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SVEIKINAME CLEVELINDO SVEČIUS!
Valio SLA. 50 Metų -1886-1936- Jubilejinis Seimas!

S.L.A. Seimo Pramogos

su visais ir turėsit gerą

“Iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia!’

Tėvyne musų,

SLA. Seimas Clevelande Visa Savaite Įdomių Vakarų — Dalyvaukit Juose

Buvo tik I9O7 Metais
Salė-

(Keletas bruožų iš SLA. Istorijos) BONAI IŠMOKĖTAGALAS SANKCIJOMS

SEIMO VAKARAI

narių

buvo dau-

22-
ato-

prie

M

I r-

stengkitės dalyvauti pir- 
Susipažinimo vakare —

Veteranu vakarienė —
22 d., tarp 5 ir 8 vak.

CAR- 
ave.,

pradžia — pirmadieni, 
22 d.

Entered at Second-Class matter December 
6th, 1915, at the Post Office of Cleveland, O., 

under the Act of March .3, 1879.

(Ant 5-to puslapio tel
pa įdomių žinių apie 

Clevelandą ir šios

jums pasitarnauti ir padaryti 
jūsų buvimą Clevelande 
mu ir atmintinu.

VISI KAUNO BEDAR 
BIAI APRŪPINTI 

DARBU

Per me- 
$9,358.06. 

tada

8:15
Po pro-

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

21st YEAR (21-nii Metai)

“DIRVA” (THE FIELD)
Savaitinis Laikraštis 

Vienatinis Lietuvių Laikraštis Ohio Valst. 
Išleidžia Penktadieniais Clevelande

Ohio Lietuvių Spaudos
Metine Prenumerata:

Suvienytose Valstijose .................
Kanadoje ir Meksikoje .................
Lietuvoje ir kitose šalyse ............

DIRVA 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Sumišimai ir Streikai
Ispanijoje

Madridas. — Ispanijoje 
prasidėjo dideli streikai po 
ukius ir dvarus, kur komu- j vienus su kitais Clevelandietės
nistai sukurstė darbininkus ■ poniutės ir panelės, 
nedirbti ir statyti visokius! Tą vakarą bus Kabaretu 
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“DIRVA” (THE FIELD)
Lithuanian Weekly % 

Published every Friday in Cleveland by the 
Ohio Lithuanian Publishing Co.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

“Dirvos” Redakcija ir Administracija sveikina Clevelando 
svetelius suvažiavusius į musų didelę, pažymią Lietuvių kolo
niją, ir primena visiems štai ką:

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje seimas — 50 metų su
kaktuvių seimas — jus čia atvedė! Jei ne Susivienijimas, 
kurį geri, patriotingi Lietuviai per 50 metų auklėjo, nebūtų 
šitos progos buvę — nereikėtų nei vienokių nei kitokių rei
kalų, kokie SLA. seimo proga išrartdami!

Šia SLA. jubilejinio seimo proga įvyksta:
TAUTINĖ BENDRA KONFERENCIJA, 
A. L. TAUTINĖS SANDAROS SEIMAS, 
RAUDONOJO FRONTO “KONGRESAS”, 
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DR-JOS SEIMAS, 
AMERIKOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS POSĖDIS.
Ir toliau privalome palaikyti Susivienijimą musų vado

vu organizacija, nes nieko did esnio Amerikoje neturėjome ir 
jau neturėsime! Lietuva,

Tu didvyrių žemė, 
Iš praeities tavo sūnus 
Te stiprybę semia.
Tegul tavo vaikai eina 
Vien takais dorybės, 
Tegul dirba naudai tavo 
Ir žmonių gerybei.

Tegul saulė Lietuvos 
Tamsumus prašalina, 
Ir šviesa, ir tiesa 
Mus žingsnius telydi.
Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos

1 Vienybė težydi!

“Dvidešimts antras SLA. sei
mas buvo laikytas gegužės 27, 
28, 29 ir 30 dd., 1907 m., Acme 
svetainėje, 2416 E. 9th gat., 
Cleveland, Ohio.

“Iš vakaro, g eg. 26 d., 3 va
landą po pietų iškilmingai eita 
miesto gatvėmis į seimo sve
tainę. Iškilmėje vietinių lietu
vių maža kas dalyvavo. Eise
nos priešakyj grojo Lietuvos 
Sūnų kapelija iš Wilmerdingo, 
Pa. Eisenai atėjus svetainėn, 
P. V. Birštonas atidarė vakarą 
ir trumpoj kalboj papasakojo 
apvaikščiojimo mierius. Jam 
kalbą pabaigus dvi jaunos mer
gaitės atnešė vainiką su raidė
mis L. S. S. A. ant jo. Pirmi
ninkas vainiką priėmė, padėko
jo už jį, bet nežinojo nuo ko
kios organizacijos ta dovana 
yra. Vainiko butą nuo Lietu
vių Socialistų Sąjungos Ame
rikoje, ir socialistai, — bent 
kai kurie jų, — tuomi jo neži
nojimu įsižeidė. Taigi po Gri
gaičiui, iš Lietuvos čia atva
žiavusiam propagandą varyti 
revoliucijos reikalams, ir visai 
ne vietoj kalbėjusiam apie re
voliuciją Lietuvoje, Bagočius, 
nors buvo atsisakęs kalbėti, lei
sdamas į savo vietą Grigaitį, 
išėjo ir ėmė aiškinti kas pri
siuntė vainiką. šitas aiškini
mas buvo reikalingas kad dur
ti į akį pirmininkui priekaištu, 
jog jis. užimdamas svarbią vie
tą, nežino nuo ko dovana pri
imta. šitą girdint, žmonėms 
koktu pasidarė ne del pirminin
ko nežinojimo, bet del kalbėji
mo. Po Bagočiui kalbėjo Bart
kus ir nupeikė vietinius lietu
vius. Tarpais buvo deklamaci
jos ir Lietuvos Sūnų kapelijos 
grojimai. Vakaras neatsižymė
jo nei smagumu, nei maloniais 
įspūdžiais.”

Keletas smulkmenų
Toliau, kaip SLA. Istorija 

sako, delegatų tame seime bu
vo 58. Didžiausias kuopos nu
meris (prisiuntusios delegatus) 
buvo 152.

Nuo 21-mo iki 22-ro seimo 

Susivienijimas turėjo 152 kub- 
pas; narių turėjo 6,972, suspen
duotų narių tuo laiku buvo 390. 
Viso su vaikų skyriaus nariais 
turėta 7,608.

Pinigų ižde prieš 22-rą sei
mą buvo $30,880.84. 
tus iždas paaugo

Ohio valstijoje 
turėta vos 94.

Pennsylvanijoje
giausia — apie 2,500.

SLA. Centro Valdyba iki 
ro seimo buvo:

Pirm. — P. V. Birštonas, 
Vice-pirm. — J. Tareila, 
Rašt. — M. J. Damijonaitis, 
Kasininku —■ J. Skritulskas, 
Knygium — M. Paltanavičia. 
Iždo globėjais — A. Rama

nauskas ir A. Povilaika.
Clevelando 22-ro seimo vedė

jais išrinkta:
Pirmininkas — V. Kaunas,
Vice-pirm. — J. Tareila,
I rašt. —i F. J. Bagočius,
II rašt. — B. K. Balevičius 

(Balutis).
Clevelando seime buvo nu

tarta leisti SLA. organas ir įs
teigti savo spaustuvę.

Nors buvo siūlyta seimus 
laikyt kas du metai, palikta po 
senovei, kas metas.

Padaryta ir vienas politiškas 
tarimas Lietuvos reikąle — iš
nešta protestas už Suvalkų gu
bernijos prijungimą .prie Len
kijos, ir tas protestas nutarta 
pasiųsti per Lietuvos atstovus 
caro Durnoje.

Tais laikais aukų seimui sių
sta ir revoliucijos reikalams 
(turbut Grigaičiui), ir visos au
kos kiek į tą seimą revoliucijos 
reikalams buvo atsiųstos nutar
ta paskirti Lietuvos Socialistų 

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)

LIETUVOS HIMNAS

Londonas. — Britų kabi
netas nubalsavo imtis vado
vybės atsaukt sankcijas ku
rias buvo Įvedę prieš Itali
ją privertimui sulaikyti ka
rą su Etiopija.

Virš 50 valstybių kurios 
priklauso Tautų Sąjungoje 
taip pat sutinka sankcijas 
baigti.

Nors sankcijų atšaukimas 
pažemina Tautų Sąjungą ir 
naikina jos reikšmę, tačiau 
Italija turi kortas savo ran
kose: jeigu sankcijos neat
šaukiamos, Mussolini gra
sina susidėjimu su Hitle
riu.

PRANCŪZIJA GALI VIR
STI ISPANIJA

Paryžius. — Kairieji, ku
rie turi valdžios kontrolę, 
pradėjo reikalauti kad val
džia imtų akcijos prieš de
šiniuosius. Raudonieji sa
ko buk esą 700,900 ginkluo
tų dešiniųjų, kurie norį už
pulti Paryžių. Taip gali 
but sukurstyta valdžia per
sekiot visus kurie nėra ra
dikalai, o jeigu valdžia to 
nesiims, patys kairieji ga
li pradėti sauvaliauti, kaip 
elgiasi Ispanijoje.

Republikonų partija 
kondidato Į prezidentus A. 
Landono, vice prezidentu 
nominavo karingą Chicagos 
laikraštininką, Pulk. Knox.

Lietuvos ūkininko sodyba. Po Didžiojo karo Lietuvoje buvo smarkiai imtasi''skirstyti kaimus viensėdžiais. Ikšiol 
jau sutvarkyta tūkstančiai kaimų. Gavę naujus viensėdžius, Lietuvos ūkininkai pavyzdingai tvarko ir savo sody
bas.. Prieš didyjį karą Lietuvoje taip atrodydavo tik dvarai, kurių vietoje dabar išaugo čia vaizdelyje matomos 
Lietuvio ūkininko sodybos.—Tsb.

PASVEIKINIMAI 
SLA. SEIMUI

Kitų kolonijų veikėjai ir 
organizacijos gali prisiųsti 
SLA. 50 metų jubilejiniam 
seimui sveikinimus:

SLA. Convention 
6835 Superior Ave.

Cleveland, Ohio.

kiek 
žada

LIETUVOS ATSTOVO 
ATOSTOGOS

Washington, D. C.— Lie
tuvos Pasiuntinis Pulk. P. 
Žadeikis nuo Birželio 15 d. 
pradėjo atostogas, atostogų 
dali praleis su savo šeima 
čia pat pajūryje, gi 
vėliau Liepos mėnesį 
vykti į Lietuvą.

Washingtonan gryš 
lių mėn. pradžioje.

Lietuvos ministerio 
stogų metu Dr. M. Bagdo
nas eis atstovo pareigas.

L.P.I.S.

RIAUŠĖS BELGIJOS 
STREIKE

Brusselis. — Šarvuotais 
automobiliais prisiėjo imtis 
palaikyti tvarką laike strei
ko Liege mieste.

Taip pat tęsiasi streikai 
kituose Belgijos miestuose, 
Ghente, Hainaute, Ververs 
ir kitus.

Spauda kaltina komunis
tų agitatorius už streikus.

Anglijoje šiose dienose 
mirė pažymus rašytojas G. 
K. Chesterton.

Birželio 15 d. milijonams 
pasaulinio karo veteranų 
išmokėta bonai ir tuomi už
sibaigė ilgų metų kova už 
bonų išgavimą. Bonai bu
vo pažadėta duota tik 1945 
metais, tačiau kareiviai lai
mėjo bonus devyni metai 
pirmiau.

Bonų certifikatų po $50 
išduota $1,836,213,950 su
moje ir $87,785,050 pinigais 
— tos dalys sumų ką buvo 
nepilnai $50.

reikalavimus. Atsibuna su
sirėmimų Įvairiose šalies 
dalyse. Vienas komunistas 
užmuštas, keliolika sužeis
ta. Vietomis atsibuna su
sirėmimai socialistų su sin- 
dikalistais, kitur su fašis
tai. Daug žmonių areštuo
tais. Daug žmonių areštuo- 

40 UŽMUŠTA ESTIJOJE
Hensinkai, Suomija. — 

Estijoje ištiko didžiausias 
taikos laikais amunicijos 
dirbtuvės sprogimas Esti
jos valstybinėje amunicijos 
dirbtuvėje netoli Talino — 
užmušta apie 40 žmonių ir 
padaryta dideli nuostoliai.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje jubilejinio Seimo Rengi
mo komisija norėjo jus visus 
pasiekti laiškais pirm važiavi
mo į Clevelandą ir suteikti pla
tesnes ir aiškesnes informaci
jas, tačiau to nebuvo galima 
padaryti, kadangi Centro rašti
nė atsisakė suteikti delegatų 
antrašus. Mat, visoki praeity
je įvykiai su delegatais privedė 
Pildomąją Tarybą prie nutari
mo neišduoti delegatų nei kito
kių antrašų.

Komisija pasiryžo jus kuo- 
tinkamiausia priimti, gražiai

Seimo posėdžiai ir visokį de
legatų palinksminimai ir pri
ėmimas atsibus Lietuvių 
je, 6835 Superior avė.

Oficialis viešbutis yra 
TER HOTEL (Prospect
neart East 9th street, Cleve
land, Ohio — toks viešbučio 
antrašas).

(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.)

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

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

Seimo
Birželio

SLA.
Birželio
Lietuvių salėje.

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

Vietos Artistų koncertas bus 
antradienio vakare, nuo 
vai., Lietuvių salėje, 
gramo šokis ir vaišės.

$2.00
2.00
.3.00

i

Viso seimo laiku bus 
įvairių laiko praleidimui 
mogų, kaip apačioje sekančia
me straipsnyje išdėstyta. Pa- 
sinaudokit, dalyvaukit kartu vi
sur ir 
laiką.

Visi 
mame
sekmadienį, Birželio 21, o kai 
susipažinsit, visi Clevelande ne- 
jusit nuobodumo.

1 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. Įžanga $2.00.

Jaunimo Vakaras — tai nau
jenybė SLA. seimų istorijoje. 
Šis vakaras bus ketvirtadienį, 
Birželio 25 d., Lietuvių salėje, 
nuo 8:15 vakare.

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

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.

/ Kauno miesto savivaldybės 
laikoma darbo birža šymet nuo 
Sausio 1 d. iki Gegužės 1 d. 
aprūpino darbu 5,542 įregistruo
tus bedarbius, iš jų 404 inteli
gentus bedarbius, o paprastųjų 
darbininkų 4,027 vyrus ir 1,111 
moterų. Pereitais metais per tą 
patį laiką aprūpinta darbu 4,- 
857 darbininkai, šiuo metu vi
si reikalingi darbo bedarbiai* 
kurie tik buvo darbo biržoje 
įsiregistravę, jau aprūpinti dar
bu.

Daibar daug darbininkų dir
ba prie miesto ūkio įvairių dar
bų — gatvių, aikščių tvarkymo 
ir puošimo. Nemaža darbinin
kų dirba prie valdiškos ir gar
sios privačios statybos. Susis/ - 
kimo, švietimo ir kitų minis
terijų vykdomi darbai taip pat 
pareikalavo daug darbininkų. 
Pasitaiko dienų, kad kai ku
riems darbų vykdytojams ir 
stinga darbininkų, “L. A.’’



PITTSBURGH VETERANAMS LIETUVOJ
PRIE VIEŠŲ DARBŲ DIRBA Amerikos karo veteranams 

232,708 ŽMONIŲ gyvenantiems Lietuvoje patar-
Pehnsylvanijos valstijoj nuo tina tuoj kreiPtis 1 Amerikos 

pradėjimo viešų darbų pereitą Konsukl Kaune ir įrodyti jog 
rudeni, iki šiol jau jiems išleis- ^ai nav°i Suv. Valstijų karin
ta 100 milijonų dolariu suma. me"ėje Pasauliniame Kare ir 
Dirbama ant 3714 įvairiu pro- 3ums bus išmokėta veteranų 
jektų, ir tuose darbuose suimta bonai taiP kaiP išmokėta Ame-

veteranų kurie
Lietuvą privalo
pagalbą jiems

232,708 buvusių bedarbių.
Iš viešų daibų pasitraukė ir 

gryžo Į savo senas darbavietes 
31,198 darbininkai.

“UBAGĖ” PALIKO $20,000
Pittsburgho pietinėje dalyje 

gyveno senukė, kurią kaimynai 
šelpdavo kaipo beturtę. 1_
tarose dienose ji mirė, išvežta 
palaidot į Detroitą, kur turi se
serį, 
vyko 
rado 
iš ko 
nai kurie ją šelpdavo, 
bankinė knygelė, kurioje paro
doma kad ji turėjo banke virš 
$20,000, namuose gi rasta jos 
sename ploščiuje įsiūta $260 ir 
maiše ant lentynos užtikta dar 
$100 centais.

rikoje gyvenantiems.
Kreipiantis pas Konsulą pri

valot turėti visus savo įrody
mus jog tarnavot kariumeneje, 
be tų įrodymų visai neikit gai
šinti laiką ir konsulo ir savo, 
nes jis tegalės jums atsakyti 
kad reikalinga atsinešti įrody- 

Pas- ,na* tarnavimo ir buvimo gar
bingai paliuosuotu. Reikalinga 
konsului pristatyti tuos iš ka

Po laidotuvių, sesuo at- 
surinkti jos palaikus, iri 
labai puikius palaikus, 
nusistebėjo ir tie kaimy- 

Rasta

CHICAGO, ILL

išvažiuodami Į

riumenės paliuosavimo popie
rius.

Amerikoje gyvenanti giminės 
ir draugai tų 
jau išvažiavo į 
suteikti visokią 
gauti bonus.

Jeigu kurie
Lietuvą paliko pas jus jų ko
kius nors popierius, tuoj jiems 
pasiuskit registruotu laišku ir 
patarkit kreiptis į Suv. Valsti
jų Konsulą Kaune.

Patys svetimais dokumentais 
nesikėsint bonų pajieškoti, 
nes pakliusit į didelę bedą.

Lietuvos laikraščiai prašomi 
padaryti šitą veteranams nau
dingą pranešimą.

AUTOMOBILIŲ AUKOS 
ASMENŲ

Pittsburghe ir Allegheny ap
skrityje iki šios savaitės pra
džios automobilių nelaimėse 
žuvo 119 žmonių. Iš jų 54 žu
vę miesto ribose, kiti 65 už ri
bų. Praeitą sekmadienį užmuš
ta vienas 15 metų vaikas 
61 metu amžiaus senis.

119

ir

NUTEISTA 20 METŲ
* KALĖJIMAN

Warren, Pa. — Marė Semi- 
nuk’ienė pripažinta kalta suo
kalbyje nužudyti jos vyrą, ku
ris buvo nušautas prieš kelias 
savaites. Ji apkaltinta davime 
pinigų savo meilužiui, kuris pa
samdė žmogžudį. Jai priteista 
20 metų kalėjimo.

Tuo žmogžudžiu pripažinta 
Lietuvis, Juozas Senauskas, 19 
metų amžiaus. Jam ir jo sam
dytojui, John Polens, bausmės 
tuo tarpu nepaskelbta.

NUŠOVĖ SAVO SESERĮ 
Butler, Pa. — William 

Double, 60 metų senis, pripaži
no užmušęs savo seserį,. 75 me
tų amžiaus našlę, kuomet su ja 
smarkiai susivaidijo. Po žu- 
dystės jis išvažiavo į Washing- 
toną, kur norėjo nusižudyti ir 
būti palaidotas Arlington kapi
nėse, 
karo veteranas, 
ti nepavyko, 
sugrąžintas į 
sugrržintas i 
tuotas sąryšyje su 
mušimu.

E

nes yra Ispanų-Amerikos 
Ten nusižudy- 

Jo darbas buvo 
namus ir areš- 
nanius ir areš- 

sesers už-

Man teko sueiti Juozą Rugį, 
pas ji brolį K. Rugį, kur buvo 
suėję daugiau giminių, Juozui 
atvažiavus iš tolimos Arizonos. 
Juozas Rugis yra patriotas Lie
tuvis, sako jei sveikata leis jis 
vyks į Clevelandą dalyvauti 
Bendroje Tautinėje Konferen
cijoje, kurioje atstovaus Arizo
nos valstijos tautininkus.

Kalbėdamas apie Lietuvos 
reikalus ir tą taip nugarbintą 
demokratiją, jis pareiškė jog 
musų socialistai ir komunistai 
atsisako matyti Lietuvos val
džios pranešimus apie seimo 
rinkimą, kad rinkimai įvyko šį 
mėnesį, kad jie pravesta slaptu 
balsavimu. Kokios demokrati
jos tie gaivalai nori, ar tokios 
kad vėl žydukai galėtų daužyt 
Lietuvos generolams kepures 
nuo galvų, kaip darė laike di
delės demokratijos laisvių? Tie 
laikai praėjo ir lai daugiau Lie
tuvoje negryžta. .

Ko tie musų raudonukai no
ri iš Lietuvos? Juk kuomet 
geri Lietuviai gamino Lietuvai 
Laisvės Varpą, musų raudonu
kai rūkė “Lietuvai nei cento”, 
atkalbinėjo kad Lietuviai nusi
tašytų ant prašymų Amerikos 
valdžiai pripažinti Lietuvą.

Jų visos pastangos vėjais nu
ėjo, jie pralaimėjo, ir rodos ne
turėtų kišti nosies į1 Lietuvos 
reikalus.

Tačiau reikia pasakyti kad 
ir jų dabartinės pastangos “at
steigti Lietuvoje demokratiją” 
pasibaigs tik pasirėkavimu, pa- 
šmeižimu ir pasirinkimu pini
gų savo kromeliams — socialis
tų ir komunistų — palaikyti. 
Jų darbai niekad nebuvo Lietu
vos labui, bet kenkimui ir že
minimui. Mažas Tautietis.

NEPAPRASTAS RADINYS
Broliai Garijonai gavo laiš

ką nuo savo švogerio iš Lietu- 
tuvos, Biržų valsčiaus, kuris 
rašo kad jis savo ukėje žemėje 
rado nepaprastai didelį šmotą 
gintaro. Kokiu budu gintaras 
ten pakliuvo ir iš kur atsirado 
nežinia. Radę tą nepaprastos 
vertės radinį pranešė Lietuvos 
vyriausybei Kaune, kuri atsiun
tė mokslininkus ištyrimui ir 
jie su savim pasiėmė tą nepa
prastą radinį ir išsigabeno Kau
nan.

Per šventes, Gegužės 39 d., 
p. Kupris su savo žmona-, duk
rele Nela ir sunum lankėsi 
Pittsburghe pas savo seserį p. 
Jablonskienę. Po pasisvečiavi
mo laimingai gryžo namon.

Pas pp. J. Ramoškos lan
kėsi M. Aržčolaitienė iš Cleve
lando.

Pas V. Slesoraitį buvo atsi
lankius jo žmonos sesuo p. Ja- 
kuševičienė iš 
viešėjus keletą 
namon.

Taip pat iš
buvo apsilankius seniau 
ne gyvenus p. Valatkienė, 
aplankė savo draugus ir pažys
tamus. Kalnas.

Detroito. Pa,- 
dienų išvažiavo

Detroit, Mich., 
Aklo

ji

WATERBURY. CT.

LIETUVIU EKSKUR
SIJA PASIEKĖ

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

platina apšvieti).

KLAIPĖDA

CLEVELAND© SLA. JUBILEJINIO SEIMd RENGIMO KOMISIJA

1-ino.j eilėj: J. Jarus, J. Brazauskas (iždJ, J. Vaišnoras (3 vice-pirm.), D r. J. T. Vitkus, P. J. Žiurys (pirm.), K. S. Karpius (sekr.) 
F. Baranauskas (2 viee pirm.). 2-roj eilėj: S. Čerauka (1 vice-pirm.), V. Česna (iždo gi.), A. M. Praškevičius, J. Miščikas, J. Alekna,

P. Botyrius (iždo gi.). Paskutinėj eilėj: P. Vasiliauskai, M. šalčius, F. J. žiurys, A. J. Naunčikas, V. Stasiūnas, J. Verbyla, 
J. G. Polteris, A. Gedgaudas (iždo gi.), J. Apanaitis.

CLEVELANDE SEI
MAS BUVO 1907 

METAIS

nes iš

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.)
Darbo Partijai (kurios atstovas 
buvo Grigaitis).

Revoliucijos reikalams aukų 
iš kolonijų susiųsta tik $11.75.

Bet iš SLA. Istorijos mato
me kaip socialistai Susivieniji
mą melžė — kaip ir dabar mel
žia savo reikalams
Tautiškų Centų Fondo jie iš
gavo, net $323.69!
šelpimui tik $200, o Dailės De
jai Vilniuje — $100.

1907 metais SLA. centro val- 
dybon išrinkta:

Pirmininku — V. S. Jokuby- 
nas; raštininku — J. žeman- 
tauskas. Iždo globėjais — 
Paukštis ir Teof. Dudas.

Literatūros "’komitetan — 
K. Balevičius, J. Ilgaudas,
šernas. Knygium — V. Kau
nas.

Moksleivių

T.

B.
L.

reikalus žiurėjo visai kitokio
mis akimis; jų mokslas sakė 
jiems, kad pramonijos pasauly- 
je, — o pramonijos pasaulis ap
ima visą žmogaus gyvenimą, — 
taigi pramonijos pasaulyj visai 
tautų nėra. ...” (musų pabrau
kta.—“D.”)

Dabartiniame gi seime, so
cialistai (tas pats Grigaitis, bet 
jau 29 metais senesnis), maty
damas kad vienas negali tauti-.. 
ninku nugalėti, pasikvietė sau 
i talką raudonus komunistus, 
tuos pačius kurie nuo jo pabė
go po 1917 metų revoliucijos.

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

O vienok iš SLA. narių išsi
randa žmonių su tokiu razumu 
kad.važiuoja Į raudonukų “kon
gresą" reikalauti kaip Lietuva 
turi tvarkytis....

d.

DELEGATŲ GARBINGA 
ATSAKOMYBĖ

(SLA. Seimo Proga)

EUREKA! Grigaitis tik da
bar išgirdo kad Tautinė Kon
ferencija Clevelande šaukiama 
“Dirvos" redaktoriaus Karpiaus 
sumanymu!

O “Dirva” rodos apie tą kon
ferenciją rašo jau du mėnesiai 
laiko. . . .

Senukas jau ir Beprimato — 
“iš leistrų išeina”....

Įsigykit Tuoj 
VYTAUTO DIDŽIOJO

PAVEIKSLUS
“Dirvos” knygynas gavo iš 

Lietuvos naujų, didelių, gražių 
spalvuotų Vytauto Didžiojo pa
veikslų, didelio formato, 14x18 
colių. Vytautas Didysis vaiz
duojama gražiose spalvose, dai
lininko Jono Mackevičiaus pieš
tas. Paveikslas tinka patrioti
nio Lietuvio namams, Lietuvių 
parapijinėms mokykloms, tau
tiškiems

Kaina 
timu.

Taipgi 
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, pri-i 
siųskit $3.00.
REIKALAUKIT “DIRVOJE” 

6820 Superior Ave.
•g ‘ Cleveland, O.i

mokykloms, 
namams ir klubams, 
tik $1.00 su prisiun-

“Dirvos” knygyne dar 
gauti

Išplaukus iš New Yorko Ge
gužės 29 d. Lietuvių ekskursi
ja į Klaipėdą, be persėdimo, 
modernišku motorlaiviu Grips- 
holm, Švedų Amerikos Linijos, 
Klaipėdą sėkmingai pasiekė 10 
d. Birželio 12 valandą dienos. 
Visi keleiviai patenkinti kelio
ne, tą pačią dieną išvyko į 
skirtingas vietas Lietuvoje.

1.aivas Gripsholm turėjo pa
siekti Klaipėdą 1 vai. po pietų, 
bet esant patogioms oro sąly
goms, pribuvo į Klaipėdą va
landa anksčiau.

Amerikos Lietuvių ekskursi
ją iš 132 keleivių iškilmingai 

atitinkamas komitetas 
iš Amerikos patikti, 
eilė kalbų ir sveiki-

ekskursija į Lietuvą 
motorlaiviu išplauks 

d.. Ekskursiją vado-

sutiko 
svečiams 
Pasakyta 
nimų.

Sekanti 
tuo pačiu 
Liepos 1
vaus Vladas P. Mučinskas, šve
dų Amerikos Linijos Lietuvių 
skytiaus vedėjas Amerikoje.

Kurie dar norite suspėti į 
šią ekskursiją malonėkit kreip
tis i bent kurį Lietuvį laiva
korčių agentą, arba į švedų 
Amerikos Liniją. Pirmutinė ir 
antroji ekskursija i Lietuvą 
užgirtos Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sąjungos Amerikoje.

Turizmo Propagandistas,

Wattrburio Dariaus - Girėno 
Aero Klubas malonėtų suruoš
ti prakalbas p. V. Uždavin'iii, 
kuris dar vos nesenai atvyko 
š Lietuvos. Dalį vakaro pro
gram© išpildytų Dariaus-Girėno 
Aero Klubas.

Kadangi klubas dar yra vos 
trejetas savaičių kaip susior
ganizavęs tat nariais yra nc-~ 
skaitlingas ir finansiškai ne
stiprus, tai galėtų tik pagelbė
ti su programų, o kadangi čia 
yra ir Vilniui Vaduoti Sąjun
gos skyrius, jis galėtų daug 
prisidėti prie šių prakalbų ruo
šimo.

Tat Waterburio Lietuviai ne- 
miegokim, bet sudėję bendrai 
jiegas darykim žygį kad visų 
mylimas V. Uždavinys atsilan
kytų musų skaitlingoje Lietu-, 
vinis kolonijoje ir mums daug 
papasakotų apie musų neužgy
jamą žaizdą, išplėštą širdį Vil
nių. Gal ne vieno Waterburie- 
čio tėviškė žiauraus Lenko pa
vergta ir mindžiojama, gal ne 
vieno brolis' ar sesuo bei tėvas 
pusta pilname ligų Lenkų 
Įėjime, tat p. Uždavinys 
pasiryžęs mums apie juos 
pasakot ir nurodyt kaip 
galėtume juos pagelbėt, o 
tus išvaduoti.

Daug mažesnės Lietuvių 
lonijos kvietė ir kviečia p.
davinį, argi mes atsilaktume?

Daugelis musų mėto centus 
šiaip bereikalingiems nieknie
kiams, ar neverta butų pasirū
pinti paaukaut kiek ir Vilniaus 
vadavimo darbui?

Reiktų nieko nelaukiant suda
ryti bendrą komitetą parsikvie- 

kuris dabar 
į Waterbu-

ka-

pa- 
mes 

ki-

ko-'

Peštynės iki šiai dienai
SLA. Istorija toliau kalba:
“Dvidešimts" antras seimas 

buvo antru partijų susirėmime 
seimu; pirmutiniu buvo šešio
liktasis seimas, kur susirėmė 
tautiečiai su kunigais, antru 
buvo dvidešimts antras, kur su
sirėmė tautiečiai su socialis
tais. Išeiga šito antro susirė
mimo buvo tokia, kad abi prie
šingos pusės viena kitai nusi
leido, bet nusileidę jos visgi 
manė, kiekviena teisybę turin
ti savo pusėje. Iš tokio nusi
leidimo doro sutikimo negalė
jo būti. Partijos kovojo kiek
viena už savo principus, bet 
abiejose pusėse principų apgy
nėjams truko rimtumo ir t_.._ 
nusimanymo apie reikalus. Kar
ščiavos socialistai, karščiavos 
ir tautiečiai, tiesa, mažiau kaip 
socialistai, bet tai dėlto, kad 
jautėsi stipresniais už socialis
tus”. 1

Keista kaip Susivienijime is
torija pasikartoja, ir vis su 
tais pačiais socialistais. štai 
kaip apie juos tada manyta:

“Kiti į socialistų užsivarinė- 
jimus žiurėjo rimtai; vienas jų 
duoda tokį patarimą dvidešimts 
antram seimui: ‘Atsargus bu
kite visame; kuningus nusikra- 
tėme, nes jie buvo tvirti tautos 
priešai: socialistai musų drau
gai, jų saugokitės, res visame 
pamatėme, kokias kilpas 
gatavoja SLA. — šalin užpuo
likai, lai kuna laisvas Susivie
nijimas !”

apgy- 
tikro

jie

sti p.,, Uždavinį, 
randasi Clevelande,

darbo pra- 
į Dariaus-

Susižinojimui ir 
dėjimui kreipkitės
Girėno Aero Klubą, šiuo antra
šu : 27 Platt Street.

Joe Valey, pirmininkas

itą socialistai skelbė
Kad socialistai ir Grigaitis 

fnesigirtų jog' jie jau tada už 
Lietuvos reikalus dirbo, toliau 
paduosime iš'S'LA. Istorijos se
kantį apibudinimą jų tuolaiki
nių skelbtų obalsių:

“Tautiečiai manė kad žmo
gui negali būti prakilnesnio tik
slo kaip savo tautos gaivini
mas. .".. I

“Socialistai gi į visuomenės

PADĖKIM ATVADUOTI 
VILNIŲ

The Dayton Daily News,
Birželio, iliustracijose “Be

lieve it or Not” (Tikėkit arba 
Ne) talpina Vilniaus miesto at
vaizdą, su pažymėjimu kad 
Lietuvos tikroji sostinė nėra 
Lietuvoje bet Lenkijoje. Sve
timtaučiai skaitydami negali 
suprasti kaip gali būti Lietuvos 
sostinė Lenkijoje, o ne Lietu
voje. Laikiną Lietuvos sostinę 
Kauną pamini taipgi.

Tat musų visų Amerikos Lie
tuvių šventa pareiga yra teikti 
kuodidžiausią medeginę para
mą Vilniaus atvadavimui, nors 
po dolarį metuose, kaip tai at
sišaukime 
Kemėšis, 
prašymo! 
siliepia J. 
damas $1
Uždaviniui.

prašo gerb. Kan. 
Tat išklausykime 
Iš Daytono į tai 
A. Urbonas, pasiųs- 
V.V.S. delegatui V.

F. 
jo 
at

PAGEIDAUJA TO PATIES. 
SLA. 105-tos kuopos nariai no
rėtų kad seimo delegatai išrin
ktų organo “Tėvynės” redakto
rių S. E. Vitaitį, kaipo tinka
mą tai vietai ir patyrusį SLA. 
reikalų vedime.

PRAREGĖJO PO 16 METŲ. 
Abraham Greenberg, 73 metų 
amžiaus, buvęs neregiu per 16 
metų, šiose dienose po operaci
jos, kurią padarė vietos dakta
rai, atgavo regėjimą. Senelis 
iš to didžiai nudžiugo ir parei
škė, “Dievas pirmutinis, o dak
tarai antri yra galingiausi”.

PATRIOTAS KUNIGAS. Vi
sai nesenai čia pradėjo klebo
nauti Lietuvių parapijoje Kun. 
L. Praspalius, bet jo veikimo 
geri vaisiai bažnyčios ir Lietu
vybės labui rodosi. Buvę tarp 
Lietuvių nesusipratimai nyks
ta ir Lietuviška idėja kyla.

Birželio 19 d. prasideda Lie
tuvių parapijos bazaras, kuris 
tęsis per aštuonis vakarus, pa
rapijos darže.

“D.” Rep.

Clevelando gražiam mieste 
Renkas viešnios ir svečiai; 
Rengias jie tenai seimuoti 
Nuo širdies ir gan plačiai.

Renkas Lietuviai parinkti: 
Seni, jauni, energingi,
Renkas ramus ir karštieji, 
Ir oratoriai kalbingi.

Kaip jų metuos' nėr' lygybės, 
Nėr’ lygybės ir mintyse, 
Bet jų mintis išdėlioti, 
Kur tu suvaikysi?

Vieni girias kad raudoni, 
Kiti šaukias tautininkai, 
Bet dauguma, sako, esą 
Lietuviai ir darbininkai.

Bet ten rasim gydytojų, 
Advokatų, mašinistų, 
Daug biznierių ir vertelgų, 
Ir visokių specialistų.

Visus traukia vienas tikslas. 
Džiaugsmas vien kutena — 
Tai kad pusę šimto metų 
S. L. A. gyvena!

Lietuviai smarkauti myli, 
Bartis, ginčytis ir pykti, 
Bet prie vieno, bendro darbo 
Sunku juos aptikti.

SLA., tačiau, tai vaisius 
Vieno, bendro darbo, 
Prie kurio kiekvienas musų 
Dėjo savo vargo.

Todėl jubilejaus metai 
Traukia Lietuvių pulkus: 
Tokių iškilmių garbingų 
Kitąsyk negreitai bus!

Tat atstovams norim tarti: 
Garbės žmonėm’s bukit, 
Del mažmožių nesibarkit, 
Sklokose nerugkit!

Nes nuo šiaurės Maine vals- 
tios

Ik Kalifornijos ribų 
Tūkstančiai Lietuvių tėmys

• Šeiminių darbų.
Ar pamiršit partijėles? 
Ir ar duosit joms giliuot? 
Obalsj tik vieną kelkit — 
“S. L. A. turi gyvuoti”

Tur’ gyvuoti ir bujoti, 
Šelpti musų brolį, 
Ir kiekvieną mus pasiekti, 
Nežiūrint į tolį.

Lai Lietuvos Himno dvasia 
Jus visus paliečia!
Lai į brolišką vienybę 
Kelią jums nušviečia!

Vyt. Sirvydas.

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT

KOMUNISTŲ ir socialistu 
šaukiamo “kongreso” neva de
mokratijai ginti Lietuvoje tik
slas vis labiau aiškėja. Viena, 
tai, kaip. ,?eknungjau “.kpngrpsęl- 
nustatytais planais pasigriebti 
Susivienijimą į savo nagus, o 
kita, kaip greičiau sukelti re
voliuciją Lietuvoje ir nuversti 
jų neapkenčiamą Smetonos val
džią. čia jau jie iškalno vienu 
balsu pasisakė kad “kongreso” 
tikslas bus pasisakyti jog Ame
rikos Lietuviai (oi! oi!) rems 
modaliai ir materialiai Lietu
vos liaudį kad ji greičiau galė
tų nusikratyti “fašistinės” val
džios ir atsteigti “demokrati
nę” tvarką Lietuvoje.

REIŠKIA, komunistai ir so
cialistai po “kongreso” tuojau 
šoks rinkti aukas iš visuome
nės kėlimui Lietuvoje revoliu
cijos, kas priskubintų ne demo
kratinės tvarkos atsteigimą, 
bet prikvietimą Hitlerio, kuris 
tik to ir laukia, o kantriai lauk
damas gauna sau talkininkus 
— Amerikos išsigimusius Lie
tuvius.

VOKIETIJOS kdmuiiistai sa- . 
vo karingumu išdavė Vokietijos 
liaudį Hitleriui, tačiau musų 
Lietuviškiems komunistams ir 
jų talkininkams socialistams 
nepavyks išduoti Lietuvą Hit
leriui. Lietuva sugebės jiems . 
sprandus palaužti pirmiau.

TIEK DAUG trukšmo kėlus 
Tautų Sąjunga, vietoj apginti 
savo narį Etiopiją nuo užpuo
liko Italijos, ją išdavė. Jeigu 
Tautų Sąjungai butų rūpėję ap
ginti Etiopiją, ji į kelias sa
vaites butų prilenkus Mussbli- 
nį prie žemės, be kraujo pra
liejimo. Kaip Tautų Sąjunga 
liuesai leidžia Japonijai verž
tis į Kiniją taip liuosai leido 
Italijai pasigrobti Etiopiją.

Išrodo kad Tautų Sąjungoje 
jokių vilčių ir pasitikėjimo nie-r 
kas negali turėti. P. P Jaras.

FAJIEšKAU brolį Motiejų 
Vosylių, gyveno New Britain, 
Conn., iš Lietuvos iš Sasnavos 
vaL, Marijampolės ap. Lietu
voje mirė tėvas. Norėtume su 
Motiejum susižinoti. Atsišau
kti pas: (27)

Magdė Vosyliūtė
1399 Giddings Rd. Cleve., O.

KAIP kvaila butų jeigu iš 
Lietuvos kas nors — ar kuri 
partija ar ir valdžia — atsiųs
tų kokią rezoliuciją 
janči.ą kaip Amerikos Lietuviai: 
privalo Susivienijimą tvarkyti,! 
ką SLA! seime turi'daryti.

reikalau-

PARSIDUODA VIETA
Try's'akffti žėniFa, 7 kafiibąrių na

mas su visais įtaisymais ir -jjįidsįo 
vandeniu; garadžius, vištinė, malki
ne ir karvių tvartas. Vištos, kar
ve ir vaisių medžių. Vieta
krante, gražiame ąžuolyne. , . Kaįąa 

į labai prieinama.
I J. UŽUPIS.

149 Union St. Manchester, čdnri;

ežero

x(24) J
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KRAŠTĄ — STOCKHOLMĄ
RUGSĖJO 11. — šiandien anksti išbudęs, 

rūpinausi išvažiavimu atgal Į Švediją, norėjau 
pataikyti laivą kuris išplaukia Į Malmo 9 vai. 
ryto. Ir vėl oras gražus, malonu tokiame ore 
keliauti.

Beje, nepasakiau kaip Danija valdosi — ji 
turi karalių, bet turi ir parliamentą arba seimą.

Pusryčiaudamas vėl pasiėmiau Danišką lai
krašti pažiurinėti, maniau gal rasiu kokią žinią 
apie Vaitkų, ar jau išskrido, bet nieko nebuvo. 
Dabar aiškiai sužinojau apie Huey Long — bu
vo parašyta: “HUEY LONG DODE — 30 timer 
efter attentaten” — kas reiškia: Huey Long 
mirė 30 valandų po atentato (pasikėsinimo ant 
jo gyvasties). Matot, nuo vieno suprantamo ar 
panašaus žodžio galima ir kitus išsiaiškinti, ir 
tokiu budu tą kalbą galima greitai išmokti.

Iš Kopenhageno, už pusantros valandos lai
ko, jau buvau švedų mieste Malmo. Sugryžus, 
Malmo muitinėje, kaip ir nuvažiuojant Kopen
hageno muitinėje, šiek-tiek žiurėjo bagažo, bet 
tik paviršium. Iš muitinės, tuoj nusiskubinau 
j geležinkelio stotį pasiteirauti kada išeis trau
kinis į Stockholmą, kad nepasilikčiau. Sužino
jau kad turiu tris valandas laiko, todėl pasinau
dojau proga apžiūrėti ir šį miestą.

Jau minėjau kad rengiausi iš Kopenhageno 
į Stockholmą keliauti oru. Bet tas nebuvo ga
lima, nes per Švediją pasažieriniai lėktuvai ne
skraido. Iš Kopenhageno gali gauti lėktuvus 
visur, į Londoną ir kitas Europos sostines, bet 
į Stockholmą ne. Iš Kopenhageno, per tą ne- 
platų vandenį, gali atskristi tarptautiniu pasa- 
žieriniu lėktuvu, bet jis nusileidžia Malmo j ir 
palikęs ar paėmęc pasažierius gryžta. švedai 
mat gudrus: jie turi įrengę gerą gelžkelių sis
temą, kurių diduma yra elektriški, todėl valdžia 
išleido patvarkymą neleisti pasažieriniams lėk
tuvams gadinti gelžkeliams biznio. Gelžkeliai, 
kaip ir kitur Europoje, yra valdžios nuosavybė. 
Gal iš kitos pusės žiūrint, tas išrodo stabdymas 
progreso, nors patys švedai yra pažangi, kultū
ringa tauta, bet biznis tai biznis.

žeme iš Malmo į Stockholmą kelionė trun
ka apie 8 valandas laiko. Traukinis išeis 2:22 
vai. po pietų, o dabar buvo apie 11 valanda ry
to, sumaniau eiti į Malmo vidurmiestį pavaikš
čioti ir papietauti. Malmo yra diktokas uostas 
prie- ineigos iš šiaurės juros į Baltiją. Iš Mal
mo eina visas Švedų susisiekimas su Europa per 
Vokietiją, kur susisiekiama ir oru ir laivais.

; Malmo, stovi visai ant lėkščios žemumos, 
nes visame šiame pietiniame Švedijos gale nėra 
j<jkitį kalnų nei kalvų.

i Miestas švarus, taip pat turi kanalų, turi 
net brangiti krautuvių, gražių paminklų, aukš
tų namų. Judėjimas betgi mažas.

Apsivaikščiojęs, užėjau į vieną viešbutį pa
pietauti. Ir gavau pietus tikrai švediškus! Su
nešė ant stalo 16 įvairių valgių ir 5 rūšių duo
nos! Tie visi valgiai tai tik šalti užkandžiai 
pirm tikrųjų pietų. Buvo ir kumpio, ir vėžiukų, 
ir silkių, ir sardinkų, ir rūkytų liežuvių, ir deš
relių ir visokių kitokių. Iki šiltą valgį pagami
na, tų visų dalykų gali užkandžiauti ką tik no
ri, o ką nenori palieki, už tuos mokėti nereikia 
Lietuvoje bufetuose visko to yra ir priėjęs gali 
pasirinkti ko tik nori. Kada privalgiau tų visų 
prieskonių, atnešė sriubą ir šiltą mėsą! Taigi 
čia, kaip ir Lietuvoje, kas nori lutukti, gali.

Apie 1 valandą dienos oras kaip tai staiga 
persimainė: pradėjo niauktis ir atvėso, bet ne
lijo. Visai šiltas buvęs oras pasidarė gerokai 
vėsus ir vėjuotas.

Užėjęs vienon krautuvėn nusipirkai; šį-tą 
parsivesti atminčiai, ir palengva gryžau į gelž- 
kelio stotį. Stotyje radau Londono laikraštį 
“Times”, tuoj nusipirkau, nes rūpėjo žinoti kas 
pasaulyje dedasi. “Times” atgabenama oru iš 
Londono į Kopenhageną ir Malmo ir paskui ge
ležinkeliu gabenama į Stockholmą.

Londono “Times” laikraštis keistai išrodo. 
Didelis, panašiai kaip didieji Amerikos laikraš
čiai, bet pirmas puslapis užpildytas smulkiais 
skelbimukais, pajieskojimais, mirčių praneši
mais, mažniekių pardavimais ir tt. Taip pat ir 
užpakaliniai puslapiai užpildyti skelbimais. Vi
duje sudėta straipsniai ir žinios, ir visi straips
nių ir žinių antgalviai tik vienos skilties pločio, 
žudystės ir kiti atsitikimai turi paskutinę vietą, 
diplomatiniai, tarptautiniai reikalai ir mokslą 

Jiečianti straipsniai pirmoje vietoje.
Iš “Times” patyriau smulkmeniškai kas at

sitiko su Huey Long. Paskaitęs, prisiminęs to 
senatoriaus praeities elgesius, priėjau išvados 
kad jis, nors iš vienos pusės buvo gal geras 
žmogus, gal norėjo kitiems gero, bet ne .tuo ke-

liu to gero siekė. Daugelis žmonių, pasiekę ga
lybės, naudojasi ja ne taip kaip reikia ir be 
bendram visų gerui, bet ko nors neigimui, ir 
rėkavimams ir grasinimams, vietoj dirbti. Ir 
Vokiečių pusgalvis Hitleris, gavęs į savo ran
kas galybę ir galėdamas šaliai padaryti gero, ją 
į pražūtį veda skelbdamas kitiems kerštą, vie
toje dirbti rimtą darbą namie.

“Važiuojam!” šitaip girdėt Lietuvos geiž- 
kelio stotyse rėkiant. Bet mano traukinys ap
leido Malmo visai kaip nebylių valdomas: niekas 
nei gu-gu. Konduktoriai tik iškelia tam tikrą 
rankoje turimą padarą, kurį lokomotivo inžinie
rius pamatęs ima leisti inžiną ir traukinis eina. 
Jau minėjau kad Švedijoje panaikinta visokis 
rėkavimas, triubijimas ar skambinimas susisie
kime. Traukinis išėjo 14:22 vai., tai bus 2:22 
vai. po pietų.

Iš vakarų pietų krašto važiavau į šiaurės 
rytus, išstrižai Švediją — atgal prie Baltijos 
juros, nes Stockholmas yra Baltijos pakraštyje, j 

ši Švedijos dalis jau buvo pervažiuota, tai
gi neturėjau ko dairytis, todėl skaičiau toliau 
“Times”. Užtikau aprašymą kaip elgiasi Vo
kiečiai ruošdamiesi prie Klaipėdos krašto seime-1 
lio rinkimų. Jų apsiėjimai priminė šunis lo
jančius ant ko nors per tvorą. Propagandos mi- 
nisteris Goering, kaip “Times” rašo, su gauja 
savo sekėjų, lyg ruja šunų, atvažiavę prie pat 
Lietuvos rubežiaus ir ten, savo pusėje vaikščio
dami, slampinėdami Lietuvos pasieniu, sako kal
bas savo ištikimiems ir įgąsdintiems pavaldi
niams ir rodo kumštį į Lietuvos pusę! Tai tik
ri laukiniai žvėrys, ne kultūringi žmonės.

Toliau, rašoma apie Prancūzijoje prasidėju
sius ūkininkų streikus, panašiai kaip mačiau 
Lietuvoje. Reiškia, visur bėda, ne tik Lietuvo
je, bet musų žmonės, partijų politikieriai, tą 
užslepia, nesirūpina padėti ūkininkams, bet iš
naudoja progas kurstymui jų prieš valdžią.

Prancūzai,

Namų papuošimai
Lietuvių liaudies menui tarp

ti buvo labai nepatogios sąly
gos, tačiau jis buvo gajus, jo 
nepajiegė svetimi vėjai išblaš
kyti. Dėl to šiandien musų tau
ta turi gražiausių liaudies me
no paminklų. Jais džiaugiasi 
ne tik Lietuviai, bet ir kitų 
kraštų žmonės. Lietuvių liau
dies meno parodos žavėjo jau 
daugelį tautų. Iš to aišku kad 
musų tautos liaudies menas yra 
kiekvieno Lietuvio pasididžiavi
mas, nes tas .jo gražumas yra 
grynas, savotiškas ir išimtinai 
Lietuviškas.

Senovėje Lietuvių tauta 
jrėjo daug liaudies meno, 
Lietuvis į kiekvieną darbą 
davo grožio. Tada buvo žiūri
ma ne tik darbo naudos, bet ir 
jo grožio. Palyginus dabarti
nes Lietuvos gyvenamas trobas 
ir klėtis su senovės Lietuvių 
tokiais pačiais namais, matome 
kad šiandien Lietuviško kaimo 
trobesiai daugiau panašus į dė
žes su stogais. Gi gerai įsižiū
rėję į senovišką gyvenamą na
mą, pastebėsime daug savotiš
ko grožio: priešais gražios, 
įvairiai papuoštos gonkelės, lan
gai skoningai išmarginti, o sto
go užbaigose ir gonkelio vir
šuje stovi žirgeliai, arkliukai, 
gaidukai ir dar kitaip vadina
mi papuošalai. O kokia graži 
ir patraukianti Lietuvių liau
dies dainose taip dažnai mini
ma klėtis. Tai bene pats seniau
sias 
tas, 
dar 
nu.

tu
nes

I nam gali priminti net tolimųjų 
rytų architektūrines formas, ar
ba apskritai, kažin ką nepapra
stą, kur kitur už Lietuvos sie
nų nematyta. Dar ryškiau kal
bant, musų mediniai kryžiai yra 
turtingi begalo savotiška meni
ne gražbylyste, vaizdžiai kal
bančia apie Lietuvių tautos gi
lią praeitį, tos praeities kultą il
su juo susijusį vidujinį pasi
pasakojimą. Tas pasipasakoji
mas yra toks slėpiningas ir di
delis, kaip buvusios Lietuvos 
girios, išugdžiusios Lietuvio sie
lą. Reikia 
juos, ištirti 
boliką, tuoj 
ta mistiški
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Lietuvių liaudies pasta- 
kurio pirmykštė išvaizda 

tebėra išlikusi ligi šių die-

Lietuviški kryžiai
Tačiau gal nei viena Lietuvių 

liaudies meno šaka nėra taip 
tas laikraštis sako, reikalauja plačiai pasklidus po visą Lie-

ne piginimo visų kitų reikmenų, kurias reikia f tuvą kaip mediniai kryžiai. Pra- 
ukininkui pirkti, o nėra iš ko, bet branginimui eito šimtmečio pirmoje pusėje 
ūkio produktų, kad ir ūkininkai turėtų pinigų.

Privažiavus miestą Nassjo, apie 6 valandą 
vakaro, įvažiavau jau į tą dalį Švedijos kurios 
nebuvau matęs, čia matyt daug girių, kalnuo- 
tumai, akmenynai, ežerai, tik kaip kur ūkiai —■ 
ir dar laukuose matėsi nesuvežtų avižų, čia 
oras buvo šaltesnis ir pradėjo lyti, lijo ilgokai 
ir gana smarkiai.

Privažiavus miestą Norrkopirig, po 8 valan
dos vakaro, jau pasimatė Įlanka, kuri išeina į 
Baltiją; rytuose anoje pusėje juros' guli Ry
ga. Iš čia iki pačios juros dar keliolika kilome
trų. Lietus liovėsi, dangus išsiblaivė, ir kraštu 
šios užlajos traukiniui lekiant, nuo Lietuvos pu
sės patekėjęs pilnas mėnulis sudarė labai žavė- 
jantį reginį. Plati, ilga marių koja, mažos kal
vos šian ir ten, ant jų reti medžiai, o per van
denį nuo mėnulio ateina šviesus sidabrinis ta- į 
kas....

Pravažiuojam dar kelis miestus, ir 10:35 
valandą vakaro atsiradau Stockholme. Išėjęs . 
iš stoties, nieko neklausdamas, ėjau gatve dai
rydamasis viešbučio, ir pamatęs jų kelis užėjau 
į vieną kuris man patiko. Jame sukalbantis an-, 
gliškai užvaizdą pasakė kad jo viešbutis pilnas. 
Nuėjau į kitą, kiek toliau, bet visai arti stoties, j 
ir gavau kambarį koks man patiko, 6-tame auk
šte, ir apsigyvenau šešetui dienų.

Kai apsižiūrėjau kad Stockholme turėsiu 
laiko išbūti net šešias dienas, dasiprotėjau kad 
pergreitai apleidau Kopenhageną — ten galė
jau prabūti dar vieną ar dvi dienas ir dar pla
čiau tą miestą pažinti, aplankyti ir kitas isto
riškas vietas. Kaip tai susimaišiau su laiku, 
bijodamas nepavėluoti į laivą pergreit iš Dani
jos išvažiavau....
Seka: Apsilankymas Lietuvos Pasiuntinybėje.

Žemaitijoje buvę daug kryžių 
kad vienas nuo kito jie stovėjo 
tik per keliasdešimts metrų. Tą 
medinių kryžių ypatingą gau
sumą pastebėjo kitų tautų žmp- 
nės ir Lietuvą pavadino “šven
ta Dievo žeme”. Apie šituos 
kryžius žymiausias Lietuvos me
no istorikas Prof. P. Galaunė 
taip sako: “Nekristų musų me
diniai kryžiai taip į akis sve
timšaliams, neverstų domėtis ir 
taip gražiai vadinti Lietuvą, jei 
jie, tie mediniai kryžiai, tebū
tų paprastos krikščioniško kry
žiaus formos. Visos domėji
mosi priežastys gludi musų me
dinių kryžių begalo turtingose 
ypatingose meninėse formose ir 
nepaprasto originalumo garsė- 
jime, kuris ne kartą ir nevie-

tik arčiau pažinti 
jų formas ir sim- 

musų galvoje gims- 
vaizdai iš kurių,

didžiulės atskleistos 
knygos, galime skaityti Lietu
vio sielos gyvenamą, su visomis 
jo kančiomis, 
idealais.”

Kaip matome, 
žai yra kilę iš 
Krikščioniškųjų 
dą jie įgijo tik 
amžiaus pabaigoje.

Be kryžių, Lietuviai dar tu
ri gana gražių nedinių koply
tėlių. Jų galima rasti laukuose, 
miškuose, prie upių, upelių, vie
škelių, kapuose ir šventoriuose. 
Koplytėlių daugiausia yra, irgi 
Žemaitijoje. Tose koplytėlėse 
yra medinės statulėlės, kurias 
dirba vadinami kaimo dievdir- 
biai. Tos medžio statulėlės yra 
labai įdomios ir meno ir tauti
niu atžvilgiu. Jose paprastas 
kaimo dievdirbis menkiausiomis 
priemonėmis sugebėjo giliai ir 
savotiškai savo tautos dvasią 
išreikšti.

Lietuviai dar turi gana daug 
gražių medžio drožinių. Seniau 
retas kuris kaimo daiktas ne
buvo pagražintas. Ir ligšiol dar 
užsiliko paprotis įvairiais raš
tais gražinti kultuves, rankš
luostines, grėblių galvas ir kt. 
įrankius< Turi Lietuviai gražių 
ir molio dirbinių. Lietuvoje vi
si žino skoningai išmargintus 
ąsuočius, dubenėlius ir puodu
kus. O kur dar įvairus mar
gučiai, Lietuviški rankšluosčiai, 
juostos ir kiti raštai? Vis tai 
Lietuvių liaudies menas, šiuos 
gražius musų tautos meno pa
minklus dabar stengiamasi vėl 
atgaivinti, o senesnius rinkti ir 
saugoti muziejuose. —Tsb.

troškimais ir

Lietuviški kry- 
gilios senovės, 
kryžių išvaiz- 

septyniolikto

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

Užrašo
kitus
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Lietuvoje auga vienas po kitam didingi paminklai, šis paminklas yra 

Vytauto Didžiojo. Jis stovi Karo Mokyklos parke, Aukš. Panemunėje.

APSIDAIRIUS
Rašo Vyt. Sirvydas.

IJPRABĖGiĘ 20 metų davė 
daug pavyzdžių faktui kad so
cialistai ne sykį suvaidino de
mokratijos duobkasių rolę. So
cialistas Mussolinio palaidojo 
piliečių laisves Italijoje. Po 
socialisto Eberto ir jo draugų 
viešpatavimo Vokietijoje atėjo 
Hitleris. Socialistas Kerenskis 
Rusijoje ištaisė kelią 
Stalino diktatūroms.

Musų SleševiČius, 
nesenai buvo priedelį
tas” nuo “liaudininkas' 
pęs, socialisto Čepinskio drau
gėje paruošė dirvą Lietuvos 
perversmui. Tą rolę socialistai 
suvaidino Latvijoje bei Estijo
je, o sorializme gimęs Pilsuds
kis sukaustė laisves

Todėl demokratui 
nėra ko pasidžiaugti 
tinių solialistinių
rinkimuose Prancūzijoje, Belgi
joje ir Ispanijoje, nes tenka pa
siklausti ar tie laimėjimai tik 
re demokratijos duobkasius pa
šaukė atlikti likimo skirtą dar
bą?

ar per klaidą įsiveržti 
piliečio butą ir jį su- 
sudaužyti rakandus ir 
paties piliečio galvą.

Lenino ir

kuris tik 
“socialis- 

atkir-

Lenkams.
liberalui 

iš dabar- 
laimėjimų

||KAIP šitą kasimo darbą so
cialistai vykdo? Liūdną bet 
pilną aprašymą mums suteikia 
Londono Times korespondentas 
iš Ispanijos, kur rinkimus lai
mėjo kairiųjų “bendras fron
tas” (ten vadinamas Frente Po
pular). Jis sako: “Svetur, gali 
būti, sunku net įsivaizduoti iki 
kokio laipsnio laisvė ir turtas 
pavesti minios malonei ar ko-

Pavasariškas vaizdas Lietuvoje. Kasmet Kovo mė
nesio pabaigoje sugryžta į Lietuvą. įvairus' paukš
čiai iš šiltų kraštų, čia matote Lietuvos garnius, 
kurie savo lizdą turi susukę ūkininko sodyboje. To
kių reginių Lietuvoje yra labai daug. .Tsb.

Ką šis vaizdas jums 
primeha? Jus daugu
ma patys taip darėt, 
savo jaunystės dieno
se, tėvynėje Lietuvo
je. Tai buvo smagiau
sias laikas, kada su 
mergužėle — arba su 

rugius

kio smulkaus valdininkėlio glo
bai arba valstybės įsikišimui. 
Praeinanti demonstrantai gali 
tyčiomis 
į Ispano 
naikinti, 
gal net
Jei jis meldžiasi kurioje nors 
bažnyčioje, tai pasitaiko kad 
staiga kas nors atkištu revol
veriu paliepia jam mesti maldą 
ir nešti kudašių. Jei jis biz
nyje tai jam gali nelauktai įsa
kyti priimti atgal darban žmo
nes kurie pasirodė jo reikalams 
ir bizniui neištikimi, gali būti 
buvo ji įžeidę, ar ką nors už
mušę ir už tai buvo teisti ir 
bausti, tik dabartinės valdžios 
bausmių dovanojimu tapo vėl 
iš kalėjimo paleisti.

“Jei toks pilietis turi žemės 
nuosavybę (ar tai butų dvar
ponis ar ne), žemė gali būti iš 
jo atimta, arba “okupuota”, ir 
atlyginimą gali gauti, gali ne. 
Jei jis vedė galvijų ūkį, vieną 
gražią dieną gali pamatyti ke
letą ūkininkų beariant jo ga
nyklas, nes vietinė ‘Casa del 
Pueblo’ (kairiųjų taryba) jiems 
leido. Jei turi krautuvę, jo įs
taiga gali susilaukti apiplėši
mo, ar nudeginimo, nes kam 
nors nepatiko jo politiniai įsi
tikinimai, arba jis buvo kokiam 
nors slaptam komitetui įskųs
tas.

“Jei jis valdininkas, kuriam 
darbas buvo įstatymais ir pa
tvarkymais užtikrintas, jis ga
li be jokio pranešimo atsidurti 
gatvėje, visa ateitis suardyta, 
šeima palikta be duonos kąs
nio; jo vieta buvo reikalinga 
atiduoti kam kitam kuris teis
muose turi draugų. Jį gali 
nudėti koks žmogžudis, nusam
dytas ar ne, arba šiaip koks 
nors politiškai įsikarščiavęs vy
rukas, kurį padrąsina mintis 
jog turįs devynias progas iš 
dešimties išvengti pagavimo, o 
dešimta proga gali būti palei- 
dijnas neužilgo iš kalėjimo.

“Arba tokį ramų pilietį gali 
kalėjiman pasodinti ilgam lai
kui po nuožiūra, ‘laikyti del 
visko’, kaip sakoma, šitie vi
si dalykai gali atsitikti nežiū
rint kokiai pusei jis priklausy
tų, nes kada viena pusė val
džioje tai kita buna ‘lauke’. 
Aukščiau aprašyta būklė ati
tinka gyvenimo faktams1 iki 
smulkmenos. Kiekvienas iš su
minėtų dalykų yra atsitikęs.”

bernužėliu
kirtot.

Rugiapjūtė Lietuvoje 
prasideda apie šventą 
Oną.

(Paveikslas Tsb.)

(jAR STEBĖSIMĖS jei, po 
tokia socialistine valdžia pagy
venę, Ispanijos piliečiai ant ke
lių suklaupę kada nors prašys 
kokio nors “fašisto” juos išgel
bėti ir valstybėje tvarką atsta
tyti? Ir gali atsitikti kad sun
kiai penki metai atgal pagim
dyta Ispanijos demokratinė res
publika guls graban, nes jos 
likimą ėmė globoti socialistai— 
demokratijos duobkasiai!

Jž $3 metuose pralinksminsit 
yisą kaimą — išrašykit saviš

kiams į Lietuvą “‘Dirvą”.
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KAM P ASIT A RN AU J A?
šymet Birželio mėnesis Clevėlande labai gyvas. Prasidė

jo čia ir prasideda įvairios iškilmės, šventės, suvažiavimai, sei
mai, kongresai. . . . Ne tik visiems Amerikonams tie suvažia
vimai svarbus ir įdomus, bet ir Amerikos Lietuviai turime čia 
šį mėnesį įvairių, svarbių ir ne taip svarbių, bet įdomių susibū
rimų.

Vienas įdomiausių ir kartu keisčiausių susibūrimų yra va
dinamas “Lietuvos demokratijai ginti kongresas”.

Sunku pasakyti kaip tas “kongresas” bus vedamas, kaip ir 
kas jame kalbės, kas ir su kuo pešis, bet išanksto galima pasa
kyti kad gera iš jo nieko nebus. Diduma suvažiuojančių dele
gatų į minimą “kongresą” yra tokie žmonės kurie ir patys ne
supranta ko važiuoja ir ko jie nori. įkalbėjo jiems įvairus agi
tatoriai, sukurstė tie kurie nesupranta ar nenori suprasti tik
rųjų senos tėvynės Lietuvos reikalu, arba tie kurie išviso ne
norėtų kad Lietuva butų nepriklausoma, laisva.

Važiuoja jie Clevelandan “kongresuoti” ir mokyti Lietu
vos vyriausybę kaip ji turi valdyti Lietuvą.... Nori mokyti 
tie kurie patys valdyti nemoka, kurie neturi supratimo apie da
bartinius Lietuvos reikalus.

Renkasi “kongresan” tie kurie mažiausia prisidėjo prie Lie
tuvos atstatymo, kuriems mažiausia rūpėjo Lietuvos žmonių rei
kalai, o dabar dedasi didžiausi jos gelbėtojai, užtarytojai. Kaip 
gi! .Jie mano kad iš Lietuvos liaudies kilus valdžia ir arti liau
dies, pačioje Lietuvoje būdama, mažiau supranta už juos liau
dies reikalus, kad mažiau jai rupi. Vargšai “kongresantai”! 
Jie nesupranta kad Lietuvos valdžia kaip tik ir rūpinasi Lietu
vos žmonių, o pirmiausia Lietuvių, reikalais.

“Kongreso” organizatoriai pamiršta kad Amerikoniška de
mokratija negali būti pritaikinta ir įgyvendinta kiekvienoje ki
toje šalyje. Kas tinka Jupiteriui netinka jaučiui, — sako se
na Lotynų patarlė. Amerikos demokratija nekenkia jos nacio
nalizmui, čia nėra pavojaus kad gali įsigalėti laisvai veikdami 
Japonai, kad gali Amerikonai sujaponėti ir pasikviesti sau Japo
nijos Mikado šalį valdyti.... Ir jei tik atsirastų koks nors 
geltonasis ar kitas nacionalinis pavojus Amerikai, ta pati Ame
rika įvestų savo šalyje diktatūrą, sulaikymui gręsiančio pavo
jaus.

Važiuodami į “kongresą” del demokratijos Lietuvoje ne
pagalvoja apie tai kad Lietuvos masės šimtmečius buvo sveti
mų valdomos, kad masių tautiška sąmonė ne tik nebuvo auk
lėjama, bet slopinama. Lietuvis nebuvo laikomas žmogumi. 
Lietuvos miestai ir miesteliai buvo visiškai nutautinti, o “ko'n- 
gresantai” turbūt tiek penusiyokia kad šalį ne kaimas bet mies
tas, inteligentija valdo. Lietuvos miesteliuose susispietę biz
nieriai ir apsukresnieji žmonės daugumoje buvo ne Lietuviai. 
Kai esti kokie balsavimai, miestelėnai visi balsuoja, o musų Lie
tuvis dažnai pasako, “Apsieis ir be manęs....” Arba lengvai 
pasiduoda svetimųjų agitacijai ir balsuoja prieš Lietuvių ir 
Lietuvos reikalus.

Kongresantai nepagalvoja apie tai kad Lietuvos dirvonuo
se kryžiuojasi kelios įtakos, kad Lietuvoje varoma smarki agi
tacija prieš pačią Lietuvos egzistenciją. Agituoja Lietuvoje nuo 
amžių Lenkai, varo savo pasiutusią agitaciją Vokiečiai, nepa
miršta Lietuvos ir Rusai, šiokios ar kitokios spalvos jie butų. ' 
Lietuvai reikia būti labai stipriai kad galėtų atsispirti prieš 
tuos visus pavojus. Reikia auklėti Lietuvos mases, Lietuvos 
liaudį, kad ji atskirtų pelus nuo grudų, kad palaikytų visa tai. 
kas Lietuviška, ne svetima. Ar normalu yra Lietuvoje kai 
skaitydami laikraščius randame tokius pranešimus kad Suval
kijos ūkininkas viešai pareiškia: ateis Vokiečiai ir man skolas 
panaikins? Ar tai sąmoningo Lietuvio ūkininko kalba? Ar tai 
nėra Vokiškos agitacijos vaisiai ? Ar nereikia auklėti mases 
ir sąmoninti jas? O ar palaidumas, kurį ne vienas čia vadina 
"demokratizmu” yra tinkama priemonė auklėti ? Ar yra nerei
kalinga Lietuvos liaudis privilegijų prieš kitus gyvenančius Lie
tuvoje svetimtaučius?

:j:

Musų komunistai ir jų prieteliai šaukia prieš naujus Lie
tuvos Įstatymus, prieš spaudos, draugijų, seimo rinkimų ir ki
tus įstatymus. Kodėl jie šaukia? Ar jie Lietuvos liaudį už
taria? Ne! Jie puikiai žino kad tie įstatymai stiprina ir pa
laiko Lietuvius, o nukreipti prieš svetimas Įtakas, prieš svetimą 
gavalą. Ir daugelis mūsiškių čia Amerikoje nesąmoningai pa
dedame svetimiesiems, klystame patys ir klaidiname kitus.

Kai pernai buvome nuvažiavę Lietuvon į Pasaulio Lietuvių 
Kongresą, daugelis pačių kairiausiųjų piktinosi kad Kaune per
daug dar kalbama Rusiškai, Lenkiškai ir kitomis kalbomis, o 
kai Lietuvos vyriausybė nori stiprinti Lietuviškumą pasigau- 
dama įstatymų tai tiems patiems “demokratams” nepatinka. 
Tokiu bildu jie patys kerta tą šaką ant kurios jie sėdi.

Yra dar viena priežastis del kurios nerimsta musų smar
kuoliai Amerikoje. Tai jų draugų ir bičiulių prašymai iš Lie
tuvos. čia visai suprantama. Opozicija visuomet nori įsibriau- 
ti i poziciją, į valdančius. Opozicija griebiasi ir įvairiausių 
priemonių, dažnai švarių, o dar dažniau ir nešvariausių, kad 
tik dasigautų prie valdžios lovio. Matėme kaip čia pat Cleve- 
lande smarkavo Republikonai prieš Demokratus, čia yra ko 
smarkauti ir valdančiųjų “blogybes” kelti, nes patys nori pa
tekti valdžion. Smarkauja Lietuvos opozicija norėdama patek
ti ten kur dabar yra tautininkai ar kiti valdantieji. Negalėda
mi, nepajiegdami nieko patys padaryti, jie užpjudė mus, Ame
rikiečius, kad mes iš čia šauktume ir padėtume jiems prieiti 
prie valdžios lovio.

Jeigu vadinamoji opozicija Lietuvoje prieitų prie valdžios, 
ji nusijuoktų iš musų trukšmo, ir ačiū nepasakytų už musų 
“kongresus”. Lietuvos valdžiai musų “kongresai” tiek baisus 
kąip praėjusi žiema. Nors ir labai šalta žiema buvo, tačiau 
dabar jos niekas nebijo, ji nebegryš, bus kita. Ir musų Cle- 
velando “kongresas” Lietuvos valdžiai tiek reiškia kiek kiškio 
“kikas” kumelei.... Gaila jų bereikalingai aikvojamų jiegų, 
kurias galėtų sunaudoti daug gražesniems, kilnesniems tiks
lams, kad ir tiems kuriuos nesenai spaudoje nurodė Lietuvos 
Pasiuntinybės Informacijų Biuras iš Wasliingtono.

Visas musų šauksmas, visas musų dergimas Lietuvos, o 
kartu ir Lietuviškumo, tik tolina mus pačius nuo Lietuvos, tik 
žemina mus svetimųjų akyse, tik naudojasi mumis svetimieji 
prieš musų tėvus ir brolius likusius Lietuvoje, mes pilame van
denį į svetimą malūno ratą. . . .

Geriausia padarys suvažiavę kongresantai jei jie priims 
gražu sveikinimą ir nusiųs naujam Lietuvos Seimui, kuris iš
rinktas anksčiau negu jie čia s'usirinko to Seimo reikalauti. 
Nepatinka kai kuriems karštuoliams naujas Seimas, nes ne jų

arba 43 daugiau. Katalikai 
turi 197 seminarijas su 22,- 
629 studentų.

Užlaiko 196 kolegijas vai
kinams ir 653 akademijas 
mergaitėms. Parapijų mo
kyklas lanko 2,212.260 vai
kų, raportas sako. Vilkit

ISTORIŠKA 
APYSAKA

Iš D. L. K. Gedimino 
Laikų

■Vertė A. VĖGĖLĖ

Lizdas

i i.
t.

20 MILIJONŲ 
KATALIKŲ

Katalikų bažnyčia Suvie
nytose Valstijose paskelbia 
kad katalikų gyventojų šios 
šalies, Alaskos ir Hawaii 
salų ribose yra 20,735,189. 
Tai 212,136 daugiau negu 
metai pirmiau.

Kunigų a p t a niaujančių 
tuos katalikus esama 21,108 
— arba 858 daugiau negu 
1935 metais.

Bažnyčių viso yra 18,387,

Amerika vis dar užima, 
pirmą vietą aukso sunau
dojime Įvairiems reikalams, 
šalip to kad turi daugiau
sia aukso rezervo.

1935 metais šioje šalyje 
aukso įvairiems reikalams 
sunaudota už $14,232,793.

Anglija buvo sekanti su 
$4,500,000 vertės aukso su-j 
vartojimu.

Pernai S. Valstijose buvo 
iškasta, aukso $95,959,710 
vertės.

supuvusiais įstatymais rinktas, bet mes tikime kad naujuoju i 
įstatymu renkami seimai dirbs daug gražesnį darbą negu se
nieji. Jie bus tikrai Lietuviškesni ir kaip tokie dirbs ne sveti
miems bet sau, Lietuvai. Tuomt išnyks ir karo stoviai, ir šau
dymai, ir nesusipratimai.

Taigi, pasveikinkime naują Lietuvos Seimą, kuris dirbs 
Lietuvos liaudžiai, iš jos pačios iškilęs.

MERGELEI
(Skiriu savo draugei Tacytei)

Štai ateinu vėl pas tave
Pilna širdžia aštraus skausmo.
Daug kas tavim vien tik gėris,
O man likti lyg be jausmo....

O tik vieną tave myliu,'
Tik tau mintys mano pinas.
Nors kitų širdžių ir daugis 
Nuo senai tave savinas.

Vieni siūlo džiaugsmo taurę,
Nors jinai kančios yr’ pilna, 
Kiti žada puošt vainikais, 
Kuriuos’ nėra nieko kilnu.

O širdies tu numylėta,
Kad nors kartą tai suprastum,
Mane vieną pamylėtum,
O kitus visus pamestum....

Kad priglaustum mano širdį
Prie jaunos savo krutinės, 
Ir prisiektum drauge likti 
Ik’ valandos paskutinės....

Jokniunai. J. Januševičius,

ŪKININKAS
Iš paprasto darbo sunkaus
Jis turtų didžių nesukrovė,
Tik rūpinos’ dėsniu žmogaus:
Savo ir tėvynės gerove.

Jam rupi ne tautą valdyti, 
Ne kiti kraštai užkariauti, 
Bet savo laukus nuvalyti, 
Javų pilną kluoną prikrauti.

Ūkininko rankos pūslėtos,
Prie arklo su pilka sermėga, 
Ar lietus ar dienos saulėtos;
Jis dangų ir žemę pamėgo.

Pavasaris bunda gamtoje, 
Mums neša tą pačią naujieną: 
Vėl bersime grūdus dirvoje, 
Išnaujo purensim velėną!

▼ v ▼

O valandą liuosą, laimingą,
Kaip viskas tvarkoj padaryta, 
Prisimenam, rodos ko stinga, 
Ir matom: “Dirva” neskaityta!....

Lietuva. Vikt. Tatarėlis.

Lietuvos laukai išmarginti didesniais ir mažesniais kalneliais. Tai 
musų tautos didingos praeities liudytojai piliakalniai, alkakalniai, 
milžinkapiai ir švedkalniai. čia matome viena įdomesnių ir garses
nių Lietuvos piliakalni— tai Punios1 piliakalnis Alytaus’ apskrityje. 
Padavimai sako kad ant jo prieš 600 metų stovėjo garsi pilis. Prie 
jos įvykęs istorinis mušis. Lietuvių. su kryžiuočiais, per kurį žuvęs 
Punios valdovas kunigaikštis' Margis, šių metų Vasario 24-25 suėjo 
600 metų nuo to garsaus mūšio.- 'X'3b.

(Tęsinys iš pereito nr.)

Aldona prisiartino prie vaikinų ir ta
rė:

— Ar ta mergaitė kurią atidavė Per
kūnui yra jūsų?

— Tai mano sesuo! — prabilo Siauru
tis.

— Ir jo? — parodė į stovintį šalę Jo
ną.

— Ne, jis tik ją mylėjo, — paaiškino 
Siaurutis.

— Mylėjo ir atidavė ją Perkūnui? — 
atkartojo Aldona. Paskui, kreipdamosi į 
Bogną, paklausė: — Ar ir pas jus atiduo
da mergaites dievams tarnauti?

— Pas mus vienas tiktai yra Dievas, 
kuriam vienam ir tarnaujama, — atsakė 
Lenkė belaisvė.

— Kuriam vienam tetarnaujama? — 
atkartojo Aldona.

Ir nunešė savo dovanas, o padėjus jas 
prie pat Perkūno šventinyčios vartų, užsi- 
mąsčius nuėjo drauge su Bogna.

Ilgai stovėjo vietoje užsimąstę Jonas 
ir Siaurutis, kiekvienas kaž ką manyda
mas. Jonas pagalios lyg atbudo, sugniau
žė kumštį, pagrasė ir sukeikė.

— Nekeik svetimų dievų, nes tuo įžei
di Aūkščiausįjį, — patėmijo jam šalę sto
vėjęs maloniu balsu Bernardas.

Ir padėjęs ant jo peties ranką, nusi
vedė jį tolyn, tyliai su juom kalbėdamasi.

XIII.
Nepaprastai tuo laiku išrodė Gedimi

no sostinė. Be Graikų, Italų, Vokiečių, 
kuriuos parsikvietė Gediminas iš tolimų 
kraštų naujai piliai ir miestui statyti, ne
skaitant jiems padedančių darbininkų, ten 
trankėse dar daug visokių žmonių. Vil
nius, mat, buvo pakeliui į turtingą Nau- 
gardą; traukė todėl pro Vilnių pirkliai iš 
Vakarų Europos, kiekvienas kurių pasil
sėti apsistodamas, matydamas kaskart di
dėjantį miestą, noriai pasilikdavo keletui 
dienų, norėdamas bent dalį vežamųjų pre
kių vietiniams gyventojams parduoti.

Kreivai žiurėjo į tuos svetimus žmo
nes ir jų prekes krivės-kunigai, kurie la
bai neužganėdinti tuo buvo; Gediminas ta
čiau liuesai leido jiems pirkliauti, nes tro
ško kad jo pavaldiniai bent kiek “apsitrin
tų”; tiko jam dar ir tai kad visuose pa
saulio kraštuose bus kalbama apie jo sos
tinę. Bet, neskaitant pirklių, nuolat vis 
daugiau ir daugiau pradėjo lankytis Vil
niuje Lenkai. Jau nuo senai nuolat jie 
lankėsi kunigaikščio rūmuose, dažnai Ge
diminas kaž ką kalbėdavosi su jais, iške
liaudamas gi medžioklėn liepdavo Kroni- 
vui pranešti naujiems ateiviams kad nu
vyktų pas jį girion ties Šventąją upe.

Taigi ir dabar, kunigaikščiui medžio
ti iškeliavus, atvyko pilin pasiuntiniai pra
nešti kad Lenkijos karalius Vladislavas 
HI siunčia pas Gediminą pasiuntinybę su
sidedančią iš vyresniųjų dvasiškių ir svie- 
tiškių, kuri tuojau atvyks į Vilnių.

Atvykusieji su šita žinia buvo kuopui- 
kiausia priimti. Už poros dienų vėl atvy
ko kiti pasiuntiniai, kurie pranešė kad lau
kiamieji svečiai jau nebetoli, už poros die
nų jau busią Vilniuje. Kronivas tuoj pra
nešė apie tai Gediminui, kuris gryžo iš 
medžioklės.

Sugryžęs pilin, Gediminas tuoj įsakė 
rengti visa kas reikalinga pasiuntiniams 
priimti. Į busimą gi puotą užprašė tiktai 
Kronivą ir keletą vyresniųjų kunigų.

Sugryžęs Gediminas norėjo pirmiau
sia pasimatyti su Tubingu, pasiuntė dėl to 
savo pasiuntinį jį pakviesti, bet m'e.kur jo 
negalėjo rasti; jo troboje buvo vienos mo
terys, verkiančios Perkūnui paaukautos 
Gražutės; Tubingas gi, atidavęs mergaitę 
Perkūnui, ikišiol negryžo namon.

Sužinojęs apie tai Gediminas, labai už
sirūstino ir tarė pats sau:

— Mano tai reikalai ir mano mergai
tės! nereikalauju patarčių kunigų, kurie 
nori užmesti man savo valią!.... Taip, 
apsieisiu ir be šio aklojo senelio! jam tik 
jau šventoji ugnis saugoti, o ne kištis į 
mano reikalus!

Ir nutilo kunigaikštis, sunkiai atsi
sėsdamas.

Po valandėlės, truputį susiraminęs, 
vėl kalbėjo; ' ’ ’

— Kaip, kuomet mano duktė atsisės 
ant Lenkų sosto, Liubartas bus Volynijos 
kunigaikščiu, Algirdas paims po manęs 
Vilnių, Kęstutis Trakus ir kaimyniškas 
žemes, tuomet Gedimino giminė bus ga
lingesne už kitas! Taip, taip, tuomet pa
žins kryžiuočiai Lietuvių galybę!

Ir vėl užsimąstė, ir atsisėdęs ilgai ty
lėjo ir giliai ką tai galvojo.

Toks jau buvo jo paprotis, kad kuo
met turėjo ką svarbaus apsvarstyti, sėdė
jo pats vienas savo kambaryje, kurian nie
kas tuomet neturėjo teisės ineiti. Pats 
vienas apsvarstydavo reikalus ir praneš
davo savo nutarimus kunigams, kurie pa-* 
prastai nei nesipriešindavo jo nutarimams, 
nes išanksto žinojo kad nieko nepeš prie
šindamiesi jam, kad jis vistiek nepaklau
sys jų. Taigi ir dabar pats vienas svar
stė jis, kaip matyt, svarbius reikalus.

i Pakilo tačiau po valandėlė nuo sėdy
nės ir suplojo delnais. Tuoj atsidarė du
rys ir inėjo tarnas, kuris įnešė puikią sa
balo odos kepurę ir auksu išsiuvinėtą ap
siaustą.

Tuoj apsirėdė Gediminas ir ėjo didi- 
jin kambarin, kuriame turėjo būtį Lenki
jos pasiuntinių priėmimas.

XIV.
Dar prieš užsileisiant saulei tyla už

viešpatavo po svečių priėmimo ne tiktai 
pilyje bet ir visame Vilniuje. Tik ant Per
kūno šventinyčios viršaus iš geležinio vil
ko nasrų garavo durnai ir pylėsi žiežirbos.

Pro Perkūnui tarnauti pašvęstų mer
gaičių prieglobos tvorą ėjo nuolat apsisto
damas ir klausydamas Jonas. Bet nieko 
aplinkui nesigirdėjo, tik šlamėjimas per
traukė tą tylą. Tik staiga užsigirdo tylus, 
malonus dainavimas, tos dainelės kurią ne 
sykį girdėjo Jonas dainuojant senelio Tu- 
bingo namuose, o kurią taip puikiai dai
nuodavo jo mylimoji, Gražutė. . . . Nei ne
kvėpuodamas klausėsi Jonas, norėdamas 
įsiklausyti tai dainai, kaip staiga blikste
lėjo balanos šviesa.

Tai Tubingas eidamas nešėsi rankoje 
degančią balaną, tarsi šviesdamasis ja sau 
kelią, nors tai visai nereikalinga jam bu
vo.

Ėjo jis greitai, taurėdamas rankoje 
balanų pundelį, ant pečių gi sausų žolių 
ryšelį, ėjo kaip ir paprastai, pasirams
čiuodamas lazda, ėjo gi iš tos Perkūno 
šventinyčios pusės pro kur kiekvienas pa- 
kelingas kunigas galėdavo ineiti šventi- 
nyčion dievams aukų duoti. Balanas, ma
tyt, užsidegė prie šventosios ugnies ir sku
binosi su degančiomis j ’kalną, ant kurio 
stovėjo Didžio Lietuvos Kunigaikščio Ge
dimino pilis.

(Rus Jautriau)

I ’.etuvojė yra daug senovės paminklų, kurių tarpe 
svarbiausią vietą užima pilys ir pilakalniai. šiame 
vaizde matome garsią Zamkaus-Gedgudų pilį, esan
čią Raudonės miestelyje, ant Nemuno kranto, šios 
pilięs bokšte prieš kelis metus Amerikos Lietuvis 
kunigas, A. Petraitis, norėjo įtaisyti astronomišką 
obzervatoriją, tačiau jo planas neįvyko.—Tsb.SAPNININKAS

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”



DIRVA

CLEVELANDO ISTORIJA
KAIP SVEČIAI IR DELEGATAI BUS 

PRIIMTI CLEVELANDE

KELETAS BRUOŽU APIE CLEVELANDO Spauda, Profesionalai KAIP. ATSIRADO LIE-
Bene pirmą kartą SLA. sei

mų istorijoje delegatai ir sve-
MIESTĄ IR VIETOS LIETUVIUS Biznių Įstaigos

Gros Jono Apanaičio septy
nių muzikantų orkestras.

Cleveland miestas sau vardą 
gavo nuo jo įkūrėjo, Moses 
Cleaveland. Tą pionierių į šią 
šalies dalį atsiuntė Connecticut 
Land Company, išmatuoti Va
karų Rezervą, nuskirti miestui 
vietą ir išdalinti jį į mažas da
lis. . Cleaveland pribuvo prie 
Cuyahoga upės ištakos į Erie 
ežerą Liepos 22 d., 1796 — 
beveik tais pačiais laikais kai l Pirmutinis Lietuvis Cleve- 
Rusijos carienė Katrė Didžioji; landė apsigyvenęs skaitoma Pr. 
dalino ir plėšė Lietuvą. Į Freimonas, dabar jau miręs.

šymet sueina 140 metų nuo Pirmutinė Lietuviška draugi- 
Clevelando įsteigimo.
kaip miestas gavo korporacijos 
teises šymet Kovo mėnesį su
ėjo 100 metų. Ta proga lodei 
ir surengta šymet 
Ežerų Ekspozicija.

šioje Parodoje ir 
turės savo vietas — 
tų Gatvėse išstatyti < 
visko pavidalo namai; 
operuos Kazys Obelienis, o an 
trą Jonas Brazauskas ir 
zas Blaškevičius.

Clevelandas dabar turi 
milijoną gyventojų ir dar 
trečio šimto tūkstančių gyve
na priemiesčiuose.

Miesto ribose randasi 3,000 
įvairių išdirbysčių, kuriose ga
minama 15,000 skirtingų išdir
binių.

Clevelandas pradėjo augti 
iš mažo kaimo į miestą kai 1834 
metais buvo užbaigtas ir atida
rytas Ohio Kanalas, kuriuo 
prasidėjo susisiekimas su kitais 
miestas pietinėje valstijos da
lyje ir didele Ohio upe-.

1859 metais mieste buvo iš
vesta pirmutinė tramvajų lini
ja, arkliais traukiamais vago
nėliais. Elektriški gatvekariai 
suvesta 1884 metais.

1850 metais gyventojų mies
tas turėjo 17,053; bet 1890 me
tais jau 261,350; 1900 metais 
— 381,768; 1910 metais — 
560,663. 1930 metais pasiekė
90,429.

Lietuviai Clevelande
Kiek žinoma, Ohio valstijoje 

Lietuvių radosi jau 1870 m.
Clevelande yra rekordai Lie

tuvių buvimo nuo 1871 metų.
Nuo 1905 metų prasidėjo žy

mesnis Lietuvių apsigyvenimas 
Clevelande. Dabar Lietuvių 
menama esant arti 20,000.

Pirmutinis

Tačiau I ja Clevelande susitvėrė Rugpju- 
d. 1887 metais, švento 
vardu, taigi tik metu 

už Susivienijimo įsiku-

Clevelande ėjo penki Lietu
viški laikraščiai: “Santaika”, 
pradėta 1915 metais, iš kurios 
1916 metais vilto “Dirva”. Ki
ti trys jau neišeina: žurnalas 
“Artojas”, leistas prie “Dir
vos”, ir atskilėlių raudonųjų 
“Aidas”. Prie Šv. Jurgio pa
rapijos leistas mažas laikraštu
kas “Cl. Lietuvių žinios” 
stojo ėjusios šių metų 
je.

“Dirva” šymet jau 
savo 21-mą gyvavimo 

Pirmutinis “Dirvos”
rius buvo V. S. Jokubynas, an
tras — J. Gedminas, o dabar
tinis redaktorius K. S. Karpius 
redaguoja ją nuo 1918 metų 
pradžios.

TUVIU KULTURINIS 
DARŽELIS

Lie- 
savo 
Lie- 
ku-

Didžiųjų ■

čio 21 
Jurgio 
vėliau 
rimą.

Dabar dar randasi Clevelan-
Lietuviai de keli Lietuviai kurie atvyko 

ten, Tau
riu Lietu-
; vieną jų rė 1888 metais — pora metų 

po Susivienijimo prasidėjimo. 
Kuopa gavo numerį 14. Ji gy
vuoja ir po šiai dienai, turi ar
ti 250 narių. Išsyk ši kuopa 
veikė sąryšyje su šv. Jurgio 
draugyste, bet nuo 1896 metų 
gavo savo čarterį.

Pirmutiniai kuopos nariai 
buvo šie: N. Olšinskas, J. Cig- 
liauskas, N. Juodišius, J. Kun- 
caitis, J. Adomaitis, K. Svipas, 
J. Kulikauskas, N. Martišaus
kas, P. Skunskis, S. Orenta, M. 
Sacevičius ir L. P. Baltrukonis.

Pusė jų dar tebėra gyvi ir 
šiandien. Jie rūpinosi suren
gimu SLA. 22-ro seimo 
metais.

Yra dar dvi kitos SLA. 
pos — 136-ta ir 362-ra. 
abi yra mažos, didesnioji 
apie 30 narių.

čia apie 50 metų atgal.
SLA. kuopa Clevelande įsiku-

jų o-

pus-

1907

kuo
jos 
turi

su- 
pradžio-

pradėj o 
metą.
redakto-

Dr. F. M. Lait (Matulaitis) •
SLA. Veteranas

turime 
Vitkus, 
apsigy-

Clevelande 
Dr. J1. T. 
Clevelande
J. J. Kamesis, Dr.

Clevelando Lietuviai gali pa
sigirti tuo kad yra vienatiniai 
pasaulyje kurie už pačios 
tuvos ribų turi pasistatę 
tautinį paminklą. Tai yra 
tuvių Kultūrinis Darželis,
rį kiekvienas Amerikos Lietu
vis privalo aplankyti.

Su laiku šis Darželis pataps 
visos Amerikos Lietuvių šven
tovė, kur visi norės atkeliauti ■ 
pamatyti. Jame jau stovi Dr. 
Jono Basanavičiaus paminklas, 
tuoj bus pastatyta Dr. Vinco 
Kudirkos, Poeto Maironio, 
puošnus Birutos Fontanas.

Kaip Darželis atsirado ?
Lietuvių Darželio idėją iškė- 
“Dirvos” redaktorius K. S.

ir i

su-
su-

Adv. Nadas Rastenis
Amerikos Lietuvių veikėjas

Daktarų 
sekančius: 
pirmutinis 
venęs; Dr.
A. J. Kazlauckas ir Dr. P. P. 
Palšis — šie yra Clevelande 
augę; Dr. F. M. Lait (Matu
laitis), visiems SLA. nariams 

! žinomas veteranas, ir Dr. S. T. 
Tamošaitis, dentistas.

Advokatų turime: Adv. Na
das Rastenis, Adv. Jurgis

. . „ trukonis, Adv. Kazebekas, Adv.
bet ji suskilus j kelias * A. Montville,. Adv. Jurgis Ja- 

Socialistų čia yra tiktai kubauskas (Jakubs), V. J. Pu- 
jų buvus 3-čia! gheris ir Pj J. Keršis.

j- Finansinės įstaigos Lietuvių 
\ pradėta organizuoti prieš porą 
i desėtkų metų, kada atsidarė 
j The Lithuanian Savings and 
j Loan Association. Paskiau įsi
steigė The A. B. Savings and 
Loan Co., kurią vedė A. B. Bar
toševičius, 
Dabar likus

Kitos Draugijos
Draugijų tvėrimosi laikotar- 

' Pyje jų priorganizuota visokių j 
ir Clevelande.

Clevelande stipriausia stovi 
Lietuvių katalikiška srovė, po 
jų tautinė, paskui gi komunis
tinė, 
dalis, 
keli palaidi, i 
kuopelė išnyko su komunistų 
užėjimu. Ji niekad nepajiegė! 
nei atsigaivinti. x

Bendrai dabar įvairių drau
gijų ir kuopų yra arti trys'de-1 
sėtkai. Iš jų stipriausios yra 
tautinės — Du. Vinco Kudirkos 
Draugija ir SLA. 14-ta kuopa, 
šioje kuopoje per eilę metų tu
rėta bėdų su socialistais, pas
kui su komunistais, tačiau tau
tininkai galiau paėmė visišką ■ 
kontrolę joje.

Katalikai turi dvi parapijas, | Seniau buvo daug turtingų biz- 
šv. Jurgio suorganizuotą prieš nierių, dabar tokių piniguočių 
pabaigą pereito šimtmečio 
priemiestyje Collinwoode mažą 
parapiją, Nesilaujančios Pagal
bos Motinos Dievo', sutvertą 
1929 metais. Pirmojoje klebo
nauja Kun. Vilkutaitis, antro
je — Kun. Karužiškis.

Bal-

“Dirvos” įsteigėjas, 
tik pirmoji.

Bizniškų Lietuviškų Įstaigų 
yra kelios
Lietuviški bizniai yra smulkus.

didesnės, visi kiti

neturim.
Lietuvių Salė, kurioje atsi- 

buna seimas, yra vienatinė šios 
kolonijos Lietuvių visuotina pa
stogė, neskaitant bažnytinių 
salių, kur taip pat rengiama vi
sokios pramogos.

lė
Karpius 1929 metais, tuoj po to 
kai dalyvavo žydų veikėjų su
šauktame susirinkime, kuriame 
jie padarė tarimą steigti žydų 
Kulturinį Darželį, žydų Dar
želis, jau dabar užbaigtas, bu
vo pirmutinis Tautinis Darže
lis, Lietuvių Darželis susikūrė 
antras, kuomet “Dirvos” re
daktorius paskyrė Lietuvių 
Kultūriniam Darželiui pirmą 
piniginę auką ir sušaukė Lietu
vius į susirinkimą Lietuvių 
Darželio idėjai kūnyti, nors ne
žinota ar bus galima iš miesto 
gauti tam tikslui žemės.

Lietuviai susirinko, tam 
manymui prijautė ir keletas 
dėjo savo aukas.

Tautinių Darželių idėja pati
ki ir ' miesto valdybai, nes ji 
tada rengėsi prie rinkimų ir 
esančioji miesto administracija 
norėdama gauti visų tautų pi
liečių paramos, sumanė pasiū
lyti visoms tautoms darželiams 
sklypus, už< parėmimą rinki
muose .... Apie Tautų Darže
lius tuolaikinė miesto valdyba 
mintį gavo nuo žydų, kurie bu
vo sudarę komitetą ir nuėję 
prašyti skirti jų Darželiui že
mės.

Lietuviai, kaip tik sudarė ko
mitetą savo Darželio idėjai pla
tinti, nuo to laiko nepasiliko 
užpakalyje didžiųjų tautų: žy
dų, Vokiečių ir Italų. Po žy
dų, Vokiečiai ir Italai atidarė 
savo Darželius, nes tai didelės, 
turtingos tautos. Bet mes Lie
tuviai vis neužsileidome, ir štai 
Birželio 11 d. 1933 metais, su 
didelėmis iškilmėmis •— kokių 
nesurengė nei tos didžiosios 
tautos — savo Darželį atidarė
me pastatydami jame Dr. Jono 
Basanavičiaus paminklą.

Apie 15 kitų tautų, didesnių 
už mus, su savo Darželiais pa
siliko toli užpakalyje.

P'WA Lietuvių Darželiui iš
statyti paskyrė apie $37,000, 
bet paminklus ir pagražinimus 
reikia savo pinigais pirkti.

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjungą sudaro visos vietos 
katalikiškos ir tautinės draugi
jos ir kuopos. Rep.

! čiai bus priimti ir pavaišinti 
j kitokiu budu negu tik pikniku. 
Ir tas atsitiks Clevelande.

Iki šiolei, kas du metai į sei
mą važiuodamas, SLA. delega
tas turėdavo vargti iki pusnak- 

j čio sekmadienį prieš seimą, iki 
suranda seimo komisijos ren
giamą pikniką. O daugel atve
jų būdavo kad vos suradus vie
tą, po visos dienos jieškojimo, 
vakarop užeidavo lietus....

Kituose seimuose štai kokios 
delegatams vaišės būdavo:

Sekmadienį — piknikas 
PRAKALBOMIS;

Pirmadienį — banketas 
PRAKALBOMIS;

Antradienį — prakalbos 
PRAKALBOMIS;

Trečiadienį — koncertas 
PRAKALBOMIS. .. .

Ir taip veik visą savaitę
legatai ir svečiai turėdavo var
gti klausydami tų pačių kalbė
tojų tomis pačiomis temomis 
sargdinančių kalbų.

Clevelando Seimo Rengimo 
komisija padarė radikalę per
mainą senos seimų pramogų 
tvarkos:

SU

su
SU

SU

de

Pirmiausia, delegatams ir 
svečiams supažindinti pakvies
ta vietos poniutės ir panelės, 
plačiau apsipažinusios su Ame
rikos Lietuviais, kurios darbuo
sis svečius ir viešnias vieną su 
kitu supažindinti. Kurie dele- 
gatai-svečiai norės su kuo kitu 
susipažinti, viskas ko reikės tik 
užsiminti toms Vaišnioms: jos 
turės prisikabinusios tam spe
cialius ženklelius, iš kurių jas 
pažinsit. Taipgi visa Seimo 
Rengimo Komisija turės savo 
ženklelius — tautiškų spalvų: 
geltoną-žalią-raudoną juostelę.

“PIRMOJI NAKTIS”, sekma
dienį, Birželio 21. paskirta de
legatų ir svečių susipažinimui, 
kur nebus jokių prakalbų, tik 
pasišokimas ir juokingas kaba
retas, Lietuvių salėje.

Oficialis svečių priėmimas 
Lietuvių salėje prasidės nuo 6 
vai. vakare. Programas nuo 
8:15 vak. Įžanga tik 25c., ir 
dalyvauti prašomi visi, svečiai 
iš kitur ir vietiniai.

Viršutinėje salėje bus stalu- 
kai, apie kuriuos svečiai sėdės, 
viduryje grindų bus palikta 
vietos šokimui, ir visi svečiai 
bus maišomi ir šokdinami.

JAUNIMO VAKARAS taipgi 
yra viso pirmas toks surengi
mas, kuriame taipgi nebus pra
kalbų, o tik jaunimo vaidini
mas, kabaretas, ir pasivaišini- 
mas.

Jubilejiniame bankete komi
sija nustatė neduot niekam kal
bėt, su išėmimu vieno ar kito

svarbaus asmens, ir tik' minu- 
tą-kitą.

Visiems kalbėtojams paskir
ta pirmadienio vakaras, kuria
me jie galės išsikalbėti palias, 
o • kitais visais vakarais duoti 
delegatams ir svečiams turėti 
savo pinigų vertės malonumo.

Kalbėtojams patartina pasi
ruošti su naudingomis, į ateitį 
žiūrinčiomis kalbomis, o ne vi
siems ta pačia tema kalbėti — 
ką jie nuveikė. Reikalinga su
manymų ir planų KĄ VEIK
SIM ! Rep.

šis vaizdas parodo iškilmes Lietuvių Kultluriniam Dar- 
želyje Birželio 11, 1933 metais, kuomet Lietuvos Minis- » 
teris B. K. Balutis pribuvęs iš Washingtono padovano- * 
jo Clevelando miestui iš Lietuvos atsiųstą, Lietuvos 
valdžios padovanotą Dr. Jono Basanavičiaus biustą.

BENDRA AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTINE 
KONFERENCIJA

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

geros valios Lietuviai, rengkitės dalyvauti Bendro
je Tautinėje Konferencijoje, kuri ivyks 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, Įgaliokit savo atsto- ■ 
vus šioje Konferencijoje dalyvauti. •

NEUŽMIRŠKIT APLANKYTI

Lietuvišką Kaimą

5 & 
juIy

AUGUST
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ENJOY COMFORT . . . HEALTH ... HAPPINESS AND 
RECREATION AT THE 'PLAYGROUND OF THE 
GREAT LAKES".-JUNE O to SEPT. 7—GLAMOROUS 
DAYS AND NIGHTS AWAIT YOU. ENDLESS ENJOY
MENT FOR. YOUNG AND OLD.

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

Name----------- _----------------------- -------------------------------------------------------------------------- -  —
Address__________________________________________ _______ __________

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 dcsiic, even to picnic grounds. Above all, you will marvel at 
the scenic beauty of this glorious wooded peninsula.

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 cars. Ample garage facilities.

MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ONCE. TO

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

GREAT LAKES
PARODOJE

CLEVELANDE v BIRŽELIO 27 IKI SPALIU 4 
Ištisą vasarą — per 100 dienų

Visi Clevelando Svečiai ir Delegatai kviečiami apsilan
kyti tikrame Letuviškame kaime Didžiųjų Ežerų Paro
doje, kuri atsidarys Šeštadienį, Birželio 27 d. — Tautų 
skyriuje rasit Įrengtas dvi Lietuviškas bakūžes, kurios 
jums primins Lietuvą. Bakūžes operuos visą parodos 
laiką trus Clevelando Lietuviai biznieriai.

Širdingai užkviečia jus visus apsilankyti 
KAZYS OBELIENIS ’ <, \
JUOZAS BLAŠKEVIČIUS
JONAS BRAZAUSKAS ’ ’



JONINES RAMBYNE
Milžiniškas Laužas, kuris Nušvies ir Vokiečių 
x Valdomas Lietuvių Žemes

Pagėgiai. — Birželio 20 ir 
21 dieną Rambyno kalne ruo
šiama Joninių šventės proga di
delės iškilmės. Kartu bus mi
nimą ir 17 metų šaulių Sąjun
gos Įsikūrimo sukaktis. Sukak
tuves minės XX šaulių Rinkti
nė. Visos rinktinės apie 40 
šaulių burių suplauks į Ram- 
byną ir čia jau iš vakaro Birž. 
20 suvaidins misteriją nakties 
tamsumoje. Vaidinimai eina 
vienoje dauboje kuri atrodo 
kaip amfiteatras. Čia gali su
tilpti keli tūkstančiai žmonių 
ir visi gali gerai matyti vaidi
nimus. Į tą daubą iš Rambyno 
kalno daroma eisena su fakelais, 
žibintais ir kitomis šviesomis. 
Šiais metais vaidinimą paruoš 
valstybės teatro patyręs artis
tas p. Laucius. Paprastai į vai
dinimus suplaukia tūkstančiai 
žmonių ir visi išeina sujaudinti 
mistiškumu ir gražiais vaidini
mais. Pasakojama kad dauba 
kurioje dabar vaidinimai eina 
senovėj e buvo paruošta baud
žiauninkams kankinti.

Prieš vaidinimą 'Lietuvos 
skautai sukurs milžinišką lau
žą,- kad ne tik Mažoji Lietuva 
matyti] prasidedant Rambyno 
šventę, bet ir visa Prūsų Lietu
va, kurioje šiandien Lietuviai 
neša labai sunkias dienas nuo 
Vokiško jungo. Laužui degant 
Mažosios Lietuvos Patriarchas 
Martynas Jankus pasakys savo 
žodį. Jo žodis paprastai yra 
Ranibyno šventės atidarymas. 
Jau pereitais metais buvo visos, 
Rambyno šventės kalbos ir Rai
nos transliuojamos per radio. 
Gal but ir šiais metais tai pa
siseks pravesti. Po Patriarcho 
kalbos prasideda vaidinimas. 
Jis paprastai tęsiasi apie 2 vai.

Po to išvakarės programas 
skaitosi baigtas ir visi rengiasi 
poilsiui ir laukia rytojaus die
nos ir iškilmių. Sekančią die
ną jau iš anksto ryto pradeda 
važiuoti iš visos Lietuvos žmo
nės garlaiviais Nemunu, trau
kiniais iki Pagėgių ir autobusais 
iš tolimų Lietuvos kraštų, o vi
si artimesnieji su gražiai ber
želiais apkaišytais vežimais. Jau 
8-9 valandą Rambynas atrodo 
kaip didelis miestas, nes čia 
jau vaikšto, bėgioja, šoka, žai
džia keli tūkstančiai žmonių. 
Kartais žmonių kiekis siekia 
net iki 10,000. Paprastai, Lie
tuvos pušims kvepiant, prade
dama sportas. Čia žaidžiama 
Kojasviedis, krepšiasviedžiai, sa
kalų gimnastika ir daug kito
kio sporto. Atvykę visi mato 
gražiai papuoštą Rambyną; vi
sur tik matosi musų trispalvė, 
vainikai, užrašai ir šūkiai ir 
daug ko kito. Muzikos garsai 
giažiai aidi per senas Rambyno 
pušis. Kiek vėliau prasideda 
šaulių, Santaros ir kitų organi
zacijų paradas, po to kalbos, 
Lietuviškos skambios dainos, 
kurias išpildo vietos ir iš visų 
Lietuvos kraštų suvažiavę cho
rai. Kanklių muzika ir tuo iš
kilmingoji dalis baigiama. Ta
da seka bendri pietus, kurios 
paprastai ruošia Elzė Jankytė, 
bendras kalno apžiūrėjimas ir 
pasilinksminimas. Taip praei
na didžioji musų Rambyno 
šventė, kuri traukia labai daug 
žiūrovų—kiekvienas gyvas Lie
tuvis stengiasi į ją atvykti pa
sižiūrėti. Juo labiau musų bro
liai ir sesės parvykę Į savo 
tėviškę stengiasi aplankyti tą 
istorinę Lietuvių šventovę, ku
rioje yra seniausi musų prose- 
nuvliai gyvenę. Jie čia meldė
si iš čia jie stebėjo savo tėvy
nės priešus ir skelbė pergales. 
O mes šiandien taip pat čia su
sirenkame, pasižiūrėti Į plačius 
Lietuvos laukus kurie guli an
troje puseje Nemuno, o musų 
broliai ten kenčia sunkias gy-

kame tik pasisemti jiegų iš 
praeities. Ir tikrai daugelis 
musų brolių ir sesių gryžta iš 
tos šventės su susikaupimu ir 
pasiryžimu daugiau dirbti sa
vo tėvynės labiau, kad jos nie
kas neišplėštų iš musų rankų.

Taigi dar ilgai skamba Ram
byno šventės aidai lankiusiųjų 
ausyse ir jie ilgai dar prisime
na kad Rambynas yra Lietu
viška šventovė, kuri jungia Lie
tuviškas jiegas ir stiprina jas 
tolimesniems žygiams.

,i Arūnas.
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IŠ VVS. DELEGATO 
VEIKLOS GEGUŽĖS

MĖNESĮ
Vilniui Vaduoti Sąjungos de

legatas Amerikoje, V. Uždavi
nys, Gegužės 5 d. atvykęs Į 
Shenandoah, Pa., rytojaus die
ną aplankė žymiuosius vietos 
Lietuvius ir vietos dienraščio 
“Evening Mail” redakciją, ku
ri palankiai atsiliepė apie V. 
Uždavinį, kaipo Europos žur
nalistą.

Gegužės 7 d. V. Uždavinys 
laikė paskaitą apie Lietuvą ir 
jos reikalus, apie pavergtą Vil
nių, Shenandoah Lietuviškos 
mokyklos mokiniams, paskai
tos klausėsi apie 140 vaikučių. 
Mokyklą veda seserys Pranciš- 
kietės. Mokykla įsteigta dar tik 
pirmi metai, Kun. J. Karaliaus 
rūpesčiu.

Gegužės 8 d. WS. delegatas 
aplankė Mahanoy City, Pa., su
sipažino su vietos Lietuviais, 
aplankė “Saulės” redakciją ir 
kitas įstaigas.

Kadangi karštomis Gegužės 
pradžios dienomis sunkoka su
rinkti žmones į uždaras sales, 
ypač tai sunku padaryti šiokia
dieniais, tai Gegužės 10 d. sek
madienį V. Uždaviniui teko lai
kyti paskaitas net trijose vie
tose: Maiseville, Pa., Mahanoy 
City, ir Shenandoah. Nedide
lėje Maiseville Lietuvių parapi
joje nedaug susirinko žmonių, 
bet jie domiai klausėsi paskai
tos Vilniaus reikalais ir sume
tė $3.75.

Mahanoy City susirinko daug 
daugiau žmonių, įsteigta VVS. 
skyrius, platinta VGF ženklai 
ir pasai, be to sumesta $11.23 
aukų.

Shenandoah Lietuviai tą die
ną minėjo Motinos dieną, kur 
buvo pakviestas V. Uždavinys 
laikyti paskaitą apie motinos 
reikšmę jaunimui. Po paskai
tos sumesta $7.37.

Gegužės 11 d. tame pačiame 
Shenandoah V. Uždavinys kal
bėjo jaunimui, susispietusiam 
į chorą (varg. Grigoraičiui va
dovaujant), plačiai pasakoda
mas jauniesiems apie naująją 
Lietuvą, ne tokią kokią jų tė
vai paliko. Jaunimas sudarė 
V. G. Fondo pasų ir ženklų pla
tinimo punktą.

Gegužės 14 d. panašų pasi
kalbėjimą su jaunimu turėjo 
nuvykęs į Minersville, Pa.

Gegužės 15 d. nuvyko į Wil
kes-Barre, Pa.

Gegužės 17 d. kalbėjo dvie
jose vietose: Plymouth, Pa., 
Lietuvių parapijos salėje, kur 
įsteigta VVS skyrius, ir Wil
kes-Barre, LRKSA. kuopos su
rengtame vakarėlyje.

Gegužės 18 d. nuvyko į Pitt
ston, Pa.

Gegužės 20 d. padarė platų 
pranešimą apie VVS veikimą 
Lietuvoje, VVS Pittstono sky
riaus veiklesniems nariams ir 
vietos organizacijų atstovams.

Gegužės 21 d. V. Uždavinys 
draug su atvykusiu tuo laiku 
tenai VVSCK-to nariu Prof. F. I

Apsilankyki) Petro Rimšos Meno Kurinių Parodoje
Carter Viešbutyje Visą Savaitę Laiko Birželio 21 iki 27

sistengti šią parodą aplankyti.

Ši Petro Rimšos meno kuri
nių paroda įvyksta Clevelande 
— paroda atkeliama tiesiog iš 
Chicagos, kur su dideliu pasi
sekimu įvyko Sherman Hotel, 
Chicagos vidurmiestyje.

Po Chicagos, Clevelandas pir
mas gauna Rimšos Kurinių Pa
rodą, kurią SLA. seimo ir kitų 
suvažiavimų proga gaus pama
tyti plačios Amerikos Lietuviai 
svečiai.

Paroda bus visą savaitę lai
ko, Birželio 21 iki 27 dd., tame 
pačiame viešbutyje — Carter 
Hotel — kur apsistoję SLA. 
seimo delegatai.

Viešbutis randasi ant Pros
pect Avenue, prie East, 9-tos g.

Inėjimas į Parodą nemoka
mai. Visi vietos Lietuviai ir 
kitų miestų svečiai privalo pa-

Kemėšiu kalbėjo Kingston, Pa., 
Lietuviams. Surinkta $12.49 
aukų Vilniaus reikalams.

Gegužės 22 d. minėti abu at
stovai kalbėjo Luzeme, Pa., 
Lietuviams, įsteigta naujas V. 
V. S. skyrius, surinkta $9.33.

Gegužės 24 d. Pittstono VVS 
skyrius surengė platesnį Vil
niaus paminėjimą, kuriame kal
bėjo Kun. J. Kasakaitis, Ant. 
Galinskas ir V. Uždavinys. Au
kų surinkta $10.01.

Geg. 25 d. VVS delegatas 
sugryžo į Wilkes-Barre, Pa.

Geg. 26 d. išvyko į Pitts
burgh, Pa.

Geg. 27 d. kalbėjo Pitts
burgh© Šv. Vincento parapijos 
salėje, susirinkusieji sumetė 
$10.04.

Gegužės 28 d. V. Uždavinys 
nuvyko į Homestead, Pa., kur 
šv. Petro ir Povilo salėje laikė 
viešą paskaitą, nors del kai ku
rių sąlygų klausytojų nedau- 
giausia buvo, bet ir tie Vil
niaus reikalams sudėjo $7.66.

Gegužės 29 d. delegatas kal
bėjo Pittsburgh© Lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos salėje, kur 
buvo surengta platesnis Vil
niaus minėjimas. ' Be delegato,
kalbėjo Kun. J. Skripkus, Kun. 
M. Kazėnas ir kiti. Aukų su
rinkta $12.66.

Gegužės 30 d. visa Amerika 
mini mirusius, puošia kapines. 
V. Uždavinys dalyvavo Pitts
burgho Lietuvių kapinių šven
tėje ir tą pačią dieną kalbėjo 
Seserų Pranciškiečių vienuoly
no seserims ir jų auklėtinėms 
akademikėms. Sudaryta Vil
niaus Geležinio Fondo punktas, 
užsakyta daug Vilniaus pasų ir 
ženklų.

Geg. 31 d. nuvykęs į Bridge
ville, Pa., laikė viešą paskaitą, 
kur sumesta aukų $12.55.

Birželio 1 d. V. Uždavinys 
aplankė Miss Mitchell, kuri rū
pinasi Europos Tautų Kamba
rių įrengimu Pittsburgho Uni
versitete, susipažino su Lietu-

venimo ir persekiojimo dienas. 
Mes taip pat sprendžiame kad 
ateis laikas kada jie nebeken- 
tės ir laisvi su mumis drauge 
švęs Rambyno šventes. Bet 
šiandien į tą balną mes susiren-

HE’S USING 
MOTOR- 

MATCHED-

Petras Rimša yra vienas iš 
pirmiausių ir įžymiausių musų 
menininkų-skulptorių, kurio ke
letas kurinių matosi šiuose at
vaizduose. Chicagos Ameriko
niškų laikraščių kritikai jo ku
rinius įvertino labai aukštai — 
musų skulptorių prilygino prie 
nemirtinųjų garsių pasaulinių 
kūrėjų.

vių kambario planais ir ekspo
natais, plačiai išsikalbėjo apie 
kulturinius Amerikos* reikalus.

Birželio 3 d. delegatas pada
rė platų pranešimą Pittsburgho 
veikėjams ir jų organizacijų 
atstovams susirinkusiems (su
važiavusiems) už miesto Į va
dinamą Lietuvių Country Club, 
kur dalyviai įvertindami WS. 
darbą Vilniaus fronte, sumetė 
$20.11c tam darbui plėsti. Be 
to, užsisakė ne vienas “Musų 
Vilnių” ir platokai diskusavo 
Vilniaus reikalus.

Birželio 4 d. Lietuvis biznie
rius J. Jeznis surengė V. Už
daviniui išleistuvių pietus, ku
riuose dalyvavo keliolika žy
mesnių Pittsburgho Lietuvių, 
kurie išleisdami savo svečią nu
pirko jam dovaną •— Ameriko
nišką siutą.

Birželio 5 d. VVS. delegatas 
išvyko iš Pennsylvanijos vals
tijos į Ohio, į Clevelandą, kur 
žada ilgiau užtrukti, pasilsėti 
ir susitikti su Lietuviais Ame
rikiečiais suplaukiančiais Bir
želio 19—27 d. į įvairius sei
mus ir kongresus.

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
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.

THE COLUMBIA REFUSING COMPANY

SLA. SEIMO DELEGATŲ APSISTOJIMO 
PETRO RIMŠOS MENO PARODOS 

VIEŠBUTIS

IHCTIEIL CaWTIEIR
HEADQUARTERS

Lithuanian Alliance of America
JUNE 21 TO 27, 1936

The Management of the Hotel Carter extends a hearty welcome 
to the Lithuanian Alliance of America

THE CAFE-BAR INCLUDES
The Old Cleveland Room 
The Blackbird Room 
The Gun-Room

The Lorenzo Carter Dining Room 
The Colonial Room and Coffee Shoppe

In these rooms the finest cuisine and liquors are 
served at prices that are reasonable.

We want you to enjoy yourself and come again.
HARRY G. DEAN FAY M. THOMAS
Mrg. Sales Promotion Manager

GASOLINE
A PENNZOIL PRODUCT

CLEVELAND, OHIO

GATVEKARIS 
GALI BŪTI 

PELNINGAS 
PARTNERIS

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

Prielankumo
Kampelis

(laiškas į Cleveland R’way) 
Aš .pamečiau dešimtuką 

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

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

Jo numeris yra 5-116. 
Noriu kad jus1 žinotumėt 
jog aš gerą pasielgimą 
įvertinu.—R. D.

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

Cleveland 
railway 
COMPANY



IŠ LIETUVOS
Užsimušė Du Lakūnai
Kaunas. — Gegužes 20 d., 

laike kariško lėktuvo nelaimes 
susižeidė karo aviacijos kapi
tonas Povilas Nekrošius. Už 
kelių valandų, neatgavęs sąmo
nės, jis mirė.

Vasarine Ekskursija

1933 metais Kapt. P. Nekro
šius lankėsi Amerikoje, kuomet 
žuvo lakūnai Darius ir Girėnas.

Velionis gimė 1906 m., smul
kaus ūkininko pastogėje, Ka- 
ružiškių kaime, Pane v. apskr., 
Velžio vai.

Už poros savaičių vėliau, ki
toje nelaimėje užsimušė kariš
kas lakūnas, vyr. pusk. Vytau
tas Sargautas. Jis paėjo š Ra
guvos vai., Juostininkų k., Pa
nevėžio apsk. Gimęs 1912 :n. 
Lapkričio 10 d.

Nelaimė ištiko jam su kitu 
lakunu. Leit. Krasnicku, skren
da "t Į Palangą šaudymo prati
mams. Jiedu pateko j rūką, 

Į lėktuvas nustojo lygsvaros ir 
buvo priverstas leistis. Kras- 
nickas parašiutu iššoko ir liko 
gyvas. V. Sargautas užsimu
šė. “L.A.”

Išplaukia iš New Yorko 
LIEPOS-JULY 1, 1936

G
 Moderniškam motorlaivį 

ripiholm 
NEW YORK — KLAIPĖDA

(Per Cothenburg-Stockholmą)
Iš New Yorko j Golbcnburgą kelionė 
tęsis 8-9 dienas. Iš Gotbcnburgo eks
presiniu traukiniu keleiviai vyks per 
gražiąją ir Lietuvai draugingą Švediją 
(6 vai. laiko) j Stockholmą. Iš Stock- 
holmo puošniuoju gairlaiviu "MARIE 
HOLM" tiesiog į Klaipėdą. Keliones 
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

Drottningholm ................. Liepos 11
Gripsholm .......................... Liepos 25
Kungsholm ................. Rugpjūčio 18
Drottningholm Rugp. 27
Platesnių žinių suteiks ir parduos 
.laivakortes visi musų autorizuoti 
laivakorčių agentai ir visos Š. A. L. 
raštinės.

SWEDISH AMERICAN LINE 
>36 Fifth Ave. and 4 W. 51st Street 

Rockefeller Center, N. Y. City

NUŠOVĖ MYLIMĄJĄ
Pavydumo apimtas, tūlas F. 

J. Check, 41 m. amžiaus, buvęs 
porą kartų vedęs vyras, atsi
lakęs į namus pas savo buvu
sią mylimąją, Elizabeth Wei
nert, 32 m. amžiaus, gyvenan
čią Elliotte, Pittsburgho prie
miestyje, užtikęs ją sėdint su 
kitu vyru, vienu šuviu mirtinai 
sužeidė. Ji mirė ligoninėje po 
operacijos.

Mergina pamačius jį atli
pant laiptais užklausė ko jis 
čia atėjo.. Jis atsakė noris at
gauti pinigus kuriuos jis jai 
davinėjo. Ji atsakė kad jau 
atsilyginus su juo. Tada jis 
išsitraukęs revolveri paleido Į 
ją šūvį. Su ja buvęs vaikinas 
smogė jam Į žandą taip kad jis 
nusirito astuoniais trepais že
myn. Vėliau jos brolis žmog
žudį surado ir atidavė polici
jai.

i VILNIUS KRAŠTE 
vėl uždare lietu

viu įstaigas
Kaunas. — šiomis dienomis 

Vilniaus krašte vėl buvo užcia- 
, ryta devyni Lietuviški Šv. Ka
zimiero draugijos skyriai. Aš
menos apskrities Storasta už
darė Dieveniškio valsčiuj esan
čius Lietuvių šv. Kazimiero 
draugijos skyrius: Biliuose, Di
džiuliuose, Mačiuliuose, Ryma- 
šiuose ir žižmuose.

Vilniaus-Trakų apsk. galuti
nai uždaryta tos pačios draugi
jos skyriai Knistuškėje :'r Gu- 
dzinykuosc, Gervėčių vais.

Švenčionių apskr. Storastos 
įsakymu Gegužės 27 d. uždarė 
anksčiau sulaikytus skyrius 
Bajoruose ir Lasiuose.

Taip Lenkai naikina paskuti- 1 
nius Lietuvių liaudies kultini- j 
nirno židinius Vilniaus krašte.

Nežiūrint Lietuvių protestų, 
tų skyrių uždarymai Lenkų vy
riausybės patvirtinti. “L.A."

ŽIAURI MIRTIS
Panevėžys. — Rozalimo val

sčiuje, Zigmantiškių k., užtai
sytu bertoleto druska šautuvu 
nusišovė Čekanauskas. šūvis i 
buvo toks smarkus kad nunešė ; 
jo visą galvą. Sakoma jis nu- ' 
sižudęs del peididelės meiles: 
mylėjęs tris merginas, ir visą 
trijų spiriamas, nežinojęs ku
rią vesti.

Čekanauskų šeimoje jau tre
čias brolis nusižudąs. Tsb.

Prrktiška
Kelionių
Knygele

Jeigu manėt šią vasarą važiuoti kur pasi
važinėti, rašykit Į mus ir prašykit knygelės 
“Looking Ahead", musų naujo 1936 metų 
kelrodžio. Jis yra nepaprastai naudingas 
ir visur kelionėje bus reikalingas. Jame nu
rodoma ir tikros kelionės išlaidos diena iš 
dienos, ir sudarys vertingą dali jūsų kelio
nių kolekcijos ateities metams. Iškirpkit <r 

' prisiųskit mums kuponą kuris telpa apačio
je. Knygele gausit visai dykai.

Potvinis Padare Du Mi
lijonu Litų Nuostolių 
Kaunas. — Kaip žinoma, šį 

pavasarį buvo labai didelis Ne
muno potvinis, nuo kurio skau
džiai nukentėjo Kauno miesto 
senoji dalis. Potvinio metu be 
stogių buvo likę apie 10,000 
Kauno gyventojų. Be to, van- | 
duo buvo užliejęs daug namų, j 
iš kurių dalį buvo apgriovęs :r 
apgadinęs.

Potvinio nuostoliams - apskai
čiuoti jau seniau buvo sudary
ta tam tikra komisija. Dabar 
ši komisija savo darbus jau 
baigė ir nustatė potvinio pada
rytus nuostolius. Komisija ap
skaičiavo kad vien tik Kaune 
ir Kauno apskrityje Nemuno 
potvinis buvo palietęs apie 10 
tūkstančių šeimų. Išviso Ne- 
mu-.-o potvinis vien tik Kaunui 
padarė apie du milijonu litų 
nuostolių. Del to dabar Lietu- j 
vos valdžios įstaigos :r Kauno 
miesto savivaldybė suka galvas 
kaip Kauną ir prie Nemuno 
esančias vietas galima butų ap
saugoti nuo pavasariškų Ne
muno potvinių. „ Tsb.

^ VIETINES J
BAIGĖ HIGH SCHOOL

Juozo ir Kostancijos Paulu- 
kovičių sūnūs Arnoldas Birželio 
10 d. užbaigė East High no- 
kyklą. Buvo gabus mokinis, 
gavo pasižymėjimus ir pagyri
mus. Rudenį Arnoldas žada 
stoti į universitetą.

Arnoldo mokyklos baigimo 
dieną tėvai su giminėmis ir 

' draugais surengė jam Dumb
liausko Įstaigoje pokilį.

Keletas jų artimų draugų 
kurie pokilyje negalėjo daly
vauti, prisiuntė jaunam moki
niui dovanas, už ką tėvai T 
Arnoldas taria širdingą ačiū.

Paulukevičiai yra seni “Dir
vos” skaitytojai, geri, ramus 
žmonės. Pasitikime kad ir jų 
sūnūs seks tėvų pėdomis ir ne
pamirš Lietuvystės. Rep

HIPPODROME
Pradedant šios savaitės šeš

tadieniu, Hippodrome Teatre 
bus rodoma visą savaitę puiki 
nauja filmą, “Private Num
bers“, su Robert Taylor.

Veikale Taylor, milijonieriaus 
sūnūs. Įsimyli Į gražią tarnai
tę. Tos rolę vaidina pragarsė
jus artistė Loretta Young, ir 
kurie matys juos tams veikale 
tikrai-pamylės juos abu.

Prie jų dar vaidina kiti gerai 
žinomi artistai.

Prie to. bus rodoma kitos 
įdomios filmos, juokai, ir sa
vaitinės žinios.

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).

‘•M A RC UTĮ S”
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu j mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
x 6812 So. Western Ave. 

Chicago. Ill.

NEW YORKE
Musų dainininkas Norbertas 

į Skii-bantas šiose dienose lanko
si New Yorke. Gryš dainuoti 
SLA. seimo koncerte.

AUKOS DARŽELIUI
Per P. P. MuliolĮ aukavo:

Juozas ir Rožė
Sadauskai $10.00

Kultūros Draugija 10.00
LRKSA. 50 kp. 5.00
J. Gražiulevičius 1.00
Per Adelaide Miliauskaitę:
F. Samuolis 1.00
Košt. Pastarnokienė 1.00
LRKSA. 8 kp. 2.00
Louis Newman Co. .50
Mr. ir Mrs. W. Krause 5.00
Beatrice Palub 2.00

Per J. PoItcriCite ir
A. Vilčinskienę aitkavo:

Adele-Marie Spūdis 1.00
Dorothy Spūdis 1.90
Kazimieras Subris 1.00
George Dovidaitis 1.00 |
D. Macyauskas 1.00 |
J. Mačiuta .50
A.» Babrauskas .50
Kitos aukos:
Jonas Rakauskas 1-00
K. Taraškevičius .50
P. Ramoška .50

“Queen Mary” Greit 
Perplaukė

The Cunard White Star Li
nija gavo kablcgramą iš Liver
pool ofiso kad naujas laivas 
“Queen Mary” savo kelionėje 
iš New Yorko atgal greitai ;ui-

DARBtNINKĖ NAMAMS
Kas nori senyvos moteries į 

namus, kreipkitės “Dirvon”. 
Moku visokį namų darbą, bet 
sutinku dirbti tik po dieną ar 
dvi į savaitę.

IŠKIRPKIT ŠĮ KUPONĄ

THE OHIO BELL TELEPHONE CO.
Room 2132 750 Huron Road

Cleveland, Ohio _

ATRASTAS PRIEŠ METUS 
NUŽUDYTAS ŽMOGUS

Kėdainiai. — Praeitų metų 
Birželio 30 d. išėjo iš namų :r 
nuo to laiko dingo be žinios-; 
Antanas Ančerevičius, 26 m. 
amžiąus, iš Biliūnų 'k., Baisoga
los vai. Visi dingusio jieškoji- 
mai baigėsi be paseku.

šiomis dienomis Grinkiškio

I gryžo atgal ir keleiviai kurie
I
į vyko j tolimesnes Europos da- 
| lis pasiekė savo namus į septy

nias dienas.

HOMAN’S CAFE
7903-7905 Superior Ave.

LIKERIAI, VYNAS, ALUS.
Pas mus smagu užeiti ir 

praleisti laiką.
Atdara nuo 6 vai. ryto 

iki 2:30 nakties.

■iniiiiiiiiiiiii’iiia ųiiii'iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiii'iiiiiimiiiitiiiKiiiHiiiiiir

DELLA C. JAKUBS

Name .............................................. ..........................................

Street and No.................................................  •

City .............................................................................................

P. J. KERSIS
1130 STANDARD BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario

Ofiso Telcf. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
Norėdami pigiai pirkti namus bent kurioje miesto dalyje ar pa

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainų. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 
riausj patarnavimų.

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

valsčiaus ribose valdžios miš
ke, žmonių nelankomoje tank
mėje, buvo užtikti žmogaus 
griaučai ir supuvusių drabužių 
likučiai.

Policijos pastangomis, pa-gal 
lubų likučius, buvo nustatyta 
kad griaučiai yra dingusio An- 
čerevičiaus. Toliau policija iš
aiškino kad Ančerevičių nužu
dė trimis revolverio šūviais 
Mykolas Žeromskis, 27 m. .■.m- 
žiaus, iš Rudžių k., Grinkiį: o į 
vals. Nužudymas buvo papil
dyta apiplėšimo tikslu. Nužu
dytas Ančerevičius turėjo su 
savim 40 litų, žeromskis su
imtas. “L.A.”

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS į 
J Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- S
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- f
į sokioš Apdraudos; (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
,« miau šaukite mus negu ugniagesius (firėmonus). Si 
S Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate <
į .ir Apdraudos Agentūra ;■

i P. P. MITLIOLIS į
< 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 <

Superior Window 
Shade Co.

8300' Superior Ave.
Pilniausias Langų Užtie

salų Dirbimas ir 
Patarnavimas

J. F. O’HARA ;
Phone CEdar 3129

PATAISYMAS
Pereitą savaitę aukų sąraše 

padaryta klaida kur buvo pra
nešta Baltimorės aukotojai: i 
O. Baltrukonienė surinko $6.50 '

Iš Baltimorės, kaip buvo pa-1 
žymėta, aukavo šie: M. Jurk- 
šaitė. Lelija Gelažiutė, A. G. 
Dembinas.

Clevelarrdiečiai: S. Stankevi
čius, Jonas Lapeikis, K. Maz- 
geika.

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

patelefonuolcit del paaiškinimų
Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpinu kitokių 
apdraudą. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man jų atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5G99

E (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) • 
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų
= kambarius leidžiame dykai. į
= I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit į
| teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- j
H tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai^ ligo

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- š
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- į

E sirinkimo. Reikale telefonuokit. Ę
5 Lithuanian Funeral Home =
= 6621 Edna Avenue . ’ ENdicott 1763 :
-iciiHiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiwm'aiiiiiiiiliipitiiiiuiiHiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiin 
niiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiuiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiir 

| I. SAMAS JEWELRY j
6704 Superior Avenue

= Rengiantiems apsivesti, dabar kada Į
E ar vėliau, ir norint kų nors nusipir
ks kti iš graždaikčių — deimantų ir ;
~ į'J' \ visokių kitokių papuošalų — pir- ■

S miausi.a kreipkitės į musų krautuvę. :
4 N *{ur ras*t didžiausį rinkinį visų šių

= ""niTMTF I reikmenų. Taipgi esu specialistas
= taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir
= akiniu. Viskas žemomis kainomis.
= VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI
= KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖN.
~diiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiL

WILKELISTŪNERALHOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos- išgales ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygtis, 
be atsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais 
moderniškas.

REnderson 9292

.NAOJI Vidurmiesčio Motor Kučai Veikia
Greiti, Nauji Skaitlingi Kočai - Patarnaus 

Clevelandečiams ir Exspozitijos Lankytojams

__per Ekspozicjcs sritį 
__per krautuvių centrą 
__per biznio distriktą 
_.per teatrų ruožtą 
_ _per hetelius ir valgyklas

JCSATOGUS patarnavimas pagelbėjimui Clevelandiečiams išbėginuii iš 
gatvinio susigrūdimo mieste laike Vasaros. Ir, /labai puiki proga 

pasitarnauti iš kitų miestų suvažiavusiems svečiams j Ekspoziciją, 
sinaudokit šiuo autobusų pasitarnavimu vietoje patiems važiuoti 
savo automobiliu i susigrūdimą. Duokit miesto svečiam daugiau 
vietos pavažinėti, šie kočai operuos kasdieną, išskyrus sekma- 
nius, nuo 8 ryto iki 6 vakare. Kiekvienon pusėn košai eis 
kas o minutos. Delei žemos 5c kainos už važinėjimą, ne
bus priimama ar išduodama transferal, ir pasais nebus ga- 
Jima naudotis. Kuomet jus atvažiuosit j miestą šią vasa- . 
sąrą, atminkit keliarodį kaip ma
tot čia pat. Pasilikit savo auto
mobilį vienoje iš daugelio pato
gių ten randamų vietų ir važiuo
kit j sau reikalingą vietą greitu, 
patogiu motoriniu koču be susi
grūdimo varginimo nei jieškoji- 
mo vidurmiestyje vietos pasista
tymui savo automobilio.

E. 6 ST.

3 ST. «

CONGER

ę ji sr -g

ONTARIO ST.

H

Pa-

3

E. I ST
PUBLIC

SQUARE

birželio 27tą, Motor 
<cčų kelias bus pakel
tas nuo L a k c s i d ė 
\ venue į St. Clair 
Avenue.

CLEVELAND RAILWAY COMPANY
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UN CENSORED SIDE-GLANCES YOUNGSTOWN

Dalyvaukit SLA. Seimo Pramogose LITHUANIANS BY K. J. M.?

Daugelis Clevelando ir apie- 
linkės Lietuviu nežino ar gali
ma dalyvauti SLA. Jubilejinio 
Seimo pramogose, kurios ren-

VVS DELEGATO
VEIKIMAS

Lietuvos Svečiai jau 
CJevelande

giaina Lietuvių salėje kitą sa
vaitę, ir bankete Carter viešbu
tyje.

TAIP! Visiems galima kas 
tik norės — ar SLA. narys ar 
ne. Tos pramogos ir rengia
mos kad plačios Amerikc L’e- 
tuviai delegatai susipažintų su 
visais Cievelandiečiaiš.

Seimo pramogoj sueisit sa
vo draugus ir nčt gimines. Kur 
geriau su' jaįs pasilinksminti; 
ir gražiau laika praleisti jeigu 
ne Lietuvių salėje arb_ Carter 
hotelyje.

Dalyvaukit šiose pramogose, 
nes tai bus istoriškas Įvykis— Į 
tai yra 50 metų SLA. sukaktu
vių sėtinas musų nieste!

Plačiau ajjiė Seimo vakarus 
aprašyta ant 1-nio ir 5-to pusi.

štai maždaug kokios kainos 
bus j tas pramogas:

Birž. 21 — “Pirmoji Naktis”, 
kabaretas, svečių susipažinimo 
vakaras, Lietuvių salėje. Sve
čiai pradės rinktis nuo 6 vai. 
Įžanga bus tik 25c.

Birž. 22 — viešos prakalbos 
salėje, įžanga visiems dykai; 
pradžia 8 vai. vak.

Birž. 23 — Clevelando artis
tų koncertas — ateikit oaremti 
ir Įvertinti savo artistus. Pra
džia 8 vai-, Įžanga 50c ir 75c.

Birž. 24 — Banketas Carter 
hote'vje, Prospect b" E. 9th st., 
pradžia 8 vai., įžanga 82.

Birž. 25 — Jaunimo vaka
ras, Lietuviu salėje, pradžia 8 
vai., Įžanga 50c.

Birž. 26 — svečių artistų ir 
artisčių koncertas — pradžia 8 
vai., įžanga 75c ir $1.

Visais vakarais šokiai, gros 
Jono Apanaičio 7 muzikantų 
orkestras.

DALYVAUKIT PARO
DOJ I DARŽELI
AATRADIEN!

Visi Clevelando Lietuviai ku
rie esat liuosi nuo darbo ir tu
rit automobilius, pribukit prie 
Lietuviu salės pavėžėti Seimo 
delegatus į Lietuvių Darželi.

Paroda važiuos į Darželį an
tradieni po pietų, Birž. 23 d., 
nuo 1 valandos.

Visi steagkitės parėdyti sa
vo automobilius. “Dirvos” ad
ministracijoje galima bus gau
ti Lietuvos ir Amerikos vėlia- 
vukių ii’ kitų reikmenų.

u

Darželio Piknikas Pui
kiai Pavyko

Lietuvių Darželio metinis 
piknikas šymet buvo pasekmin- 
giausias iš visų' Darželio pik
nikų finansiškai ir visais ki
tais atžvilgiais. Tūkstantinė 
minia gražiai linksmi.:osi visą 
popietį iki vėli:a .i ir padarė 
Darželiui dilyčiai naudos.

Tas parodo kaip dar galimai 
( levelande su Lietuviais daug 1 
kas padaryti dirbant išvien. 1

Atsilankęs į Clevelandą Vin
cas Uždavinys, Vilniui Vaduo
ti Sąjungos delegatas, varo sa
vo darbą labai pasekmingai.

Kaip tik jam ir pasitaikė ge
ra proga’ sueiti daug Lietuvių, 
ir sueis jų dar daugiau seimų 
laiku.

Birželio 12 d., Lietuvių salė
je įvyko jam surengtos prakal-i 
bos, į kurias atsilankė diktokai I 
Lietuvių pasiklausyti. Kadangi ' 
tai buvo šiokis vakaras ir va-1 
saros laikas, taigi galima sakyt■ 
publikos buvo dikčiai.

Atstovas plačiai apsakė Lie
tuvos valstybės atsisteigimą ir 
Lietuvių kovas įvairiuose karo 
frontuose su visokiais priešais, 
kuriuos Lietuviai pasekmingai 
atmušė ir pastatė savo valsty
be ant kojų. Tik Lenkų ap
gaulingumu "Vilnius ir didelė 
dalis rytinės Lietuvos tapo iš 
Lietuvių atplėšta.

Priminė taip pat apie dabar
tinę padėti Lietuvoje — kad 
šalis visapusiai tvarkosi, nors 
vis randasi dar daug kas tai
syti ir gerinti, kad viskas ir 
daroma sulyg geriausių išgalių. 
Padarė palyginimą tačiau Lie
tuvos dalykų stovio su stoviu 
Lenkijoje, iš ko reikėjo net 
stebėtis, nes pasirodo kad Len
kuose viskas daug prasčiau, o 
ypač okupuotoje Lietuvoje.

Buvo parinkta aukų WS. 
reikalams — publika pasirodė 
duosni, sudėjo $18.55.

Be tų aukų, dar šiame vaka
re perduota p. Uždaviniui ank
sčiau Lietuvių Kultūrinio Dar
želio surengtame vakarėlyje su
kelti] Vilniaus reikalams pini
gų, $20.20. Tie pinigai sukel
ta pasidarbavimu Aleko Banio, 
kuris buvo paskyręs $10 pini
gais' ir dar vieną dovaną.

DARŽELIO PIKNIKE
Sekmadienį, Birželio 14 d., 

Lietuvos svečias p. Uždavinys 
atsilankė Lietuvių Kultūrinio 
Darželio Sąjungos metiniame 
piknike, kur kalbėjo ^keliems 
šimtams žmonių, čia taip pat 
parinkta aukų VVS. rėmimui, 
surinkta $13. Svečias dar iš
platino šiek-tiek literatūros.

Taigi Clevelandiečiai trumpu 
laiku Vilniaus reikalams per 
VVS delegatą sudėjo aukų be
ne daugiau negu kuri kita ko
lonija.

Piknike svečio kalba buvo ne
ilga bet Įdomi.

Clevelando Lietuviai, nors tu
ri ant savo rankų didelį darbą, 
Lietuvių Darželį, kuriam pini
gus dabar visomis pastangomis 
kelia, tačiau neužmiršta ir sa
vo kitų tautinių pareigų — ir 
štai Vilniaus vadavimo reika
lams ištiesė savo duosnią ran
ką.

Dr. Jonas šliupas

Clevelande šiuo tarpu vieši 
trys pažymus svečiai iš Lietu
vos: V. Uždavinys, VVS. dele
gatas, kuris apsibuvo pas pp. 
J. Blaškevičius.

Petras Rimša, pažymus Lie
tuvos menininkas - skulptorius, 
kurio kurinių Paroda įvyks ki
tą savaitę Carter hotelyje, pri
buvo trečiadieni, jis apsistojo 
pas pp. Karpius.

Dr. Jonas šliupas su žmona 
ir šuneliu bus svečiai pp. P. J. 
žiūriu, North Ridgeville, Cleve- 
lando priemiestyje.

Taipgi Birž. 19 pradės Ge
dėjo atvažiuoti raudonojo ‘kon
greso' atstovai ir Sandaros sei
mo delegatai.

Sandaros Seimo ir Dr. J.
Šliupo Priėmimas

šeštadienio vakare, Birželio 
20, nuo 7 vai. vakare, Lietuvių 
salėje bus Sandaros šeiminis ir 
Dr. J. šliupo su šeima sutiktu
vių banketas, šį banketą -en
gia Moterų Ratelis, o joms pa
deda vietos sandariečiai ir ki
ti geros valios Lietuviai. Ban
ketas bus Įdomus ir vaišingas. 
Kalbės Dr. Jonas Šliupas ir ki
ti žymus kalbėtojai. Po ban
keto bus šokiai iki vėlumos. 
Gros gera muzika. Įžanga tik 
$1.00. Visi dalyvaukite.

MIRĖ TĖVAS
K. Leimonas gavo laišką iš 

Lietuvos kad Jonučių k., Gar- 
levos par., mirė jo tėvas, An
drius, jau sugyvenęs 75 metus 
amžiaus.

PRANAS DIMŠA, kuris tu
rėjo savo barzdaskutyklą ant 
Superior avė., dabar persikėlė 
į didesnę gražią vietą, 1309 Ad
dison rd., prie Superior av.

PIRMESNĖS KALBOS
E; to, V. Uždavinys Birželio 
d. kalbėjo šv. Jurgio parapi

jos salėje, per mokyklos baigi
mo iškilmes, sveikindamas V.

Darželio Sąjungoje priklauso ■ v. S. vardu gražiai susispietu- 
pora dosūtkų vietos tautinių ir j sius Lietuvius prie mokyklos 

dri.- gj'ą. j ir mokančius vaikus Lietuviš-
Piknike buvo išdalinta ir $25 

dovanų prie įžangos tikintų ---Į 
jas. gavo ir buvusieji ciknike. 
ir tie kurie išanksto nusipirko! 
tikietus, bet i pikniko. ?eatsi- 
Imikė.

Pirmą doavną, $10, laimėjo 
P. Ramoška.

Pikniką naivairino Laibos 
svečių: V. Uždavinio iš Lietu
ves, ir Demokratų kandidato Į 
apskrities šerifo vietą, O’Don
nell. I

Pikniko gaspadorium buvo J. > 
Blaškevičius, kuriam’ pagelbėjo 
arti pora desėtkų kitu Darže
lio Sąjungos narių. Už ių at
sidavimą tam darbui visiems 
priklauso didelis ačiū.

);ai. Pieninė kad okupuotos 
Lietuvos broliai nebeturi mo
kyklų ir jų vaikai norima nu
tautinti.

'Ilgesnę kalbą pasakė V. Už
davinys Lietuvių Moterų Klu
be, Birželio 9 d. susirinkusioms 
moterims. Jis kalbėjo joms 
apie Lietuvių moterų darbą ir 
pasišventimą okupuotoj Lietu
voj. taip pat apie VVS moterų 
sekcijos veiklą.

Klubo narės, per savo pirmi
ninkę p. Ona Mihelichienę dė
kojo V. Uždaviniui už gražią 
kalbą ir pažadėjo dirbti jo nu
rodytus darbus.

I E V A ’ S I
¥ Dry Cleaning ?
? Senas Drapanas padarom 
J kaip naujas, išvalom ir
* sutaisom. X
į Vyriški Siutai ir Topcoats 
•į lyti ir suprosyti už 85c. !£

Moteriškos dresės — 95c. jį 4* J,
j EVA PETRAITIS ❖ 
X 6702 Superior Ave. j
Ž Telcf. HEnderson 5699

PO PIKNIKO
Lietuvių Republikonų klubas 

turėjo smagų pikniką Birželio 
7 d., Sabaliausko ukėje? Nors 
lietus natrukdė, tačiaus atsilan
kiusieji linksmai praleido laiką.

STONIS
RESTAURANT

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

MIRĖ S. ČIŽINAUSKAS
Sekmadienio rytą staiga mi

rė Stasys Čižinauskas, 45 metų 
amžiaus. \ Paėjo iš Raudondva
rio dvaro, Amerikon atvyko 
1913 metais ir visą laiką įgy
veno Clevelando. Buvo nuola
tinis “Dirvos” skaitytojas.

Paliko žmona, Zuzana, duktė 
Ona, sūnūs Albertas.

Lietuvoje liko brolis ir ketu
rios seserys.

Palaidotas ketvirtadienį iš 
šv. Jurgio bažnyčios. Patarna
vo laidotuvių direktorų Adslė' 
Jakubauskienė.

Lai buna jam lengva šios ša
lies žemelė.

--------------------- I

MIESTO TARNYBOJE
Jonas Brazauskas tapo pa

skirtas dabartinės miesto val
dybos atsakomingai vietai — 
svarstyklių inspektorium.

Tai bene įžymiausia vieta 
kokią iki šiol Lietuviui miesto 
administracija davė iš neprofe
sionalų.

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ąve.

WELCOME SLA DELEGATES 
TO CLEVELAND

The Youth’s Forum welcomes :he 
delegates of the Lithuanian Alliance 
of America, convening at Cleveland 
from June 21st to June 26th. All 
meetings will take place at the 
Lithuanian Hall, 6835 Superior Ave, 
with the exception of die banquet 
which will be held al the Carter 
Hotel.

Cleveland is fortunate ,o have this 
particular convention which marks1 
the Golden Anniversary .f .he or
ganization in addition to playing 
host to the hundreds of prominent 
Lithuanians who will attend this 
extraordinary event. Arrangements 
have been in progress for over a 
year in order to make this one of 
the finest gatherings in the history 
of the organization and one of le 
finest to be held in this city.

May success abounding- mark the 
passing of the fiftieth year for ihe 
SLA and its members.

CONVENTION NOTES
For the benefit of non-members 

who would like to attend the social 
gathering held in the evening, we 
print the itinerary planned for the 
week. All affairs will be held at 
the Lithuanian Hall with the one 
exception, the banquet and dance 
which takes place at the Carter 
Hotel.

JUNE 21st — Cabaret night, guests 
can dance, dine and drink with floor 
show skit. Tax, 25 cents.

JUNE 22nd — Speesehes by promi
nent visitors. Free.
JUNE 23rd. — Local entertainers 
program dancing. Bids, 50 and 
75c after ihe program.
JUNE 24th — Banquet, Hotel Car
ter, with dancing and few speeches, 
$2.00 each.
JUNE 25th — Young Peoples even
ing, program, dancing. This is the 
first time the convention in fifty 
years arranged a day for the young 
Lithuanians. This is the day for 
you. 50 cents.
JUNE 26th — Artists from all 
parts of the country present their 
talent with dancing afterwards. 75c 
and $1.00.

Apanaitis seven piece orchestra 
will play for all these dance pro
grams including the banquet. -

COLLEGE NOTES
Graduating1 Season brings anoth

er name into the world of progress
ing Lithuanians. Miss Felicia Pa- 
keltib was graduated from Notre 
Dame College, a girls Catholic col
lege, with honors and was awarded 
a medal for her excellent work in 
the French language.

She is the daughter of our well 
known druggist, Mr. C. Pakeltis, 
1117 East 79th street, Cleveland. 
Miss Pakeltis intends to further 
her studies for her Masters degree.

WINS OHIO SHORTHAND 
CONTEST

Miss Adell Pikutis 7705 Aberdeen 
Avenue, Cleveland, recently was a- 
warded first place in a stenographic 
contest held at Bowling Green, O., 
in which all the contestants were 
high school students attending Ohio 
scools. Miss Pikutis also was grad
uated from John Hay High this 
June. Foi- two successive years 
this attractive young lady won the 
second place award in similar com
petitive contests.

FROM THE SIDELINE

VOS you dar, Charlie"? A very 
elderly phrase, but I thought per
haps it would sound new again. 
In any event it seems very appro
priate for the idea I wish to get 
across. Were you at Pat’s Party? 
That’s odd it seems ac if every 
Lithuanian and a number on non
Lithuanians in town were there. 
Whata mob! Whata party! What 
food! and whatta whatta.

It’s a fact . . after inquiring
from a number of older folks, that 
was the largest crowd over to at
tend a private party, I said private. 
Put that in your pipe and smoke 
it . . . the largest, and they 
weren’t tellin’ me a thing. It was 
indeed a very remarkable gathering 
too not even one fight, not many 
drunks and just a few disturbers 
of peace.

It was.- a party celebrating the 
birthday of Pat Jonela, uh huh Pats’ 
a woman . . . and what a wo
man! Sweet and petite, but with 
a business head of a Van Sweringer. 
Pat . i;-1 a woman who likes to be 

| called Pat and a woman who is 
I immediately willing to kick in with 
I any amount of money or time in 
regards to Lithuanian activities. Al
ways ready to put an ad ji a pro
gram, advertise over the radio, or 
contribute to any sensible civic en
deavor, without counting and re
counting the nickels. Need I say 
more, having already told you of 
the grand tribute that was paid 
her, with such an attendance.
FLAPPER — '

Don’t go g'ettin’ wrong impres
sions, just from a title. Flapper, 
was just the term applied to Mrs. 
Yesiene, and applied by a big, bur
ly Irish copper at that. .Mrs. Yesie
ne is a very small person, about 
four foot and some inches but 
there’s just something about the 
way she gets around, the manner 
in which she handles1 herself, ihat 
makes her so well liked. But be
ware if she is ticket-taker and you 
try to slip in without your admis
sion ticket handy.

POPULAR GRADUATE
Andrews Institute, Willoughby, O. 

a girls private boarding school, grad
uated a likeable young Lithuanian 
girl, pretty Natalie Raymond, 616 
East 107th St, Cleveland where she 
lives with her mother and sister, an 
alumnus of the same private high 
school.

With brown eves, an inescapable 
smile and personality, she was vot
ed the most popular girl at school. 
Past president of the school athletic 
xsi.'ociation, class treasurer for three 
years, manager of basebail .and soccor I 
teams, excellent ping nong player, 
tennis court addict and has played 
varsity basketball for four years1, 
Miss Raymond has been .a member 
of two bands and orchestras 'or six 
years in which she tooted the sax 
with no small amount of skill.

Thi • institution was endowed by 
Mr. Andrews for the express pur- 
ose of training young ladies to be

come practical citizens1 and is high
ly fated in scholastic circles with 
a waiting list of several hundred 
girls desiring to obtain this ex
cellent schooling.

TAKES TWO —
They say that two can live as 

cheaply as one, which has been pro
ven fake. Another adage is . . . 
you can’t get along with, and you 
can’t get along without them, with 
reference to either male or female, 
which has been proved to be true. 
But be it true or false this1 much 
1 will contend . . . Mrs. Žid- 
juanas was mighty mighty happy 
to see her pappy put in his ap
pearance ir) the check room Satur
day nite. He had to work previous 
to the time he showed up — but 
if he was throwing 500 pound backs 
around, he wasn’t working a bit 
harder than his struggling wife, 
struggling with hats, bonnets1 and 
wearing apparel of that pushing 
rushing, impatient mob.

SENSIBLE —
I think that properly describes 

Anne Birchinskas, in relation to 
her splendid manner of handling 
her better-half. He was down
stairs having a miserable time and 
in an angry mood, so she just moo- 
sies upstairs and leaves him alone 
to feel really wretched, and did 
that bit of menthology work? Like 
J. V. Mitchell trying to keep his 
car. clean, or Nellie Green when 
she was teaching Vic to dance.

WASIT OR ISIT? —
Dr. Kamesis, seemed rawther in 

another world on this occasion. Was 
it because it was a strange crowd? 
Was he fatigued? Mebbe, but my 
guess (I guessed wrong before) is, 
that little bundle of lovlieness that 
arrived several weeks ago. He

PARSIDUODA PIGIAI 
PUIKI ALINĖ

Lietuvių apgyventoje srityje. 
Parduodama iš priežasties ski
limo partnerystės. Kaina vi
sai pigi. Kreipkitės tuoj (27)

8015 Wade Park av. (

may be a doctor, but still, that 
fatherly instinct well mebbe.

CULTURAL GARDEN PICNIC

Wasn’t the depression terrible?
. it’s all over now tho, you 

don’t agree? The next time you 
hear of a party, dance, picnic or 
any Lithuanian function, with the 
same advertising, ballyhoo, and pro
gram that they had a couple of 
years ago, and note the large in- 
crea:'e in attendance. This picnic 
for example and the aforemention
ed party for another. What an in
flux of humanity, what a notice
able increase even over last year. 
I’m not a plugger for Roosevelt 
or the Dems but merely calling 
your attention to the fact that 
‘pears as tho happy days are just 
about here again. But now to 
swap a few snoops .
DA - DA —

Here’s a scene for ya . . . sort 
of a deserted spot on the picnic 
grounds — an automobile and its 
parked . . . woe is me, the rear 
shade is drawn .... a stillness 
surrounds the car, bidding visitors, 
stay out . . . The perfect scoop 
for a snoop. Gently, quietly, I peer 
in the side window, an inaudible 
gurggling and almost groaning 
sound comes from within. The un
canniness of the story is out — it’s 
Hlank Hollish holding a bottle for 
Junior a contented look on both 
of their faces. And that’s what 
perfect snoops are made of .
if they’re not looked into, I looked, 
am I boining up.
INSIDE INFO —

Every attendant of the picnic re
members Mr. Chesnul introducing 
the gentleman from Lithuania as 
a speaker. The fellow who talked 
amid a flurry of Hebrew-like mo
tions. Vincus Uždavinys, just a 
man if you don’t know him. Yes, 
a Lithuanian, one who has travel
ed undoubtedly farther than any 
other of his nationality. A Lith
uanian adventurer and writer. He 
has traveled Asia, Europe, the Is
lands; Canary, Aleutian, Caroline, 
Samoa ir tt. Now he’s in Ameri
ca to travel, explore, lecture and 
sell his books.
ACH DU LIEBER —

Believe it or not by K. J. M., but 
we have in Cleveland a Lithuanian 
lady, married to a Lithuanian man, 
rearing Lithuanian children, who 
can understand a little Lithuanian, 
speak none, but is very fluent with 
the German language. The lady 
is none other than Mrs. J. Graff, 
her husband is the Lithuanian tin
ner and furnace repairman.
JUST MENTIONS —

How do you like Pete Skukas 
new suit, snazzy eh what? — 
Who’s a better beer pourer than 
John Verbela? You got me — Do 
you know that Mrs. Anna Machuta’s 
baby in nine months old? Apple 
dumpling cheeks, and dimples just 
like :ts Mom.

HERE THERE AND 
EVERYWHERE . . .

Joe Derin is back in print again. 
Girls heres your chance! Our Joe 
has got hisself a job. And is he 
making money hand over fist. How 
much pay did you get that first 
pay, Joe? Anyhow the Boss told 
Joe it was just a matter of time 
before he would be thirty second 
Vice-president of the company. You 
Youngstown girls had better look 
:'harp because I happen to know that 
Joe’s eyes are turned Akron-ward.

Wonder what happened to K.J.M. 
at the Cultural Garden Picnic last 
Sunday. (You see I do get around) 
Now he was and now he wasn’t 
Maybe it was a game, I believe 
he calls it Snooping. You go into 
(he Daisy Fields and Woods around 
the premises and see what you can 
see, then you come out and report 
everything seen in the Forum. The 
next step is to dodge what ever 
missiles your victims happen to find 
suitable.

The Hollish Family turned out in 
full force for the picnic. And did 
Hank get razzed about the baby’s 
red hair. He makes a model father 
tho. So that’s what married life 
does to you? Pete is steering clear 
of it we notice. Or hasn’t she ask
ed you yet, Pete?

And whom do you think is back 
in town? No not Lubu. Guess 
again. Yeh, Victor Lucas in net- 
ton. Collegiate, and how yet. The 
nlace seems to be agreeing with 
him, too. You ought to hear his 
Southern accent!

Wonder what happened to our 
esteemed colleague, The Pinch-hit
ter. Oh1, how we missed you to
night (gosh that was a slip) I mean 
every Friday. We do admit that 
occasionally you turned out some 
pretty good copy.

The Innocent By-stander.

TO EM from the SHADOW .........

Dear Ern:-
That was a swell letter you wrote 

to me and I must say that poetic 
effort was pretty good too, altho 
I didn’t undertsand all of it. Don’t 
let that bother you tho. Lots of 
people can’t understand Gertrude 
Stein either. It seems to me tho’ 
that your letter must have been 
pretty well censored. I still can’t 
believe that any woman could write 
another woman a letter without 
even one slam in it. But then may
be you’re different.

I got a big kick out of the Pet
rified Forest and now I’ve been won
dering why I didn’t think of it :ny- 
sclf. K.J.M.'s head does remind 
you of a Petrified doesn’t it?

I hope you enjoy working for 
that Lazy Lout but if he should 
try to take advantage of you why 
let me know and I'll settle him in 
a hurry. You just have to know how 
to deal with men like him.

The Shadow.

VISOKĮ VASARINIAI DALYKAI VYRAMS 
Specialiai jums pritaikytomis kainomis!

Polo Marškiniai
Labai gražus .............. $1.00

Apatiniai Marškiniai' ir
kelnaitės 35c. 3 vž $1.00

Stiprios Vilnonės
Maudymosi Kelnės . . $1.50

Paradiniai Marškiniai 
naujų spalvų .......... $1.50

Trumpos Vasarinės
Kojinės ........................ 25c

Gražus šilkiniai Kaklaraiščiai 
du už $1.25

SKALBIAMOS
Vasarinės Kelnes $1.50 aukšJ

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

Krautuve atdara kiekviena vakarą

JOE BABARSKAS
ŠOKIAMS ORKESTRAS 

Muziko piknikams, vestuvėms, 
pokiliams — Lietuviški r 

Amerikoniški šokiai
Joe Babrauskas (2() 

7303 Lawnview avė.

THE 8 KCH CO.
7002 Superior Ave. Kampas Giddings Rd.

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.

FRANK DIMŠA
LIETUVIS PLAUKU 

KIRPĖJAS
Kerpa Vyrams, Moterims 

ir Vaikams.
Geras Patarnavimas.
1309 ADDISON RD.
Prie Superior avė.

VINCAS BRAZIS
turi

Jūsų pasirinkimui šviežiu Naujų Audinių Geriausių Vilnų
SIUTAI tfOI A O SULYG JŪSŲ 
TOPKOTAI <P & 1 . V V MIEROS

ir aukščiau
GERAS DARBAS — GERI AUDINIAI

VINCAS BRAZIS
SAVININKAS

6113 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

PARSIDUODA ŪKĖ
Parduodu 440 akrų žemės ūkį 
su gerom ganyklom, gera dir
bama žeme, už $3,000. Ran
dasi prie upės kranto. Parsi- 
duos lengvom sąlygom. Kreip
tis šiuo antrašu:

A. Easinevičius 
Karlsruche, N. Dak.

VALGYKLA
DELEGATAMS
GERA VALGYKLA 
DELEGATAMS IR 

SVEČIAMS
Greta Lietuvių Salės. 

Pusryčiai, Pietus, 
Vakarienė

6901 Superior Ave,

Rengia
Lietuvio Demokrato Klubas

Atsibus šeštadienio vakare

Birželio -June, 20,1936
MACHUTOS FARMOJE

Prie Green Road Į pietus nuo Euclid Ave.
Prasidės 4 vai. po pietų, tęsis iki vėlai nakties

Šokiams gros Jono Apanaičio Orkestras.
ĮŽANGA YPATAĮ 25c.


