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mesnė Negu Kitais Seimais
CLEVELAND, O. — SLA. Seimas eina su mažu sujudimu. 

Ketvirtadienį iki pietų dar vis buvo skaitoma raportai. Laukia
ma pagyvėjimo ir šiek-tiek o gal ir daug trukšmo penktadienį ir 
šeštadieni. Tautinis blokas sakoma turi daugiau delegatų negu 
socialistų-komunistų blokas.

Prez. F. J. Bagočius, kuris patyrė kad trečiadienį savo išsi
tarimu prieš kitus advokatus, juos šiek-tiek užgavo,' šiandien 
rytą pradėdamas seimą vesti, gražiai atsiprašė. Lc-

ap-

S. L. A. SEIMAS IŠ DELEGATO KĖDĖS
Rašo JONAS VALAITIS 

(iš Brooklyn, N. Y.)

CLEVELAND, O. — Į SLA. 
seimą iš visos Amerikos dele
gatai suvažiavo gana anksti. 
Vieni atvyko penktadienį prieš 
seimą, diduma suvažiavo šešta
dienį. Ir sekmadienį jau susi
tikome vienoj tai kitoj .pramo
goj delegatų iš visos Amerikos.

Seimą Lietuvių salėje atida
rė chemikas P. J. žiurys pir
madienį, Birželio 22 d., 11 vai. 
ryto. Rpatingą garbę Jubile- 
jiniam seimui suteikė tai jame 
dalyvaują SLA. veteranai, ku
rių tarpe ii- iš Lietuvos atvy
kęs Dr. Jonas šliupas. Nema
žesnę musų organizacijai gar
bę suteikė Clevelando miesto 
mayoras, kuris ne tik atsilankė 
ir Seimo dalyvius pasveikino, 
bet pasakė ir ilgoką, Lietuviams 
labai palankią kalbą, kuria nu-; 
rodė daug galimybių Lietuviams 
Cleveland e veikti ir žadėjo mu» 
su tautiečiams talką. Prie to, 
pasidžiaugė ir Lietuviams kre
ditavo už Clevelando progre
są. Mayorą visi dalyviai atsi
stojimu pagerbė. Tuoj pribu
vo Amerikonų laikraščių repor
teriai kurie seimo vadus, gar
bės svečius ir mayorą 
grafavo.

Seimą atidarant, visi 
sugiedojo Lietuvos ir
kos himnus, vedant V. Bukš- 
naičiui ir pianu akompanuojant 
Clevelandietei Aldonai Vilkelie
nei.

Toliau p. žiurys perstatė ir 
pavedė seimą vesti SLA. prezi
dentui F. J. Bagočiui.

Adv. Bagočius imdamas sei
mo tvarkos vedimą, pirmiausia 
pasakė gražią kalbą į delegatus 
ne adAcratus — nes dar nebu
vo žinoma kurie yra ar bus de
legatais. Po to pradėjo persta
tinėti kalbėti SLA. veteranus, 
garbės svečią Dr. 'Joną šliupą 
ir kitus, Vilniui vaduoti Sąjun
gos delegatą V. Uždarinį, kurio 
misijai, Vilniui vaduoti, seimo 
delegatai labai nuoširdžiai pa
žadėjo talką.

PAGERBTI VETERANAI
Pagerbti SLA. seime daly

vaują keli veteranai: seniausias 
Amerikoje gimęs veteranas p. 
Birštonas iš Shenandoah, Pa., 
1887 m. Įstojęs į SLA.; Adv.

Bradchulis, padėjęs paruošti 
pirmutinius SLA. įstatymus; 
Newarko veikėjas Vincas Am
brazevičius; senas darbuotojas 
A. B: Strimaitis; nenuilstamas 
tautinio darbo darbininkas Jo
nas Tareila iš Waterburip, ir 
kiti.

Kalbas pasakyti Prez. Bago
čius pakvietė, ir kalbėjo šie: 
Dr. šlakienė iš Chicagos, Adv. 
šalna iš Bostono, Sinkiutė iš 
Worcester, Mass. Vitalis Buk- 
šnaitis iš Brooklyno, Vytautas 
Michelsonas iš Brooklyno. da
bartinės Pild. Tarybos seniau
sias. narys, Ižd. Kazys Gugis.

Mandatų Komisijos pareigas 
eiti prezidentas pakvietė Chi
cagos D. Pivaroną, Pitsburgho 
P. Dargi ir Chicagos Dr. Mont- 
vidą. Suskaitę mandatus jie 
atrado kad pirmą dieną daly
vaujančių delegatų yra 198, 
pridėjus Pild. Tarybos narius, 
viso pasidaro 204. Keletos 
legatų mandatai neišrišti.

Daugiau nieko ypatingo 
nuveikta.

PRANCŪZIJA RŪPI
NASI APSIGYNIMU
Paryžius. — Prancūzijos vy

riausybė paskelbė jog skubins 
pravesti tris paskiras' sutartis 
bendro apsigynimo ir apsaugo
jimo Europoje taikos.

Viena sutartis, paremta 
karno sutarties pagrindais, 
saugotų vakarinę Europą,
tos dvi butų pritaikytos apsau
gojimui Dunojaus tautų ir Vi
duržemio jurų pakraščiais.

Prancūzija smarkiai pradėjo 
stiprintis Vokietijos parubežiu, 
vyriausybei išleidus naują už- 
rubežiniais reikalais nusistaty
mą.

Šiaurės ir rytų frontuose pa
siųsta 30,000 Prancuzijps kar
eivių. Tokiu budu dabar tuo
se frontuose bus išstatyta net 
140,000 kariumenės.

Marseilles uoste, viename iš 
didžiausių Prancūzijoje, tęsia
si jurininkų streikas. Ant 50 
laivų streikeriai ar komunistai 
agitatoriai iškėlė raudonas vė
liavas. Prancūzija vis vargi
nama streikais.

Maskva. — $o 
senovės carų rū hų Kremlino 
paskelbė Rusijai Į naują konsti
tuciją — kuri taikoma grąžini
mui “demokratija^” tojex šaly
je. Po svarbesniais centrus iš 
orlaivių išmėtyta konstiucijos 
kopijos, kurias žmonės su go
dumu skaito ir dįskusuoja kas 
iš to išeis niekas nežino, tačiau 
kaip tai niekas netiki kad bus 
koks skirtumas.

Konstitucija panaikinta kle
sti skirtumą kokį komunistai 
buvo ant Rusijos žmonių užme
tę. Sako, dabar dirbtuvės dar
bininkai bus lygus su ūkinin
kais, tai yra ūkininkams duo
dama šiokios tokios teisės, ku
rių jie neturėjo ir iš kurių bu
vo atiminėjama ūkės. Matyt 
apsižiūrėta kad Rusijos mies
tai neturės duonos tol pakol 
duondirbiai bus laikomi vergais 
ir jų žemės bus padaromos val
stybinėmis.

Toliau ta sovietų konstituci
ja neva pavelija slaptą balsa
vimą, bet kandidatus statys sa
vo. kokius komunistų partija 
padiktuos.

lietų carai iš

KAUNE VAIKŠČIOS
MIESTO AUTO

BUSAI

de-

ne-

nufoto-

dalyviai
Ameri-

ANTRA DIENA
Antrą dieną į seimą pribuvo 

dar daugiau delegatų ir jie vi
si priimti.

Prez. Bagoči"" praneša kad 
Jubilejinis SLA. Albumas dar 
neparuoštas. Paruošti nepavy
kę todėl kad laiku negauta mu
sų veikėjų nei biznierių pavei
kslai, komisijai nebuvo progos 
ir spaustuvei stigo laiko Albu
mo darbą baigti. Prie to, dar 
į Albumą nori įdėti kai kuriuos 
seimo paveikslus, ir dar tam 
tikrus kitus paveikslus kurie 
būtinai reikalingi. Pranešė jog 
Albumą padaryti kaštuos sep
tyni tūkstančiai dolarių, ir tai 
bus gražus, puikiai padarytas 
albumas. Parodė jo pavyzdžius 
su keliais atspaustais lankais. 
Albumas ištikro vertas vadinti 
gražiausiu Amerikoj išleistu 
Lietuvišku kuriniu.

Albumas 98-iems veteranams 
bus duodamas nemokamai. Tų 
veteranų seime dalyvauja 11. 
Albumai ir specialus ženklai 
bus išsiuntinėti kuopoms, ku
rios juos išdalins veteranams. 
Beje, verta priminti kad vete
ranais skaitomi SLA. nariai įs
toję prieš 1901 m. ir dalyvavę

(Pabaiga ant 2-ro p.)

RIAUŠĖS PALESTINOJE 
NESILIAUJA

Jruzalis. — Birželio 21 d. su
sirėmime tarp Arabų sukilėlių 
užmušta du Anglijos karei 
ir Anglijos kareivių du karei
viai ir 10 Arabų užmušta.-

SELASSIE VYKS TAUTU 
SĄJUNGOS POSĖDIN 
Londonas. — Etiopijos 

imperatorius Haile Selassie 
esąs pasiryžęs vykti Į Ge- 
nevą Tautų Sąjungos pose- 
din, kur bus kalbama Itali- 
jos-Etiopijos klausimas.

Tautų Sąjungos posėdis 
numatyta Birželio 30 d.

Mussolini pareiškė kad 
Italija nedalyvaus posėdyje 
kuriame rasis Etiopų atsto
vai, nes jis skaito Etiopijos 
reikalą užbaigtu.

Kaunas. — Miesto savival
dybė pamažu perima į savo 
rankas visą susisiekimą auto
busais Kauno mieste, šiuo me
tu savivaldybė jau turi 10 savų 
naujų autobusų. Jie visi įtrau
kti į bendrą susisiekimo palai
kymo darbą. Šveicarijoje jau 
užsakyta ir dvylika kitų, nese
nai miesto tarybos nutartų 
pirkti autobusų. Jų pirmuo
sius numatoma paleisti Liepos 
pradžioje.

Iš Amerikos Lietuvių ben
drovės. kuri iki šiol operavo au
tobusus, nutartieji nupirkti 36 
autobusai jau perimti. Perim
ta patys geriausi, nors ir jų pa
dėtis nėra labai gera.

Miesto valdyba autobusus į 
savo rankas perima todėl kad 
miestui reikalinga pelningos 
įmonės. Autobusais susisieki
mo palaikymas mieste, atrodo, 
gali l^uti viena iš pelningesnių 
įmonių ir todėl jos gal reikėjo 
miestui imtis jau ir anksčiau.

“L.A.”

Philadelphia, Pa. — Praside
dant Demokratų pąrtijos kon
vencijai šiame mieste, nomina- 
vimui tos partijos kandidato į 
Suv. Valstijų prezidento vietą, 
buvęs Demokratų kandidatas 
Alfred E. Smith, kuris pastaru 
laiku virto smarkiu Roosevel- 
to priešu, išleido smarkų pa
reiškimą Demokratams patar
damas išmesti 
nominuoti kokį 
mokratą”.

Pasirašiusieji
kimu grasina ne tik išėjimu ;š 
konvencijos jei Rooseveltas vė] 
bus nominuotas, bet net prisi
dėjimu į Demokratų partiją.

Jeigu Demokratai šitaip da
ro tai jiems vėl ateis tie prasti 
metai, kad Republikonai juos 
išstums ir per keliolika metų 
neduos šalies valdžios nei pri
siliesti.

Rooseveltą ir 
nors “tikrą De-

po tuo pareis-

TRYLIKA UŽMUŠTA
Leon, Ispanija. — Trylika 

asmenų užmušta ir 28 sužeis
ta kuomet pasažierinis trauki
nis ėjęs iš Madrido užbėgo ant 
prekinio vagono ir susimušė.

LIETUVA VĖL NEMOKĖJO 
KARO SKOLŲ

Washington. — Prie kelioli
kos kitų valstybių kurios šį 15 
d. Birželio nemokėjo Suv. Val
stijoms karo skolų, Lietuva vėl 
pranešė kad nemokės.

Lietuva tokiu budu pasilieka 
užvilktais mokestimis sumoje 
$942,761. 9

UŽMUŠTA 87
Suv. Valstijose praeitą 

madienį automobilų nelaimėse 
užmušta 87 žmonės.

sek-

KAUNAS. — Lietuvos spaudos Įstatymu einant, valdžios 
raštai valstybės reikalais privalo būti talpinami visuose laikraš
čiuose. Tų įstatymų prisilaikyti atsisakė Liaudininkų “Lietu
vos žinių” redaktorė Bortkevičienė ir Krikščionių Demokratei 
■‘Ryto” redaktorius Bistras, o kadangi laikraščių redaktoriai 
yra valdžios tvirtinami tai jiems atimta teisė būti redaktoriais, 

laikraščiai mėnesiui laiko uždaryti.o

LIETUVIŠKAS RADIO PROGRAMAS
SLA. SEIMO DELEGATAMS

VALIO, delegatai! Rytoj vakare, 7:30 vai., iš Clevelando 
radio stoties bus duodamas Lietuviškas programas — visi turė
sit laiko pasiklausyti. Tai bus penktadienį — Birželio 26 d.— 
RADIO STOTIS WJAY.

Nutarta Tverti
Tautine Tarybą

Clevelande, Birželio 21 dieną 
įvykusioje Bendroje Tautinėje 
Konferencijoj, kurioje dalyva
vo oficialiai Amerikos Lietuvių 
Tautinė Sandara su savo veikė
jais ir pavienių stambių Ame
rikos Lietuvių tautininkų 
kėjų, viso virš 60 asmenų 
daryta svarbus nutarimas,
ris ves Amerikos Lietuvių tau
tini judėjimą Į gerąją pusę ir 
į darbą tautos ir Amerikos Lie
tuvių gerovei.

Konferencijos nutarimas, ku
ris tą svarbų žygį nustato, yra 

, sekantis:

L' Išrinkimas prezidiumo ir 
komisijų.

2. Bendri svarstytini klau
simai :

pa- 
ku-

a.
visų

b.
kovai su Amerikos Lietuvių iš- 
tautėjimu;

Glaudesnis suderinimas 
tautinių grupių veikimo; 
Surasti sėkmingus budus

c. Nustatymas kovos budii 
su Lietuvybės priešais ir tau
tinio veikimo ardytojais ir nie
kintojais;

PAPRASTAS MEKANI- 
KAS GAVO $150,000

Poplar Bluff,-Mo. — W. 
Thompson, 50 m. amžiaus 
automobilių mekanikas, iš
rado naujos rūšies stabdi 
automobiliams, už ką gavo 
iš vienos didelės automobi
lių išdirbys.tės $150,000.

Tas mekanikas, iki šiol 
turėjęs vargo išmaitinti sa
vo šeimą iš keturių dukte
rų ir žmonos, dabar staiga 
pasidarė turtingas. Sako 
jam ėmė tris metus ištobu
linti tą išradimą.

“Nutarta išrinkti komisija iš 
penkių narių ir tai kom-sijai 
pavesta paruošti reikalingus 
projektus sudarymui Amerikos 
Lietuvių Tautinės Tarybos.

“Renkant komisiją atsižvelg
ta kad komisijos nariai galėtų 
kalbėti arba bent gautų pilną 
pritarimą Amerikos Lietuvių 
Sąjungos.

“Perstatyti, apkalbėti ir vien
balsiai išrinkti j komisiją 
kanti asmenys:

d. Surasti budus pritraukti 
Amerikoje gimusi jaunimą prie 
musu visuomeninio veikimo.

se-

red.
red.

KONFERENCIJOS VEDĖJAI 
IR KOMISIJA

Konferencijos prezidiumu iš
rinkta vienbalsiai: pirmininku 
K. S. Karpius, sekretorium A. 
S. Trečiokas.

Rezoliucijų komisijon išrink
ta sekanti asmenys: Kun. Jo
nas Liūtas, M. Vaidyla, Adv. 
N. Rastenis, P. W. Birštonas ir 
F. Motuzas.

NAUJA STATVBA LIETUVOJE— Lietuva grožėja ir statosi, šis paveikslas parodo naujus Kauno 
sto savivaldybės rumus. (Paveikslas iš Talkos Spaudos Biuro — Kau nas). Į

“M. Vaidyla, ‘Sandaros“
“K. S. Karpius, ‘Dirvos'
“Dr. B. F. Kubilius,
“J. B. Schegaus, Lietuvių 

Spaudos B-vės atstovas,
“A. S. Trečiokas, ‘Vienybės’ 

laikraščio atstovas.
“Išrinkta komisija įgaliota ir 

jai pavesta sušaukti sekantį su
važiavimą (konferenciją) tinka
mu laiku 
Amerikos 
Tarybos.”

ir vietoje, sudarymui
Lietuvių Tautinės

mie-

KAIP KONFERENCIJA 
PRASIDĖJO

Konferencija įvyko Lietuvių 
salėje, Cleveland, Ohio, Birželio 
21 dieną. Konferenciją atidarė 
“Dirvos” redaktorius K. S. Kar
pius 10:30 valandą ryto, supa
žindindamas dalyvius kaip ir 
del ko konferencija buvo sušau
kta ir perskaitė Konferencijai 
paruoštą sekančią dienotvarkę:

KAS GALĖS TARYBOJE 
DALYVAUTI •

Tautinėn Tarybon numatoma 
sukviesti ir galės susijungti vi
sos tos musų paskiros organi
zacijos kurios dirba tautinį dar
bą, bet yra paskiros savistovės 
grupės. Paveizdan, Sandara tu
rės savo atstovus, Amerikos 
Lietuvių Sąjunga, įvairus klu
bai, draugijos ir tt.

Apie tai toliau bus pranešta 
plačiau, ir visi nuo dabar nuo
lat girdėsite ir žinosite 
romą linkmėje musų 
veikimo sustiprinimo.

kas da- 
tautinio

Raudonajam frontui 
kos Lietuviai niekados 
valo pasiduoti!

Musų obalsis privalėtų būti:

LIETUVIAIS MES ESAM 
GIMĘ IR LIETUVIAIS 
NORIM BUT!



PITTSBURGH ATSIMINIMAS IŠ 
. ------- PRAEITIES SEIMŲ
KODĖL BUNA DIDELI 

POTVINIAI

SLA. SEIMO ŽINIOS

1901 metais skilus Susivieni- 
jimo laisvesnio elemento, tau
tininkų su kunigais, Gegužės 23 

Pittsburgho Carnegie Muze-, dieną, Kunigas J. žebrys liko 
. ...................... . Jis toliau dir
bo, platino Susivienijimą, pro
testuodamas prieš kunigus už 
jų neteisingą pasielgimą. Sa
kė Wilkes-Barre seime: Kuni
gai, ką jus darot? Jūsų opera
cija, išpjaunat sveiką šlaunį iš i 
Lietuviško kūno!

Kun. žebriui mes atsimokė
dami už jo prielankumą, pasky
rom laikyti 20-tą seimą New 
Britain, Conn., jo parapijoje.

Seimas buvo puikus, o dar- 
puikesnė gatvėmis suruošta 
Lietuvių demonstracija. Kun. 
žebriui užagitavus, išėjo į de
monstraciją visa parapija, vy
rai ir moterys.

Nedideliame New Britain 
miestelyje buvo sunku gauti 
gerą vietą delegatams valgyti. 
Jonas Tareila, tais laikais 
darbavęsis Susivienij ime, 
manė kad delegatai eitų į 
boniją pas Kun. žebri “ant 
lavonės”, kas ir pavyko sutvar
kyti. Klebonijoje davė gerai 
valgyt, bet reikia ir išsigerti, 
o klebonas blaivininkas, gėrimų 
nėra. Jonas Tareila klausia 
klebono ar neturi “mišiauno 
vyno”. Gavome ir “mišiauno”.

Atėjo gatvėje parado vaka
ras. Vakarais buvo bažnyčio
je Gegužinės pamaldos. Visi 
parapijonai, o labiausia parapi- 
jonės, nubėgo maršuoti. Kun. 
Žebrys rado tuščią bažnyčią... 
Po paradui, užkomandavo mus 
pagelbėt jam pamaldas atlaiky
ti. Mandagumas neleido atsi
sakyti. Rūpėjo geras valgis ir 
“mišiaunas”.

Suklupdė mus bažnyčioj, at- 
pbteriavo, ir tada sako, eikit 
maršuoti.

Kitą dieną buvo drąsiau prie 
valgio ir “mišiauno”. šių ce
remonijų delegatai dalyviai 20- 
to seimo, buvo Jonas 
V. Anibrozeviče, A. J. 
ka, K. Kažemėkas. 

16-me seime skilus 
nijimui, vėliau į seimus prisių- 
sdavo daugel visokių papeikimų 
laiškų, net šlykščių prieš kuni
gus. Kun. Žebrys būdamas se
sijoje ir klausydamas tokių ne
mandagių laiškų ir kalbų 
protestavo sakydamas: Ką man 
žmonės pasakys girdėdami to- 

prieš kunigus, 
kad
ne-

(Tęsinys nuo 1-mo p.)
16-tame seime Wilkes-Barre, 
Pa., delegatai.

KOMISIJOS
jaus botanikos kuratorius Dr. Sl) tautininkais. 
O. E. Jennings suteikė įdomių 
žinių kodėl šiais laikais potvi- 
nių pasitaiko didelių, kuomet 
gentkartės atgal jų beveik ne
būdavo. Jo išaiškinimu, už tai 
kad upės išsilieja per krantus 
yra kalti patys žmonės. Jisai 
pasakė:

Kuomet pirmutiniai gyvento
jai atvyko į rytinę šiaurės 
Ameriką, jie rado čia beveik 
ištisas nepereinamas girias, vi
sai kitokias negu ya dirbtinos 
šių dienų girios Vakarų Euro
poje. Amerikos giriose žemė 
buvo padengta medžių lapais, 
po kuriais buvo dar kiti su
puvusios, sutrūnijusios juodos 
medegos sluogsniai. Po jais 
buvo medžių šaknys, kurios 
nyko ir pasitarnavo vandens 
nuobėgomis. Per jas vanduo 
susisiurbdavo į tą laisvą mink
štą apačią ir niekur nebėgdavo.

Kaip tik baltieji žmonės čia 
užgyveno, jie darė viską kas 
tik galima paskubėjimui van
denų į upelius ir upes, pirm ne
gu vanduo spėja susigerti į že
mę. Girios tapo nuvalytos ar 
nudegintos, minkšta masė den
gianti girių paviršių sunaikin
ta, iškasta grebės ir sudarytą 
nuobėgos prašalinti vandenį iš 
laukų; nutiesta arti trys šim
tai tūkstančių mylių kietais 
viršais kelių, ir kiekvienas ke
lias pasitarnauja kaip grėbė 
vandens nubėgimui į žemumas 
ir upelius.

estate 
dėme-

ir' ne-

Vincą Černiauską, 
Kalskį ir Vincą

komisiją skiria iš: 
žilvitienės ir

jau
su- 

kle- 
sta-

Sekretorius Dr. M. J. Vinikas 
prašo Seimo Sekretoriais pa
tvirtinti “Tėvynės” redaktorių 
S. E. Vitaitį ir Adv. Kl. Jur- 
gelionį. Seimas tą užgiria.

Pirmininkas tvarkai palaiky
ti paskiria maršalkomis Bart
kų ir Brazauską.

Balsų skaitytojais pirminin
kas skiria: 
Katkauską, 
Vyšnių.

Komisijų
Marcinkevičiaus, 
Mickevičiaus.

Prašymų ir apeliacijų komi
sija: Kalinauskas, Liutkus ir 
Anesta.

Seimo finansų, laiškų ir svei
kinimų komisija: žiurie’nė (iš 
Inkerman, Pa.), Birbilienė ir 
Zorskaitė.

Tautiškiems Centams paskir
styti komisija: Matas, Kara
lius. J. G. Polteris.

Kadangi pereito seimo proto
kolas tilpo Tėvynėje, ir 
apie 300 puslapių ilgumo, 
kui taupyti, nubalsuotas 
skaityti.

lai-
ne-

PREZIDENTO RAPORTAS

Miestuose visur sutvarkyta 
vandens nubėgimai, nes mies
tiečiai niekur nepageidauja nei 
lašo vandens. Tas negeistinas 
svečias vanduo, lietaus pavida
le atsilankęs, kuogreičiausia 
skubinamas į upes. Ar
todėl stebėtis kad dabar tuojau 
kyla potviniai kaip tik smar
kesnis lietus palyja? 
D. O. E. Jennings.

reikia

Už apie trečdalį ne- 
nuošimčių. Jei dabar 

parduoti, esą 
apie $200,000

šiandien galima pirkt už $3,000. 
Ir žinote kad net $300,000 ver
tės namų ant savo rankų šian
dien SLA. turi! Į real 
skyrių kaip tik daugiau 
šio ir reikėtų kreipti.

Nors organizacija yra
partinė ir be tikybų skirtumo, 
vis dėlto, sako prezidentas sa
vo raporte, pasireiškiąs gana 
aštrus partinis nariuose skir
tumas. Tą, betgi, rekomenduo
ja išmesti, nors praktikoje ne 
visai taip Seimas elgiasi....

investment!} aparatą valsti
jos Centrui patarusios padary
ti lankstesnį. Tą stengiasi da
bar ir vykinti.

Rekomenduoja į Lietuvą1 
kasmet pasiųsti po porą moki
nių su SLA. stipendijomis, mo
kytis Vytauto Didžiojo univer
sitete.

Apie investmentus baigus, 
kyla diskusijos, kuriose paaiš- 
ki kad iš vienuolikos Mass, val
stijoje įvykusių paskolų forklo- 
zavimų, darbus atliko ir uždar
bį po apie $100 ar $150 pasi
enių Adv. Bagočius, kada Bos
tone yra net trys SLA. nąriai 
advokatai, kurių vienas, šalna, 
kaip tik diskusijose dalyvavo. 
Tokia pat būklė yra ir Chica- 
goj. ‘ Ten, per, pasak Adv. Olio, 
porą metų iš įvykusių 15 for- 
klozavimų, darbai teko visi tik 
Gugiui, nors yra viso septyni 
SLA. nariai ir veikėjai advoka
tai. Paaiškėjo kad Chicagoje 
už forklozavimą vienos nuosa
vybės advokatui išmokama iki 
$1,000. Bagočius pripažino kad 
Chicagoj investmentai esą per- 
brangiai organizacijai atsieiną, 
ir esąs nuomonės daugiau 
cagoje niekam neskolinti.

Chi-

sako

NEPAŽYMĖTI VETERANŲ
i KAPAI
Allegheny apskrityje viešų

jų darbų tyrimo skyrius sako
' surado 2399 nepažymėtus ka
pus buvusių pasaulinio karo, 
civilinio karo ir pirmesnių šios 
šalies karų dalyvių, kurie palai
doti įvairiose kapinėse. Tų kapi-

' nių priskaityta net 104 
mažų miestelių, kaimų, ir 
stų.

Bus stengiamasi parūpinti 
visiems jiems atitinkami pažy- kias pliovones 
mėjimai.

Tareila,
Povilai-

Susivie-

prie 
mie- už-

„Vasarine Ekskursija

ŠVEDU

tlHUA

SU

Aš žmonėms giriu SLA., 
organizacija yra dora ir 
priešinga tikėjimui.

Išrinkus komisiją laiškų
žiūrėjimui, tokių laiškų neskai
tė, metė į gurbą. Nuo to to
kių laiškų į seimus nebuvo at
siunčiama.

39-to Jubilejinio Seimo 
Delegatas 
V. Anibrozeviče.

Išplaukia iš New Yorko 
LIEPOS-JULY 1, 1936

WATERBURY, CT

SUSIKIRTIMAS DEL
DELEGATO

kainų.
kontroliuoja 
kuriose Su- 
biznį. Esą

Prezidentas Bagočius išduo
da raportą. Trumpai suglaudus 
pateikė šiuos faktus: Linansi- 
nė SLA. būklė gera. Bondsų 
Susivienijimas turi apie mili
jono dolarių vertės. Ketvirta 
dalis jų yra 100 nuoš. geri ir 
šiandien galima už cash vertę 
parduoti, 
gaunama
reikėtų bondsus 
tektų pakelti 
nuostolių. Vėliau tie bondsai 
galį pakilti arba nupulti, atsi
žvelgiant jų biržos 

SLA. veikimą 
vienuolika valstijų, 
sivienijimas daro
SLA. turtas turi būti paremtas 
100 nuoš. turto garantija. 1934 
metais buvę tik 98 nuoš. Tekę 
sunkiai dirbti, bet dabar SLA. 
esąs 110 nuoš. užtikrinimu. Tą 
atliko perkeldami bondsus iš 
parduodamosios kainos vertės į 
amortizacijos skyrių, kuriam 
jie verti originalės sumos. Tuo 
budu, esant bondsams vertes- 
niems, SLA. turtas atrodo pa
kilęs. Dar prie to pakėlus na
rių mokesčius po 5c mėnesiui, 
prie $6,000,000 garantijos, pri
sideda $600,000, o nariui per 
metus tenka damokėti viso tik 
60 centų.

Baigus prezidentui raport’ą, 
baigusi savo darbą mandatų 
komisija išdavė raportą. Pasi
rodo, komisija pasiskirsčius de
legato St. Michelsono iš Bosto
no priėmimo.klausimu: diduma 
nusistačius piriimti, mažuma — 
atsiklaust seimo. Atsižvelgiant 
kad komisija jau dirbo per po
rą dienų, mažumos rekomen
duota pervesti klausimą seimui. 
Bet balsuojant ir didumos nuo
monę aiškiai prezidiumui palai
kant, Michelsonas priimtas de
legatu 110 prieš 82.

SEKRETORIAUS RAPOR
TAS

RE AL ESTATE NAŠTA

Taigi, bondsų klausimas esąs 
gerai sutvarkytas. Netvarka 
esanti tai Real Estate arba pa
skolų ant namų skyriuje. Prie 
jau esančių SLA. investment!} 
reikia pridėti tūkstančius do
larių. Turtas, tiesa, labai nu
puolęs. $15,000 vertės namas

Iš svarbių ir įdomių raportų 
SLA. centro sekretoriaus Dr. 
Viniko raportas buvo svarbiau
sias, bet jis sukėlė ir pasiprie
šinimo, nes po raporto Grigai
tis pasiėmęs balsą įneša rapor
tą priimti tik informacijos tik
slams, o ne taip kaip kito bu
vo įnešta—priimt su pagyrimu.

Ilgokai diskusuota ir paskui 
leista balsuoti. Grigaičio įne
šimas gavo tik 76 balsus, gi 
sekretoriaus raportą priimti su 
užgyrimu balsavo 98.

NEW YORK — KLAIPEDA
(Per Gothenburg-Stochholmq)

Iš New Yorko j Gothcnburgą kelionė 
tęsis 8-9 dienas.
presiniu
gražiąją
(6 vai. laiko) į Stock.lolnia. 
holmo puošniuoju garlaiviu 
HOLM” tiesiog į Klaipėdą, 
laikas 24 valndos.
Ekskursiją vadovaus 
Mučinskas, Švedų Amerikos Li 
nijos lietuvių skyriaus vedėjas. 
Ekskiursiją itžgyrė Lietuvių Laivakor-

Iš Gothcnburgo eks- 
traukiniu keleiviai vyks per 
ir Lietuvai drauginga Švediją 

Iš S'ock- 
"MARIE 

Keliones

P- VI.

Waterburio Lietuvių Vaizbos 
Butas rūpinasi daugeliu vietos 
Lietuvių reikalais. Vienas svar
besnis iš tų reikalų tai išrūpin
ti miesto skaitykloje laikyti di
desnį kiekį Lietuviškų knygų ir 
laikraščių. Tas darbas pradė
tas ir stumiamas pirmyn, 
skaityklos viršininkai 
kiek pinigų knygoms 
raščiams, tai norima 
va” skaitykloje turėti.

Paskutiniame Vaizbos 
susirinkime nutarta prašyt' 
tautinių laikraščių kad jie pa
siųstų į skaityklą po'vieną sa
vo laikraščio egzempliorių per 
kokius porą mėnesių, o po tam 
gal skaityklos vadovybė tuos 
laikraščius išrašys. Tam Vaiz
bos Buto komitetas darys gali
mą reikalavimą ir spaudimą.

. Jonas.

ir

Gal 
paskirs 

laik- 
‘Dir-

Buto

IŠ NEW YORKO
Liepos 11

......... Liepos 25
Rugpjučio 18

KITI IŠPLAUKIMAI
Drottningholm ....
Gripsholm ...............
Kungsholin .............
Jlrot tningholm

Platesnių žinių suteiks ir parduos 
laivakortes visi musų autorizuoti 
laivakorčių agentai ir visos š. A. L. 
Taštinės.

SWEDISH AMERICAN LINE 
§>36 Fifth Ave. and 4 W. 51st Street 
„ Rockefeller Center, N. Y. City

“Maitto” skerdyklos Kaune. "Maistas” turi penkis bekono apdirbimo fabrikus: Kaune, Panevėžyje, Klai
pėdoje, Šiauliuose ir Tauragėj. Bekonai eksportuojami Į kitas šalis ir Lietuvos ūkininkai iš to turi daug 
pelno. Lietuvoje gausiai auginama bekoninės kiaulės. (Tsb.)

IŠKILMĖ CLEVELAN- 
DO LIETUVIŲ 
DARŽELYJE

Birželio 23 d., Clevelando 
Lietuvių Kultūriniame Daržely
je buvo susirinkę arti tūkstan
čio žmonių, kur tam tikromis 
iškilmėmis prie Dr. Jono Basa
navičiaus paminklo pagerbti ir 
SLA. veteranai ir Clevelando 
Lietuviai už jų tokį didelį dar
bą.

’ SLA. seimo delegatai ir sve
čiai į Darželį buvo pakviesti 5 
valandą po pietų. Važiavo nuo 
Lietuvių salės autobusais ir au
tomobiliais, ant kurių daugelio 
plevesavo Lietuvos ir Ameri
kos vėliavėlės.

Nors Darželis dar pilnai ne
baigtas, tačiau jo buvo įreng
ta tiek kad delegatai gavo su
prasti koks didingas tai dar
bas. Jau vėl buvo pastatyta 
Dr. Basanavičiaus biustas, ku
ris- tūlą laiką buvo atimtas, ir 
pastatytas viduriniame laipsny
je Darželio, kur jau visada sto
vės. Už Basanavičiaus biusto 
jau veik pilnai baigti įrengti 
Gedimino Stulpai. Pusėtinai 
buvo padaryta kitokio darbo, 
iš kurio svečiai suprato musų 
Darželio busiantį pavidalą.

Pirmiausia, pasiruošta dele
gatus nufotografuoti apstačius 
aplink Dr. Basanavičiaus bius
tą. Paskiau nufotografuoti vi
si veteranai ir veikėjai.

Prie Dr. Basanavičiaus bius
to paskiau tęsėsi kalbos. Kar- 

| štą patriotinę kalbą pasakė S.
L. A. prezidentas Bagočius, ir 
ten prisegė SLA. veteranams 
seimo garbės ženklus. Prie vi
sų kitų veteranų stovėjo Dr. 
Basanavičiaus vienlaikis musų 
tautos darbuotojas, Aušrinin
kas Dr. Jonas šliupas. Koks 
tai supuolimas: čia mes pager- 
bėm savo ilgametį darbuotoją, 
Dr. šliupą, kuris atvažiavo mus 
aplankyti, ir rado jau mirusio 
savo vienlaikio paminklą, pasta
tytą Clevelande už jo darbus 
musų tautai. Dr. šliupas jau 
niekados daugiau gal šiame 
Darželyje nesilankys.

Kartu dalyvavo ir ponia Šliū
pienė su jų sunum.

Saulė artėjo leidimosi kada 
ceremonijos

Po SLA. 
Adv. P. V. 
Kultūrinio 
kas.

ėjo pabaigom 
prezidento, kalbėjo 
česnulis. Lietuvių 

Darželio pirminin-
Jis plačiai nušvietė Dar

želio kūrimosi istoriją ir kas 
prie jo darbuojasi.

Ceremonijos baigta sugiedant 
Lietuvos Himną.

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

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave. 

Chicago,' I1L

LIETUVIŠKI PAMINKLAI SUVIENYTOSE 
VALSTIJOSE

Ar Amerikos Lietuviai žino 
kad čia musų gyvenamose Su
vienytose Valstijose jau yra 
net penki Lietuviški paminklai, 
vienokio ar kitokio pavidalo, 
kurie yra savo keliu garbė mu
sų tautai ir tėvynei Lietuvai ir 
Lietuvių suartinimas su 'Ame
rika ir kitų tautų žmonėmis.

Štai kokie tie paminklai yra: 
Seattle, Wash., prie univer

siteto pasodinta medis Lietu
vių atminčiai.

Pittsburghe, Pa., didžiajame 
Universitete ruošiama Lietuviš
kas Kambaris, kuriame bus 
Lietuviškas įrengimas, vaizdai 
ir visas išpuošimas.

Maryland valstijoje įvesta 
Lietuvos nepriklausomybės die
nos oficialė šventė.

Annapolis, Md., prie valstijos 
rotužės pasodinta Lietuviškas 
ąžuolas.

Chicagoje — išstatyta didin
gas Dariui ir Girėnui pamink
las.

Clevelande — išstatyta Lie
tuvių Kultūrinis Darželis — di-1 
džiausiąs paminklas,, su dau
giausia ploto žemės ir ypatin
giausias. .

Apie dviejų akrų žemės plo
tas ištaisytas kaip koks mažiu
kas parkas-paminklas, su Gedi
mino stulpais, su Dr. Basana- 

prie kurių

numu lenktyniuos su Kauno 
Karo Muzejaus sodeliu.

šiose dienose apsivedė p-lė 
B. Burduliutė, vyrą gavo sve
timtautį.

Vaistininkas Antanas Bernc- 
tavičius, iš Daytono, savo ato
stogas praleido pas savo tėvus 
Akrone, trumpai čia pabuvęs 
gryžo atgal.

Vaistininkas A. Bernotavi- 
čius Daytone yra vaistinės už
vaizdo, jis turi po savim kele- 

kompani- 
Bernota- 
kaip ba>- 

Trumpą

tą darbininkų, ir yra 
jos mylimas. Jaunas 
vičius vos metai laiko 
gė Ada universitetą,
laikot padirbėjus vaistinėje, jis 
pasižymėjo savo gabumais ir 
tuoj tapo paskirtas vienos is 
didžiausių tame mieste vaisti- 
nyčios

Pas 
čiai O. 
tere ir 
lando.

Poni
rašienė, lankėsi svečiuose Phi- 
ladelphijoje pas savo sūnūs ir 
brolį Kvietkų. Kalnas.

vedėju.
K. Bartkų lankėsi sve- 
Matulienė su savo duk- 
žentu žuteliu iš Cleve- 
Jiems Akronas patiko. 

Gelžauskienė, buvus Ja-

Darželiui išrengti net 
valdžia praleido virš 
Pakalnė ir kalno da- j 

sudaro Lietuvių Dar-

vičiaus paminklu, 
ruošiama išrengta puošnus Bi
rutės Fontanas ir dar du kiti 
paminklai — Kudirkai ir Mai
roniui.

šitam 
federalė 
$35,000. 
lis, kuri
želio plotą, išrodo lyg kokia 
tvirtovė, lyg svajų pilis. Kai 
bus išsodinta medžiais, žole ir 
gėlynais, bus tikrai žavinantis 
vaizdus ir dieną ir vakare.

SLA. seimo proga, šimtai 
svečių Lietuvių kas tik Cleve- 
landan atvažiavo, lankosi 
tuvių Darželyje ir gėrisi ir 
bisi jo puikumu. Kada jis 
visai užbaigtas, tikrai bus
matyti, ir savo išvaizda ir puoš-

Lie- 
ste- 
bus 
kas

SEKANČIAME “DIRVOS” 
N R. TILPS ŽINIŲ APIE 

A. L. T. SANDAROS 
SEIMĄ

PAJIEŠKAU brolį Motiejų 
Vosylių, gyveno New Britain, 
Conn., iš Lietuvos iš Sasnavos 
vai., Marijampolės ap. Lietu
voje mirė tėvas. Norėtume su 
Motiejum susižinoti. Atsišau
kti pas:

Magdė Vosyliūtė 
1399 Giddings Rd. Cleve., O.

(27)

š.

A. A. ALBINAS 
PETRAUSKAS

m. Birželio 11 d. suėjo 
metai kaip žuvo Scranton, Pa., 
angliakasyklose Albinas Pet
rauskas.

Velionis gimęs 1909 m. Ge
gužės 30 d., Scrantone. Mažas 
tėvų parvežtas į Lietuvą prieš 
didyji karą, Lietuvoje užaugo, 
Joniškėlyje pabaigė 4 klasių 
gimnaziją. Apie du metu tar
navo Pasvalio miesto valsčiaus 
savivaldybėje raštininku.

1929 m. Liepos 10 d. išvažia
vo į Ameriką. Gyvendamas 
Scrantone 6 pietus ir dirbda
mas mainose, lankė technikos 
mokyklą, kurią baigė 1934 m. 
gaudamas The Pennsylvania 
State College pažymėjimą. Tais 
pačiais metais rudenį atsikvie
tė iš Lietuvos savo brolį Joną. 
Ir štai, 1935 m. Birželio 11 d. 
kasykloje bedirbdamas kontra- 
ktoriaus-mainerio darbą, nelai
mingai tapo didelio akmens už
griūtas.

Velionio A. Petrausko tė
vams prašant, tais pačiais me
tais Liepos 26 d. švedų Ameri
kos Linijos laivu “Gripsholm” 
išsiųstas į Lietuvą, ir tėvai jį 
palaidojo Joniškėlio miesto ka
pinėse, tėvų gražioj pastatytoj 
koplytėlėje.

Velionis paliko Lietuvoj’ė tė
vą, kuris yra Pasvalio polici
ninkas, motiną, vieną brolį ir 
dvi seseris Lietuvoje, ir brolį 
Amerikoje. Velionis labai my
lėjo savo tėvų žemę ir žadėjo 
jon gryžti,* taigi nors mirusį 
Lietuvoje paląidoj.ome.

Tebūna tau, Albinai, Lietuvi 
patriote, lęngva Lietuvos že
melė. . Jonas.

PARSIDUODA VIETA
Trys akrai žemės1, 7 kambarių na

mas su visais įtaisymais ir. miesto, 
vandeniu; garadžiųs, vištinė, malki-, 
nė ir karvių tvartas. Vištos, kar
vė ir vaisių medžių. Vieta ežero 
krante, gražiame ąžuolyne. Kaina 
labai prieinama.

x ■; ■ ; S- užupis iyįsą haimą — -----
149 Union-St. Manchester, Conn. L ^iamš- j EietUvą. "•“‘Dirvą'

(,~D Jž $3 metuose pralinksiųinsit 
išrašykit šaviš-



D I R V A

K. S. Karpius

(Tęsinys iš pereito num.)

“DIRVOS” REDAKTORIAUS K. S. KARPIAUS

Kelione

SKANDINAVIJOJE
Gryžtant iš Pasaulio Lietuvių Kongreso

ŠVEDIJOS SOSTINĖJE STOCKHOLME
RUGSĖJO 12. — ši rytą miegojau iki 11 

valandos, atsilyginimui už nedamiegotas naktis 
ir anksti keliamus rytus kada reikėjo rūpintis 
iš Lietuvos išvažiuoti ir iš Kopenhageno gryžti 

i švedijon.
■ šią visą dieną pasiryžau praleist visai vie- 
f nas, su niekuo nesusižinoti, kad galėčiau kaip 
f reikiant atilsėti, nes Stockholme turėsiu penkias 
J pilnas dienas laiko, galėsiu susisiekti su kuo no- 
L rėšiu. Išeinu iš viešbučio pasijieškoti atviručių
■ ir pasiuntinėti draugams ir namon, čia, kaip 

ir Kaune, pardavinėjama miesto vaizdai-atviru- 
tės fotografuotos, ne spalvuotos taip kaip Ame-

I
rikos miestuose. Iš vienų tik tų vaizdų matyt 
kad Stockholmas yra puikus miestas — dar di
desnis ir įdomesnis negu Kopenhagenas. Iš vie
no karališko miesto per 9 valandas laiko pate
kau Į kitą, kas Amerikoje sunku pasiekti iš vie
nos, valstijos'sostinės j kitą, nes valstijos tokios 

(didelė kaip Europoje dauguma valstybių.
Šis miestas taip pat kaip Danijos sostinė ■— 

tarp vandenų, bet čia ne kanalai kasti, o salos, 
uoluotos salos.

■ Gatvėse čia judėjimas toks pat kaip Ko- 
penhagene — gatvės pilnos automobilių ir dvi
račių, tik čia daugiau automobilių negu dvira
čių. čia tik ta bėda kad visi važiuoja į prie- 

į šingą pusę ■.— kaip jau anksčiau esu minėjęs 
| apie trafiką Švedijoje. O kadangi aš čia apsi- 
' gyvenau tai manau sau, jeigu norėsiu gatveka- 

nu kur pavažiuoti ir norėsiu važiuot į vieną 
miesto galą tai nuveš Į kitą galą.... Visi va
žiuoja ne dešine bet kaire puse, ir nepratusiam 
prie to sunku net per gatvę pereit: norėdamas 
pereiti į kitą gatvės pusę, žiuri kad tave neuž
važiuotų automobilis, autobusas ar gatvekaris 
iš kairės, o žiūrėk prie tavęs privažiavo vienas 
ar du automobiliai iš dešinės pusės, ir sustojo. 
Jau minėjau kad Švedijoje uždrausta triubyti ir 
visokius garsus daryti, taigi automobiliai ne- 
triubija, tramvajai neskambina, bet 
prie tavęs , sustoja, žinoma, žmogus 
žvalgai ir leidi jiems pravažiuot, juk 
si visą trafiką ir nesiginčysi kad tu 
kitaip papratęs....

Taipgi rehgiausi rytoj važiuoti Į Lietuvos 
Pasiuntinybę, aplankyti poną Ministerj, J. Sa
vickį, apie kurį jau senai žinau.

Papietavęs, . prisipirkęs atviručių, sugryžau 
į savo kambarį rašyti, taip sau ir praleidau die
ną betinginiaudamas, nors labai rūpėjo vaikš
čioti ir daug kas matyti. Vakarop vėl išėjau į 
gatvę ir pėrėjau kelias aplinkines gatves, pra
dėti susipažinti su miestu.

Vaikščiodamas patėmijau kad čia labai po- 
puliarizuojama bananai. Gal kokia švedų kom
panija gavo koncesiją pristatyti kuriam bana
nų auginimo kraštui savo produktus mainais už 
bananus.. Švedai matyt mėgsta bananus — val
go juos gausiai.

Gatvėmis einant kas minuta susimaišau ir 
š’aligatviuose susiduriu su žmonėmis, kurie visi 
vaikšto kaire, ne dešine puse, o aš lenkdamasis 
noriu eiti dešine.

Stockholmas kiek jo mačiau šiandien pava
kare, tiesiog stebinantis ir labai patinka. Sti
lius taip kaip ir visų Europos miestų, tvarkus, 
planingas. Dalies miesto namų stovi ant kal
vų ir gana aukštų akmens uolų. Kitos dalys 
miesto visai lėkščios. Valdiški budinkai dideli 
ir įspūdingi. Per kanalus tarp salų eina tiltai. 
Gatvėse veikia ir autobusai ir elektriški gatve- 
kariai žmonių vežiojimui. Miestas naturališkai 
saugus nuo priešų — kaip seniau to žiūrėta ir 
buvo reikalinga, nes davažiavimas vandeniu iki 
Stockholmo eina pro daugybę salų, kurios vi-1

privažiavę 
tuoj apsi- 
nesulaiky- 
Amerikoje

POVILAS VIŠINSKIS
30 Metų Jo Mirties Sukaktuves Minint

Balandžio 24 d. suėjo 30 me
tų kai mirė didelis Lietuvos 
darbininkas ir nepailstamas ko- 

. votojas su Rusų priespauda, 
Povilas. Višinskis. Jis gimė IS
VS metais Birželio 15 d., Šiau
lių apskrityje, Ušnėnų kaime 
Jo tėvai buvo laisvi ūkininkai, 

(kurie norėjo sūnų padaryti ku
nigu. Tačiau R. Višinskis ne
turėjo pašaukimo būti dvasi
ninku. Dėlto, baigęs gimna
ziją, pradėjo studijuoti Pctra- 

,pilio universitete.
Išėjęs aukštuosius mokslus 

P. Višinskis visai nesirūpino 
gauti kur nors šiltą vietą, bet 
parvyko Lietuvon ir čia uoliai 

i dirbo jos žmonių labui. Jo tau
kinis susipratimas pasireiškė 
gana anksti. Dar gimnazijoj 

;besimokydamas, jis gavo drau
džiamuosius Prusnose einančius 
Lietuviškus laikraščius ir pats 
pradėjo rūpintis Lietuvių tau
tos atgimimu. Pirmiausia, P. 
Višinskis savo gimtinėje pra
dėjo platinti draudžiamą spau
dą. šis jo darbas duoda gražių 
vaisių, jo dėka, Lietuvių litera
tūra turi šiandien žymiausių 
Lietuvos rašyto j ų-moterų Juli
ją Žymantienę—Žemaitę. P. 
Višinskis daug .kuo padėjo ir 
kitai žymiai Lietuvos rašytojai, 
Marijai Pečkauskaitei—Šatrijos 
Raganai.

Įvairiais gyvenimo klausimais 
P. Višinskis ir pats rašė Lietu
viškuose laikraščiuose. Mirus 
Dr. Vincui Kudirkui, jis ėmėsi 
atsidėjęs rūpintis kad Kudir- 

I kos įsteigti laikraščiai ‘Varpas’ 
i ir ‘Ūkininkas’ nesustotų bet ir 
.toliau galėtų kelti iš miego Lie- 
! tuvių tautą. Dirbdamas Lietu
viškoje spaudoje, P. Višinskis 
ypatingai rūpinosi iškovoti tai 

.spaudai laisvesnių sąlygų, kad 
nereikėtų 

Paveizdan, viešbutyje Ritz, kuriame ap- (slėptis užkampiuose, bet kad ji

sos gryno akmens ir stiprios, lyg kokios tvir
tovės. Dabar, aišku, tas viskas lieka be reikš
mės, kada priešas gali oru atskristi ir bombar
duoti miestą.

matosi daug kąrininkų ir karei- 
švedų uniformos man nepatinka, 
kam mano vienpusiavimas giriant 
karininkų uniformas, del to kad jas 

Tačiau jeigu pagiriu ir

Gatvėse 
bet irvių, 

Gal išrodys 
tik Lietuvos 
dėvi savi, musų vyrai.
Danų ir švedų miestus ir viską kitką tai, jeigu 
jų uniformos man irgi “kristų į akį” tai jomis 
grožėčiausi ir pagirčiau. Aš visame -jieškau 
grožio ir ką darysi jeigu kas nor;s nepatinka.

Policijantai išrodo tvarkoj, jų apsirėdymas 
ir užsilaikymas patinka; uniformų ir kepurių 
spalva tamsiai mėlyna, kaip Amerikos polici- 
jantų, tik čia policijantai prie šonų turi kardus.

Vakarieniauti eidamas nusipirkau Londono 
Times pasiskaityti, patirti kas pasaulyje dedasi, 
nes iš švediškų, taip kaip ir iš Daniškų, laikraš
čių gal tik vieną-kitą žinią gali išsiaiškint, o kit
kas vistiek liks praleista nesužinota. Pirmiau
sia, iš laikraščio patyriau apie Italijos smarkų 
ruošimąsi karui su Etiopija — reiškia karas jau 
neišvengiamas. Iš to karo, susvarsčiau, Lietu
vai irgi bus naudos, nes turės kur padėti savo 
ūkio produktus, kurių reikalavimai tuoj padi
dėja kaip tik kur nors karas kyla: manau sau, 
Lietuva turėtų kur padėti perviršį bekonų, žąsų, 
sviesto ir tt. Būtų gerai kad Lietuva pati tuos 
produktus tiesiog Italijai parduotų, ne per sve
timas šalis, kurios pigiai numirkusios iš Lietu
vos, iš Italų luptų karo kainą.

Apie viešbučius. Viešbučiai Europoje turi 
aptarnauti daugelio tautų prakeliautojus, taigi 
pasirūpinę keletoj kalbų paaiškinimus, ir daug 
kas tiesiog tam tikrais priimtais ženklais nuro- Lietuviškai spaudai 
dyta.
sistojau, yra įtaisyta signalai pasišaukimui pa-1 viešai galėtų augti, tarpti ir 
tarnautojų, ir prie kiekvieno elektriškos sagu
tės signalo padėta pavęikslukas, vietoj žodžių: 
matosi pavęikslukas tarno atnešančio valgį, 
ta sagutė su tarnaitės paveikšluku, su batų 
lytojo paveikšluku. Tik paspausk tinkamą 
gutę ties tokiu paveikslu ir atsiras pas tave 
ko reikalauji.

Daugelis tarnų, ir net

ir

Lietuve-

JI BUS 4 KARTUS DIDESNĖ 
UŽ SENĄJĄ. PRADĖS 

VEIKTI LIEPOS 1 D.

Lietuva religiška šalis. musu kataliku vadai kalba kitaip. štai 
kaip kyla Lietuvoje nauji gražus k ryžiai. (Tsb.)

Daug, labai daug dirbo 
daug nudirbo Lietuvių tautos 
labui P. Višinskis. Jis pats 
rašė knygeles, redagavo laikraš
čius, rūpinosi žmonių švietimu, 
kulturinimu, rūpinosi ir jau ap
sišvietusius, inteligentus žmo
nes pritraukti prie tautinio dar
bo. žinoma, čia suminėta tik 
maža dalelėtų didžių P. Višin
skio Lietuvybės darbų, kuriuos 
jis nenuilstamai dirbo visą sa
vo neilgą gyvenimą.
ie P. Višinskio vardas yra mi
nimas drauge su Basanavičiaus, 
Kudirkos, Vileišio ir kitų žy
miausių tautos atgijimo veikė
jų vardais. P. Višinskis mirė 
1906 metais Balandžio 24 d. 
sulaukęs vos 31 metų amžiaus.

Tsb.

STATOMA MODER
NIŠKA AUTOBUSU 

STOTIS

ki-
va-

atvėjė policijantų, 
moka Anglišką kalbą nors kiek, nes Švedijoje 
aukštesnėse mokyklose yra verstinas reikalavi
mas mokytis Angliškai, žinoma, mokykloje iš
mokta kalba yra prasta, tačiau vis gali susikal
bėti, ir tie ar tos kurie paskiau pradeda susidur
ti su svetimais žmonėmis, pramoksią tikriau ir 
daugiau. Telefonų operatorės moka kelias kal
bas. Atvažiuodamas į Švediją maniau sau, ar 
Angliškai ar Lietuviškai vistiek jie manęs ne
supras, tai kalbėsiu Lietuviškai ir lai jie klauso 
manęs. Tačiau kai patyriau kad Angliškai mo
ka daugelis, o Lietuviškai gal tik labai retas kas, 
visur kalbėjau Angliškai, ir nebuvo bėdos.

Pro bankus Stockholme praeinant mačiau 
jų languose išdėta įvairių svarbesnių šalių pi
nigų kursą, tarp jų ir Lito kursą. Pinigai žy
mima ne šalies bet sostinės vardu, taip: “100— 
Kaunas — 66.25 lt.”

Švedija turi daug biznio su Lietuva, ypač 
tas prasidėjo pastarais keliais metais, taigi rei
kalinga žinoti tikras lito kursas. '

Lietuva turi savo Ministerj Stockholme dip
lomatiniams reikalams, kurių daug turi, užlai
ko Konsulus ir tt. Iš Stockholmo Kauną oru 
pasiekia į kokias 8 ar 10 valandų (reikia skris
ti per Suomiją, Latviją). Laivais vandeniu pa
sieki Klaipėdą į 24 valandas, kartais greičiau. 
Iš Kalmaro, kaip jau minėjau, pasiekia Klaipė
dą j 15—18 valandų.
Seka: Aplankymas Lietuvos Pasiuntinybės ir 

Pradžia Stockholmo apžiūrėjimų.

Anuo-

rūpesčiu buvo sudaryta viena 
spauda. Dėl to, P. Višinskis 
rūpesčiu buvo sudaryta tviena 
Lietuviškos spaudos byla teis
me, kurioj iškilo Lietuvių spau
dos draudimo neteisėtumas, ši 
byla labai pagreitino Lietuvių 
spaudos atgavimą 1904 metais.

Atgavus spaudą, P. Višins
kis susirūpino kad tą spauda 
visi galėtų pasinaudoti,
met Lietuvoje butą labai ne
daug žmonių kurie mokėjo 
skaityti. Todėl pirmutinis Vi
šinskio rupesnis buvo pramo- 
kyt kuodidžiausį skaičių žmonių 
skaityti Lietuviškas knygas ir 
laikraščius. Tam reikalui jis 
tuojau parašė lementorių: “Kas 
skaito, rašo, Duonos neprašo”; 
iš jo daugybė žmonių mokėsi 
Lietuviško rašto. Ilgą laiką tai 
buvo vienintelis Lietuviškas ele
mentorius. Netrukus P. Višin
skis parašė ir daugiau Lietuviš
kų knygelių, kuriomis jis sten
gėsi supažindinti Lietuvius su 
politinėmis piliečių teisėmis, su 
pagrindiniais valstybės santvar
kos dalykais ir tt.

Įsigykit sau Atminčiai 
šią puikią knygą 

DARIUS ir GIRĖNAS

Kaunas. — Vytauto prospek
te 12, kur anksčiau buvo Kau
no muitinė, šiuo metu vykdomi 
naujosios Kauno autobusų sto
ties statybos darbai. Buvę kie
me keli pastatai jau baigiami 
nugriauti. Dviejų ha sklypas 
ir namas, kuriame anksčiau bu
vo Kauno muitinė, dabar yra 
kelių valdybos nuosavybė, šali
mais yra dar likę sandėliai, nes 
juos kelių valdyba yra išnuomo
jusi naudotis Kauno muitinei. 
Naujoji Kauno autobusų stotis 
yra statoma ant 1 ha. Vėliau, 
jei besiplečiąs autobusų judė
jimas pareikalaus, autobusų 
stoties aikštė bus dar išplėsta. 
Buvęs 3 aukštų mūrinis mui
tinės namas bus pigiai atremon
tuotas laikinajai auto stočiai. 
Vėliau jei leis galimumai, auto 
stoties keleiviams teks statyti 
naują namą. Dabar remontuo
jamame, sename name, įruošia- 
ma keleiviams salė, bufetas, 
trasis namo aukštas taip 
žymiai pertvarkomas.

Aikštė bus sutvarkyta 
derniai ir pastoviai. Ji
apie 8,000 kv. mtr. ploto, t. y. 
apie keturis kartus didesnė už 
dabartinę Kauno autobusų sto
ties aikštę. Keleiviams į 
tobusus įlipti ir išlipti bus 
daryti specialus, neaukšti 
ronai. Aikštėje vienu metu
lės stovėti apie 70 autobusų. 
Atvažiavusieji keleiviai su iš
važiuojančiais nesusidurs, nes 
stotyje bus du atskiri peronai 
ir išėjimai.

Naujoje autobusų stotyje bus 
kanalizacija, autobusams plau
ti aikštelės, autobusams tikrin
ti tilteliai. Be to, numatoma 
įrengti šoferiams poilsio kam
barius, virtuvę, dirbtuves ir 
technikinę kontrolę, sodnelį ir 
patogius vaterklozetus. žiemai 
bus įtaisyti šilti garažai. Sto
ties aikštėje bus pastatytas nau
jas, stilingas laikraščių ir kny
gų kioskas.

Naujoji stotis numatoma ati
daryti Liepos 1 d. “L. A.”

Tik vienas “Dirvos” Knygynas Amerikoje 
turi šią knygą apie DR. JONĄ ŠLIUPĄ

Paminėjimui Jo 75 Metų Amžiaus Sukaktuvių
PASISTENGKIT ĮSIGYT ŠIĄ KNYGĄ!

ĮDOMI KNYGA APIE ŽINOMIAUSI ŽMOGŲ —

AUŠRININKAS

JONAS ŠLIUPAS

An- 
pat

mo- 
bus

au- 
pa- 
pe- 
ga-

(Iš kitų miestų reikalaudami 
pridėkit viso 30c, Įskaitant 

5c persiuntimo kaštams. 
Priimama pašto ženklais.)

116 PUSL. KNYGA 
(didelio) formato)

Knyga verta apie $1.00 
Atiduodama už 25c

Štai įdomiausia knyga apie 
vieną labiausia Amerikoj ži
nomų Lietuvių veikėjų, ku
ris per kelis desėtkus metų 
darbavosi ir daug nuveikė 
atbudinimui Amerikos Lie
tuvių. Knyga parašyta la
bai aiškia kalba, ir aiškios
stambios raidės, lengva skaityti ir suprasti, ši knyga apie 
Dr. JONĄ ŠLIUPĄ išleista tik metas laiko atgal, sąryšyje 
su jo 70 metų amžiaus sukaktuvėmis. “Dirvos” redakto
rius parsivežė jų iš Lietuvos pusėtiną skaičių ir dabar jos 
paleidžiama Į visuomenę. Įsigykit sau vieną!

Kaina su prisiuntimu tik 30 centų.
“ r» T D \7 A ”

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

GED1MINO 
KALNAS 
VILNIUJE 
(Paveikslas 
iš Tsb.)

384 pusi, didumo, 86 paveikslai
Kaina $1.50; paštu — $1.65

Reikalaukit “DIRVOJE”
6820 Superior Ave. Cleveland, O.

1

BEŽDŽIONĖS 
PLĖŠIKAI

Pietinės Indijos kaimų 
gyventojai daug kenčia nuo 
beždžionių banditizmo.

Beždžionės vagia smul
kius daiktus ir suvalgo mai
sto produktus. Jos puola 
moteris ir vaikus ir atima 
iš jų visa ką tik gali.

Kai kurios geležinkelių 
stotys tiesiog perpildytos 
beždžionių. Traukiniui pri
siartinus prie tokios sto
ties, konduktoriai perspėja 
publiką kad ■ uždarytų lan
gus, nes beždžionės, ilys- 
damos pro langus, vagia 
viską ką gali sugriebti.

I LIETUVA
Dideliu ir populiariu garlaiviu

Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 21. 1936
I KLAIPĖDA (per Rotterdam^) u t,

RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE

Norėdami informacijų kreipkitės j:
COSMOPOLITAN TRAVEL

SERVICE
J. AMBRAZIEJUS

**j8 Grand St., Brooklyn, N. Y.

“AMERIKOS LIETUVIS”
14 Vernon St., Worcester, Mass.

P. BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., Montello, Mass.

“DIRVA”
6820 Superior Ave., Cleveland, O.

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Ilalsted St.,Chicago, III.

J. SEKYS
43 3 Park St., Hartford, Conn.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams St., Newark, N. J.

A. VARAŠIUS
1200 Carson St.,

S.S. Pittsburgh, Pa.
VIENYBE TRAVEL BUREAU

193 Grand St., Brooklyn, N. Y.
C. J. WASHNER

1921 Cnrson St.
S.S. Pittsburgh, Pa.

HOLLAND-AMERICA LINE
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! trunka kelioliką valandų il
giau, negu iš Švedijos.

I Dienos Klausimais
TAIP NEDORA!

Clevelando “demokratiš
kas” “kongresas” užbaigė 
savo triukšmą. Priėmė 
rezoliucijas prieš savo se
nos tėvynės reikalus, pri
ėmė tokius nutarimus ku
rie Lietuvai butų tikrai 
pražūtingi jeigu jie reikštų 
ką daugiau kaip kiškio ki- 
kas kumelei. Nevertėtų, 
apie tai mums čia ir rašyti, 
gana plačiai kalbėjome apie 
šįi “kongresą” prieš jam su
sirenkant, paskutiniame nu
meryje, tačiau negalima ty
lomis praeiti pro kai kurias 
smulkmenas, kurios aiškiai 
charakterizuoja “kongre- 
santųf veidą, kurios patvir
tina tai ką mes senai žino
jome.

“Kongresai!” suplaukė 
daugiausia komunistėlių, 
kurie,, būdami patys pakri
kę, Maskvos nepastovių įsa
kymų suklaidinti, pasidavė 
socialistų globai ir paklus
nybei, žinoma, tikėdamiesi 
tokiu budu socialistus ap
gauti. Kas ką apgaus, tuo 
tarpu sunku pasakyti, bet 
šiame ‘kongrese’ dirigentais 
buvo Grigaitis, Michelsonas 
ir kiti socialistai. Taigi 
jiems ir visas atsakomingu- 
mas, visi komedijos žaidi
mo vaisiai tenka.

Supratę socialistų rolę 
šiame “kongrese” turime la
bai nustebti, kad jie visiš
kai pasidavė Maskvos, taigi 
jau ir Amerikos komunistų 
idėjoms, ir pradėjo giedoti 
“matuška. Rasieja”, priklau
pę pradėjo garbinti “savo 
tėvynę” Rusiją.

Tie patys Grigaičiai, ku
rie patys kaip revoliuci- 
jonieriai bėgo nuo Rusijos 
caro, šiandien su pasigar
džiavimu skelbia “Naujie
nose” kad “kongrese” buvo 
reiškiamos tokios mintys, 
kad tik Rusija gali išgel
bėti Lietuvių tautą ir Lie
tuvos žmones , . .

Štai kur “kongreso” šuo 
pakastas! Štai ko siekia 
“kongresantai” šaukdami 
dėl Lietuvos demokratijos. 
Ne demokratija Lietuvių 
tautos išgamoms rupi, bet 
Rusija. Tik degeneratai 
gali šauktis svetimos pa
galbos — tos pagalbos kuri 
vargino musų šalį, Lietuvą, 
surakinus rankas, užčiau
pus burnas mums laikė....

Lietuvių tauta ir Lietu
vos vyriausybė dabar aiš
kiai suprato ko siekia prisi
dengę “demokratijos” var
du Amerikos komunistai ir 
socialistai.

Tiek daug aukų padėjus 
Lietuvių tauta kovodama 
dėl savo laisvės, tiek daug 
savanorių kraujo išliejus 
Lietuvos laukuose su tais 
pačiais raudonaisiais Ru
sais, amžinai pasmerks iš
gamų, degeneratų, parsida
vėlių ‘kongresiškus’ nutari
mus. Lietuvių tauta pasa
kys dabar stipriu vieningu
mu: šalin išgamos, šalin 
kviečiantieji į Lietuvą sve
timuosius, šalin parsidavė
liai! Mes mokėjoms ginti 
Lietuvos laisvę, apgynėme 
ją nuo svetimų, juo labiau 
apvalysime nuo savųjų iš- 
gamų.

Amerikos Lietuvių tau- i 
tiškai galvojanti visuomenė : 
turi pagaliau suprasti kur 1

veda ‘demokratybės’ skrai
ste pi'isidengę išgamos, tu
ri pagaliau paskelbti jiems 
griežtą kovą. Musų, pasivu- 
mas šiuo atžvilgiu nedova
notinas. Pasmerks mus Lie
tuvių tautos istorija jei mes 
nekelsime savo balso prieš 
tuos, kurie atvirai ir prisi
dengdami kviečia Lietuvon 
svetimuosius.

IRLIETUVA SIEKIA
PER BALTIJOS JURĄ

Jau buvome rašę apie iš
plitusi Lietuvos santikiavi- 
mą su savo kaimyninėmis 
valstybėmis rytinėje pusėje 
Baltijos juros. Dabar pa
minėsime kaip Lietuva sie- 
kiasi į savo kaimynus ana
pus Balti j os.

Tarp Lietuvos ir Švedijos 
draugingi santikiai vystėsi 
labai lėtai, bet pagaliau iš
sivystė į labai artimus ir 
draugingus. Tarp tų dvie
jų šalių pradėjo plėstis ir 
prekybos santikiai.

Dabar Lietuva ir Švedija 
viena jš kitos daug ko per
ka, ir Švedai pradėjo į Lie
tuvą lankytis plačiau apsi- 
pažinti su savo Pabaltijo 
kaimyne. Tos dvi šalys yra 
tik skersai Baltijos jurą: 
Lietuva rytiniame juros šo
ne, Švedija vakariniame. Į 
vieną ar kitą šalį nukeliaut 
trunka apie 15—18 valan
dų laivu; oro keliu tik ke
lias valandas.

Balandžio pradžioje Šve
dijos sostinėje Stockholme 
buvo surengta Pabaltiko 
diena, kurioje dalyvavo Lie
tuvos Ministeris Švedijai, 
p. Savickis; iškilmėse šalę 
jo sėdėjo pats Švedijos sos
to įpėdinis Gustavas Adol
fas.

Gegužės 12 d. Švedijos 
sostinėje Stockholme lankė
si milžiniškas Lietuvos uni
versiteto studentų choras.

Švedų santikiai su Lietu
viais galima sakyt pradėjo 
plėstis nuo 1930 metų, kada 
Amerikos Lietuviai laiva
korčių agentai pradėjo ren
gti ekskursijas į Lietuvą 
Skandinavų laivais, kuomet 
Lenkai nupirko Baltijos- 
Amerikos linijos laivus, ku
riais Amerikos Lietuviai 
pirmiau daugiausia į Lie
tuvą važiuodavo.

Kaip tik tuo laiku Švedų 
Amerikos Linija turėjo pa
sistačius du naujus moder
niškus pasažierinius laivus, 
ir Amerikos Lietuvių Lai
vakorčių Agentų Sąjunga, 
nedaug turėjus reikalų su 
senais Skandinavijos Ame
rikos linijos laivais, palin
ko siųsti Lietuvius į Klai
pėdos uostą Švedų Ameri
kos Linijos laivais.

Ši linija išsyk neturėjo 
noro tuojau Lietuvių biznį 
perimti, bet netrukus ra
do naudingu Lietuvius pa- 
sažierius pristatinėti iš Go- 
thenburgo per Stockholmą 
ir Kalmarą į Klaipėdą, pa
rūpino nuolatinį susisieki
mą Baltijos jura, ir tuomi 
labiau praplito pačios Lie
tuvos santikiavimas su ta 
kaimyne. Lietuva gavo iš 
Švedų paskolą už savo deg
tukų monopolį, iškilo dar 
ir kiti kaimyniniai reikalai, 
ir šiandien Švedijos ir Lie
tuvos ryšiai yra dideli.

Vienas dalykas pastūmė
ja kitą. Daug kredito už 
šių valstybių sudrauginimą 
priklauso jau minėtai Ame
rikos Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sąjungai. Švedijos 
laivai gauna trečdalį ar ir 
daugiau Lietuvių keleivių 
biznio prieš kitas laivų lini
jas sudėjus į vieną.

Lietuviams per Švediją 
važiuoti tikras malonumas: 
patarnavimas laivuose ir 
Gothenburge, arba Kalma
re ir Stockholme, yra tikrai 
draugingas.

Šią vasarą, kaip rašo, ža
da atvykti ir Norvegų, Šve
dijos kaimynų vakaruose, 
ekskursija į Lietuvą, apsi- 
pažinti su Lietuva ir išplės
ti artimesnius Lietuvos ir 
Norvegijos kulturinius san
tykius.

Su Danija, trečia Skandi
navijos valstybe, Lietuva 
turi gerus prekybinius san
tykius, nors šiaip kaimyniš
kų santykių didelių neturi; 
vieni kitų nelanko, išskyrus 
reikalui atsiradus.

Iš Norvegijos ir Danijos 
į Lietuvą galima atkeliauti 
per Švediją, arba vandeniu 
apsukant pietinį Švedijos 
galą ir plaukiant skersai 
Baltijos jurą. Kelionė už-

Vokietijai pranašauja su
griuvimą. Amerikos laik
raščių Europos korespon
dentas Simms pranašauja 
kad Vokietija eina link su
irutės. Vokietijai trumpa 
pinigų, ji gauna paskolų iš 
savo piliečių milijonais, ta
čiau pinigai reikalingi bili
jonais. Vokietija neturi au
kso rezervo, nes teturi 33 
milijonų dolarių vertės — 
kas tokiai didelei šaliai nie
ko nereiškia. Vienos vasa
ros neužderėjimas bulvių ar 
grudų ištrauktų visą Vo
kietijos auksą. Ji neturi 
niekur kreditų, viską ką iš 
kitur perka turi mokėti 
auksu.

Iš to viso išeitis tėra mi- 
litarišku budu: imtis kur 
nors ką nors užkariauti, už
grobti.

. Anglija užsakė savo salų 
gyventojams 40 milijonų 
kaukių apsidengimui nuo 
nuodingii dujų, kurių galė
tų paleisti priešai oru už
puolę tas salas. Taigi, An
glija rengiasi karui, nors 
dar nežino su kuo prisieis 
pirmiausia kariauti.

Mintys apie Moteris
Indusų: Moteris yra lyg 

šešėlis: jei tu jį seki, jis bėga 
nuo tavęs; jei tu bėgi — jis 
seka paskui tave.

Kas platina “Dirvą” — tas 
platina apšvietą.

IŠ PRANO VAIČAIČIO EILIŲ
Augo liepelė, augo, šakojo, 
Po ja mergelė verkė, raudojo.
Mergė jaunoji ašaras bėrė, 
Liepa kuplioji ašaras gėrė.
Ko taip tu graudi, miela mergele?
Ko taip tu raudi, raiba' gegele?
Kaip nenuliusiu, kaip linksma busiu: 
Brolis išgrūstas ji kraštą Rusų.
Taip mažas daiktas — tik už knygelę, 
Gudas prakeiktas spaudžia brolelį.
O kad pavirsčiau oro paukšteliu;
Tai aš išgirsčiau brolio verksmelį;
Oi aš nulėkčiau, jį pamatyčiau, 
Oi aš pribėgčiau, jį suraminčiau.
Galvą nulenkus verkė, drebėjo, 
Per abu veidu skaidrios riedėjo. 
Ašaros graudžios kaip našlaitėlės, 
Ašaros skaudžios kaip akmenėlis.

MANO JAUNYSTĖ
Kaip vasarėlę medžiai žaliuoja, 
Paukšteliai čiulba, gėlės marguoja, 
Kiekvienas linksmas, širdį gaivina, 
Rods kad pasaulis vargo nežino.
Rods kad pasaulis viskuo turtingas, 
Nieko netrūksta, tikrai laimingas. 
Bet vasarėlė ilgai netraukia — 
Dienos, naktelės skubomis plaukia, 
Ir rudenėlis šaltas ateina, 
Ir vėl nutilsta paukštelių dainos;
Ir ant medelių lapeliai gelsta, 
Šiurpus vėjelis laukuose'šėlsta.

Vasara primen’ mano jaunystę, 
Dienas laimingas — ir kūdikystę. 
O gi kaip linksma jaunam gyventi, 
Nei viens nenori greitai pasenti.
Kol jaunas, linksmas, kaip gėlė žydi, 
Smagumas, juokas visame lydi; į ! 
Rodos, kur eisi — laimė vilioja, 
Lyg kad po kojų kas gėles kloja. 
Bet ir jaunystė — kaip vasarėlė: 
Pradings skaidrumas, suvys kaip gėlė. 
Tik vienintelis- liks atminimas.
Oi ta senatvė — skurdus likimas.

St. Sutkevičienė.

ISTORIŠKA
APYSAKA

Iš D. L. K. Gedimino 
Laikų'

Vertė A. VĖGĖLĖ

Vilkų Lizdas
(Tęsinys iš pereito nr.)

Viena pilies dalis, kur buvo laikoma 
kunigaikščio turtai ir kur galima buvo pa
sislėpti žmonėms nuo užpuolikų, buvo' mū
rinė; visa gi likusi pilies dalis buvo me
dinė, tik ant akmeninių pagrindų.

Kokios tai neapsakomos jiegos stu
miamas perėjo Tubingas laimingai van
dens perkasus, skiriančius pilį nuo miesto, 
prisiartino prie medinės pilies dalies ir, 
keikdamas ir minėdamas kaž kokius var
dus, tarp kurių girdėjosi ir šaukimasi į 
Perkūną, padegė pilį.

Jonas, pamatęs greitai einantį prie pi
lies su degančiomis balanomis Tubingą, 
nuėjo paskui jį ir, atsigulęs perkase, žiu
rėjo ką darys Tubingas, nes žinojo kad ne 
veltui jis ten eina.

Tubingas gi, manydamas kad niekas 
jo nemato, išpildęs savo kerštą, leidosi nuo 
pilies šalin. Vos spėjo kiek atsitolinti nuo 
padegtos vietos, kaip iš kitos pusės pribė
go Jonas ir .pradėjo gesinti. Pamatę de
gančią pilį žmonės, sukruto bėgti gaisrą 
gesinti. Gaisras greitai buvo užgesintas.

Ant rytojaus anksti rytą rasta prie 
pat pilies sienos gulintis, be žado sužeis
tas Jonas. Jis mat, begesindamas pilį, dar 
pirm susirenkant žmonėms, labai susižei
dė ir apalpęs įkrito apkasan, kur išliko 
gyvas tik ačiū tam kad perkase buvo van
dens, kurian krisdamos lentos geso ir ne
uždegė jo rūbų, tik jį dar smarkiau sužei
dė.

— Tai šis padegė pilį ir nespėjęs pa
bėgti pats apdegęs įkrito perkasau! — ta
rė vienas sargybinių, kuomet rasta Jonas 
perkase.

— Sudeginti jį Perkūno garbei! — 
rėkė kitas.

— Tai tas pats ką su Tubingo ainiu 
pabėgo iš kryžiuočių nelaisvės!

— Tas pats kurį išgelbėjo nuo sude
ginimo Siaurutis!

— Sudeginti jį dabar! — plito garsai 
po visą plotą.

— Perkūne! Tubingai! Tubingai! — 
šaukta aplinkui, pagriebta apalpęs Jonas 
ir nutempta į šventinyčią.

— Ką darot?! — suriko kaž keno 
drąsus balsas.

Užgirdę tai visi šoko nuo Jono ir pra
dėjo dailytis kas čia taip ant jų suriko.

— Kaip drystat aukoti Perkūnui žmo
gų nesiklausę didžiojo kunigo arba paties 
valdovo Gedimino? — tarė jau išlengvo 
Bernardas.

Žmonės tuoj aprimo ir pradėjo tei
sintis.

Bernardas, sužinojęs iš jų kalbos kas 
tai per vienas tas nelaimingas jaunikaitis 
ir už ką jį norėta sudeginti, tuoj dar uo
liau pradėjo rūpintis jo gydymu, žmonėms 
gi aiškino kad' jie privalo kreiptis tuo rei
kalu į kunigaikštį Gediminą ir laukti jo 
žodžio.

Tuo tarpu apie draugo nelaimę suži
nojo Siaurutis; atbėgo jis tuojau pas Ber
nardą ir nuo tol jau abu jiedu rūpinosi 
Jonu.

XV.
Gediminas po puotos su Lenkų pa

siuntiniais, matyti, gan stipriai ir ramiai 
miegojo, kad nei čia pat degančių sienų 
traškėjimas, nei žmonių pakeltas trukš- 
mas nepabudino jo.

Pabudęs, tuoj pažiurėjo į stovinčią 
prie lovos dailią skrynutę, nusišypsojo ir, 
pasišaukęs tarną, pradėjo skubiai rengtis. 
Rengdamasis gi kalbėjo pats vienas:

— Taip, tai mano šeimyniški, reika
lai! — paskiau prašaliiio tarną ir kaskart 
balsiau kalbėjo!

— Taip, taip! Tai mano šeimyniški 
reikalai! Na, — pridūrė, lyg norėdamas 
susiraminti, — žemės-.... tai bus jiems 
gerai.

Ir užsimąstė.
— Turtinga turbut ta Vladislavo ka

ralija, nes ir dovanos nemenkos! Toki pui
kus akmenėliai, ir Naugarde sunku tokių; 
rasti! — Ir, pasiėmęs aną puikiąją dėžutę, 
pradėjo, atidaręs ją, dėlioti ilgus raudo- 
donomis ir mėlynomis akutėmis nusagsty
tus retežius, puikius auskarus ir auksu bei 
akmenėliais siutas kepuraites.

Dėjo visa tai ant stalo ir artt suolo

prie savęs ir gėrėjosi puikumu ir brangu
mu. Pagaliau sušuko:

— Meška! — ir parodė ranka kilimu 
užleistas duris.

Meška prisiartino prie durų, prastu
me šnerve šalin divoną, atidarė duris ir 
po valandėlės sugryžo su Aldona, vesda
mosi ją už rūbų.

Nusišypsojo Gediminas pamatęs duk
terį, paglostė mešką, kuri pradėjo iš džiau
gsmo urgsti. Meška po to pasišalino, Ge
diminas gi rodydamas išdėtas brangeny
bes tarė Aldonai:

— Ar matei tu kuomet nors tokias 
brangenybes!

Žvelgė kunigaikštytė į blizgančius ak
menėlius ir į auksą, prisimerkė ir vėl žiu
rėjo, ir džiaugėsi.

— Net akis veria žiūrint į šitas bran
genybes, — tarė ji, glausdamosi prie tėvo.

Gediminas paėmė vieną aukso retežė
lį su akmenėliais ir uždėjo jai ant kaklo, 
paskiau įvėrė ausysna auskarus.

— Mano dukrele, šitos brangenybės 
tai tau! — tarė jis.

— Taip, šitas dovanas prisiuntė tau 
Lenkų karalius, Vladislavas, norėdamas 
tave gauti savo sunui, karalaičiui Kazi
mierui, už žmoną.

Nuleido Aldona akis ir paraudo.
Dvasioje gi pamanė:
— Bogna kalbėjo apie piršlius, bet 

ten buvo dainos ir dovanos, čia gi vienos 
tik dovanos. . . . Kodėl? — ir užsimąstė.

— Na, ką gi, dukrele, nesidžiaugi? — 
ir nelaukdamas atsakymo tarė: — Reng- 
kis, nes neužilgo atvyks pasiuntiniai ir 
mano dukrelė keliaus į Lenkų šalį.

Ir priglaudė Aldoną sau prie krutinės.
Drebanti Aldona prisiglaudė prie tė

vo, pati nežinodama kas su ja dėdasi.
Greit tačiau atsipeikėjo, klausdama, 

kaip kunigaikščio dukterei priderėjo:
— Mums prisiųsta dovanos, o ką mes 

Lenkų karaliui ir karalaičiui nusiųsime 
dovanų?

— Didžio Gedimino prietelystė ir jo 
duktė daugiau verti kaip visos Lenkijos 
brangenybės! — atsakė rimtai Gediminas.

Nenusileido tačiau Aldona ir glaus
damosi prie tėvo kalbėjo:

— Prietelybė Lenkų karalius duoda 
už Didžio Lietuvos kunigaikščio prietely- 
bę, jo gi dukterį ima duodamas jai savo 
sūnų, o už dovanas?.. ..

Pasiglostė Gediminas barzdą ir nuti- 
1b, tik dar labiau susiraukė, o tokioje iš
vaizdoje tėvas ir duktė taip buvo panašus 
vienas į kitą jog niekas negalėjo abejoti 
kad jų gyslose teka vienas kraujas.

— Už šitas brangenybes atsilyginti 
leisk man, tėve, pasiimti Lenkus belais
vius, ką yra pas tave iš karo su Lenkais 
parvesti. Jei Didžio Lietuvos Kunigaikš
čio Gedimino duktė turi būti Lenkų kara
laičio žmona, jo- žmonės negali pasilikti 
belaisvėje pas Didį Lietuvos kunigaikštį!

Ir nedrąsiai pažiurėjo į tėvą.
(Bus daugiau)

Karalienes Sabbos

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

Reikalaukit “Dirvoje”1

JUROS MERGA

Juros Merga—istoriškas romanas iš Vikingų laikui 
ankstyvesniuose amžiuose, apie Vikingo inergs' 
kuri atėjo, užkariavo ir apsigyveno Žemaitijoje, r 
Lietuvį jaunuoli nuo Dubysos, kurs nuėjęs ją iš
vyti, pamilo. 300 pusi. -------------------------------- J ®“

Reikalaukit “Dirvoje”
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9 VALSTIJOS TURI SO- PINIGAI BANKUOSE DABAR1

bedarbės 
darbinin-

piniginį
sto
jom

ga-
yra

Devynios valstijos jau ope
ruoja sulyg Socialės Apdraudos 
įstatymo, kuriose įvesta bedar
bės apdrauda, ir dar dvi kitos 
—* Utah ir Mississippi — 
dijuojamos pritaikymui ir 
federalių sankcijų.

Paskiausia valstija kuri 
vo patvirtinimą iš valdžios 
Indiana.

Aštuonios valstijos kurios 
kiek pirmiau prisitaikė prie fe- 
deralio Socialės Apdraudos ak
to yra šios: Alabama, Califor
nia, Massachusetts, New Ham
pshire, Oregon, Wisconsin, New 
York, Washington. Taipgi už- 
girta ir District of Columbia 
įstatymas. Tos valstijos iki Ba
landžio mėnesio gavo iš fede- 
ralio iždo $350,513 savo bedar
bių sužiurėjimui.

Kiekviena valstija norėdama 
gauti federalę paramą savo be
darbių apdraudai turi pravesti 
savo įstatymą tokį kad jis ga
lima butų pritaikyti federaliam 
Socialės Apsaugos aktui.

Kožnoje valstijoje, tiesa, įs
tatymas veiks kiek skirtingiau 
negu kitoje, ir kožna ypač val
stija turės skirtingus budifs pi
nigams gauti iš savo valstijos 
piliečių į bedarbės apdraudos 
fondus. Federalė valdžia savo 
taksų rinkimo planą jau nusta
tė ir jis visur bus vienodas, tik 
per kelis metus laipsniškai tak
sų suma bus didinama.

Štai ką maždaug 
apdraudos įstatymas 
kams duos:

Darbininkai gaus
atlyginimą likę be darbo ir ki
to darbo jieškodami; tuomi ap- 
mažės šelpiamųjų eilės, ir ne
bus tokio vargo ir skurdo mie
stuose kur patys miestai nega
li savus gyventojus šelpti.

Bedarbės apdrauda neapims 
ūkių darbininkus, privatinius 
namų tarnus ir tarnaites, fede- 
ralės valdžios ir kitus visokius 
miestų ir valstijų tarnautojus 
valdininkus; dirbančius religiš
kose organizacijose, labdarybė- 
se, moksle, literatūroje ir mok
slo srityse, 
industrial! us, 
ninkus.

Nekurtos 
nemokėti
/tų dirbtuvių darbininkams kur 
dirba 8-ni ar mažiau; kitos 
valstijos daro išimtį nuo ketu
rių ir mažiau darbininkų.

Taigi apims tiktai 
dirbtuvių darbi-

valstijos nustatę 
bedarbės apdraudą

AMERIKOS UKIUS
APRŪPINA 
ELEKTRA

darbų

APDRAUSTI
Jūsų Depozitų Sumos iki $5,000 Apsaugotos nuo 

Žuvimo, Jei Bankas Likviduotųsi

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

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

Kaina 25 centai.
'-‘f-j

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

bus pasiekiamos 42,567 
kuriose niekad pirmiau 
nėra buvus.
valstijoje tų elektros

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio 

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

“Dirvos” Admin.

Dalis Amerikos viešų 
pinigų paskirta elektrifikavimui 
šalies ūkių. Dvidešimts penkio
se valstijose užvesta 74 projek
tai elektros gamybos stočių iš
statymui, kam jau sunaudota 
$12,395,000. Baigiama nuties
ti 11,172 mylių ilgio elektros 
vielų, su. visais jų patogumais, 
kurios 
nkėse, 
elektra

Ohio
projektų užvesta daugiausia ir 
bus aptarnauta daugiausia ūki
ninkų. Lapkričio 1 d. jau bus 
gatava 1,723 mylių ilgio vielų 
nutiesimas.

Aktas kuris leido elektrifi
kuoti ukius nustatė kad po to 
kai išsibaigs tam tikslui skir
ti viešų darbų pinigai, Rekon
strukcijos Finansų Korporaci
ja, kita valdiška įstaiga, tiems 
darbams paskolins $50,000,000, 
o Kongresas parūpins dar $40,- 
000,000 kas met per sekančius 
devynis metus, tokiu budu vi
sos šalyje esančios ūkės galės 
turėti elektrą.

•50 jut:*

Įgc&ft 
■- If.l

* «SS>

Visoje Lietuvoje dygsta puikiausios moderniškos mokyklos — ši mokykla 
yra Lietuvos Ministerio Pirmininko Juozo Tūbelio vardo pradžios mokyk

la jo gimtajame krašte — Rokiškyje. (Tsb.)
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Bankuose tapo pravesta nau
jas ir tikrai naudingas patvar
kymas, kas yra labai smagi 
naujiena depozitoriamš, ypač 
mažiems biznieriams ir kitiems 
žmonėms kurie turi mažas su
taupąs, o iki šipl neturėjo jo
kios apsaugos, kuri taip reika
linga.

Ar visi žinot kad dabar gali
ma apdrausti savo padėtus tau
pymui pinigus, ir atsikratyti 
rūpesčio kad jie nežūtų ban
kuose ?

Bankuose pinigų apdraudimą 
pradėta įvesti nuo 1933 metų 
krizio, kuomet bankai griuvo 
vienas po kitam, kuomet reikė
jo surasti būdas išgelbėti šalį 
nuo visiško finansinio sugriu
vimo. Tada imtasi bankus per- 
tvarkyt, ir bankams neleista 
atsidaryti iki jie neparodė sa
vo tikro stipraus pagrindo.

Valdžia tuo laiku pradėjo rū
pintis rasti budus kad daugiau 
tokio griuvimo neatsitiktų.

To pasekmėje, surasta budai 
užtikrinimui bankų pastovumo 
ateityje, įsteigta Federalė De
pozitų Apdraudos Korporacija, 
ir nuo Sausio 1 d. 1934 metų 
apdrauda bankuose padedamų 
pinigų pradėjo veikti.

Svarba depozitų apdraudi
mo turėtų būti visiems žinoma, 
nes dar ne visi apie tai patyrė.

Ar daugelis žinot kad sulyg 
tos sistemos — jeigu jus turit 
pinigų apdraustame banke, jei 
tas bankas kaip nors nustotų 
veikęs — Federalė Depozitų 
Apdraudos Korporacija išmo
kės kiekvienam už jo padėtus 
pinigus pilnai iki $5,000?

Ar visi žinot kad ne visi ban
kai turi Depoztų Apdraudą?

Visi bankai kurie yra nariai 
Federalio Rezervo Sistemos — 
Į tai ineina visi nacionaliniai 
bankai ir nekurie valstijų ban
kai — sulyg įstatymo turi tu
rėti Federalį Depozitų Apdrau
dos Fondą. Bet valstijiniai 
bankai — kurie nėra Federal 
Reserve Sistemoje — yra lais
vi nuo tos prievartos, jie gali 
turėti apdraudą arba ne.

Iš 15,801, turinčių leidimus 
bankų šioje šalyje, tiktai biskį 
virš 14,000 bankų naudojasi 
šia depozitų apdrauda.

Kaip pažinti kuris bankas tu
ri ar neturi tą apdraudą?

Bankai kurie yra nariai 
draudos korporacijos turi 
tikrus liudijimus ir juos 
valo laikyti prie kiekvieno
gelio kur depozitai priimami — 
juose pasakoma kad tas ban
kas yra narys Federal Deposit 
Insurance Corporation ir kad 
depozitai apdrausti iki $5,000.

Federalė Depozitų Apdrauda 
paliečia kišenius daugybės mi
lijonų šios šalies žmonių. Jo 
vyriausias tikslas yra apdraus
ti kiekvieno žmogaus banke de
damus pinigus. Tas taipgi pa-

drąsina prie taupymo, 
pozitorius žinodamas 
pinigai' yrd apdrausti, 
tikėjimu deda pinigus

nes de- 
kad jo 
su pasi- 
į banką.

PRANEŠIMAS AME
RIKOS LIETUVIŲ 

VISUOMENEI

‘Tėvai, Siųskite Savo 
Paskutinis 

Lietuvių 
Sąjungos

Kiek laiko tam atgal yra til
pę pranešimai Amerikos Lietu
vių spaudoj, užvardinti: “Ame
rikos Lietuviai, Pamatykit Lie
tuvą, Paryžių, Berliną šią Va
sarą” ir
Vaikus į Lietvą”. 
paraginimas rašytas 
Laivakorčių Agentų 
Amerikoje vardu.

Buvo manoma kad 
ma šiais metais suorganizuoti 
pirmą TOUR Į Lietuvą, bet ne
buvo galimybės tai padaryti, o 
dar ir del to kad tai pradėta 
pervėlai ir nebuvo galima gau
ti laivuose vietos, o ypač su- 
gryžimui atgal prieš mokyklų 
atidarymą.

Todėl Lietuvių Laivakorčių 
Agentų Sąjunga praneša kad 
tokis TOUR šią»vasarą nega
lės įvykti, o taipgi praneša kad 
TOUR tikrai įvyks sekančią 
vasarą, tai yra 1937 metais.

Todėl visi kurie tuomi inte
resuoti prašomi jau dabar pra
dėti rengtis del businčios pir
mos tos rūšies ekskursijos — 
TOUR, kurią rengia Lietuvių 
Laivakorčių Agentų Sąjunga 
Amerikoje bendrai su Draugi
ja Užsienio Lietuviams Remti 
ir Lietuvos Turizmo Sąjunga.

Plačiau šiuo reikalu bus pra
nešta vėliau per spaudą.

L. L. A. S. A. VĄLDYBA: 
J. Ambraziejus,Lpirm.
T. Rypkevičius, vice-pirm.,
J. Sekys, sekretorius, 
A. S. Trečiokas, iždin.,
K. S. Karpius, spaudos

komisijos pirm.

bus gali-

SVEČIAS CLEVELANDE

VIENO ŽMOGAUS 
LABIAUSIA PASI

GENDAMA

Jūžintai, Rokiškio apsk. ■— 
A. a. Juozui O. Sirvydui būnant 
gyvam, miestelio inteligentija 
buvo sutraukta j tautišką kul
tūrinį darbą. Gal kai kas iš 
inteligentų ir pritingėjo, bet 
Sirvydo žodis ir jo autoritetas 
pasirodyti tinginiu nepavelijo.

Mirus Sirvydui, mirė Jūžin
tuose ir kultūrinis judėjimas. 
Diduma inteligentijos mėgsta 
perdaug leisti laiką prie stikle
lio. Kas prie tos kompanijos 
nenori dėtis tas susilaukia net 
nemalonumų. Pienininkas ne
mėgsta girtauti, už tai jis per
sekiojamas ir skundžiamas.

Inteligentijos santaikai su
irus, jie nesutelpa gražiame 
Jūžintų kampelyje.

Kaimiečiai į išgverusius in
teligentus žiuri su pašaipa ir 
jais nepasitiki, jų negerbia.

Inteligentai, žinokite gerai 
kad ateis laikas kada už savo 
nerūpestingą ir nedarbštų gy
venimą reikės gailėtis.

P. Kriukelis.

EKSTRA!
Kurie “Dirvos” dar neturit

IŠSIRAŠYKIT DABAR

tik $1.00
VISAM METUI! (Reguliare kaina $2.00)’

KURIE SEIMO DELEGATAI NAUJAI IŠSI
RAŠYS SAU “DIRVĄ”, GAUS VISAM 

METUI TIK UŽ $1.00!

Kurie jau prenumeruojat “Dirvą”, tie seimo., 
laiku galit užrašyti ją savo draugams ir 

giminėms visam metui už $1.00!

ir

CONGRESS AVE,

[OME

Užrašo 
kitus

ap- 
tam 
pri- 
lan-

130 
WATERBURY CONN.

“Dirvą”, “Vienybę” 
tautinius laikraščiue.

Jei Nori žinot Kas Pasauly Dedasi,
SKAITYK.

AMERIKOS LIETUVIS
8-N11J PUSL. SAVAITINĮ BEPARTYVĖS KRIPTIES LAIKRAŠTĮ

Visiems naujiems skaitytojams tiktai

$1.00 Metaras
Amerikos Lietuviui bendradarbiauja kaip vietos inteligentija — ra
šytojai, taip ir Lietuvos aukštesnių mokyklų mokytojai ir Kauno 
universiteto profesoriai, su kurių raštais turėsit progą susipažint 
užsirašant laikraštį. Adresuokil šitaip:

AMERIKOS LIETUVIS
14 VERNON GATVĖS WORCESTER, MASS.

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

Name,.

Address

A. S. Trečiokas, iš Newark, 
N. J., delegatas SLA. seime. 
Clevelande, yra darbštus Ame
rikos Lietuvių Laivakorčių A- 
gentų Sąjungos vedėjas. Per
eitą vasarą važinėjo Lietuvoje 
ir padarė svarbių sutarimų su 
Lietuvos Turizmo Sąjunga.

J. ŽEMANTAUSKAS
Viešas Notaras

“Dirvos” Administracija randasi tik skersai gatvę 
nuo Lietuvių salės. Atsilankykit sesijų pertrauko
je, prieš sesijas rytas ir vakarais iki 8 valandos.
“Dirvos” krautuvėje gausit įvairių knygų ir šiaip 
dovanėlių atminčiai iš Seimo — Lietuvos Vėliavu- 
kių, Gintarinių dalykų ir gražių Clevelando vaizdų.

Delegatams pilnas pašto patarnavimas — atvirutės, ženkleliai, 
rašymui stalai, vokai, popieris.

A

<<

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio-

NEUŽMIRŠKIT APLANKYTI

Lietuvišką Kaimą

GREAT LAKES
F" 
CEDAR 
POINT

ENJOY COMFORT . . . HEALTH . .. HAPPINESS AND 
RECREATION AT THE "PLAYGROUND OF THE 
GREAT LAKES ".-JUNE 13 to SEPT. 7-GLAMOROUS 
DAYS AND NIGHTS AWAIT YOU. ENDLESS ENJOY
MENT FOR YOUNG AND OLD.
Frolic on the “World's Finest Bathing Beach”. . . rest in perfect surroundings 
and pure air at the Hotel Breakers, one thousand outside rooms, the largest 
hotel on the Great Lakes . . . thrill to the joys of our modern Midway and Amuse
ment Circle. There r also fishing, golf, tennis, speed boats, airplanes, and 
many other sports available. Moderately priced appetizing meals as formal or 
informal as you desire, even to picnic grounds. Above all, you will marvel at 
the scenic beauty of this glorious wooded peninsula.

Cedar Point-on-Lake Erie is easily reached by auto . . . Ohio Route 1. U. S. Route 6 ... by 
rail, interurban, bus or steamer to Sandusky, Ohio . . . then the delightful 20-minute boat 
ride across Sandusky Bay.

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

' > L -, '
MAIL THIS SPECIAL COUPON AT ONCE TO

PARODOJE
CLEVELANDE BIRŽELIO 27 IKI SPALIŲ 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 OBELIEN1S
JUOZAS BLAŠKEVICIUS 
JONAS BRAZAUSKAS

t
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OHIO LIETUVIŲ

Daug Dovanų tiems kurie dalyvaus

Šokiai Visą Dieną Iki Vėlumai
Jono Apanaičio Orkestras

July 12tąSekmadieni Liepos
EDITOVDaržeMachutos©

©

GREEN ROAD
Vaikam Nemokama25cĮžanga

CLEVELAND
RAILWAY
COMPANY

CLEVELAND© SAVAITRAŠTIS
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GATVEKARIS
GALI BUTI 

PELNINGAS 
PARTNERIS

Paimkit
GfatvekarĮ sau 
j Bizni. 
Nereikės 
Rūpintis Pasistatymo 
Gaišavimu ir 
Važinėjimo Trukdymu. 
Paskubėkit 
Pasiuntinius, 
Pardavėjus į 
Reikiamą Vietą. 
Sutaupymai i 
Suteikia Šiltą 
Nusišypsojimą 
šaltai Akiai 
Kuomet Lieka 
Važinėjimo 
Sutaupymai. 
Atminkit— 
Važinė jat 
Visą Dieną— 
Visą Naktį 
Visą Savaitę — /
Turėdami 
$1.25 Savaitinį Pasą.

Prielankumo 
Kampelis 

(laiškas j Cleveland R’way) 
Aš pamečiau dešimtuką 

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

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

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

linui

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
jų 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.



D I R V A

IS LIETUVOS
Visame Krašte Steigia

ma 45 Autobusų
Stotys

Kaunas. — Šymet nuo Vasa
rio mėn. kelių valdyba pradėjo 
iš įvairių savivaldybių visoje 
Lietuvoje periiminėti auto sto
tis ir rūpintis naujų auto sto
čių statyba. Kelių valdyba jau 
perėmė Alytaus, Jonavos ir Vil
kaviškio aulo stotis. Artimi- 
niiausi'u laiku bus pradėtos ek
sploatuoti Šiaulių ir Prienų au
to stotys, kurios perimtos ir 
jau steigiamos. Autobusų sto
čių perėmimą kelių valdyba da
bar vykdo grupėmis. Netrukus 
bus perimtos auto stotys ir au
to punktai šiuose miestuose: 
Raseiniuose, Kelmėje, Jurbarke, 
Telšiuose, Kretingoje, Palango
je, Varniuose, Mažeikiuose, Bir
žuose, Joniškyje, Zarasuose, ša
kiuose ir Lazdijuose. Be to. 
šiuo metu kelių valdyba tariasi 
su savivaldybėmis dėl perėmi
mo autobusų stočių Marijam
polėje, Panevėžyje ir Ukmer
gėje.

Be to, kelių valdyba naujai 
steigia auto stotis Varėnoje, 
Merkinėje, Kapčiamiestyje, Sei
rijuose, Kybartuose, Kudirkos 
Naumiestyje, Vilkijoje, Sere
džiuje, Ariogaloje, Rumšiškėse. 
Žiežmariuose, šemęliškyje, Auk
štadvaryje, Onuškyje, širvin- 
tuose, Anykščiuose, Maištuose, 
Dusetuose, Kėdainiuose, rrinki- 
škyje, Pasvalyje, Linkuvoje, 
Žeimelyje. Žagarėje, Kryžkal- 
nyje, Skaudvilėje, Užventyje,

Kuršėnuose, Sedoje, Plungėje ir 
Šilalėje.

Parenkant naujai steigiamoms 
auto stotims vietą, bus žiūrimi: 
gyventojų patogumų, 
kelių valdyba perims 
visame krašte naujas ; 
stotis.

LIETUVOJE RENGIA
MA “JUROS VA

SARA”

REPUBL1KONAI TURI 
DAUGIAU

Praeitose 
valstijoje 
rodė kad

DAILĖS choras rengia pik
niką sekmadienį Birželio 28 d., 
Crescent club darže, Broadview 
ir Hillside rd. Grieš Apanai- 
čio orkestras.

Vėliai 
ir steigs 
autobusų 
“L. A.”

Daug Tiltų
Kaunas. — Savivaldybės šy

met stato vietinio susisiekimo 
keliuose nedidelių, bet daug til
tų, daugiausia medinių, nes to
kie pigiai kainuoja. Naudoja
ma vien vietos medžiaga ir ne
didelio susisiekimo keliuose il
gai laiko, jei tik tinkamai pri
žiūrimi.

Tačiau statomi keli ir dideli, 
masyviniai tiltai. Vienas to
kių statomas per Nevėžį ties 
Babtais, gelžbetoninis tiltas. 
Ukmergėje per Šventosios upę 
didelis tiltas šymet bus baig
tas statyti. Josvainiuose sta
tomas didelis tiltas per Šušvės 
upę, kuris po vienų kitų metų 
tarnaus Kauno Panevėžio stato
mam plentui, nes to plento tie
simas eina keliose vietose: nuo 
Kauno, nuo Panevėžio ir kitur. 
Nuo Panevėžio iki Ramygalos 
plentas 
statyti, 
plentas 
pusėn,
statoma eilė kapitalinių nedi
delių tiltų. Tiltas Alytuje per 
Nemuną numatomas dar šymet 
pradėti statyti. “L. A.”

Kaunas. — Lietuvių 
atstačius nepriklausomą 
vos valstybę, per aukas ir pasi
šventimą įvykdė Vytauto Did
žiojo paliktą politinį testamea- 
cą: ji sugrąžino į bendrosios 
tėvynės sudėtį Mažąją Lietuvą 
ki Nemuno su Klaipėdos uostu- 
vieninteliais vartais į platųjį 
pasaulį. Nemunas vėl tapo Lie
tuviškas ligi Baltijos juros ir 
Lietuva vėl pasidarė juros val
stybė. Tačiau ilgą laiką buvę 
nustumti nuo juros, o vėliau 
letekę ir politinės laisvės, Lie- 
uviai rodos nutolo ir atprato 
įuo juros. Būdami ramaus ba
lo, Lietuviai permaža rodė su
sižavėjimo jura, jos didingumu, 
;avo pajūrio grožiu. Sustiprin
ti pasiryžimui prie Savo juros I 
tautiniais papročiais, išreikšti 
Baltijos juros gyvybinę reikš-j 
ne Lietuvių tautai ir valstybei,! 
larodyti 
jurio ir 
viškumą 
kad viso
'ai budi juros sargyboje, ir yra 
Šiais metais Lietuvoje rengia
mas “Juros vasaros” tikslas.

“Juros vasarą” rengia Lie
tuvos Vakarų Sąjunga, susita
rusi su kitomis Lietuvos organi
zacijomis.
nuo Liepos mėn. 1 d. 
'jučio mėn. 31 d. Ji 
giama visame krašte, 
čiuose, valsčiuose ir

tauta, 
Lietu-

ir priimti Baltijos pa- 
Nemuno žiočių Lietu- 
bei grožį, pažymėti, 

pasaulio Lietuviai aky-

jau šymet bus baigtas
Taip pat tiesiamas 

nuo Panevėžio Biržų 
Plento vietose taip pat

Darbai
Gaunami per

Telefoną

TIKRAS ATSITIKIMAS
Besilankanti Clevelande mergina pasi

skelbė laikraščiuos ieškodama tarnaitės
darbo pranešdama tik savo telefono nu
merį. Tik per vieną dieną jai skambino 
70 darbdavių. Ji, ne tik pati darbą ga
vo, bet telefonavo ir savo sesutei i Cam-
bridge atvažiuot ir užimt kitą darbą,

iturį jai per telefoną pasiūlė.
AR NEVERTA KELIŲ CENTŲ PER DIENĄ

TURĖTI TELEFONĄ PADĖJU DARB, GAUTI?
Jci jus bedarbis, ar dalinai dirbąs, būtiniausiai 
turėkite telefoną. Jis suteikia progas, kurių 
kitaip nustotumėt, jei darbdavius apsunkintumėt 

jus pasiekti, kada jus jiems reikalingi.

TH fe MKi.Ė TEIIšPHONE COMPANY

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

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KĖnmore 4740-W.

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

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

r
> w

u’
1

BALSUOTOJŲ j 
nominacijose Ohio 

oficialės skaitlinės 
Demokratų partija

624,832 balsus, o Republikonų 
partija — 689,030 balsų.

Tokiu budu Republikonų bai
sai padaugėjo apie 12,000 virš 
dviejų metų atgal gautų balsų, 
o Demokratų sumažėjo 33,000 
balsų.

Keturi metai atgal Demokra
tai virš i no Republikonus 268,-1 
009 balsų, gi du motai atgal j 
tik 2),000 balsų.

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.
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Atvirame ore bus 
‘Juros iškilos” — 
Lietuvos spaudoje 
straipsniai juros

Literatai bus pas

“Juros vasara” bus 
ligi Rug- 
bus ren- 
Apskri- 

kaimuese
iškilmės rengs tam tikri komi
tetai, kurie veiks glaud'žiuose 
santykiuose su Lietuvos Vakaru 
sąjunga.

“Juros vasaros” metu visoje 
Lietuvoje bus rengiami įvairus 
vieši pranešimai ir paskaitos 
Lietuviškos juros klausimais. 
Visa tai bus paįvairinama me
niška dalimi: dainom apie jurą, 
įpie žvejus,*deklamacijomis, pa
sakomis ir vaidinimais iš juros 
gyvenimo.
•eirgiamos ' 
gegužinės, 
bus rašomi 
klausimais.
katinti nukreipti kūrybinį dė- 
nėsį jurą, į pajūrio gyventojų 
būdą. Meninkai parodys Lie
tuviškos juros grožį ir jos at
garsį Lietuvio gyventojo sie- 
oje. Kompozitoriai juros moti- 
vais sukurs muzikos kurinių. 
“Juros vasaros” metu su Balti-' 
ms juros vaizdais išeis spėria-! 
’ųs Lietuvos pašto ženklai. Pla- 
tiesiems gyventojų sluoksniams 
bus sudaromos gana patogios ’ 
sąlygos lankyti Baltijos pajū
rio žemesnius centrus: Klai
pėdą, Smiltynę, Juodkrantę, Ni
dą, Pervelką, Girulius, Nemer- 
zatę, Palangą, šventosios žiotis! 
ir kitas vietas. — Tsb.

J. At URBONAS 
“Dirvos” Agentas Daytone 

>34 Michigan Ave. Davton. O

Įsigykit Tuoj
VYTAUTO DIDŽIOJO 

PAVEIKSLUS

namams ir kluban 
tik $1.00 su prisi

“Dirvos” knygyne dar 
gauti didelio formato

Pirmadieni, Birželio 29, Cle
velande bus suvažiavimas turn- 
vereinų iš visos šalies dalių, su 
tūkstančiais merginų kurios 
išpildys gražius gimnastikos 
programas. Viskas tas atsibus

Oetines; žinios į
nt a....................... . I III—r

Clevelando Stadiume, Public 
Auditorijoj, Edgewater Parke, 
Cleveland Athletic Klube, Rid
gewood Country Club.

Prasidės Birželio 29 ir tęsis 
iki Liepos 3 d.
tose įstaigose algos siekė tik 
$1,500,000.

Clevelando Didžiųjų Ežerų 
Ekspozicija suteikia užsiėmimo 
del apie 7500 asmenų.

Į (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai. ■
I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit į 

: teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- i
į tas ir geresnis patarnavimas už kitų* Vežimai iigo-
: nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin

gos, Žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
: sirinkimo. Reikale telefon uokit.

Lithuanian Funeral Home
: 6621 Edna Avenue ENdicott 1763
'tniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiHi'iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiimiiiiiitiiiiiuiiiii

dar- 
auk- 
nuo

DARBAI PADAUGĖJO
Clevelando industrijose 

bai Gegužės mėnesį pakilo 
ščiausia negu kada buvo
Gegužės mėnesio 1930 metais, 
sako statistikos rinkėjai.

Gautos 
niu firmų 
bo 73,407 
Balandžio 
517.
nesi darbininkų skaičius buvo 
pakilęs iki 72,842.

Raportas pažymi kad Gegu
žės yra aštuntas išeilės mėnuo 
kurio bėgyje darbininkų skai
čius sukasi aplink 72,000.

Bendrai, Clevelando srityje 
šį pavasarį darbingumas tiek 
pakilo kad 32,200 darbininkų 
daugiau gavo dirbti negu dir
bo pernai. Visi bizniai žymiai 
atkiutd. Nuo bedarbių sąrašo 
nusiėmė 62,605 šeimos kurios 
du metai atgal buvo šelpiamos.

Industrijose šiuo laiku algo
mis darbininkams išmokama 
arti trys milijonai dolarių kas 
savaitę.

1933 metais Kovo mėnesį

žinios iš 100 žymes- 
parodo kad jose dir- 
darbininkai, kuomet 
pabaigoje dirbo 72,- 

1935 metais Spalių mė-

NORI ATMESTI TAKSUS 
NUO MAISTO

Ohio valstijos gubernatorius 
Davey reikalauja valstijos le
gislatures atšaukti mokėjimą. }3 
nuoš. taksų perkant valgomus 
produktus namams. Jis prašo 
tą padaryti nuo Rugsėjo 1 d.

Maistas perkamas naudoji
mui namuose dabartiniu laiku 
sudaro valstijai $12,000,000' in- 
cigų iš taksų į metus.

Už kitus visokius pardavimus 
taksų inima apie $40,000.000.

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

Apdraudžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimų ir parūpimi kitokią 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOSs Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-
* tirtus Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi-
j šok ios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir-
■ minu šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
j Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviu Real Estate
• ir Apdraudos Agentūra

p. p. m r i j o i;i s
; 6606 Superior Ave. ’ Cleveland HEn. 6729 _
ftT.’.W.'AW.V.’.’.-.'.'A'.'.V.WAVAV.V.W.V.'AV.Y.’A'.YA

“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-j 

nio Lietuvio namams, Lietuvių 
parapijinėms mokykloms, tru- 
tiškiems

Kaina 
tini u.

I Taipgi 
galima
spalvose atvaizduotą garsų Žal
girio mūšį, šis atvaizdas yra 

A tris sykius didesnis už Vytautei I Didžiojo paveikslą, jame mato
mas ir Vytautas ir Lietuviai 
karžygiai pačiame smarkiausia-} 

! me mūšyje su kryžiuočiais.
i šis paveikslas, kaštuoja $2.00.} 
Norėdami abu juos įsigyti, pri- 

!■ siųskit $3.00.į REIKALAUKIT “DIRVOJE” į 6820 Superior Ave.
Cleveland, O.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU. 

Į I. SAMAS JEWELRY Į 
6704 Superior Avenue

: Rengiantiems apsivesti, dabar kada j
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- : 
kti iš graždaikčių — deimantų ir E 
visokių kitokių papuošalų — pir- E 
miausią kreipkitės i musų krautuvę. E 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių E 
reikmenų. Taipgi esu specialistas = 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir : 
akiniu. Viskas žemomis kainomis. E

Ė VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI = 
Ė KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM. =
ūi»iiiiiiiiiinimnininiuiuniiniiiiiiuiiiiuiiiiiiiinimiiiimnunitiiii»iininninini~

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos1 išgales ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be atsižvelgimo

Patarnavimas
moderniškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

NAUJI Vidurmiosčio Motor Kočai Veikia
PatarnausGreiti, Nauji Skaitlingi Kočai 

Clevelandečiams ir Exspozitijos Lankytojams

Ekspozicjos sritį 
krautuvių centrą 
biznio distriktą 
teotrų ruožtą

_ _per
_ _per 
_ _per 
_ _per
_ _ per kotelius ir valgyklas

GREAT.

P'<Tt

POSITION.J , g

JJATOGUS patarnavimas pagelbėjimui C levelšndiečiams išbėginuii iš 
gatvinio susigrūdimo mieste laike Vasaros. Ir, labai puiki proga 

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

E. 6 ST.

Pa-

be susi- 
jieškoji- 
pasista- CONGER

ONTARIO ST.

Birželio 27 tą, Motor 
<očų kelias bus pakel
tas nuo Lakeside 
\ venue į St. Clair 
Avenue.

CLEVELAND RAILWAY COMPANY



į CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS Youth’s Forum
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 44S6—Atdara vakarais

Apsilankyki! Petra Rimšos
Meno Kuriniu Parodoje

Petras Rimša

šiose dienose Clevelande at- 
sibuna skulptoriaus Petro Rim
šos kurinių paroda Carter vieš
butyje. Daugelis Lietuvių ir 
svetimtaučių lankosi parodoje, 
bet gal ne visi Lietuviai dar ži-i 
no apie parodą ir ne visi apsi
lankė. Pasistengkit parodą ma
tyti ir apsipažinti su šio musų 
žymaus menininko kuriniais.

Paroda atdara nuo 11 v. 
to iki 10 vai. vakaro.

Inėjimas nemokamai, o ten

Editor—Peter Skukas Phone: ENdicott 4'186 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

BY K. .1. M.?

SLA. Convention Notes

CLEVELANDE PILNA SVEČIŲ Iš VISOS 
AMERIKOS. ORAS SEIMUI PUIKUS

Clevelande šią savaitę 
svečių-svetelių ir gražių 
nių panelių ir poniučių.

Viso randasi su svečiais iš 
kitų miestų, apie 300 žmonių, 
kurių veidai Clevelandui nepri
prasti.

čia maišosi didieji tautinin
kų ir sandariečių vadai, prie jų 
net Amerikos Lietuvių patriar- 
kas Dr. Jonas šliupas, kurį pa
matyti taip netikėtai gavome 
progą. Jei ne jo 75 metų am
žiaus sukaktuvės, nebūtume jo 
pamatę, nes jį į Ameriką leido 
pavažiuoti jo sukaktuvių minė
jimo komitetas. Su Dr. šliupu 
atsilankė ir poni Šliūpienė su 
jų šuneliu.

Toliau, švaistosi seime kaipo 
delegatai ir svečiai ir socialis
tų galvos ir protai — P. Gri
gaitis ir kiti, ir komunistų — 
L. Pruseika, Bimba ir dar dau
giau.

Orą Clevelandiečiai savo sve
čiams parūpino visai gerą — 
nuo pat pradėjimo susi važiuo
ti oras buvo vėsus, nors ir gra
žus, vasariškas.

, Delegatai kurie kituose sei
muose, ypač Detroito du metai 
atgal, spirgėjo ir tirpo ir daug 
prakaito praliejo, Clevelando 
seimo oru neatšigerėja, ir nė
ra abejonės kad ir tankiau no
rės į Clevelandą seimą atkelti. 
Per 29 metus tik pirmą kartą 

, Clevelandas seimą gavo.
Svečių pasitikimas <r priėmi

mas — “Pirmoji Naktis” — 
sekmadienio vakare Letuvių sa
lėjo išėjo labai skandžiai. Virs 
trys šimtai žmonių šoko ir lin
ksminosi iki programo prasidė
jimo, o kai prasidėjo progra
mas—kabaretas “Pirmoji Nak-

pilna 
vieš-

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

Moteriškos dresės — 95c.

EVA PETR ‘ ITIS 
6702 Superior Ave. 

Telef. HEnderson 5699

juodu

rut os 
paim-

tis”, kurį veikalą specialiai sei
mo svečiam priimti paruošė 
daugelio veikalų autorius K. S. 
Karpius, visi susėdę turėjo ma
lonaus juoko ir pasigerėjimo.

Veikalo vyriausis asmuo bu
vo musų vietos pragarsėjęs ko- 
medijantas- muzikantas- daini
ninkas Petras Luiza, šiame 
vakare Petras Luiza gavo pir
mą kartą parodyt savo talentin
gumą plačiai Amerikos visuo
menei.

Kitus to vakaro dalyvius su
minėsime kitame numeryje.

Scena papuošta nauju 
modernišku uždangalu.

Scenoje publika matė 
šakeles — šis pavyzdis
tas iš Valstybinio Teatro Kau
ne, kur ant scenos uždangos 
išsiūta didelė balta rūtos šaka.

Clevelandiečiai seimo iškilmes 
sudarė ir malonias ir tikrai me
niškas. Bet virš visko figūra
vo patriotiška atmosfera, Lie
tuvybės dvasia paremta.

Salėje tautinės vėliavos, sei
mo programai tautinės vėliavos 
spalvomis puikiai nuspaustą, ir 
visa seimo rengimo komisija 
pasidabinus (tautinės vėliavos 
spalvų -ženklais.

Kaip kas norėjo seimą atim
ti iš Lietuvių centro ir siūlė 
nukelti į miesto centrą, tačiau 
komisija kovojo ir iškovojo kad 
seimas liktų Lietuvių salėje, ir 
todėl svečiai ir delegatai Lietu
vių centre sukinėdamiesi turi 
daug malonesnį laiką.

Ketvirtadienio vakare Lietu
vių salėje įvyksta Jaunimo Va
karas — svečių artistų sudary
tas. šį programą vadovauja 
Petrui Luizai lygus Brooklyno 
Lietuvių jaunuolis, Vit. Buks
naitis, kuris pagelbėjo 
Luizai, o ketvirtadienį 
Luiza gelbsti programą 
ti Bukšnaičiui.

| Penktadienį įvyksta

Petrui 
Petras 

išpildy-

svečių 
artistų klasiškas koncertas.

Visi vietos Lietuviai prašomi 
dalyvauti.

JOE BABARSKAS
ŠOKIAMS ORKESTRAS

Muziko piknikams, vestuvėms, 
pokiliams — Lietuviški 

Amerikoniški šokiai
Joe Babrauskas

_ 7303 Lawn view avė.

■r

(27)

O AVE you ever perchance eves- 
-N- H-dropped on a youngster re
lating to his or her playmate all 
about big brother’s party? 1 
eyed and in a hurried. breath, 
will in their childish manner 
cribe< the chocolate ice cream, 
and pop too. Rounding out a 
detailed description of sister’s 
boy friend and how he juggled the 
apples you are undoubtedly moved 
to the extent of laughter when 
the story is complete.

IF you have had the opportunity, 
then what I have to say will prob
ably sound closely similar. But 
gee folks, the flags — decorations 
— preparations — people and more 
people, etc. just sorta bewilders 
one, it’s something thet just doesn't 
happen every week. A little wide- 
eyed, I too will have to say . . 
their was a special policeman di
recting traffic in front of the Lith- 

. the street car 
street and “Lith- 
every trip . . . 
the hall with a

Wicle- 
, they

very 
best

galima įsigyti ir puikių dalyke- | uanian Hali . . 
conductors call the 
uanian Hall” upon 
the mayor was at 
police escort (its not election time 
either), . . . the restaurateurs 
hired extra special pretty waitres
ses and everything.

OH yes, the people — they’re 
not the ordinary type that frequent 
this section. Refined, mild-manner
ed, well-groomed intelligent, with 
their etiquette much above par. Ad
mitting I’m not much of a commen
tator or narrator I’ll drop back 
to position . . . snoops.

NOT REALLY —
I’ll never say it again . 

say what? That the Lithuanian 
Hall management is slow. Believe 
it or nay, the K. of L. Valentine 
Decorations have all been removed! 
Sarcasm aside, tho, Congrats on the 
way in which the hall was whipped 
into shape, even to a nice selection 
of paint on the outside.

A DREAMER —
It was my pleasure to be intro

duced to Petras Rimša, 
nowned Lithuanian sculpture, 
works have 
nition, some 
play at the 
week. Mr.
conversationalist for the first minute 
or so, then he seems to drift into 
the clouds, so to speak, rising back 
to his own sphere. Life in 
country is decidedly to fast 
hurried, making it impossible 
inspiration. In Lithuania he 
a secluded forest to which he 
tires, working to the tempo of 
rustling gentle breeze, soft song of 
the birds, and music of the insects. 
Truly this is genius.

lių atminčiai, yra, fotografijų 
pačių tų p. Rimšos kurinių ir 
platinama Vytauto Didžiojo me
dalionai, kurie yra paties Rim
šos darbo.

VIRŠ MILIJONAS
TELEFONŲ OHIO 

VALSTIJOJE
Ohio perviršijo milijono skai

čių telefonų, kaip praneša The 
Ohio Bell Telephone Company 
divizijos komercinis vedėjas 
Rudolph Christman.

Iš tų visų telefonų, Ohio Bell 
turi apie 600,000, Cincinnati ir 
Suburban Bell Telephone Com
pany turi arti 140,000 ir 295 
nepriklausomos kompanijos vi
soje valstijoje turi netoli 275,- 
000.

Didžiajam Clevelande naudo
jama apie 213,000 telefonų ir 
jų skaičius nuolat daugėja. Nuo 
metų pradžios naudotojų skai
čius padaugėjo 6,600. Kiek
vienas iš šių telefonų gali bū
ti sujungtas su bent vienu iš 
suvirs 17,000,000 telefonų nau
dojamų šioje šalyje ir bent vie
nu iš 15,000,000 milijonų kito
se šalyse. Taip tai Clevelando 
tinklo sritis — kurion ineina 
Cleveland Heights, East Cleve
land, Euclid, Garfield Heights, 
Lakewood, Parma, ir Shaker 
Heights — turi susisiekimą su 
apie 93 nuošimčiais viso pasau
lio telefonų.

CEDAR POINT ŠAU
NIAI ATIDARYTAS

Tūkstančiai Turistų ir Vasaro- 
rotojų Linksmai Sutiko šio 

Erie Ežero Resorto 
atidarymą.

The G. A. Boeckling Compa
ny vedėjai apskaičiuoja kad šy- 
met atidaryme 1936 metų šio 
garsaus rezorto dalyvavo žmo
nių daugiau negu kada bėgyje 
praeitų penkių metų. Sužymė
jus automobilius pasirodė kad 
turistų automobilių buvo iš 27 
valstijų. Garlaivis Goodtime 
atvežė milžinišką minią links
mų Clevelandiečių, o garlaivis 
Put-in-Bay iš Detroito. Gar
laivis G. A. Boeckling, veikian
tis tarp Sandusky ir Cedar 
Point, atvežinėjo rekordines 
minias kas valandą per visą tą 
dieną.

Cedar Point šymet vėl žy
miai pagerinta. Jo gerinimo 
programas buvo pravestas šy
met daug žymiau. Visi namai 
nudažyti naujai ir dadėta daug 
naujų paįvairinimų.

FRANK DIMŠA
LIETUVIS PLAUKŲ 

KIRPĖJAS
Kerpa Vyrams, Moterims 

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

in-

Miss Gelzela is a teacher of music 
in Baltimore (not the 50c a lesson 
type), in addition, director of the 
Lithuanian Singing Choir. She was 
accompanied here by sister Mary, 
who is a very excellent singer. Mary 
is just a plain stenographer in,I 
P.altimore, but does she mal 
in beauty! If you question my 
ability to pick ’em, ark any of the 
hoys who met her at the concert 
with that swellegant 
dress.

(APLEISTAS)

Bj Mačys - Kėkštas

ke it up |

cut-a-way

ANOTHER —
Every convention has ,i number 

of" scribes and editors, this one be
ing doubly blessed with associates 
and correspondents of many well- 
known Lithuanian newspapers. Per
haps the most interesting of che lot 
was Vitalis Buksnaitis. “Buch”, 
(that’s his nickname) is a young 
man who edits the onglis'n column, 

| “Take it or Leave it” in the Vieny
be a New York semi-weekly. Yes 
he writes very splendid articles (too) 
By the way Buck, take a look at 
the way “Lithuanian” is spelled un
der the title-head on 
your paper, incidentally 
pearing thataway for

HE AND DAMROSCH
Another young Lithuanian dele

gate from Chicago, is Charles Ste
vens. Charlie is a likeable fellow 
and sorta ‘andsome too. Just to 
look at him, one would be under 
the impression that he 
a thing an his mind, 
a big but at that . 
vens is a member of
tioned Pirmyn Chorus.', and teacher 
of the violin. Organizor of a 
Lithuanian Symphony Orchestra, 
consisting of some fifty pieces, 
this aspiring gentleman some day 
is desirous of reaching the heights 
of Ringwall

About my dotage oft men rage.
Yet do they ask me, as they may, 

Why in so early manhood age
My head is bending low and gray?

The sky is blue yet soon ‘tis mjred
By a thick screen of mist and smoke: 

With heavy heartache
With silv’ry hair

I’ve 
now

retired,
I awoke.

put
My father, sent to 'rozen North;

Mv mother could not bear the pains' —
The heavy cross did break her heart.

Two fathers now I have above,
Two mothers in the starlit span: 

But no parenta; care and wve
I find among the living men.

page 4 cf 
its been ap
sėmė years'.

doesn’t have 
But — and 
. .Mr. Ste- 

the oft-men-

and others.

BELIEVE?
Obviously 

the Siamese 
lets, etc., but now

a delegate from 
a very dainty

For freedom Russ had in chains

Each welcome morning, >vhen the Sun 
Begins to guild .he waking land,

I would my sufferings were done, 
And all my heartaches nt an end.

The sunlight brightens my pale 'ace, 
Carassing breezes kindly greet:

Me-r.eem.'.- an Angel shows my place 
In heaven — leads me to my seat.

I’ve seen a dove endear a dove
With open heart and tender charms: 

While my heart ever yearns for love,
Will once I know some loving arms?

My heart craves not for sympathy;
In solitude it shall abide.

The human love is not for me:
Sweet Death ere long will be my bride.

About my dotage oft men rage
Perhaps they pity my sad fate,

That in my early manhood age
I’m fading like a leaf, of late.

The sky is' blue — and yet you see
The clouds yon gather in the air:

Dark heartaches, having 'swaddled me, 
Unswaddled now with silv’ry hair.

the re-
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"won worldywide recog- 
of them being on dis- 
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B PLUS
Lillian Gelzela of Baltimore, Mil., 

is also an artist, one of an en
tirely different type. Unlike the 
previous mentioned genius, Lillian 
lives loves and makes a living in 
this busy humdrum life of a modern 
people. A wizard of the piano,

PADĖKA. Tariu širdingą 
ačiū visiems savo draugams ir 
pažystamiems už atminimą ma
nęs mano ligoje, o labiausia 
Kairaičiams , Karaliams ir Če
pui ir visiems kitiems.

Jonas Stanionis ir tėvai.

STONIS
Didžiausia ir Gražiausia

LIETUVIŠKA VALGYKLA
Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave.
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.

Jūsų pasirinkimui
SIUTAI 
TOPKOTAI

VINCAS BRAZIS
turi

šviežių Naujų Audinių Geriausių Vilnų

$21.00 SDMSV
ir aukščiau

GERAS DARBAS — GERI AUDINIAI 

VINCAS BRAZIS 
SAVININKAS

6113 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

everyone has heard of 
twins, Dionne quintup- 

we have in our 
Worcester,

(haven’t used

Translated by Nadas Rastenis.

midst 
Mass., 
that one for a while) and charming 
young lady named Ona Zinkaite. 
I’ll grant you, their are other love
ly lady delegates . . 
many of 
different 
many? 
this bit,

but how 
them have two beautiful 

colored eyes? I say, how 
Well that’s what makes 
news.

JUST BITS —
Do you know that Dr. Jonas 

Šliupas is- the only living member 
of the first organizers of the SLA?

During the play which transpired 
on Sunday, Pete Luiza took the 
dual part of Hotel manager and 
bell-hop. The oddity was, both the 
manager and bellhop were smoking, 
the same size cigar.

Those attractive decorations, stars, 
moon and flowers hanging on the 
black drapes in the rear of the stage 
were all handcut and pasted by a 
young lady named Amelia Zilen.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINĖ 
C. Pakeltis Pharmacy

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

vi-Šioje vaistinėje užlaikom 
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- 

ir visokių ki-viškumo, nemigės 
tokių ligų.

C. Pakeltis 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 die.nas savaitėje

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534

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 St.'.ės. 

Pusryčiai, Pietus, 
Vakarienė 

6901 Superior Ave.

Delegatams Reikmenys 
visokį vasariniai dalykai vyrams 

Specialiai jums pritaikytomis kainomis!
Polo Marškiniai

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

kelnaitės 35c. 3 už $1.00
Stiprios Vilnonės

Maudymosi Kelnės . . $1.50
Parėdiniai Marškiniai 

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

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

du už $1.25
SKALBIAMOS

Vasarines Kelnės $1.50 aukš.

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 kiekvieną vakarą

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

NAKTINIS PIKNIKAS
V. Nerevičius ir Ona Nerevi- 

čieiiė užprašo jus visus atsilan
kyti Į naktini pikniką, kuris at
sibus šio šeštadienio popieti iki 
vėlumai, Mačiutos faunoj, prie 
Green road. įžanga su valgiu 
ir gėrimais 60.c

“DIRVOS” ADMINISTRACI
JOJE GALIMA GAUTI pavie
niais numeriais Brooklyne lei
džiamas tautinis laikraštis ‘Vie
nybė’. “Vienybės” yra 50 me
tų senumo laikraštis. Susipa- 
žinkit su juo.

PARSIDUODA PIGIAI 
PUIKI ALINĖ

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

8015 Wade Park av.

DARBININKĖ NAMAMS
Kas nori senyvos moteries j 

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

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

Bremerhavetie užtikrina patogių kelionę j Kaunu.

Arba keliaukite pouliariais ekspresiniais laivais

C O LUMBU S 
HANSA ~ DEUTSCHLAND 
HAMBURG - NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno 
ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį agentų arba

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
1430 Euclid Avenue Cleveland, Ohio


