALBIAMOS

Vasarinės Kelnės $1.50 aukš.
Krautuve atdara \kiekviena vakarą

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Superior Ave.

25.00 Dovanų Pinigais
Metinis Lietuvių Darželio

PIKNIKAS
Mačiutos Darže - prie Green Road

ENTERTAINS GUESTS
Mr. a-nd Mrs. Zuris, North Ridge

ville, Ohio, entertained Rose Lucas, 
of Youngstown, as their week-end 
guest in their cozy home situated 
in one of the finest suburban sec
tions west of Cleveland. Other of 
the visiting guests were Mr. and 
Mrs. C. F. Petraitis and Peter Sku
kas, who visited over Sunday. The 
Zuris’ ten acres are one of the most 
picturesque estates with an up-to- 
date cottage, tennis court and play 
grounds'. Flowers abide by the mul
titude here of every sort.

Broadcloth gražus 
marškiniai .............. $1.00

Athletic Nainsoo 
Union apatiniai ...........75c

Gražios šilko ir
Celanese kojinės .......... 25c

Vilnonės Maudymosi 
kelnės ..................... $1.00

Sportiniai Diržai
Vienspalviai ir margi . . 48c

Vasarinės kepuraitės .... 24c
ŠIAUDINĖS SKRYBĖLĖS 
visokių pavidalų ir stilių $1.45

Kampas Giddings Rd.

6820 Superior Ave. Cleveland, O.

From a Reporter’s
Notebook

By VYT. SIRVYDAS.

Besides the Lithuanians on staffs 
of the 32 Lithuanian newspapers 
published in USA, we have a grow
ing number who work for American 
newspapers. The pity is, we don’t 
hear of them as often as we should. 
“Amerika” reports two of them on 
the staff of “The Evening Herald”, 
in Shenandoah, Pa. One calls him
self Bruce B’Oris, and is the eport
ing editor. Miss M. Vaičiukyte is 
a proofreader. ,

Music and song are dear to the 
heart of a Lithuanian. No wonder 
their language, as P. W. Urban said 
the other day, “is extremely sensi
tive to rythm.” And that is why a 
well conducted Lithuanian choir al
ways' comes out among the best in 
any international contest. One was 
held by,the Peabody Consevatory of 
Music at Baltimore, Md. Four na
tionalities participated: Ukrainians, 
Russians, Germans and Lithuanians. 
The Lithuanian choir, conducted by 
Mr. Čizauskas, it is said, created 
the best impression. What we sure 
wouldn’t give to hear a Grand 
Lithuanian Song Tournament in the 
United States, similar to the “Dai
nų Diena” which they arrange in 
Lithuanian and Latvia!

A fine example of cultural ac
tivity is set by the members of the 
Lithuanian Professional Association 
of Brooklyn, N. Y. Each week 
thev give lectures in Lithuanian over 
radio station WMBQ on non-politi- 
cal educational topics. The mem
bership of this Association is com
posed of our young lawyers, doc
tors. engineers and other profes
sionals.

The opportunities to learn profi
ciency in the Lithuanian language 
are very few in the United States. 
True, we hear ol courses by Prof. 
H. Senn at the Universitv of Wis
consin. by Prof. Gray at the Colum
bia University, and by Prof. Ben
der at Princeton. But these are 
more for language specialists, or 
philologists. Princeton has already 
graduated Juozas Rimaničius, at 
present professor of Lithuanian 
phonetics at Marianopolis College. 
Thompson, Conn. It also produced 
F. T. Wood, whose book “The Ac
centuation of Nominal Compounds 
in Lithuanian” was published thee 
years ago by the Linguistic Society 
of America (90 pages, price $1.25). 
To fill a need for a more popular 
course in Lithuanian the Mariano
polis College offers a 6 week course 
beginning July 6th. There will be 
six teachers, including Prof. Rimai- 
vičius.

The course will consist of lectures 
readings in Lithuanian literature, 
and weekly written compositions to 
be submitted by students. There 
will be lectures on various Lithuan
ian cultural and social topics and the 
students will be familiarized with 
our press and ways to make con
tributions' to our newspapers. Fur
ther particulars may be had from 
the Rector, Marianopolis, Thompson, 
Conn. This course should appeal 
to our graduating doctors, lawyers 
and others who want to be more 
proficient in Lithuanian when deal
ing with our people.

REIKALINGAS ŪKEI 
darbininkas Lietuvio ukėje, se
nyvas, apsipažinęs su darbu, 
mokantis melžt karves. Kreip
kitės po 5 vai. vakare, antrašu 
3982 West 119 St. (Mateušas 
Smith).


