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Nepripažysta Etio
pijos Užkariavimo
DARBAI

IR DARBININKŲ ŽINIOS

VIEŠI DARBAI EIS 
DAR METĄ LAIKO
Washington. — Valdžia 

pasiryžus pradėti toliau tę
sti viešus darbus, kuriems 
turi pinigų 51,425,000,000. 
Tie pinigai turės padengti 
viešus darbus per 12 mėne
sių nuo Birželio 30-tos iki 
kitų metų Birželio 30-tos.

Darbų bus parūpinta del 
trijų milijonų bedarbių.

Be čia paminėtų naujų 
pinigų, kuriuos Kongresas 
paskyrė, dar yra likusios 
didelės sumos iš pirmesnių 
keturių bilijonų dolarių.

Visokiems viešiems dar
bams bus naudojama virš- 
minėta suma, o kiti milijo- 
nyi dolarių bus ..sunaudota, 
federalių Įstaigų ir reikme
nų statybai, ir Įrengimui; 
300 milijonų bus sunaudota 
visuomeniškiems p roję k- 
tams, 246 milijonai CCC 
darbams. Prie to 85 mili
jonai bus išskolinta reika
lingiems ūkininkams.

STREIKAI PRANCŪ
ZIJOJE KARTOJASI

Paryžius. — Komunistų 
vadovaujami streikeriai St. 
Nazaire laivų statybos dar
bininkai iškėlė raudonas 
vėliavas, laikinai užimdami 
dirbtuves.

Marseille uosto darbinin- 
tuo tarpu baigė streiką ir 
sugryžo dirbti.

Socialistai matydami kad 
komunistai turi pasekmes 
darbininkų kurstyme, pra
dėjo susirūpinti. Komunis
tus kaltina bandyme sukel
ti Prancūzijoje revoliucijos. 
Socialistų valdžia gali būti 
išstumta iš vietos.

MONGOLIJA ATSIMETĖ 
NUO KINIJOS

Peipingas, Kinija. — Vi
durinėj! Mongolija forma
liai paskelbė savo atsimeti
mą nuo Kinijos ir pasivedė 
Japonijai. Taip tai Japoni
jos Įtaka Azijoje prasiplė
tė dar labiau ir giliau.

PROTESTAS PRIEŠ AP
ŽĖLUSIAS KRUTINĖS 
New Yorko pajūrio mau

dynių vietose moterys pra
dėjo protestuoti prieš tuos 
vyrus kurių krutinės labai 
apžėlusios: jos reikalauja 
kad tokie vyrai arba dėvė
tų marškinius arba skustų 
savo krutinės.

šeši užmušta. Utica, N. 
Y. — Traukiniui užlėkus 
ant automobilio važiavusio 
per gelžkelio bėgius, užmu
šta 6 vienos šeimos nariai.

ANGLIJA, RUSIJA IR 
PRANCŪZIJA LAI

KOSI IŠVIEN

Geneva, Liepos 1 d. — 
Trys didžiausios pasaulinės 
valstybės stojo išvien išgel
bėjimui nuo pakrikimo Tau
tų Sąjungos, kurios vertę 
ir pastangas Italija pažemi
no nesiskaitydama ir užka
riaudama Etiopiją.

Mažesnėsės valstybės del 
to pradėjo grasinti pasiša
linimu iš Tautų Sąjungos, 
kaipo iš nereikšmingos or
ganizacijos.

Tos trys valstybės yra 
Anglija, Prancūzija ii1 Ru
sija. Pirmųjų dviejų atsto
vai pareiškė kad jų vyriau
sybės nepripažins Italijai 
užkariavimo Etiopijos, o 

. visos kitos valstybė pareiš
kė savo pasitikėjimą Tau
tų Sąjungai.

Tautų Sąjungoje yra no
ras išgelbėti Etiopiją, ku
rios užkariavimas skaitoma 
užpuolikišku Įsiveržimu.

E t i o p ijos imperatorius 
Selassie, kurio valstybę ir 
sostą Italai užėmė, atsilan
kė į Tautų Sąjungos posė
dį ir pasakė kalbą. Italai 
tuomi pasipiktino, sako kad 
jo kalba esanti tyčiomis pa
daryta Italiją erzinti.

Astuoni Italai laikrašti
ninkai Tautų Sąjungos po
sėdžio metu tapo areštuoti 
už kėlimą trukšmo kuomet 
imperatorius Selassie sakė 
savo kalbą. Jie visi sekan
čią dieną tapo ištremti iš 
Šveicarijos.

Italijos vyriausybė įsakė 
savo ministeriui Šveicarijo
je užprotestuoti prieš laik
raštininkų išvijimą.

Sovietų komisaras Litvi
novas savo karštoje kalboje 
gyrė Tautų Sąjungos nares 
valstybes už dėjimą pastan
gų užtarti užpultą savo na
rę, nors tuo tarpu nieko ir 
neatsiekta.

Prancūzijos ir Anglijos 
atstovai griežtai pareiškė 
jog tos šalys nesutiks pri
pažinti naują Italijos impe
riją, kurią Mussolini pada- 
i ė užgrobdamas Etiopiją.

Italija norėdama nura
minti Angliją ir Prancūzi
ją padarė Tautų Sąjungoje 
pareiškimą jog ji neorga
nizuos milžiniškos Etiopi
jos armijos.

Tautų Sąjungos preziden
tas Beneš, kuris tapo išrin
ktas Čekoslovakijos prezi
dentu, Birželio 29 d. rezig
navo iš T. S. pirmininko 
pareigų.

Pranašaujama kad greitu 
laiku Amerikoje pritruks 
lavintų amatninkų/

SAUSRA PADARĖ DI
DELIUS NUOSTO

LIUS UKĖSE
Chicago. — šios vasaros 

sausra jau pasirodė visu sa
vo žiaurumu: šiaurvakari
nėse valstijose grudų der
liaus vabalai ir sausra su
naikinus šimto milijonu do
larių vertės. Šarančiai ir 
sausra palietus 18 valstijų.

Per beveik du mėnesiu. 
Dakota valstijos beveik ne
turėjo jokio lietaus, India
na valstija buvo sausa išti
są mėnesį.

LENKIJOS FINANSAI 
SUSMUKO

New York. — Lenkijos 
finansiniai atstovai Ameri
koje pareiškė kad Lenkija 
sulaikė mokėjimą savo pa
skolų del sunkios finansi
nės padėties Lenkijoje.

Lenkijos Banko rezervai 
nukrito iki $70,000,000 — 
baigi beveik mažiau negu 
yra mažos Lietuvos rezer
vai.

AUSTRIJA TAIKOSI SU 
VOKIETIJA

Vienna. — Austrijos vy
riausybė pradėjo žygius už
baigti nesusipratimus su 
Vokietija, norėdama atstei- 
gti savo šalyj monarkizmą.

Austrai Mulo Vokietijai 
nesikišti į Austrijos vidaus 
reikalus, pripažinti Austri
jos nepriklausomybę, ir vi
sai atsisakyti nuo rėmimo 
Austrijos oazių, kurie dir
ba Hitlerio naudai.

Pasklidę gandai kad Vo
kietijos naziai pasiruošę 
nuversti Austrijos vyriau
sybę ir prijungti Austriją 
prie Vokietijos, išnaujo su
rūpino Prancūziją.

VOKIETIJA SMARKIAI 
GINKLUOJASI

Londonas. — Vokietija 
1936 metais leidžia apsigin
klavimui puspenkto bilijo
no dolarių, skelbia London 
Morning Post.

Tokiu ginklavimusi Vo
kiečiai matomai prie ko tai 
rimto rengiasi, jei šios ži
nios teisingos.

BIZNIAI IR DARBAI 
PLEČIASI

Washington. — Nors pa
prastai prieš prezidento 
rinkimus Amerikoje bizniai 
aplėtėdavo ir darbai apma- 
žėdavo, šymet kaip tik prie
šingai, bizniai ir industri
jos įjudo kad viršija visus 
pakilimus kokie buvo pa
siekti po 1929 metų.

Plieno darbai eina aukš
čiausiame laipsnyje, kokio 
nebuvo pasiekę per visą ei
lę metų, nors šiuo laiku ki
tais metais tie darbai ma
žėdavo.

Del įvairių biznių pakili
mo, Balandžio mėnesį gelž- 
keliai pirmą kartą nuo 1931 
metų padarė pelno.

Visame pasaulyje, kiek
vieną metą apie pusė mili
jono kūdikių buna tėvų pa
metami arba paliekami ki
tiems žmonėms prie durų.

ROOSEVELT IR GAR
NER NOMINUOTI
Praeitą savaitę Philadel- 

phijoje, Demolcratų parti
jos konvencijoje, tapo no
minuoti tie patys — Roose
velt į prezidentus ir Gar
ner i vice prezidentus — 
kurie ir dabar tas pareigas 
eina. Demokratai nekeitė 
nei vieno nei kito kandida
to.

Prie konvencijos rengian
tis buvo suruošta iškilmin
ga demonstracija, ir kuo
met Rooseveltas tapo nomi
nuotas, sukelta neapsako
mos ovacijos.

Neapsieita be nelaimių — 
laike demonstracijos sulū
žo platforma ant kurios bu
vo šimtai žmonių. Sužeis
ta pora desėtkų dalyviu.

Konvenciją atidarant, sa
lėje iš balkono pasirodo vė
liava su Al Smith’o vardu. 
Tas sukiršino Demokratus 
iki įtūžimo. Roosevelto ša
lininkai rėkė: “Užmušt jį! 
sučiupt jį!” Sugriebiama 
ta vėliava ir suplėšoma. Bet 
kitose vietose vėl suplevė
savo Smith’o vėliavos. Vy
rai susikumščiuoja, lazdom 
apsidaužo.

Tokiose tai ' aplinkybėse 
pravesta Roosevelto nomi
nacija. Smith.Terši j a Roo- 
seveltui už neprileidimą jo 
būti nominuotu 1932 me
tais.

KOMUNISTAI IŠRINKO 
SAVO KANDIDATUS 
New York. — Komunis

tų partija, trukšmingame 
suvažiavime, nominavo sa
vo kandidatus į Suv. Vals
tijų prezidento ir vice pre
zidento vietas.

Prezidentu neminu o t a s 
Earl W. Browder iš Kan
sas valstijos; vice prezi
dentu — James W. Ford, 
juodukas, iš New Yorko.

72 UŽMUŠTA
Praeitą sekmadienį viso

je šalyje kiek pavyko su
rinkti žinias, automobilių 
nelaimėse užmušta 72 žmo
nės.

POLAR PLATE AT GREAT LAKES EXPOSITION
J. Ingvardsen iš Kopenhage- 

no, Danijos, išradėjas Polarpla- 
fe, kuri užlaiko maistą šaltu ir 
šviežiu nežiūrint vasaros karš
čio, apsilankęs Clevelando Di

džiųjų Ežeru Parodoje, stovi 
tarp parodos keliarodžių pane
lių, Progreso Salėje, šis išra
dimas yra vienas iš įdomiausių 
Cleveland Electrical Lygos iš
statymų šioje Parodoje.

KELIAVO 9,000 MY- 
LIV 7 MINUTŲ

OPERACIJAI
Philadelphia. — Iš Aus

tralijos čia atvyko motina 
su 3 metų vaikučiu, kuris 
buvo įtraukęs į plaučius vi
nutę ii- niekur kitur dakta
rai nesutiko padaryti ope
raciją tai viniai išimti.

Operacija truko tik sep
tynias minutas, o atkeliau
ta 9000 mylių, kelionė tru
ko 53 dienas.

Vaikas yra paprasto dar
bininko sūnūs, tėvai nebū
tų turėję tam kaštų, bet jo 
nelaimę žinodami jų gyve
namo miesto žmonės sudė
jo pinigus motinos ir vaiko 
kelionei ir operacijai.

UŽSIMUŠĖ 5 ŽMONĖS
Natural Bridge, Va. — 

Pasažierinis autobusas ap
virto ant garsaus 215 pėdų 
aukščio naturalio tilto; to
je nelaimėje užsimušė pen
ki keleiviai ir 24 kiti su
žeista. Apvirtęs autobusas 
susilaikė prie pat briaunos 
to aukšto tilto. Jei butų 
nukritęs, visi butų sudužę 
Į šmotelius.

ŽYDŲ PASAULINIS 
KONGRESAS

Geneva, Šveicarija. •—Čia 
šią vasarą, Rugpjūčio 8 d., 
prasidės Žydų pasaulinis 
kongresas, kuriame tikima 
300 delegatų iš apie 40 ša
lių. Kongrese bus svarsto
ma gynimas Žydų teisių ir 
lygybės, atsteigimas Žydi! 
teisių Vokietijoje, dalyva
vimas Žydų pastangose ap
sigyventi Palestinoje ir tt.

AMERIKOS VALDŽIA 
LIKO SU DIDELIU 

DEFICITU
Washington. — Birželio 

27 d. suvedus valdžios iždo 
knygas, pasirodė kad per 
metus laiko dabartinė ad
ministracija pasidarė žy
mų nedateklių. Valdžia tu
rėjo išlaidų $8,809,923,537, 
ir viešos skolos pąkilo iki 
arti 34 bilijonų dolarių.

Provokacija Kaune
Priešų sukelta Riaušes Pasinaudojant Vieno 

Nusižudėlio Laidotuvėmis

(Nuo “Dirvos” Redakcijos:— 
Pora savaičių atgal Amerikos 
spaudoje paplito žinios apie su
sirėmimą Kauno gatvėse ir po- 
pilicijos “šaudymą Į darbinin
kus”, bet nebuvo paaiškinta iš 
ko tas viskas kilo, šis prane
šimas dalyką išaiškina. Vals
tybės priešai matomai jau ank
sčiau buvo susiorganizavę ir 
laukė progų Kaune nerimui su
kelti. Jų suvaldymui prisiėjo 
mieste ir apielinkėje apšaukti 
karo stovis.)

Kaunas (“Lietuvos Aidas”, 
Birželio 19 d.). — Vakar Kau
no karo komendantas tvarkai 
ir rimčiai mieste palaikyti iš
leido Įsakymus.

Štai keletas tų įsakymų:

Nuo šios dienos draudžiu 
Kauno mieste ir priemiečiuose 
vaikščioti ir važinėti nuo 22 va
landos (10 vakaro) iki 4 valan
dos ryto.

Nusižengusius bausiu pinigi
ne bauda iki 5000 litų arba 3 
mėnesių kalėjimo.

Už priešinimąsi policijai ir 
pavartojimą prieš ją smurto 
bus baudžiama karo lauko tei
smo.

Draudžiu gatvėse, aikštėse ir 
kitose viešose vietose trukdyti 
judėjimą bei vaikščiojimą, var
toti smurtą ir grasinti, užkabi
nėti ir įžeidinėti praeivius, var
toti žodžius įžeidžiančius doros 
jausmus, triukšmauti ir tt.

Draudžiu be mano sutikimo 
eisenas, demonstracijas ir susi
būrimus gatvėse, aikštėse ir 
kitose viešose vietose.

RAMUMA ATSTEIGTA
šia proga tenka Kauno mies

to ir priemiesčių gyventojams 
įsidėmėti kad nors mieste jau 
ramu, vis dėlto be reikalo ven
gtina vaikščioti Laisvės alėja 
ir kitose vietose kur gali būti 
bent koks išprovokuotų darbi
ninkų susibūrimas.

Praeiviai, dažnai nieko ben
dro su patamsių gaivalų provo
kacijomis neturėdami, smalsu
mo vedami, sekė susiburusius 
ir tuo policijai trukdė palaikyti 
rimtį ir tvarką. Ateityje, ki
lus bent kokiam nesusipratimai, 
praeiviai turi sukti i šalutines 
gatves, vengti susibūrimo vie
tų ir tuo netrukdyti policijos 
veiksmų.

Dabar kai kurie prekybinin
kai, tuščios baimės vedami, '<ad 
nebūtų kartais išdaužyti rin
gai, uždaro savo krautuves. Be 
to, teko pastebėti kad po kr u- 
tuves vaikšto kaž kokie pat?. il
sių gaivalai ir grasinimais bei 
smurtu stengiasi priverst kr:>u- 
tuvninkus savo krautuves už
daryti. k

Kai kurių dirbtuvių darbi
ninkai, patamsių gaivalų suagi
tuoti ar tiesiog smurto verčia
mi, metė darbą. Visi geros va
lios darbininkai kviečiami palys 
kovoti su visokiais agitatoriais, 
darbo trukdytojais. Reikia ne
pamiršti kad visa ši agitacija 
eina iš svetur ir yra apmoka
ma svetimųjų pinigais, kurių 
tikslas kelti nerimą musų tė
vynėje. Reikia visiems Lietu
viams kovoti su tokiais provo
katoriais visu griežtumu.

KAIP NERAMUMAS KILO
Kaune nusižudė vienas darbi

ninkas, kurio laidotuvių progą 
panaudojo valstybės tvarkos 

griovikai savo demonstracijai. 
Jie savo demonstracijai panau
dojo i nusižudėlio laidotuves su
sirinkusius darbininkus ir šiaip 
smalsuolius. Jie nesiskaitė su 
laidojamojo artimųjų valia, ne
siskaitė su administracijos nu
rodymais — jie demonstrativiai 
išvedė darbininkus i gatvę. Po
licija negalėjo iš rimto laidotu
vių akto leisti padaryti prieš
valstybinę demonstraciją. Ir 
už tas aukas kurios atsirado 
del nepaklausymo policijos, at
sakingi tie kurie minią išprovo
kavo policijos neklausyti.

Nors platinta gandai kad įvy
kio metu buvę daugiau aukų ir 
sužeidimų, tačiau pasirėdė kad 
susirėmime nušauta vienas Žy
dų tautybes asmuo ir daugiau 
jokių aukų nei sužeidimų ne
buvo.

PALANGOJE ĮRENG
TA NAUJAS PARKAS

Palangos kurortas ik šiol tu
rėjo1 tik vieną, Tiškevičiaus par
ką. Viešųjų darbų fondui pa
skyrus lėšų, kurorto adminis
tracija su bedarbiais kurorto 
centre, 11 hektarų miške, įren
gė Angliško stiliaus parką. Ja
me pravesta eilė alėjų ii' takų, 
kurių kraštai papuošti gėlėmis, 
šiame parke įrengiama orkes- 
ro estrada, jm keli vaiku aik

štelės. Parkas savo skoningu 
ir gražiu įrengimu bus pirmuti
nis iš visų Lietuvos kurortų. 
Kurorto vyriausias šeimininkas, 
Kretingos apskrities viršininkas 
J. Vaišnys, kai tik randa lais
vo laiko, skuba į Palangą ir 
prižiūri kurorto tvarkymą, pa
rengimą sezonui. Jis ypatingo 
dėmesio kreipė Į sakyto parko 
įrengimą, kuris turės būti ku
rorto papuošalas. Vasarotojai, 
pernai išvykdami iš kurorto, 
paliko paprastą pušynėlį, o šy
met atvykę tos vietos nebepa
žins: pagal pušyną pravesta 
graži gatvė — alėja, o pušynas 
nusausintas, išvalytas ir jame 
Įrengtas puošnus parkas. Va
sarotojų be pajūrio parkas bus 
mėgiamiausia ir gausiausiai lan
koma vieta, čia numatoma 
įrengti ir kitokių pramogų.

“L. A.”

D. U. L. R. SUVAŽIA
VIMAS

Kaunas. — Birželio 7 d. Drau
gija Užsienio Lietuviams Rem
ti šaulių Sąjungos salėje, turė
jo metinį savo skyrių atstovų 
suvašiavimą. Jame padaryta 
draugijos metinė veiklos ap
žvalga, nurodyt užsienio ir Lie
tuvos Lietuvių nuolat besiplė- 
čiantieji santykiai ir padarytas 
platus pranešimas apie organi
zuojamą Pasaulio Lietuvių są
jungą. Taip pat suvažiavime 
rinkta nauja draugijos valdyba. 
Šiuo metu Draugija Užsienio 
Lietuviams remti visoje Lietu
voje turi jau keliasdešimts sky
rių. — Tsb.

Prigėrė 21. Texas vals
tijos potviniuose Liepos 1 
d. prigėrė 21 asmuo, nuos
tolių padai*yta $1,000.000. 4
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jų darbdaviais 
plieno industri- 
unijos. Unijos 
čionai kovą už 
pusės milijono

PITTSBURGH
i ______
Pradėjo Organizuoti Ge

ležies ir Plieno 
Darbininkus

Pittsburghas, centras Ameri
kos milžiniškos plieno industri
jos, tapo kovos lauku plieno 
darbininkų su 
už pripažinimą 
jos darbininkų 
vadai pradėjo 
suorganizavimą
plieno darbininkų. \

Jau tūlas laikas kaip pradėta 
' judinti plieno išdirbysčių sie

nos tikslu prieiti prie darbinin
kų ir juos sutraukti į vieną ga
lingą uniją. Iki šiol daugelyje 
plieno dirbtuvių buvo ir tebėra 
pačių kompanijų suorganizuo
tos vidujinės unijos, užkirtimui 
darbininkams kelio susidėti su 
kitų dirbtuvių darbininkais.

Dalis darbininkų patenkinta 
ir tuo, tačiau tai nėra įrody
mas darbininkų savistovumo, o 
tik palaikymas artimesnių ry
šių su darbdaviais.

Plieno Darbininkų Unijos or
ganizatoriai pareiškė jog nie
kas nepajiegs jų sulaikyti nu/ 
jų pastangų sutraukti visuš 
plieno ir geležies darbininkus į 
uniją.

Plieno dirbtuvių savininkai 
iš savo pusės paskelbė karą 
ganizatoriams ir deda visas 
stangas jų į savo dirbtuves 
įsileisti. Darbdaviai skelbia
prie darbininkų lenda “išlauki
niai” gaivalai, kurie nieko ben
dro su darbininkų reikalais ne
turi.

or- 
pa- 
ne- 
jog

NORI SURENGTI RIMŠOS 
KURINIŲ PARODĄ

Pittsburgho veikėjai rūpina
si surengimu čia Petro Rimšos 
kurinių parodos. Buvę SLA. 
seime delegatai apie tai išsikal
bėjo su pačiu p. Rimša, paža
dėdami parodą surengti ir da
bar rūpinasi suradimu vietos 
ir sudarymu komiteto kuris pa
rodą globos.

Darbo prie parodos yra dik- 
čiai, svarbu yra jos išgarsini
mas ne tik tarp Lietuvių bet ir 
Amerikonų, todėl kaip greit 
bus žinoma parodai vieta ir bus 
su p. Rimša susitarta, reikalin
ga bus parodą populiarizuoti ir 
surengti iškilmingą jos atida
rymą. Savas.

Veteranų Ekskursija
Rolandų Amerikos Linija 

paskyrė Liepos 21 dieną kaipo 
tinkamą laiką Amerikos karo 
veteranų ekskursijai jų popu
liariu dideliu laivu “Staten- 
dam”. Kurie Lietuviai karo 
veteranai gavo bonus gali pasi
naudoti šia proga ir važiuoti į 
Lietuvą. Kelionę turės smagią, 
nes važiuos desėtkai iš visos 
Amerikos tokių pat žmonių.

Nuvažiavimas greitas ir ne
brangus.

Kurie kada svajojo! aplan
kyti Lietuvą, važiuokit dabar, 
gavę savo bonus, nes kai tuos 
pinigus praleisi! niekados dau
giau neturėsit tos laimės ir pro
gos pamatyti savo gimtinį kra
štą !

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 sužeidimu ir parūpinu kitokių 
apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ja atnaujinti.

C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuje)

Telef. HEnd. 5699

iSU SEIME RAUDONASIS FRONTAS
SULAMDYTAS

VITAITIS IŠRINKTAS REDAKORIUM - KITAS SEIMAS NUKEL
TAS Į SCRANTONĄ — NEPRILEISTA PRA VARYT PROTESTAS

Mirė žymus Tautininkas 
Veikėjas Mockevičius
Birželio 29-30 naktį pasimirė 

plačiai žinomas tautininkas vei
kėjas ir biznierius, Matijošius 
M. Mockevičius, sulaukęs 49 
metų amžiaus. Likosi žmona 
ir duktė. Clevelande gyvena jo' 
brolis, kuris atvyko į laidotu
ves.

Iš Lietuvos paėjo šakių aps., 
Lukšių vai., Būdviečių kaimo. 
Amerikoje išbuvo 25 metus.

Daytone gyvendamas, prade-1 
jo veikti finansinėje srityje, 
dirbo banke, paskui pats vado
vavo finansinius, apdraudos ir' 
laivakorčių biznius. Buvo ge
ras tautinių reikalų rėmėjas ir 
“Dirvos” skaitytojas.

Susirgo prieš pąt SLA. seimą 
ir negalėjo važiuoti, nors buvo 
išrinktas SLA. 105-tos kuopos 
delegatu.

Laidojamas penktadienį, Lie
pos 3 d.

Velioniui amžino atilsio ra
mybėje, o jo likusiai šeimai di
delė užuojauta. Jo žmona ir ji 
duktė Hipatija buvo jo 
džios pagelbininkės jo 
niuosė darbuose.

Taipgi prieš kelias
mirė Kazimiera Butkiutė, 
vyru Shiht.

Susirgo Elzė Gricienė, Piva- 
ronų iš Pittsburgho giminė.

Lietuvių parapijoj bazaras 
pavyko visapusiai, žmonių lan
kėsi skaitlingai, nuotaika buvo 
gera. “D.” Rep.

ištikro butų 
nuveikta, ar- 
sutrumpinti. 
metai suaik-

nuosir- 
tauti-

dienas
PO

CLEVELAND, OHIO. — Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
seimus turėtų kas nors kaip 
nors rimtai reformuoti ir pa
daryti kad juose 
kas nors tikresnio 
ba jie turėtų būti 
Dabar gi, kas du
vojama po 6 dienas laiko, kas 
delegatams atsieina tūkstančiai 
dolarių, o tikro darbo atlieka
ma labai mažai.

Pirmas keturias seimo die
nas šiame seime suaikvota tik 
taip sau raportams, kurie ne 
visi ir skaityta. Vardošaukis, 
pasiginčijimas, pasveikinimai— 
tai viskas kam seimo delegatai 
leidžia pinigus ir laiką.

Jau pereitame “Dirvos” nu
meryje buvo paduota pirmuti
nių trijų ir pusės dienų nuovei- 
kiai.

Čia seks aprašymas paskuti
nių dviejų seimo dienų — Bir- 

27 — nuotikiai.želio 26 ir

VEDĖ TRYS LIETUVIAI

Valdybos Tvirtinimas
BIRŽELIO 26. — Susirinkus 

ryte į sesiją, buvo atlikta dele
gatų vardošaukis, iš ko paaiš
kėjo kad pribuvo trys nauji 
delegatai, rodos visi kairiųjų 
fronto.

Viso tokiu budu 
lyvavo 210.

Tautinio fronto 
kalbos kad turima 

negu

delegatų da-

eilėse plito 
daugiau de- 

Gerėjant laikams ir pas Lie-1 legatų negu kairiųjų, tačiau 
kad nebuvo labai aiškių klausimų 
trys kuriais galima butų sužinoti

jau išauginus gražią 
dvi dukterys yra iš- 
viena už žymaus 

Lietuvių veikėjo ir 
Juozo Blaškevičiaus, 

Jos sirnus

tuvius upas pakilo taip 
vienos savaitės laiku net 
Lietuviai apsivedė: du jauni ir vienų ir Įeitų galybė, 
vienas našlys, senas “Dirvos” 
skaityojas, Kazys Bartkus. Jis 
apsivedė Birželio 27 d. su .Ona 
Matulioniene, iš Cleveland, O. 
Ji yra veikli draugijose mote
ris ir turi 
šeimą; jos 
tekėjusios, 
Cleveland© 
biznieriaus
antra už V. žutelio.
taipgi žada trumpu laiku apsi
vesti.

Bartkam šliubą davė Cleve- 
lando naujos parapijos klebo
nas Kun. A. Karužiškis. Pa
broliu buvo jaunosios brolis J. 
Kurpavičius ir jos duktė Adelė 
Matulionytė. Po šliubo, jauno
sios namuose buvo surengti 
pietus, apart vietinių dalyvavo 
iš Bridgeville, Pa., p-lė Adelė 
Mickunaitė, pp. Bražiai, Marti
šiai. Po pietų jaunieji aplei
do Clevelandą ir išvažiavo į 
Akroną, kur taipgi juos gražiai 
sutiko p. Bartkaus sesers duk
tė, p-lė Julė Balsiutė, sureng
dama priimtuvių vakarienę.

Taigi Akrone pasidaugina 
viena tikrų Lietuvių šeima.

Linkėtina jaunavedžiam il
giausių metų!

Kiti apsivedę Akroniečiai šie 
— Inžinierius Vincas Sketris, 
žmoną paėmė svetimtautę.

Stella Vebriutė ištekėjo už 
kitataučio. Kalnas.

Sekretoriaus raporto priėmi
mas, nors iššaukė abiejų pusių 
susikirtimą, vis dar neužtikri
no tautininkų stiprumą. Rū
pintasi ir toliau kaip kas ims 
viršų.

Apšvietos komisijos didumos 
(kairiųjų) raportas atmestas— 
vėl laimėjimas tautinei pusei, 
tačiau atmesta ir trečio Apšvie
tos komisijos nario (tautinin
ko) raportas.

Rytinėje sesijoje seimo 
dejas prezidentas Bagočius 
reiškė kad šiandien po pietų
legatams susirinkus Į posėdi 
užtvirtinimas Pild. Tarybos ir 
rinkimas redaktoriaus ir komi
sijų.

Su komisijomis kaip ten 
buvo, tačiau redaktoriaus 
kimas svarbus. Ne dykai 
cialistai kvietė sau į talką
munistus ir virš metus laiko 
dirbo norėdami seimą užvaldy
ti ir redaktorium išrinkti rau
donuką.

Po pietų, posėdžiui prasidė
jus, pirmininkas ir paskelbė 
rinkimus.

Pirmiausia, imtasi užtvirtinti 
visuotinu balsavimu išrinktą 
Pildomąją Tarybą.

Buvęs SLA. prezidentas St. 
pasiprašęs balso per- 

jnešė užtvirtinti šiuos: 
Bagočių — prezidentu, 
Mažukną — vice-prezi-

ve-
pa- 
de-

ne- 
rin-
so-
ko-

Viniką — sekretorium,
YOUNGSTOWN

SLA. 157 kuopa rengia dide- 
pikniką sekmadienį, Liepos 
d., visiems žinomoj vietoj, 

Pradžia 2

IĮ 
1: 
Robinsono giraitėj.
vai. po pietų. Bus įvairių pa
silinksminimų. Visus kviečia 

Komitetas.

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS PAŠARVOTI KAMBARIS NEMOKAMAI

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta ir prielankumas yra visiems lygus, 
be aįsižvėlgi mo

Patarnavimas 
moderniškas.

į kaštus.
greitas, aukščiausios rūšies ir visais atžvilgiais

HEnderson 9292

Gegužis 
statė ii*

F. J.
J. K. 

dent u,
M. J.
K. Gugi — iždininku,
S. Mockų ir E. Mikužiutę — 

iždo globėjais,
Dr. J. Staneslow — daktaru 

kvotėju.
Gegužio Įnešimas tapo 

remtas. Eita prie Pild. Tary
bos užtvirtinimo, kuriai proce
dūrai atlikti prez. Bagočius pa
kvietė jauną delegatę, p-lę Oną 
Zinkiutę, iš Worcester, Mass., 
užimti seimo pirmsėdžio vietą. 
Ji tą vietą užėmus pravedė Su
sivienijimo Pildomosios Tary
bos užtvirtinimą, kuri tarnaus 
sekančius du metus.

VITAITIS VĖL IŠRIN
KTAS

Po Pild. Tarybos užtvirtini
mo sekė rinkimas SLA. organo 
“Tėvynes” redaktoriaus.

Apšvietos komisija rekomen
davo redaktoriaus vietai tris 
kandidatus: J. Baltrušaitį iš 
Pittsburgho, S. E. Vitaitį, da
bartinį redaktorių, ir Joną Va
laitį iš Brooklyno.

Valaitis atsisakė kandida
tuoti, taigi balsuota už du pir- 
mesnius. čia tai buvo kairių
jų ir tautinių jiegų išbandymas.

Balsavimuose dalyvavo 209 
delegatai. Balsų už redaktorių 
paduota sekančiai:

Vitaitis
Baltrušaitis
Taigi w raudonieji

rai tėmyti kam teks tie $400 
pinigų skirtų “politiškiems ka
liniams’’. Lietuvos jie tikrai 
nepasieks. Greičiausia juos pa
sidalins socialistų ir komunistų 
abazai.

108
101 

pralaimėj

1938 M.

o.

KITAS SEIMAS 
SCRANTONE

Sekė balsavimas kito seimo 
vietai. Raudonieji varėsi už 
Chicagą, kur yra jų centras ir 
galima sakyt

Tautininkai 
toną, rytinėj 
kur lengviau 
niai nusistačiusių minčių dele
gatams.

Iš salėje kilusio ūpo galima 
buvo spėti kad raudonieji pra
laimės. Balsus suskaičius pa
sekmės pasirodė šios:

Už
Už
Už New 'Yorką

tvirtovė.
laikėsi už Scran-

Pennsylvanijoj, 
suvažiuoti tauti-

Sc rantoną 
Chicagą 94

< tai netvarka, rezo- 
Ją pasiūlius priim- 

vienbalsiai pritarė ir

PASTOVIŲJŲ KOMISIJŲ 
RINKIMAS

Komisijų komisija rekomen
davo, ir tapo užtvirtinta be jo
kių ginčų, sekančios pastovios 
komisijos:

Įstatų komisija: Adv. J. J. 
Grish, J. Miliauskas, ir W. A. 
Amsie.

Kontrolės komisija: S. Ge
gužis, Tarnas Matas, S. Cibul
skis.

Finansų komisija: J. P. Var- 
kala, J. Martin, A. Zalatorius.

Apšvietos komisija: Adv. Kl. 
Jurgelionis, Adv. N. Rastenis, 
A. S. Trečiokas.

Stovio, Skundų ir Apeliacijų 
komisija: Adv. K. J. Kalinau
skas, Jona^ Tareila, S. Baka- 
nąs.
, Labdarybės komisija: M. J. 
Vinikas, V. 
kinienė.

Sveikatos
Montvidas,
Dr. Zalatorius.

Jaunelių komisija. K. Stepo- 
navičus, K. Michelsonas, Jonas 
Valaitis.

Komisijose diduma kairiųjų, 
tik Apšvietos komisijoje, kuri 
kontroliuoja organą, diduma — 
Rastenis ir Trečiokas — tauti
ninkai.

J. Količiene, F. Ed-

komisija: Dr. A. 
Dr. S. A. šliakis,

ir

TAUTIŠKŲ CENTŲ 
IŠDALINIMAS

Už Tautiškus Centus, kaip 
už komisijas, nebuvo varžyti
nių. Buvo pakelta klausimas 
nereikalingumo skirti komisijos 
siūlytų $400 Lietuvos politiš
koms kaliniams, tačiau seimo 
pirmininkas Bagočius nedavė 
niekam išsižioti ir visus paskir
stymus skubomis pravarė.

Tie Tautiški Centai, kurių 
per du metu susirinko $3,390.70 
išdalinta sekančiai:

Clevelando Lietuvių 
Kultūriniam Darželiui $500.00 

Etinės Kultūros D-jai 
Pa" į Lietuvoje

Vilniui Vaduoti Sąj.
Lietuvių Kambariui

Pittsburgho Univ-te
Dr. J. šliupui dovana
SLA. Lėšų Fondui
Lietuvos politiniams

kaliniams
J. O. Sirvydo biografijai

išleisti
Jaunuolių švietimo

fondui
Pieno Lašui (Kaune)
Lopšeliui (Kaune)
Moksleivių Fondui
SLA. nariams patartina

400.00
400.00

100.00
100.00
500.00

400.00

25.00

315.25
25.00
25.00

600.00

>■ >r>
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COSMOPOLITAN TRAVEL 
SERVICE

J. AMBRAZIEJUS
*>8 Grand St., Brooklyn, N. Y.

"AMERIKOS LIETUVIS’’
c 1'1 Vernon St., Worcester, Mass. /

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

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

P. MOLIS
1730—24th St.‘, Detroit,

HOLLAN

Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 21. 1936
3 KLAIPĖDA (per Rotterdamą) 
G G \

RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 
SĄJUNGA AMERIKOJE

Norėdami informacijų kroipkifės į:
‘/NAUJIENOS’
/ 1739 So. Hflistcd St.,CliK.iKo, HI.
J. SEKYS

4 33 Pnrk St., Hartford* Conn.
/ A. S. TREČIOKAS

197 Adams St., Newark, N. J.
A. VARA5IUS

1 2D0 Corson St.,
S.S. Pittsburgh, Pa.

VIENYBE TRAVEL BUREAU
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

C. J. WASHNER
192 I Carson Si.

S.S. Pittsburgh, Pa.

jis visu begėdiškumu ir savo 
raudonu žiaurumu bandė smer
kti Lietuvos vyriausybę ir vi
sus jos darbus.

Bet tautininkai - sandariečiai 
greit šešką sučiupo už uodegos 
kaip tik jis seime pasirodė — 
Grigaičio rezoliucijai išstatė ne- 
perlaužiamą sieną. Jeigu ta re
zoliucija butų buvus priimta, ji 
butų užmetus tautinei srovei 
Amerikoje gėdą.

Sumišimas tęsiasi — tautinė 
pusė nenutyla.

Gegužis, kuris padarė klaidą 
sutikdamas leisti Grigaičiui to
kią rezoliuciją skaityti, gabaus 
viešai pareiškia kad jis atšau
kia savo sutikimą ir balsuos 
prieš tą rezoliuciją.

Bet musų diktatoriai seimo 
vedėjai, Bagočius ir jo patarė
jai — kurie siūlo protestus 
prieš Įsivaizduojamas, diktatū
ras Lietuvoje, vis laikosi savo 
ir neduoda nieko kito daryti.

Lermas tęsiasi, reikalavimai 
rezoliuciją atmesti ar leisti nu
balsuoti vardošaukiu nei kiek 
nesumažėja.

Truk.šmuota arti pusę valan
dos. Tada raudonieji vadai su
kišo nosis į krūvą ir tarėsi ką 
daryti. Jų diktatūrai nepavy
ko. Prie jų prisidėjo ir tauti
ninkai vadai ir privertė daryti 
balsavimą vardošaukiu.

(Bus daugiau)

raudonieji pašokę pa- 
priimti, ir jų rankos

pirmininkas Bagočius

Smarkus Pasipriešini
mas Raudonojo Fronto 

Rezoliucijai
Sekė skaitymas rezoliucijų, 

kurias seimas turėjo išnešti.
Rezoliucijų komisijoje buvo 

Grigaitis, Gegužis ir Jurgelio
nis. Rezoliucijas — viso tik 
dvi: Vilniaus užgrobto krašto 
klausimu protestas prieš Len
kus, ir Lietuvos klausimu, pro
testas prieš visus ir viską kas 
dabar Lietuvoje valdo ir kaip 
ką daro, — redagavo Grigaitis.

Vilniaus krašto klausimu re
zoliucija protestavo ne tik prieš 
Lenkų okupaciją trečdalio Lie
tuvos, bet ir prieš Lenkijos im
perializmą 
liucijoje). 
Ii, seimas 
priėmė.

Grigaičio akys nušvieto. Jis 
tuoj skaito ir antrą rezoliuciją 
— Lietuvos klausimu.

Ši rezoliuija jau dusyk ar 
tris syk ilgesnė negu pirmoji, 
ir joje prirašytai tiek nesąmo
nių kiek tik Grigaičio senas ra- 
zumas galėjo sugalvoti.

Kaip tik Grigaitis rezoliuciją 
perkaitė, 
siūlė ją 
oakilo.

Seimo
nei iš šio nei iš to skelbia kad 
•ezoliucija “priimta” ir atsisa
ko duoti balso tautinei pusei, , 
kurios delegatai kaip vienas 
sustojo ant kojų.

Tautininkams reik alaujant 
balso, pirmininkas neduoda, jis 
tik barškina kuju į stalą tikė
damas tuomi ką nors atsiekti, 
bet viskas veltui. Tautininkai 
sukėlė smarkiausią demonstra
ciją kokios seime gal jau senai 
nebuvo.

Vieni reikalavo rezoliuciją 
atmesti, kiti šaukė kad duotų 
vardošaukiu pasisakyti kiekvie
nam delegatui kas už ją ir kas 
prieš. Bagočius gi įsireižęs ne
sutinka daryti jokių patvarky
mų, sakydamas kad rezoliucija 
jau “priimta”. Raudonieji vi
si išvien rėkė kad ji jau “pri
imta” ir nekurie net dryso sa
kyti tautininkams nutilti, nes 
busią iš salės išmesti už suiru
tės kėlimą. Ir tas negelbėjo.

Sumišo ir Bagočius ir jo pa
tarėjai ir pabalo senukas Gri
gaitis. Jų šposas neišdegė......

Raudonasis frontas prie 
šposo rengėsi visą seimą, 
turėjo tam geros medegos.

1. Prieš seimą. “Dirva” 
vo išbarus SLA. prezidentą
gočių už kurstymą SLA. narių 
važiuoti į raudonųjų ‘kongresą’ 
ir priminė kad S.L.A. seimui 
geriau pritiktų Lietuvai paba
rimus ar pamokas daryti negu 
tam “kongresui”.

2. Seimo laiku, tarp delegatų 
paskleista raudonieji laikraš
čiai, kuriuose buvo didelėmis 
raidėmis rėkiama apie uždary
mą Lietuvoje dviejų laikraščių.

3. Raudonieji prieš savo no
rą rėmė “Tėvynės” redakto
riaus raportą ir jį priėmė be 
pasipriešinimo, nors norėjo pa
tį redaktorių išmesti iš vietos.

4. Pirmininkas paskelbė jog 
reikia seimą šiandien baigti, 
nes rytoj visi delegatai jau iš
važiuosią, ir rytoj įvyksiąs tik 
Pildomosios Tarybos posėdis, 
važiuosią.

Darė ir kitus tulus manev
rus —

Viskas tas buvo taikyta ga
vimui tautinės srovės paramos 
Grigaičio rezoliucijai, kurioje _

šio
Jie

ou-
Ba-

LRKSA. SEIMAS

Birželio 29 d. Chicagoje 
prasidėjo Lietuvių Rymo- 
Katalikų Susivienijimo sei
mas. Ir musų katalikai sa
vo seime ’švenčia 50 metų 
sukaktuves.

Mat, ir tautiškas ir kata
likiškas Susivienijimai buvo 
vienas ir tas pats 35 metai 
atgal. Bet kovai tarp tau-’ 
tinių ir laisvųjų žmonių su 
kunigais įsiliepsnojus. 1901 
metais Wilkes-Barre, Pa., 
seime Įvyko skilimas: lais
vieji pabėgo nuo kunigų 
valdomos organizacijos, at
siskyrė . ir įsisteigė savąjį.

Vienas ir kitas Susivieni
jimas dirbo kas sau ir au
go savo pastangomis.

Tautiškas Susivienijimas 
katalikiškąjį pralenkė ir 
nariais ir turtu.

Sveikiname LRKSA sei
mą ir linkime jiems toliau 
darbuotis savo vientaučių 
gerovei.

ATVYKO IŠ LIETU
VOS

Birželio 27 d. laivu Kungs- 
holm iš ,Gothenburgo atplaukė 
į Ameriką šie Lietuviai kelei
viai :

Kun. Vincas Rudžinskas į 
Chicagą.

Motiejus Kalanta, į Totten- 
ville, N. Y.

Juozas ir Nellie Gudeliaus- 
kai, Auburn, Pa.

Petrė Palubinskas, Chicago.
Jonas žičkus, Waukegan, Ill.
Margareta Mernikaitė, Great 

Neck, N. Y.
Petras Šaltenis, New York.

?er
i Klaipėdą
J Lietuviams gerai

ŽINOMA
ŠVEDŲ AMERIKOS

LINIJA
(Per Gothenourgg, Švediją

Patogi ir greita kelionė
Pigios Laivakorčių kainos
Laivu išplaukimai iš New Yorke

Gripsholm .......................... Liepos 25
Kungsholm ........... Rugpjūčio 18
Drottningholm Rugp. 27
Gripsholm *...................... Rugsėjo 5
Platesniu žinių suteiks ir parduos 
laivakortes visi musų autorizuoti 
laivakorčių agentai ir visos švedų 
Amerikos Linijos Skyriai.

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

Rockefeller Center. N. Y. City

Superior Avenue =
Rengiantiems apsivesti, dabar kada — 
ar vėliau, ir norint ką nors nusipir- = 
kti iš praždaikčių — deimantų ir X 
visokių kitokių papuošalų — pir- E 
miausia kreipkitės j musų krautuvę. E 
kur rasit didžiausį rinkinį visų šių — 
reikmenų. Taipgi esu specialistas ~ 
taisyme laikrodžių, laikrodėlių ir = 
akinių. Viskas žemomis kainomis. ~ 

VISAIS TAIS REIKALAIS LIETUVIAI PRAŠOMI = 
KREIPTIS ŠION KRAUTUVĖM. =

milllllHHUmnilIlIlHIHIIIHHIIIIIIHIIHIIHIIHUIHHIUHHIIIIHIIIIIIIHIHHIHIIIIIIIIII^ 
...........................................................................................  iiiiiiniiiiiiiiiintii^

DELLA C. JAKUBS
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) ž 
= Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų =
= kambarius leidžiame dykai.
= I ictuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturčsit
= teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei- =
Ę tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo-
= nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin- E
= gos. Žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 
= sirinkimo. Reikale ielefonuokit. =
= Lithuanian Funeral Home =
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
rilitillllllllllllllllllllllllllillllllllllllllIHGIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllirilllllllimilllliml

I LIETUVA
Dideliu ir populiariu garlaiviu

AMERICA LINE
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APSILANKYMAS LIETUVOS PASIUNTINY
BĖJE. . APSIPAŽINIMAS SU 

ŠVEDIJOS SOSTINE.

sueina valanda, 
taip kad rodos

telefonu susi- 
p. J.

kurie pilnai neapsipažinę su savo is- 
vadūojasi savo pasididžiavimais kad 
buvo galingi ir giriasi kad jie valdė 
Latviją, ištikro tų šalių nevaldė, iš-

Iš Tautinės Konferencijos
Birže-

“Dir-
10:30

PROTOKOLAS
Konferencija įvyko Lietuvių 

salėje, Cleveland, Ohio, 
lio 21 d., 1936 m.

Konferenciją atidarė 
vos” red. K. S. Karpius
vai. ryto, supažindindamas da
lyvius kaip ir del ko konferen
cija buvo sušaukta, ir perskai
tė paruoštą konferencijai se
kančią dienotvarkę:

1. Išrinkimas prezidiumo ir 
komisijų.

2. Bendri svarstytini klausi-
mai-:

(a) Glaudesnis suderinimas 
visų tautinių grupių veikimo;

(b) Surasti sėkmingus budus 
kovai su Amerikos Lietuvių iš- 
tautėjimu; .

(c) Nustatymas kovos būdų 
su Lietuvybės priešais ir tau
tinio veikimo ardytojais ir nie
kintojais ;

(d) Surasti budus pritraukti 
Amerikoje gimusį jaunimą prie 
musų visuomeninio veikimo.

3. Kiti svarbus visuomeni
niai klausimai ir nauji sumany
mai.

4.
5.
šią

priėmė vienbalsiai.

Skaitymas rezoliucijų.
Konferencijos uždarymas, 
dienotvarkę susirinkimas

KONFERENCIJOS EIGA

namo, kaip Amerikos did- 
apartmente. Daug skir- 

negu Lietuvos Pasiuntiny- 
net Lietuvos Konsulatas

RUGSĖJO 13. Stockholmas. — Penktadie
nis ir trylikta diena mėnesio — Amerikoje skai
toma nelaiminga diena. Kaip Švedijoje ta die
na skaitoma nežinau, bet man rupi tie iš prie
šingos pusės važinėjanti automobiliai, dviračiai 
ir gatvekariai.

Išbudau gana anksti rytą, varpams begau- 
džiant. čia dar varpai gaudžia sulyg senovės 
Įvešto papročio, tie varpai yra šimtų metų se
numo, dideli ir garsus, ir kai 
jie sugaudžia visokiais balsais 
ir numirėlį prikeltų.

Papusryčiavęs, kiek vėliau
skambinu su Lietuvos Ministeriu Švedijai 
Savickiu, kuris tuoj pasikvietė pas jį užeiti.

Su p. Savickiu susipažinau Lietuvoje 1928 
metais, jis tada dar rodos nebuvo ministeriu ir 
nebuvo Švedijoje. Dabar man esant Pasaulio 
Lietuvių Kongrese Kaune, p. Savickis buvo par
vykęs į Lietuvą atostogų, ir gryžo į Stockholmą 
tuo pačiu laiku kaip aš ten važiavau, tik kitais 
keliais. Kuomet pas jį apsilankiau, ponas Mi- 
nisteris pasakė kad apie mano vykimą į Švedi
ją žinojo iš Kauno laikraščių pranešimų ir tikė
josi kad aš apsilankysiu pas jį.

Jo sekretorė, Danė panelė iš Kopenhageno, 
kalbanti Angliškai ir gerokai pramokus Lietu
viškai, yra vienatinė Pasiuntinybės tarnautoja. 
Išrodo kad Švedijos ir Lietuvos diplomatiniai 
reikalai nereikalauja daugiau darbininkų. Pati. 
Pasiuntinybės vieta nors labai švarioj ir gražioj 
naujoj miesto dalyje, tačiau nedaro įspūdžio 
kaipo tokia, nes randasi keletoje kambarių vie
no didelio gyvenamo 
miesčiuose vadinama 
tingiau ir paprasčiau 
be Washingtone ar
Chicagoje. Nors tiesą sakant ne kitokias pa
talpas turi kitų šalių pasiuntinybės ir Kaune.

Lietuvos Miništerį p. Savickį užtikau labai 
nesveikuojantį ir pasirengusį už poros dienų ei
ti į ligoninę operacijai nuo apendicito. Jis la
bai atsiprašė kad negali mane nei geriau priim
ti nei gražiau pavaišint, nes neramus ir susi
rūpinęs, tačiau prižadėjo pasirūpinti kad mano 
viešėjimas Stockholme išeitų į didžiausią man. 
naudą. Suteikė visus nurodymus ką Stockhol- 
me verta matyti ir kur apsilankyti, ir paaiški
no kaip nuvažiuoti į man labai reikalingą vietą 
— Uppsalą — senovės vikingų karalių sostinę, 
kuri aprašyta mano apysakoje “Baltijos Aras”. 
Toliau, sakė pasirūpins kad Lietuvos Konsula
tas paimtų mane ir apvežiotų automobiliu po ki
tas istoriškas vietas ir aprodytų patį Stockhol
mą. Man tik to ir reikėjo.

Iš Pasiuntinybės ėjau į artimiausią man 
nurodytą vietą — į muzejų.

Šiame miesto krašte kur Lietuvos Pasiun
tinybės apsigyvenus, randasi Stockholmo karei
vinės ir čia miestas baigiasi, už namų tuoj pra
sideda didelė tuštuma, kur kareiviai atlieka sa
vo pratimus. Pasukęs ne ta gatve linkui reika
lingo muzejaus, išėjau į dalį kareivinių. Pro jų 
šoną pavandeniu eidamas linkui muzejaus, patė- 
mijau ant šaligatvio ištepta raudonu tepalu ko
munistiškas pjautuvas ir kūjis ir švediški žo
džiai “šalin kapitalizmas ir militarizmas 1” Tai
gi, ir Švedijoje komunistų esama. Toliau eida
mas priėjau Nobelio Parką, nuo kurio jau ma
tėsi ir tas muzejus, kitame šone vandens, už 
tilto. Nobelis, kaip žinome, buvo švedas kapi
talistas, kuris iš kariškų reikmenų padarė daug 
pinigų. Prieš mirtį jis paliko daug milijonų do- 
larių fondą davimui metinių dovanų kiekvieną 
metą pasižymėjusiems moksle, literatūroje, tai
kos plėtime ir tt. Dovanos duodamos iš to fon
do milijonų sueinančių procentų. Tankiai Ame
rikos laikraščiai pamini Nobelio dovanų laimė
tojus.

NORDISKA MUSEET. Perėjęs Nobelio 
Parką daėjau tilto vedančio į salą. Stockholmo 
plote yra labai daug įvairaus didumo salų, ku
rios visos išpuoštos, apstatytos įvairiais reika- i 
lingais namais ir įstaigomis, šis didelis muze
jus — Šiaurės, arba'Nordų, arba Normanų, Mu
zejus, randasi tuoj tiltą perėjus, po dešinei. To
lėliau, po kairei, matėsi kita p. Savickio man nu
rodyta ir patarta aplankyti vieta — SKANSEN, 
tai galima pavadinti gyvas muzejus visos Skan
dinavijos. f

gyvenimas sun- 
su gamta. Jie 
50 metų laiko- 
—■ veik pralen-

Nordiska Museet — tai istoriškas muzejus 
visų šiaurės tautų su kuriomis švedai turėjo rei
kalų: jame sukrauta surinkti dalykai nuo pat 
ankstyvųjų laikų šiaurės žmonių gyvenimo iki 
vėliausių, garsiųjų švedų karalių laikų. Muze- 
juje įrengta net gyvenami kambariai su visais 
baldais ir padargais iš ankstyviausių laikų iki 
vėlesniųjų. Tai tikras atvaizdinimas jų žmonių 
gyvenimo.

Muzejuje svečius pasitinka ir nurodymus 
duoda tautiniais rubais išsirengusios gražios pa
nelės. Tas irgi turi savo įspūdį.

Švedų karalių kambariai, parėdai ir jų gy
venimo reikmenys, sudėti tame muzejuje, nors 
puošnus, auksu žiba, nebuvo tokie įdomus kaip 
sekanti dalykai, apie kuriuos toliau papasako
siu.

• KANKLĖS. Kaip sekiau, šiame muzejuje 
sutalpinta daiktai ir reikmenys tų tautų su ku
riomis švedai turėjo reikalų ir kurias valdė. Ei
nant per paprastos liaudies gyvenimo atvaizdi- 
nimo skyrių, Švedų, Norvegų, Danų, Estų ir Fi
nų randi labai daug medžio išdirbinių tokių ko
kius seniau ir Lietuviai darėsi ir įvairiais mar
giniais puošė, drožinėjo, tik jų pamarginimai vi
sai kitokį negu Lietuvių. Kadangi čia nesirado 
Lietuvių ir Latvių skyriaus tai tas patvirtina 
kad švedai 
tori j a, tik 
jie kitados 
Lietuvą ir
skyrus laikinų įsiveržimų paskirais laikotarpiais. 
Jie valdė Norvegiją, Suomiją, Daniją, ir ilgokai 
buvo įsigyvenę Estijoje, Latvijos kaimyninėje 
šalyje, taigi jų visų ir skyrius turi.

Suomių arba Finų skyriaus eksponatai iš
rodo prastesni už kitų paminėtų tautų. Suomių 
skyriuje radau ir vyžų ir krepšių pintų iš kar
nų arba medžio žievių. Suomiai yra tolimiau
sia civilizuota šiaurės tauta, jų 
kus ir paremtas nuolatine kova 
kultūroje pakilo gal tik praeitų 
tarpyje, bet pakilo labai žymiai 
kė galingą ir turtingą Rusiją.

Suomių tautos istorijos skyriuje užtikau 
kankles — musų Lietuvių savinamąsi muzikalinį 
instrumentą, šis primitivių žmonių pasilinks
minimo, pusiau šventas instrumentas musų tau
toje nuo senų amžių, taip pat vadinamas ir Suo
mių instrumentu. Ant sienos sukabinta visa eilė 
kanklių nuo pat primitiviškiausių — kurios iš
syk buvo daromos be jokio gražumo, tik taip 
sau išduobto medžio šmotas, su keliom pertemp- 
tom stygom. Toliau eina jau daugiau panašes
nės į šių dienų kankles, su daugiau stygų. Pir- 
mutinėsės kanklės-ne-kanklės turi po tris, ke
turias stygas ant ilgo gabalo medžio, paskui ei
na jau su 5, 6, 7 stygom, ir medžio gabalas 
trumpėja, platėja. Paskutinės kanklės jau visai 
tokios kaip šių dienų Lietuviškos kanklės, su 12 
stygų; ant jų pažymėta 1869 metai, ir parašyta 
kad jos paeina iš Karelijos.

Jau minėjau kad iš Amerikos važiuodamas 
laivu Gripsholm ten skaitykloje buvau užtikęs 
knygą aprašančią visą Suomiją, kur įtalpinta 
atvaizdas senuko kanklininko, su kanklėmis ant 
kelių, ir pažymėta jog KANTELĖS — Suomių 
kalba vadinamos kanklės, yra ir Lietuvių instru
mentas, bet dar nėra išrištas klausimas kuriai 
tautai jos originaliai priklauso: ar Lietuviai ar 
Suomiai buvo jų išradėjai. Kadangi man gryž- 
ti į Ameriką pasitaiko vėl tuo pačiu laivu, su
maniau gryždamas susirasti tą knygą ir dau
giau pastudijuoti kas ten rašoma apie kankles.

Muzikalinių instrumentų skyriuje apsilan
kęs vėl užtikau kankles, prie kurių iškabinta pa
rašas jog tai Suomių muzikalinis instrumentas, 
ir kabo fotografija seno kanklininko su kanklė
mis ant kelių, parodant kaip kanklės skambina
mos. Patys Skandinavai, švedai nei Norvegai, 
kanklių nesisavina ir neturi savo panašių muzi
kalinių instrumentų kuriuos galėtų tikrint bu
vusiais pranokėjais kanklių, nuėjusiais į Suo
miją ar Lietuvą. Taigi mums Lietuviams rei
kėtų pasidarbuoti išspręsti ir įrodyti tikrai ar 
kanklės yra kilusios musų prąbočių tarpe ar at
neštos iš Suomijos. Kiti Suomių muzikališki in
strumentai yra tokie pat kaip ir kitų Skandina
vijos žmonių, bet tarp Skandinavijos muzikališ- 
kų instrumentų kanklių visai nėra.

Kodėl Suomiai ir Lietuviai turi kankles, o 
Latviai ir Estai ne? Pažvelgus žemėlapin, ry- ; 
tiniame Baltijos krašte guli keturios nepriklau- : 
somos Pabaltijo valstybės, kurias kitados valdė 
Rusija. Pati pietinė šalis yra Lietuva, šiaurėn ,

J. Liūtas, 
inspiruo- 

gerą 
savo

ūpą, 
tau-

Buvo pasiūlyta išrinkti kon
ferencijai prezidiumą. Įnešta, 
paremta ir visais balsais nutar
ta kad “Dirvos” red. Karpius 
butų konferencijos pirmininku, 
o A. S. Trečiokas sekretorium.

Nutarta išrinkti rezoliucijų 
komisiją iš penkių narių. Re
zoliucijų komisija išrinkta iš 
sekančių narių: Kun. Jonas W. 
Liūtas, “Sandaros” red. Mikas 
Vaidyla, Adv. N. Rastenis, P. 
W. Birštonas ir F. Motuzas.

Paprašyta pakalbėti sekanti 
dalyviai: V. V. S. atstovas V. 
Uždavinys, Dr. M. J. Vinikas, 
Adv. K. Jurgelionis, Sandaros 
prezidentas St. Gegužis, Adv. 
N. Rastenis ir Kun.

Visų kalbos buvo 
jančios, sukeliančios 
akstinančios į darbą
tos reikalams išeivijoje.

Tęsiant kalbas, buvo paprašyti 
dalyviai užsiregistruoti ir už
siregistravo sekanti:

K. S. Karpius, A. S. Trečio
kas, F. Motuzą, M. Vaidyla, S. 
Gegužis, L. P. Baltrukonis, P. 
W. Birštonas, Adv. F. P. Brad- 
chulis, J. Visbukas, J. Smailis, 
M. Norvidas, D. Pivaronas, V. 
Uždavinys, P. Bajoras,. A. Sau- 
kevičius, J. Rugis, S. E. Vitai
tis, N. Mockevičius, A. Gegu- 
žienė, J. Brazauskas, L. J. Sta- 
šulis, Ark. S. A. Geniotis, Kun. 
J. Liūtas, Kun. A. G. Dorinąs, 
Dr. B. F. Kubilius, J. Schegaus, 
J. Dragašius, K. MereškeviČius, 
P. Pivaronas, P. Grybienė, K. 
Katkevičienė, B. P. Pivaronas, 
F. Venis, V. Shedlow, P. Rauk
tis, A. Mockus, S. Mockus, A. 
M. Praškevičius, P. P. Muliolis, 
H. Lavitis, S. Bradchulienė, M. 
Biekša, V. P. Banionis, F. J. 
žiuris, J. Misčikas, J. Valaitis, 
J. G. Polteris, J. Verbela, J. 
Tareila, K. J. Civinskas, K. Ra- 
caitis, S. Janarauskas, V. Shu- 
burienė. Viso 52.

Po kalbų ir dalyvių suregis- 
travimo nutarta posėdis užda
ryti 
dos 
sėdį

12:30 dieną pusei valan- 
pietums ir susirinkti Į po- 
1 valandą.

POPIETINĖ SESIJA
Antrą, popietinę sesiją ati

darė prezidiumo pirmininkas K. 
S. Karpius 1:30 vai. po pietų. 
Į antrą sesiją pribuvo ir užsi
registravo dar sekanti dalyviai: 
K. L. Almonas, A. J. Varkulis,

J. Dvareckas, O. Zinkiutė, 
J. Katkauskas, S. Rodavičia, 
žilvitienė ir S. Salenis. 
tokiu budu dalyvauja konfe
rencijoje 60 asmenų.

Konferencijos sekretorius A.
S. Trečiokas perskaito 
sesijos protokolą, kuris 
sytas ir priimtas kaip 
tas.

Rezoliucijų komisijos
M. Vaidyla perskaito sekančią 
rezoliuciją:

Z.
Viso

pirmos 
išklau- 
skaity-

narys

KOVAI SU IŠTAUTĖJIMU 
REZOLIUCIJA

Kadangi Amerikos Lietu
viams gresia nuolatinis ištau- 
tėjimo pavojus, kuris neša su 
savim išnaikinimą musų sun
kiu darbu ir pasiaūkavimu su
kurtų įstaigų ir tautinės dva
sios, ir

Kadangi iki šiam laikui pa
tys Amerikos Lietuviai nėra 
dar pakankamai susiorganiza
vę atremti šį ištautėjimo pavo
jų ir užtikrinti musų išeivijai 
ilgą ir gražią ateitį; tat

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Konferencijos dalyviai susirin
kę 1936 metų Birželio 21 die
ną Cleveland, Ohio, nutaria se
kantį :

1. Panaudoti visas priemo
nes palaikymui ir stiprinimui 
išeivijoje Lietuvybės jausmo;

2. Skleisti musų šeimynose 
obalsį kad savo vaikučius auk
lėtų Lietuviškoje dvasioje;

3. Remti ir platinti tautinę 
spaudą, kuri yra vienas geriau
sių ginklų kovai 
mu;

4. Organizuoti 
jaunimo klubus,
jas, chorus ir panašiai, sutei
kiant jiems moralę ir materiaįę 
pagalbą;

5. Mobilizuoti visas Ameri
kos Lietuvių pajiegas ir įtrau
kti jas į organizativį, tautinį 
darbą.

Rezoįiucija apkalbėta ir pri
imta be pataisymų.

su ištauteji-

ir stiprinti 
sporto sekci-

konferen- 
21 d. 1936 
Cleveland, 
Amerikos

GLAUDESNIO SANTIKIAVI- 
MO KLAUSIMU

“Tėvynės” redaktorius S. E. 
Vitaitis patiekė ir perskaitė 
sėkančio turinio rezoliuciją:

Amerikos Lietuvių tautinio 
veikimo darbuotojų 
cija įvykus Birželio 
m. Lietuvių Salėje, 
Ohio, apsvarsčius
Lietuvių tautinį bei kulturinį 
veikimą, nutarta:

1. Glaudesnis visų tautinių 
grupių veikimas pirmiausia re
miasi visiška tolerancija, pa
garba ir pripažinimu teisės 
įvairiems įsitikinimams viso
kiam tautiniu pagrindu parem
tam veikimui, todėl ši konfe
rencija užgiria visų krypčių 
tautinį, kulturinį bei dvasinį 
veikimą, kuris teikia moralę ir 
materiaįę naudą Amerikos Lie
tuvių išeivijai ir senaj.ai tėvy
nei Lietuvai;

2. Pasiekimui reikiamos vie
nybės visų tautinio nusistaty
mo grupių tarpe, konferencija 
ragina ir prašo visų Amerikos 
Lietuvių tautinių laikraščių, vi
sų grupių vadus ir darbuotojus 
visą bendradarbiavimą įvairiais 
bendrais reikalais remti vien 
drauginga nuotaika ir pagarba 
atskiram grupių veikimui, o ne
išvengiamą vieni kitų veikimo 
kritiką vesti kultūringa ir 
riamaja kryptimi, vengiant 
šokių asmeniškumų ir vieni 
tų niekinimo bei įžeidimų.

3. Konferencija ragina
sus geros valios tautiniai nu
siteikusius Amerikos Lietuvius 
kovoti su tokiais asmenimis ir 
grupėmis kurie ir kurios vie-

ku- 
vi- 
ki-

vi-

už jos seka broliška tauta Latviai; šiaurėn nuo 
Latvijos guli jau pirmom dviem nebroliška, bet 
Suomijai gimininga tauta Estai. Dar toliau Į 
šiaurę, net jau už platoko vandens, niekaip že
me nesusisiekianti su pirmomis trimis tautomis 
yra Suomija. Bet kanklės randasi ne Latvijoje 
ir ne Estijoje, o Suomijoje ir Lietuvoje — taip 
plačiai viena nuo kitos atsiskyrusiose šalyse. 
Jeigu kanklės butų kilusios Suomijoje, jos be

nokiais ar kitokiais sumetimais 
bandytų drumsti ir demorali- j 
zuoti vieningą Amerikos Lietu-' 
vių bendradarbiavimą visuome-j 
niniais tautiniais ir kultūriniais 
reikalais. Tokios kovos prie- * 
monės privalo būti kultūringos I 
ir svarbiausia remiamos aiški
nimais visuomenei kad Ameri
kos Lietuvių tautinės vienybės burjs delegatu

ST. GEGUŽIS IŠRINK 
TAS SANDAROS 

PREZIDENTU

ardymas yra pražūtingas dar
bas Amerikos Lietuvių išeivi
jos tautiniam išsilaikymui ir 
teikimui moralinės bei medegi- 
nės paramos senajai tėvynei 
Lietuvai.

Rezoliucija apkalbėta ir pri
imta vienbalsiai.

Birželio 19-20 d., Amerikos 
Lietuvių Tautinė Sandara lai
kė savo seimą, Lietuvių salėje, 

į Clevelande. Dalyvavo gražus 
., pravesta visa 

eilė naudingų organizacijai ir 
Lietuvybei nutarimų ir priimta 
kelios svarbios rezoliucijos.

Į Sandaros valdybą išrinkta: 
Gegužis — prezidentu; 

Narvydas — vice prez., 
Biekša — sekretorium; 
Pivaronas — iždininku; 
Vaidyla — redaktorium, 
seimo, Birželio 20, vaka-

St.
M.
M.
D.
M.
PoKun. Jonas W. Liūtas per

skaitė savo parašytą rezoliuci- re> Lietuvių salėje, vietos Mo
ją reikale sudarymo Amerikos terų Ratelis su vietos sandarie- 
Lietuvių tautiniams reikalams čiais surengė gražų banketą, 
vesti Tarybos. Tą tarybą su- kuriame dalyvavo trys svečiai 
daryti siūlė iš suvažiavime da- iš Lietuvos: Dr. Jonas šliupas, 
lyvaujančiųjų. Apkalbėjus vi- dailininkas Petras Rimša ir V. 
sapusiai, prieita išvados kad y s. atstovas V. Uždavinys, 
tuoj pat dar nepatogu sudary- Prie to, dalyvavo diduma San- 
ti tokia Taryba, bet geriau iš- daros delegatų, nemažai svečių 
rinkti laikina komisija kuri su-j atvykusių j S‘LA seimą ir kai 
sirašys su visais kitais tauti- kui-jas konferencijas, ir gražus 
niais veikėjais ir paskiau iš- i3Urvs vietiniu.
dirbs kelią Tarybai tverti. Kun. 
Liūtas savo rezoliuciją ištrau
kia, o jos vietoje S. E. Vitaitis 
pasiekia naują rezoliuciją, 
ri priimta visais balsais ir 
sekanti:

daros delegatų, nemažai svečių

ku- 
yra

Banketinį pro
gramą pradėjo vietos veikėjas, 
Jonas Brazauskas, ir perstatė 
vakaro vedėju Adv. Nadą Ras- 
tenį. Kalbas pasakė naujas 
Sandaros prezidentas St. Gegu-

I žis, buvę prezidentai J. Smai
lis ir Pijus J. žiurys, V. Užda
vinys, visa eilė buvo iššaukta 

Amerikos Lietuvių tautinio tai tarti žodį, tai vien tik atsi- 
veikimo darbuotojų konferenci- j stoti ir pasirodyti susirinkimui, 
ja įvykus Birželio 21 d., 1936' Muzikalį programą atliko San
in., Cleveland, Ohio, randa pa- dąros jaunuolių 1-mos kuopos 
geidaujamu sudaryti atitinka-] artistės-šokėjos, p-lės Aldona 
mą organą, kuriš galėtų patar- Maleliutė ir Juzė Aleksiutė, ir 
nauti Amerikos Lietuvių tauti- JŲ mokytojas, Andrejevas; pia- 
nio bei kultūrinio veikimo ko- skambino Biruta žiuriene. 
ordinavimui ir plėtimui ir to- D*’- Šliupas kalbėjo akade- 
del nutaria: miškai, pamokinančiai, nuosek-

1. Pasiūlyti kad šios konfe-; liai- Nurodė kad Lietuvoje 
rencijos išrinkti penki asme- nėra taip jau viskas gerai, bet 
nys imtų iniciativą sudarymui nėra jau taip viskas ir blogai, 
atitinkamos Amerikos Lietuvių Nurodė visą eilę dalykų ir tai- 
organizuotos visuomenės atsto- symui — tuo pačiu laiku par- 
vybės, kuri galėtų bendrai vei-' šiepdamas Amerikos raudonu- 
kti Amerikos Lietuvių tautiš- kus, kurie čia laikė tuo laiku 
kais reikalais ir butų tuo derin- savo “kongresą”, kad jie reze
toj u tautinių grupių veikimo 
jau šios konferencijos priim
tų rezoliucijų principais.

2. Tokia atstovybė tegali bū
ti sudaryta jau iš gyvuojančių 
tautinių, kultūrinių, tikybinių, 
ekonominių ir kitų organizaci
jų atstovų visiško tų organiza
cijų pritarimo ir sutarimo su 
kitomis organizacijomis pagrin-: 
du.

TAUTINĖS. TARYBOS 
KLAUSIMU

ši rezoliucija tapo priimta ir 
po apkalbėjimo nutarta išrink
ti komisija iš penkių atstovų i 
ir tai komisijai pavesti padary
ti reikalingus planus sudary- 
mui Amerikos Lietuvių Tauti
nės Tarybos.

Pasiūlyta renkant komisiją 
atsižvelgti kad komisijos nariai 
galėtų kalbėti arba bent gautų j 
pilną pritarimą Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sandaros ir 
Amerikos Lietuvių Sąjungos.

Apkalbėjus, perstatyti ir iš
rinkti sekanti asmenys:

M. Vaidyla, “Sandaros” red.,
K. S. Karpius, “Dirvos” red.,
Dr. B. F. Kubilius,
J. B. Schegaus, Liet.. Spau

dos Bendrovės pirmininkas, '
A. S. Trečiokas, “Vienybės” 

laikraščio atstovas.
Šiai komisijai pavesta sušau

kti sekantis suvažiavimas (kon
ferencija) reikalingu laiku ir 
vietoje, o taipgi daryti viską 
prisilaikant priimtų rezoliucijų, 
kas bus reikalinga ir galima 
sudarymui Amerikos Lietuvių 
Tautinės Tarybos.

Konferenciją uždarė pirmi
ninkas 3:45 vai. po pietų.

K. S. Karpius, 
Konferencijos pirm.

A. S. Trečiokas,
Konferencijos sekr.

liucijomiš nori nuversti Lietu
vos valdžią. Jis sakė kad rei
kia ne versti Lietuvos valdžią, 
tik kai kuriuos dalykus pakeis
ti, pagerinti: nei perdaug sku
binant, nei perdaug vilkinant, 
atsteigti Lietuvoje demokrati
ją, atskirti bažnyčią nuo vals
tybės, ir suteikti žmonėms len
gvatas ir laisvę.

V. Uždavinys ragino visus prie 
vadavimo musų sostinės Vil
niaus. Buvęs.

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

“MARGUTIS” 
6812 So. Western Ave.

Chicago, Ill
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: (27)

Magdė Vosyliūtė
1399 Giddings Rd. Cleve., O.

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

DIDELĖ LIETUVIŠKA1VAISTINĖ
C. Pakeltis Pharmacy 

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

abejo turėtų rastis ir Estijoje, nes Estai ir Suo
miai yra broliškos tautos, tik Estai labiau at
miešti Vokiškumu, kaip ir Latviai, nes Estiją 
ir Latviją užkariavo ir sukrikščionino bei suvo
kietino Kalavijuočiai pradedant Lietuvos didžio 
kunigaikščio ir pirmutinio ir paskutinio karialaus 
Mindaugo laikais. ,
Seka: švedų senoviški audiniai visai panašus 

į tik ką Kaune matytus Lietuvių audinius.

šioje vaistinėje, užlaikom vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiški) 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 dienas savaitėje.

Aptieka
Cleveland, O.

ENd. 8534
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Dienos Klausimais!
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio |

Lietuviais Mes Norim But
Po bendros tautinės konferencijos, kuri praėjo puikiausioje 

nuotaikoje, po SLA. seimo, kuriame tautinė 
line laimėtoja, po A. L. T. Sandaros seimo, 
padaryta aiškus nusistatymas, — Amerikos 
vių eilėse apsireiškė žymi atgijimo dvasia.

Iškelkim savo tautinę vėliavą ir galingu balsu šaukdami:
“LIETUVIAIS MES ESAME GIMĘ IR LIETUVIAIS NO- 

NORIM BUT!” — . -
žengkim pirmyn i Amerikos Lietuvių minias — lai šios dainos 
garsas ir reikšmingi žodžiai paplinta visur kur tik yra Lietuvių!

Gana Amerikos Lietuviams vergaut komunistams ir socia
listams — gana savo sunkiai uždirbtais centais juos šerti ir už 
tai klausyti jų niekinimų to kas Lietuviui yra švenčiausia!

Ne Lietuvos reikalai tiems rėksniams rupi! Jie yra par
sidavėliai, jie dirba Maskvai, dirba Varšavai, patarnauja paga
liu ir Beriinui.

Argi tau, brolau Lietuvi, nebrangi Lietuvos nepriklauso
mybė, jos brolių laisvė, taip sunkiai iškovota, taip nelengvai iš
laikoma, o tu sunkini savo broliams, savo tėvų žemei tuos par
sidavėlius palaikydamas! Lietuvos valdžia daro viską kad Lie
tuvos žmonės laisvi butų, kad geriau gyventų ir dabar jau šim
tą kartų geriau gyvena negu prie Maskvos žandaro gyveno: at
sistatė kraštas, pakeltas ūkis, pristeigta tuktančiai mokyklų, 
rūpinamasi Lietuvos ūkininkų ir darbininkų reikalais, o tie mu
sų išgamos ir jūsų išnaudotojai kitaip skelbia! Negerai Lietu
voje dabar tik tiems kurie nori griauti visa kas Lietuviška, ku
rie parsidavė už Lenkiškus zlotus, už raudonus bolševikų rub
lius, už kruvinas Hitlerio markes!

šitą aiškiai matydami ir žinodami, mes, tikrieji Lietuviai, 
privalom nenuleisti rankų kol neatmušim tuos išdavikus nuo 
musų nesusipratusių žmonelių, Lietuvių darbininkėlių, iš kurių 
tie raudoni gaivalai naudojasi, iš kurių prakaito minta, o mela
gystėmis juos maitina! Kai Rusijoje didžiausia, žiauriausia 
diktatūra, kai ten Stalinas geležiniu kumščiu suspaudęs visus 
laiko, kai ten žudo darbininkus norinčius kiek geriau gyventi, 
čia jų agentai šaukia apie Lietuvos demokratiją, norėdami ir 
Lietuvoje Įvesti ne demokratiją, bet Stalino diktatūrą!

Tik paklausykit kaip rėkia Grigaičiai, Pruseikai, Bimbai ir 
Mikelsonai: jie jums sako kad “tik Rusija gali išgelbėti Lietu
vių tautą ir Lietuvos žmones. ...”

Nuo ko išgelbėti? Nagi atimti Lietuvai laisvę, pasijungti 
po savim! Bet mes tą jau turėjom — visai dar nesenai — ir 
daugiau jau nenorim! Nenorim kad nei musų ateinančios gent- 
kartės Riisanis' vergautų!

srovė išėjo mora- 
kurianie taip pat 
patriotinių Lietu-

Jau sako ruošia ir naują 
konstituciją, kuri pavelys 
sovietų piliečiams balsuoti 
slaptu balsavimu. Iki šiol 
visi rinkimai buvo atlieka
mi rankų pakėlimu ir tik 
už tą kandidatą kurį carai 
nurodydavo.

Komunizmą įvesti, kaip 
svajojo Leninas, Trockis ir 
keli kiti vyrai, kurie pasiga
vo Rusiją į savo rankas po 
revoliucijos, pasirodė nega
lima. Dabartiniai sovietų 
carai toli nuo komunizmo 
nukrypo. Tikrasis komuniz
mas reikalauja kad visi dir
btų išvien ir viskas butų vi
sų be skirtumo, be atlygi
nimo, ir nei vienas žmogus 
nebūtų skaitomas už kitą 
didesnis, nežiūrint jo mok
slo ir gabumų, arba tamsu
mo ir niekam netinkamumo.

60 PRIEŠ 382!
Socialistai ir komunistai 

po savo raudonojo “kongre
so” ir rėkauja ir giriasi ir 
niekais savo skaitytojus už- 
bovyti bando. Bet tai tuš
čios pastangos.

“Vilnis” štai kaip bando 
pasigirti savo “kongresu” ir 
pasityčioti iš tautinės kon
ferencijos:

“Tautininkų geltonlapiai 
‘Dirva’ ir ‘Sandara’ labai 
piktai puola Amerikos Lie
tuvių Kongresą, nori suma
žinti jo vertę, o iškelti sa
vo konferencijukę.

“Bet faktai pasilieka štai 
kokie:

“Kongrese dalyvavo 382 
delegatai.... toj konferen
cijoj tik 60 delegatų....”

KLAUSYKIT: Geriau tu
rėti 60 gerų, susipratusių, 
patyrusių tautinės srovės 
veikėjų negu 382 suviliotų 
ir suklaidintų žmonelių.

Jei tie 382 “delegatai” 
butų žinoję kur jie važiuoja 
ir ko, jie nebūtų važiavę j 
tą jūsų “kongresą”.

Raudonojo fronto pasigy
rimai savo “galybe” ir “lai
mėjimais” sudrimba po šiais 
faktais:

1. Per virš metus laiko 
dirbę užkariauti Susivieni
jimą, nepajiegėt darinkt nei 
vieno naujo nario į Pildo
mąją Tarybą.

2. Po visą Ameriką zuję 
ir agitavę ir papirkinėję į 
seimą delegatus, jų sulau
kėt mažiau negu turėjot 
Detroito seime.

3. Nors seime gudravo- 
jot, nepajiegėt išrinkti sa
vo žmogų “Tėvynės” redak
torium.

4. Jūsų klastingas užsi
mojimas “nušluostyti” tau
tininkams nosį pakišimu 
rezoliucijos p r o t estuojan- 
čios prieš Lietuvą neišdegė 
ir jūsų visos pastangos ta
po atmuštos.

Kas tą padarė?
Nagi vieninga pastanga 

tų 60 delegatų tos “konfe- 
rencijukės”!

Jūsų spaudoje plintanti 
poseiminiai riksmai paro
do kaip jus jaučiatės nusvi
lę nagus. Jus jaučiatės “di
deli” ir “galingi” kai tauti
ninkai ir sandariečiai snau
džia arba tarp savęs bara
si ... .

ISTORIŠKA 
APYSAKA

Iš D. L. K. Gedimino 
Laikų

Vertė A. VĖGĖLĖ

Vilkų Lizdas
• - ' - ■■■■ ■ ■

^Tęsinys iš pereito nr.)

Bendra tautinė konferencija Clevelande Birželio 21 d. pra
ėjo nuosekliausia, nors nekurie ir tautininkai į ją žiurėjo su ne
pasitikėjimu. Jie manė kad gal tautininkai kam nors užsileis 
ir pataikaus. To nebuvo, ir to niekas nereikalavo. Padaryta 
keli tarimai kurie bendrina mus, vidurinę srovę, ir ragina stoti 
Į kovą su musų tautos išgamomis —■ į tokią ir panašias kovas 
kaip Įvyko SLA. seime Birželio 26 d., kuomet raudonieji norė
jo prašmugeliuoti rezoliuciją pasmerkiančią Lietuvą ir viską kas 
joje daroma. Taip vieningai ir griausmingai tautinė srovė su
kilo kad socialistų vadai, nors naudojo visas pastangas savo už- 
sibrėžimą pravesti, buvo priversti savo šmugelystes atšaukti ir 
leisti delegatams pasireikšti kas tos jų rezoliucijos nori, kas ne. 
Iš 209 sesijoje dalyvaujančių delegatų tik 93 balsavo už ją — 
tokiu budu musų pusėje didžiausias moralinis laimėjimas ir pa
sireiškimas musu tarpe sveiko patriotinio elemento galybės ir 
noro dirbti Lietuvos ir tautos gerovei. Taig dirbkime!

Gediminas linksmai pažvelgė į dukte
rį ir nusišypsojo. Prieškambaryje tuo lai
ku pasigirdo žmonių balsai.

Meškos jau buvo besikelią iš vietos, 
lyg norėdamos pulti ant drąsuolių ir gin
ti savo poną, bet Gediminas ranka šmės- 
terėjo joms kad nesijudintų iš vietos.

Duryse pasirodė Kronivas ir Bernar
das.

Kronivas, matyt, buvo labai sujaudin
tas, Bernardas gi, kaip visuomet ramus.

— Mylimas Kunige ir Didis Lietuvos 
Kunigaikšti, — tarė Kronivas: — padegta 
jūsų pilis.

— Užlieti tuojau ugnį! — riktelėjo 
Gediminas.

— Jau užlieta! — atsiliepė Bernardas. 
Gediminas, lyg neužgirdęs atsakymo, pa
klausė: .

— Priešai?! — ir pažiurėjo į kabantį 
prie lovos ant-sienos kardą.

— Dievai žino! — tarė’ Kronivas. — 
Žmonės sako buk Lenkas Jonas padegęs, 
ir reikalauja sudeginti jį Perkūno garbei.

— Lenkas? — paklausė Gediminas.
— Atrasta perkase Jonas, tasai Jo

nas, kuris pabėgo drauge su mano sunum 
iš Vilkų Lizdo, — tarė Kronivas.

— Bet šis jaunikajtis buvo sužeistas 
ir apgriuvęs degančiomis lentomis, iš ko 
matyti kad negalėjo jis padegti, — atsi
liepė Bernardas.

Tuo tarpu įširdę žmonės rėkavo:
— Kraujo jo! Perkūno garbei sude

ginti jį! Dievai reikalauja jo gyvybės!
— Tėve, — tarė Aldona, drąsiai pa

keldama galvą. — Negalima žudyti Len
ko, jei aš turiu būti Lenkų karalaičio žmo
na. .. .

Pasipuošus brangenybėmis kunigaikš
čio duktė, žiūrėdama į susirinkusius žmo
nes, tokį padarė į susirinkusius įspūdį kad 
vių balsai nutilo.

— Atvesti kaltinamąjį 
tarė Gediminas.

— Jis sužeistas, negali 
liepė Bernardas.

— Pakvieskit moteris
gydo jį žolėmis; jis turi gyventi, norint 
sužinoti teisybę! — tarė Gediminas. — Su
žeistas žmogus negalima aukoti Perkūnui! 
Užmušti jautį, kraują kurio išlieti Perkū
nui, mėsą gi atiduoti žmonėms, pasidėka- 
vojant dievams kad išvengė sudegimo! — 
Ir nusigręžė nuo stovinčiųjų.

Kronivas ir Bernardas, matydami kad 
kunigaikštis nenori daugiau kalbėti, pasi
šalino iš kambario; žmonės gi, nors mur
mėjo tyliai prieš savo valdovą, tačiau tuoj 
išsiskirstė ir ėjo valgyti pažadėtojo jaučio.

Gediminas, lyg tai nieko nebūtų nei 
atsitikę, atsikreipė prie dukters, padėjo jai 
ant galvos ranką ir tarė:

— Pasiimsi visus Lenkus su savim, o 
dabar eikk pas Bogną, tegul išmokys ta
ve Lenkų kalbos ir jų apsiėjimų.

Aldona tuoj išėjo. Gediminas pažiu
rėjo į išeinančią dukterį ir tarė pats sau:

— Tai tikra kunigaikščio duktė, didi 
kaip ir aš. Bet tas Lenkas, kuris padegė?

i — ir užsimąstė.
— Tai niekis, — pridūrė po valandė- 

j lės.
— Na, tegul pasveiksta jis, — kalbė

jo sau kunigaikštis, — sužinosiu teisybę, 
nubausiu jei kaltas!.... O Aldona kaip 
žinojo kas pasakyti žmonėms! Drąsi gi 
lyg jau karalienė butų! O tie belaisviai, 
kuriuos ji prašo Lenkijon grąžinti, tai iš- 
tikro gera mintis.

Ir vėl užsimąstė, 
oran, bet nepažvelgė į 
kalbėjo su Kronivu, po 
du buvo labai neramus.

Gediminas, lyg tyčia, beveik niekuo
met nėjo pro apdegusį pilies kampą. Pa
mažu ir žmonės ir pats kunigaikštis užmir
šo apie gaisrą ir apie Joną. Tik vienas 
Kronivas neužmiršo to ir nuolat barė sa
vo sūnų Siaurutį kad prie svetimtaučių 
linksta, kad myli Joną kaip brolį.

— Broliu jis man buvo ten Vilkų Liz
de, o ir čia visuomet jis man kaip savas, 
— atsakydavo jaunikaitis ir ėjo pas Joną.

Jonas tuo tarpu, Bernardo, gydomas 
1 ir prižiūrimas, išlengvo pradėjo taisytis,

pas mane! —

ateiti! — atsi-

ir žynius, lai

Tautinei Tarybai sudaryti laikina komisija, išrinkta Cle- 
velando konferencijoje, kurioje dalyvavo virš 60 pažymesnių 
Amerikos Lietuvių tautininkų ir sandariečių veikėjų, savo dar
bą varys pasitardama ir susižinodama ir su tais kurie konfe
rencijoje negalėjo dalyvauti. Visi dalyvavusieji aiškiai perma
tė ir pasireiškė kas galima padaryti dirbant vieningai.

Visi kiti kolonijų veikėjai taip pat privalo žiūrėti Į ši dar
bi} su didelėmis viltimis ir gerais norais. Mums reikia dirbti! 
Raudonasis frontas, mums snaudžiant ar vaidijantis, griebėsi 
ištraukti iš po musų kojų net žemę ant kurios mes stovime. 
Nebūtume mes Lietuviai jei nemokėtume susitaikyt pavojaus 
valandai atėjus! Mes susitaikėm. Dabar reikia tik DIRBTI.

Musų — tautininkų ir sandariečių tarpe neturi būti ginčo 
už tą ar tą organizaciją, bet turi rūpėti palaikymas musų išei
vių Lietuvių Lietuviais, o tada bus ir narių 
darbininkų tautos darbams dirbti!

Raudonojo fronto siaubimas musų tarpe 
tas — ir imkimės ji sulaikyti DABAR, kada
nio susipratime ir sudavėm raudoniesiems moralini smūgį Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje Seime!

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ
Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir but!
Tą garbę gavome užgimę —
Jai ir neturim leist pražūt!
Kaip ąžuolas druts prie Nemunėlio
Lietuvis nieko nėatbos,
Kaip egle, kur prie šešupėlio, 
Ir vėtroj,
Lietuviais
Lietuviais
Tą garbę

ir žiemą žaliuos! 
esame mes gimę, 
norime ir but!
gavome užgimę —

Jai ir neturim leist pražūt!

organizacijoms, ir

turi būti sulaiky- 
priėjom savitarpi-

SOVIETU CARAI 
ŠVELNĖJA

Beveik kas savaitę iš se
nos carų imperijos Rusijos 
ateina kokios nors žinios 
apie dabartimi! tos šalies 
raudonųjų carų valdymo 
formos keitimą. Raudonie
ji carai švelnėja, šalies gy
venimas gryžta daugiau į 
taip vadinamų kapitalisti
nių šalių tvarką.

Dabar išleista patvarky
mas nedaryti skirtumų tarp 
komunistų ir visų kitų dar
bininkų, kurie iki šiol buvo 
laikomi net ne žmonėmis.

Kurie buvo apšaukti “caris- 
tais” tie ikšiol gyveno dau
giau kaip pragare, nes ne
turėjo pilietinių teisių.

Prieš tūlą laiką sovietų 
carai permatė ir pripažino 
žmonių gabumus ir pradė
jo atskirti nuo paprastųjų 
darbininkų. Inžinieriai, me- 
kanikai ir mokslininkai, ku
rie sudaro inteligencijos 
luomą, išsyk buvo skaitomi 
lygiais paprastiems proleta
rams ir atlyginimą- gavo to
ki kail) ir gatvių šlavikai, 

j Dabar jau gauna sulyg sa- 
1 v o vertės.

IŠEIVIUI
. Išeivi, palikai brangią gimtinę, 

Palikai žieduos’ paskendusį kaimą. 
Nuklydai toli nuo gražios tėvynės, 
Jieškoti tikresnės laimės.
Bet ar radai ją, brangus broli?
Gal radai, o gal ir ne.
Tu gyveni nuo musų toli, 
Bet tavoji širdis plaka tau Tėvyne!
Nors ir gyventum už marių beribių, 
Tačiau, tu Tėvynės nemeski šalin.
Nors tu ir gyventum tarp turtų-gerybių, 
Bet meilę Tėvynės laikyki širdyj!
Atminki Nemuną, senelį tą musų, 
Ir motiną Nerį tekančią kartu.
Mylėki tu juos, nors varge ir žūsi, 
Bet mirt už Tėvynę garbinga, kilnu!
Tat brangus Lietuvi, lai tavo širdyje 
Tėvynės meilė amžius gyvuos, 
Nors tu busi toli, svetimoj šalyje, 
Bet tavoji siela — Lietuvos laukuos!
Gal verksi tu kartą jąją jau praradęs, 
Bet ašaros tavo nieko nepadės.
Tik nereikia būti vienam .užsidarius, 
O gyvent kartu su broliais Lietuviais!

Salos. _ _ Vytautas Gurklys.

Išėjo iš kambario 
degėsius, tik pasi
kurtos kalbos abu-

užgijo visos žaizdos, tik dar labiau buvo 
išbalęs ir sunykęs. Mažai dabar jis kalbė
jo, kad kartais net sunku buvo žodis iš jo 
išgauti. Siauručiui ir Bernardui klausiant 
kokiu budu naktį per gaisrą jis pats vie
nas atsidūrė perkase, Jonas tik kratė gal
vą ir nieko nesakė. Tik vieną kartą, kuo
met gražią rudenio dieną sėdėjo Jonas su 
draugais prie gryčios, suriko staiga, paki
lo iš vietos, norėdamas bėgti, bet trūks
tant jiegų vėl krito ant vietos. Pamatęs 
tai Bernardas manė kad jam kas suskau
do, bet Siaurutis apsidairė aplinkus ir su
prato kame dalykas.

Nuo kalno matė ėjo senis Tubingas su 
balanomis rankoje ir skubiai žingsniavo 
prie Gedimino pilies....

Kol Siaurutis suspėjo atsipeikėti, Tu
bingas priėjo prie pilies muro sienos, pa
dėjo ties ja degančias balanas, sudėjo mal
kų ir šakų krūvą, kuri tuoj užsiliepsnojo. 
Tubingas pats įšoko į ugnį.

Siaurutis leidosi bėgti pilin šaukti 
žmones. Užgirdęs trukšmą išėjo iš pilies 
ir pats kunigaikštis, bet pamačius ant lau
žo degantį Tubingą, niekas nedryso gesin
ti ugnies.

Sukrautas ir uždegtas prie pilies sie
nos laužas degdamas galėjęs butų uždegti 
ir pilį, bet kad toje vietoje siena buvo mu
ro, todėl piliai nebuvo jokio pavojaus.

Žiūrėdamas į baigiantį degti seną ku
nigą Tubingą, Gediminas staiga, lyg ką 
prisiminęs, sudavė sau kakton ir paklausė:

— O tas ką rudenį per gaisrą rasta 
perkase po gaisro?....

— Jonas, mano draugas iš Vilkų Liz
do? — užklausė Siaurutis stovėdamas ša
lę kunigaikščio. — Jis ir šiandien pirmu
tinis pamatė senelį Tubingą, norėjo bėgti, 
bet negalėjo, nes’ dar labai silpnas po li
gos, tik ranka parodė jį mums.

— Iš Vilkų Lizdo? — atkartojo kelis 
kartus Gediminas.

Ir vėl užsimąstė, bet mintys matyt bu
vo malonios, nes neikiek nepersimainė ku
nigaikščio veidas.

Apie laužą susirinko tuo tarpu daugy
bė žmonių, nes jau prasiplatino žinia kad 
Tubingas susidegino dievų garbei ties pi
lies sienomis, gal but norėdamas ir pilį 
padegti, nes pyko ant kunigaikščio už su
sidėjimą su kitų tikybų žmonėmis.

Visaip apie tai šnibždėta, bet niekas 
atvirai nekalbėjo, nes bijojosi Gedimino.

Ir Gediminą apėmė kaž koks neramu
mas, bet nepasidavė tam, o kuomet kuni
go kūnas visai jau sudegė į pelenus, liepė 
atnešti didelį molinį indą, kurian pats sa
vo rankom supylė pelenus. Paskui iškil
mingai, žmonių minios lydimas, nunešė 
tuos pelenus Perkūno šventinyčion.

Atlikus visas apeigas, Gediminas liepė 
pašaukti pas save Joną, kuris ir atėjo Ber
nardo vedamas. Kunigaikštis pažiurėjo 
maloniai į išblyškuį jaunikaitį.

— Pasiliksi ne tiktai mano rūmuose 
bet ir prie manęs; jei busi man ištikimas, 
busi arčiausis man žmogus.

Jonas puolė Gediminui į kojas. Kuo
met pakilo, kunigaikštis įsižiūrėjo į jį.

— Tas pats kurs padavė man kryžiuo
čių atneštą kardą! A, Lenkas! — tarė ty
lomis pats sau.

— O dabai' ar suvaldysi kardą? — 
kreipėsi Į Joną.

— Reikalui esant, atsirastų ir jiegos, 
garbingas kunigaikšti! — atsiliepė Jonas.

Nusišypsojo Gediminas, Jonas gi nuo 
to laiko pasiliko prie Gedimino.

(Bus daugiau)

Karalienės Sabbos

senovės laikų Sabbos
Mikaldos. Tų kny^ė-

‘ "J
Galit prisiųsti pašto

Įdomios pranašystės 
valstybės karalienės . _
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuhtimu tik 30č. C _ . . .. _ 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, O,
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MIRĖ JULIUS KIBILDIS

Birželio 26 d. ligoninėje mi
rė Julius Kibildis, 56 m. am
žiaus, nuo 2630 St. Clair avė. 
Palaidotas pirmadienį, Kalvari
jos kapinėse.

Paėjo iš Gailiumi k., Liške- 
vos vai., Alytaus aps. Vedęs 
buvo su Agota Geležiute; pali
ko nuliūdus žmona, dvi dukte
rys, Ona ir Agnieška, ir sūnūs 
Julius bei jų vaikai. Taipgi ti
ko brolis Alekas Kibildis Ame
rikoje, ir sesuo Antose Lietu
voje. Rep,

JAUNOJI BIRUTĖ
PILDYS PROGRAMĄ

Liepos 4-tą, kaip ir kiekvie
nais metais, radio stotis WJAY 
rengia savo įvairių tautų pro
gramą. šymet programas — 
tautiški šokiai, dainos, muzika 
— bus Didžiųjų Ežerų Parodo
je, Pasaulio Gatvių skyriuje.

Programą išpildyti pakvies
ta Jaunoji Birutė. Programas 
atsibus po pietų.

CLEVELANDO SAVAITRAŠTIS

PADĖKA
Tariu širdingą padėką savo 

žmonai, dukterei ir sunam už 
surengimą man varduvių die
nos pokilio, Birželio 28 d., šv. 
Jono vardinių proga, kas buvo 
surengta musų pačių namuose, 
6619 Lawnview avė. Buvo su
kviesti artimi giminės ir kai
mynai. Tas įvykis užsiliks 
mano atmintyje ant visados.

Ačiū broliui Pranui ir jo 
žmonai, ačiū Molaukiam ir Kir
kilam ir kitiems kurie tik at
silankė ir suteikė dovanas.

Taipgi ačiū Daytoniečiams 
kurie pasveikino mane atviru
tėmis ir laiškais.

Jonas Tulauskas.

Daug Dovanų tiems kurie dalyvaus
8 DOVANOS ATSILANKIUSIEMS!

1- ma dovana — ELEKTRIŠKAS SIENINIS LAIKRODIS
2- ra dovana — CIGARETAMS DEGTUVAS — vyriška dovana
3- čia dovana — MOTERIŠKAS COMPACT — moteriai ar panelei 
ir PENKIOS METINĖS “DIRVOS” PRENUMERATOS!

Darže GREEN
Prie Green Road

ROAD
į pietus nuo Euclid Ave.

EKSTRA! Alaus gėrimo kontestas! 
Šiame, piknike, prie kitų dovanų, bus 
duodama ir viena dovana tam ar tai 
kas išgers daugiausia stiklų alaus!

DOVANA: $2.00 PINIGAIS!

Atvažiavimas į pikniką auto
mobiliais iš visur: Davažiavę 
Cleveland miestą, važiuokit į 
rytus Euclid Ave. arba May
field Road, iki Green Roadfįgr’ 
ir ten tėmykit nurodymą j pik
niko vietą. ‘jbgr’

HIPPODROME
šia savaitę Hippodrome teat

re pradės rodyti vieną iš įdo- 
mjausių paveikslų kuriam® va
dovaujamą rolę turi Kay Fran
cis, iš gyvenimo garsios Flo
rence Nightingale. Tai yra fil
mą vardu The WHITE ANGEL 
(Baltasis Angelas). Jame vai
zduojama vienos merginos pa
sišventimas žmonijos gerovei. 
Parodoma kaip ta slaugė, atsi
davus žmonijai, viena pati ko
vojo prieš suktybes, godumą, 
pavydą ir netinkamumą pažy
mių jos laikų gydytojų chirur
gų, norėdama palengvint žmo
nijos skausmus. Kay Francis 
rolėje tos garsios slaugės Flo
rence Nightingale yra duktė 
turtingos šeimos, kuriai nety
čia pasitaiko patirti kokioj pa
dėtyje randasi Londono ligoni
nės. Nuo to laiko ji pasiryžta 
patapti slauge ir padaryti per
mainas tų laikų ligonių užžiu- 
rėjimo sistemoj.

Prie šio paveikslo dar rodo
ma vėliausios žinios ir juokai.

Pastatys Tautoms 
Karunženkli

Šventas raštas taip kalba — 
Isaja pranašas 11 per. 12 e.: 
Karunženklis reiškia vėliavą 
arba signalą arba ženklą pra
nešantį išgelbėjimą arba išga
nymą. šis tekstas parodo kad 
tuomet kai žemės gyventojai 
bus nusigandę ir nusiminę, 
kuomet nelaimių audros ištiks 
žmones bus nuliūdę ir šauksis 
į Viešpatį pagalbos, tada Vieš
pats pastatys žmonėms karun- 
ženklį. šitas karunženklis ar
ba signalinė šviesa yra Kris
taus pranešimas gerosios ži
nios, šventos evangelijos apie 
Dievo karaliją. žmonija bus 
išgelbėta. Todėl Biblijos stu
dentai skelbia visam pasauliui 
kad karalystė Dievo ateina ir 
visos dabartinės karalystės bus 
sugriautos ir sunaikintos am
žinai. Viešpats Jėzus išsirin
ko sau pasiuntinius 19 šimtų 
metų atgal ir ikšiol apsakyti 
žmonėms tą gerą naujieną, ku
rios žmonės laukia nuo to lai
ko kaip angelai vienbalsiai gie
dojo ant Betlejaus Jėzaus gimi
mo dienoje. Taip ir dabar Bi
blijos studentai skelbia musų 
karalių Jėzų Kristų ir Jo kara
liją — musų viešpaties antrąjį 
pribuvimą.

Skelbia S. B. S. D. 
W. L. S.- K. S.

1150 E. 76 St. Cleveland, O.

STONIS
RESTAURANT 

Didžiausia ir Gražiausia 
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus

GĖRIMUS.

6824 Superior Ave. ,
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Lietuviai Dalyvaus Liepos 4-tos

Programe Clevelando Parodoje
\ .

Šią Liepos 4-tą Lietuviai vėl dalyvauja radio stoties WJAY programo 
išpildyme visų tautų programų serijoje. Lietuviškus šokius atliks Jau
nosios Birutės Choras. Programas atsibus Didžiųjų Ežerų Parodoje PA
SAULIO GATVIŲ skyriuje, kur yra Įrengtos ir du Lietuviški namai.

Tautų programai prasidės 1 vai. po pietų ir tęsis iki vėlai vakaro. 
Atsilankykit, vietos ir aplinkinių miestų Lietuviai — už tą pačią Įžangą 
matysit ir Parodą, ir Lietuviškus namus ir programą!

Editor—Pelei- Skukas

(TEMYK1T pusi. 5-me apie "Dirvos” Pikniką su dovanomis — kuris 
atsibus sekmadienį, Liepos-July I 2, Mačiutos farmoj. Įžanga 25c.)

Darželis gavo $500 iš SLA.
SLA. Seimas iš savo Tautiš

kų Centų fondo paskyrė Cleve
lando Lietuvių Kultūrinio Dar
želio darbams baigti $500.

Tai didžiausia paskira auka 
gauta Darželiui visu laiku nuo 
Lietuvių Darželio Sąjungos Įsi
kūrimo.

' Kitos aukos Darželiui 
gautos per “Dirvą”:

Ignas G. Hollišius iš Akrono 
aukavo Darželiui $5.00 ir savo 
jauno sūnelio, Prano Jurgio 
vardu, taipgi $5.00. Viso $1'0.

I. G. Hollišius visada prisi
deda prie Clevelando tautinių 
reikalų parėmimo, nors gyvena 
Akrone.

Jonas Tulauskas $1.00
Mažų Namų Savininkų, 

Lietuvių skyrius 2.00
Feliksas Rutkus iš

Baltimore, Md. 1.00
B. P. Sitko, iš

Seattle, Wash. 2.00
Klaidos pataisymas: Praei

tose aukose buvo klaidingai pa
žymėta Petro Ramoškos auka: 
jis aukavo tik 25c (buvo pa
sakyta 50c.).

BUS DAUGIAU
SLA. seimo laiku svečiai iš 

kitų miestų aukavo musų Dar
želiui paskirai, bet tos aukos 
bus paskelbta vėliau, nes Dar
želio iždininkas išvažiavęs iš 
miesto ir todėl aukų sąrašas 
nesutvarkytas.

SLA. $500 auka turi pastū
mėti vietinius prie rėmimo Dar
želio, peš jau tiek mažiau rei- 
kėms mums patiems sudėti.

Darželio Valdyba.

8 Dovanos “Dirvos” 
Piknike Liepos 12

“Dirva” rengia savo pirmą 
šios vasaros pikniką, kuriame 
dalyvaus Lietuvių iš visos Ohio 
ir aplinkinių valstijų, čia tai 
visi susieis ir pasimatys su sa
vo draugais ir giminėmis.

Piknikas atsibus žinomoj vie
toj, Mačiutos darže, prie Green 
road.

Iš kitų miestų atvažiuojan
tiems į pikniką nurodymas tel
pa ant 5-to pusi. Vieta nuo 
miesto visai netoliu Reikia va
žiuoti Euclid Avenue į rytus, 
iki Green road. Paskui sukti į 
kalną po dešinei ir už poros 
mailių bus pikniko vieta.

Davažiuot galima iš Mayfield 
road.

Piknikas prasidės 12 vai. die
ną, bus šokiai, pasidainavimas, 
vaišės, ir prie to dalyviams do
vanos.

Paskirta net 8 dovanos prie 
įžangos tikietų. Dovanų sura
šąs telpa ant 5-to pusi.

Visi vietiniai stengkitės da
lyvauti — gryždami galit par
sivežti sau ar tai “Dirvą”, ar 
tai kitokią dovaną už savo pa
prastą įžangos tikietą.

Vaikams iki 15 metų įžanga 
į pikniką nemokamai.

PARODĄ GERIAUSIA 
LANKYT ŠIOKIĄ 

DIENĄ

Youth’s Forum
Phone: ENdicott 4486 6820 Superior Ave. Cleveland, O.

A FAMOUS LITHUANIAN SCULPTOR YOUNGSTOWN

KLUBO VAKARUŠKOS
Lietuvių Piliečių Klubas vėl 

turės savo smagias vakaruškas 
šio penktadienio vakare ir kas 
penktadienis ištisai. Atsilanr- 
kvkit Į Lietuvių salę visi Klu
bo nariai ir salės šėrininkai, 
pasišokti, pasidainuoti.

Pradžia 7 vai. vakaro, duo
dama skani žuvies vakarienė.

NAMŲ SAVININKŲ 
PIKNIKAS

šeštadienį, Liepos 4 d.. Ma
žų Namų Savininkei skyrius 
rengia savo pikniką Mačiutos 
farmoje, pradžia 12 vai. dieną, 
įžanga tik 20c. Bus įvairių žai
slų, šokių, virvės traukimas ir 
kitokį kontestai. Gera muzi
ka. Kviečia Komisija.

CLEVELANDIEČIAI
KITUR

Juozas Vitkauskas, “Dirvos” 
skaitytojas, su šeima išvažia
vo porai savaičių pas gimines 
i Sheboygan, Wis.

A. B. Barto, “Dirvos” įstei
gėjas, išvažiavo su vaikais į 
vakarus, važiuoja net į Kali
forniją. Kelionę atlieka auto
mobiliu.

John L. ir Ona Mihelich da
lyvavo Demokratų konvencijoje 
Philadelphijoje, kur nominuota 
Prez. Rooseveltas antram ter
minui. Po konvencijos nuvyko 
j Atlantic City pasilsėti. Gryž- 
ta į Clevelandą šiose dienose.

Praeitą šeštadienį, atsidarė 
Clevelando Didžiųjų Ežerų Pa
roda, surengta paminėjimui 100 
metų sukaktuvių nuo Clevelan- 
do patapimo miestu.

Parodą atidarė Prezidentas 
Rooseveltas, kuris 12 vai. die
nos iš Washingtono paspaudė 
elektrišką sagutę.

Su ta sekunda ir prasidėjo 
žmonių ėjimas į parodą — tūk
stančiai praėjo kas penkios mi- 
nutos. Pirmas dvi dienas Pa
rodą atlankė virš 115,000 žmo
nių.

Parodą lanko ir Lietuviai— 
svarbiausia del to kad ten, vi
sų tautų skyriuje — Pasaulio 
Gatvėse — turi įsirengę dų na- 
mus-paviljonus ir Lietuviai — 
Kazys Obelienis vieną, o Juo
zas Blaškevičius ir Jonas Bra
zauskas bendrai antrą. Abu 
nameliai yra Lietuviško pavyz
džio ir juose varoma biznis.

Chicagos Pasaulinėje Parodo
je Lietuviai neįstengė nieko 
padaryti, o Clevelando Lietu
viai įsitaisė net du namus!

Parodą geriausia lankyti ir 
viską apžiūrėti šiokią dieną — 
tada mažiausia esti žmonių ir 
geriausia prie visko galima pri
eiti ir ilgiausia pastovėti. Ku
rie neturi laiko dienos metu, 
gali lankytis vakare, nes paro
da atdara iki vėlai nakties.

Parodoj įrengimai tikrai ver
ti matyti — kartą buvęs vėl 
nori eiti. Taigi tie kurie dar 
nebuvot, bandykit apsilankyti. 
Paroda tęsis šimtą dienų.

Liepos 4 d. ten bus Lietuviš
kas programas.

Ry P. W. URBAN
THE most eminent Lithuanian 

sculptor living today is Petras Rim
ša, who is now exhibiting his work 
in America. During the past week 
his work was on display at the Car
ter Hotel in Cleveland which was 
also the headquarters of the SLA. 
Golden Jubilee convention. This 
Golden Jubilee convention.

The attendance to the exhibit 
artist, as any true artist, trained in 
the very good school of patience 
which is the fine arts, showed 
little disappointment. “It is all 
the same to me whether I have a 
large or small attendance”, he ex
pressed to me fully understanding 
humility.

His work, which consists of sta
tues, busts, medals, bas-reliefs and 
other objects, is variously classified 
but some of it seems to defy classi
fication owing to its mystic quality 
“Night and Day” is said by critics 
to appear to have a strong orienta- 
listic influence, however it cannot 
be true. Rimša has made a thorough 
study of the motives of Lithuanian 
rustic art which, in the main,, are 
found in the numerous1 wayside 
crosses in Lithuania. These motives 
happily reappear in practically all 
of his objects. To fully understand 
Rimša we must let the idea impose 
itself on our minds that the Lith
uanian people had no Middle Ages, 
seemingly they have preserved un
touched to this century the immense 
energy of mystic life inherited from 
the Aryans. This energy was wast
ed on a large scale by the Western 
nations in their middle ages. The 
Lithuanian has perhaps shown his 
greatest artistic ability in the way
side crosses which dot Lithuania. 
These are made of wood due to the 
lack of stone in that area. The 
great aesthetic elaboration and al
so wealth of ornament found in 
Lithuanian rustic art has formed 
the basis of Rimša’s work which 
he is developing in a truly national 
way. So we must view his work in

its rignt angle. Altho some see an 
orientalistic influence in his work 
we cannot foster the notion, since 
Lithuanian national art recalls many 
characteristics found among other 
nations. The Greek cross and pil
lar, the monumental columns erect
ed by King Assok of India and the 
columns that are found in the val
ley of the Ganges — all recall cer
tain forms of Lithuanian art. More
over, in form and perhaps in idea 
inspiring them, a certain type of 
pillar found in Persia fully recalls 
the old Lithuanian “antkapis” or 
grave monument.

“Night and Day”, and “Grief” 
which Lithuanian critics have lab
eled as graphic sculpture could not 
have been produced under the in
fluence of Aubrey Beardsley as 
some assert. “Satyr and Owl’’ js 
elaborately wrought and slightly ru- 
dimented in the artist’s search for 
new forms of expression. The medals 
and other objects commemorate a 
great many historical events in the 
life of the nation. Neither is Vil
nius, the capital city of Lithuania, 
forgotten. It is symbolized in a 
number of medals which tell the 
whole history and even delve into 
the future greatness of the city. 
Indeed Rimša has gloriously depict
ed the life and yearnings of his 
peo’ple both patriotically and re
ligiously. So his type of work may 
not have such a great universal 
appeal at first glance. As he him
self expresses: “We Lithuanian all 
have a different concept of TIME. 
We move forward without any great 
feeling of hurry and we interest 
ourselves chiefly in the progress and 
depth of all our work. This is 
the cate with my sculpture. We 
move along, yet we are tranquil 
and delve deep in culture to make 
it withstand the ravages of the 
Ages.”

Jž $3 metuose pralinksminsi! 
visą kaimą — išrašykit saviš

kiams i Lietuvą “Dirva”.

DEAR BOSS:-
As busy as I am right now, I 

think I ought to write in and give 
you the latests news pn account of 
its pretty hot. Yes! I’m awfully 
busy. I’m trying to build up a new 
line of advance in my proposal 
racket. I’ve tried using common 
sense, but that doesn't seem to go 
so well with the male species. So 
from now on I’m going to be fast, 
frivolous, and flirty. How’s that?

Now to get back to the news. 
This is going to deal mostly with 
that necessary emotional expression 
of mankind — Love. I hear from 
a very reliable source that Moon 
Derin has been hit hard by that 
tricky little arrow Cupid plays with. 
Yup! He’s going steady with a 
blue eyed, get that, girl named 
Mary. Must be pretty ‘cause he 
has already given up drinking. Pas
sing up big brother by leaps and 
bounds.

I have given up trying to follow 
Joe York’s love life. I quite — 
definitely! First I hear that he 
and his honey have made up and 
before I even have time to send 
you the dope they are on the 
outs again. That’s too dangerous 
to play with. We might be sued 
for libel or something.

This' column would not be what 
it is if it weren’t for heart-throb 
Sabel. He has been frequenting a 
certain beer parlour in town. Why? 
Well he’s got an investment work
ing there; and you know yourself 
how you have to watch some of 
these girls.

Gosh, this column seems to deal 
with a lot of men. Can I help it, 
Boss ? This man-hunting business 
has got me down so bad that I 
can’t seem to forget that there is 
an opposite sex. Or is it because 
the girls in Youngstown are so 
nice that I can’t sling any dirt? 
Let me see — If you like roller 
skating look up Isabel Kalenda. 
She ought to be quite an expert at 
it by now. If you haven’t seen 
Rose Lucas in town these past two 
weeks, it’s ‘cause she’s been away 
on her vacation. And while she 
was at it, she was the Youngstown 
delegate to the SLA. Convention. 
I kind of think she’s been going 
the rounds, what with all those 
poets and sculptors and artists and 
everything-.

How about me proposing to a 
poet, Boss ? Those guys are usual
ly way up in the ether somewhere 
and it ought to be easy to hook 
one unawares.

Hey! Did you know that Eva Kaz- 
lauckas of Akron is planning to 
take up riding? The horses — 
I mean. I think that perhaps she 
will appreciate some nice soft pil
lows for a birthday present.

Have Vic Lucas tell you about 
the farewell party given for him 
at Marietta. He says he was en
tertaining six girls at one time and 
a couple of others as a side dish. 
Oh yeah! Vic always was a fast 
ueamer.

Mind if I quit now? Ive just had 
a brain storm on how to get my 
man. I ought to go to Canada for 
my vacation and take some lessons' 
from the Mounties. They ought 
to know!

Yours very determinedly, 
The Shadow.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki- 

į mui, pardavimui, valdymui 
Į žemių ir kitokio turto.

Į K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.
I Rašykit laiškais arba atsi

lankykit ypatiškai.
“DIRVA”

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio.

FRANK DIMŠA
LIETUVIS PLAUKŲ 

KIRPĖJAS
Kerpa Vyrams, Moterims 

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

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.

Skaitykit “Vienybę”
“DIRVOS” ADMINISTRACI

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

IŠVAŽIAVO Į SEIMĄ
Iš Clevelando išvažiavo Į Chi- 

caga delegatais Į Lietuvių Ry- 
mo-Kat. Susivienijimo Ameri- 
koie seimą P. P. Muliolis, L. 
Šukienė. J. Venclovas, Kun. A. 
Karužiškis ir p. Kundrotienė.

Chicagon taip nat išvažiavo 
V. Uždavinys, Vilniui Vaduoti 
Sąjungos delegatas, kuris Cle- 
velan'de viešėjo apie tris savai
tes.

DR. VINCO KUDIRKOS 
D-JOS SUSIRINKIMAS

Penktadienio vakare, Liepos 
3 d., Lietuvių salėje įvyks Dr. 
Vinco Kudirkos Draugijos su
sirinkimas. Kaip žinoma, ran
dasi numirusių narių, už kurių 
pomirtines nariai privalo su
mokėti duokles. Taipgi nepa
mirškit įsigyti pikniko tikie- 
tus. Piknikas bus sekmadienį, 
Rugpjūčio 2. Kožnas narys 
privalo tupėti tikietą, pagal pa
čių nutarimą. Valdyba.

SUTRAUKTA APYSKAITA
O F THE

Society for Savings
(N THE CITY OI. CLEVELAND

Birželio 30, 1936

▼ ▼ ▼

ŠALTINIAI 

(Neįskaitant Paskirtų Rezervų) 

VINCAS BRAZIS
turi

Jūsų pasirinkimui šviežių Naujų Audinių Geriausių Vilnų
SIUTAI C91 AA SULYG JŪSŲ 
TOPKOTAI 1 . U U MIEROS

ir aukščiau
GERAS DARBAS — GERI AUDINIAI

VINCAS BRAZIS
SAVININKAS

6113 St. Clair Avenue Cleveland, Ohio

VISOKĮ vasariniai dalykai vyrams
Specialiai jums pritaikytomis kainomis!

JOE BABARSKAS
ŠOKIAMS ORKESTRAS 

Muziko piknikams, vestuvėms, 
pokiliams — Lietuviški ir 

Amerikoniški šokiai
Joe Babrauskas (27) 

7303 Lawnview avė.
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 į 

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

LANKĖSI TOLIMI
SVEČIAI

Praetą savaite Clevelande at
silankė A. J. Malinauskas su 
žmona iš tolimos Kalifornijos 
— iš Los Angeles. Jiedu lan
kėsi pas savo gimines Pennsyl- 
vanijoj ir gryždami apsilankė 
“Dirvos” redakcijoje.

A. J. Malinauskas vra “Dir
vos” ir kitu tautinių laikraščių 
platintojas Tolimuose Vakaruo
se. Jiedu aplankė ir Clevelan- 
do Lietuvių Darželį, nuvažiuo
dami demonstrativiai kartu su 
SLA. delegatais.

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.
——— ■" "

RIMŠOS PARODA
UŽSIDARĖ

Birželio 28 d. /apie 3 vai. po 
pietų tapo iškilmingai uždary
ta Petro Rimšos kurinių paro
da, kuri tęsėsi visą savaitę Car
ter viešbutyje.

Paroda buvo taip pat iškil
mingai atidaryta savaite laiko 
pirm to.

Kadangi parodą aplankė dau
gelio kolonijų veikėjai, kurie 
buvo SLA. seime delegatais, 
p. Rimša gavo užkvietimų ap
lankyti keletą žymesnių Lietu
viais apgyventų miestų. Kvie
timus patiekė Pittsburgho, Wa- 
terburio, Bostono ir dar kitų 
kolonijų delegatai.

I EVA’S į
? Dry Cleaning r
5 Senas Drapanas padarom * 
į kaip naujas, išvalom ir A 
Ž sutaisom. 1
X Vyriški Siutai ir Topcoats Į 
į išvalyti, suprosyti už 85c.
į Moteriškos dresės — 95c. X t t

EVA PETRAITIS
X 6702 Superior- Ave. j
X Telef. HEnderson 5699 X 
-i- <-

Pinigai Rnnkoee ir Kituose Bankuose..? 13,417,798.48 
United States Government Sekuratai,

pilnai ir tiesioginai garantuoti ........... 32,266,537.50
Kitokį Invcstmentai ....................................... 36,263,081.69
Pirmo Mortgage Paskolos ant Nam’ifc . . 29,062,429.71 
Šiaip Paskolos už Užstatus ........................ 3,059.551.’2
Bankinis Namas ir žeme ............................ 1,175,000.00
Kitoks Turimas Nejudamas Turtas’.......... 2,064,037.74
Suėję Nuošimčiai ir Kitos Nuosavybės

(įskaitant Depozitus Federal Reserve
Insurance Corp’n) ..................................... 1,048,585.29

Viso ...................................................$118,357,921.73

ATSAKOMYBĖ-
Kapitalo Notos .................. $3,000,000.00

(Atsakomybė už depozitus ir
kita Turtą of the Society)

Perviršis ............................. 4,000,01)0.00
Perviršio Fondas .................... ' 7,000,000.00

Nepadalinti Pelnai ......................................... 776,683.69
Rezervai Taksams, Nuošimčiui Kapitalo

Notoms ir Šiaip Lėšoms ........................ 282,792.11
Taupymų Denozitai ..................................... 109,754,982.28
Kitokios Atsakomybės (įskaitant 

nepaskirstytus lezervus) .................... 542,563.65

Viso ...................................................$118,357,021.73

■I
7 Incorjoor-ared J349

in the City of Cleue’and
.! 'Z

. 1 Narys Federal Deposit Insurance Corporation
Dėkit savo taupymus į taupymų banką

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

Apatiniai Marškiniai ir
kelnaitės 35c. 3 už $1.00

Stiprios Vilnonės
Maudymosi Kelnės . . $1.50

Parodiniai Marškiniai 
naujų spalvų .......... $1.50

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

Gražus Šilkiniai Kaklaraiščiai 
du už $1.25

SKALBIAMOS
Vasarinės Kelnės $1.50 aukš.

Krautuvė atdara

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
kiekvieną vakarą

THE KRAMER & REICH CO.
7002 Suoerior Ave. Kamoas Ciiddinvs Rd.

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

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

šaliniuose miesteliuose, kreipkitės pas mane, gausit už pigiausią 
kainą. Taipgi įvairios apdraudos-insurance reikaluose gausit ge- 
riausį patarnavimą.

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

į REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS 5 
į Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- į 
£ tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- į 
£ sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- £ 
į miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). £ 
į Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate £ 
5 ir Apdraudos Agentūra į

| P. P. MULIOLIS j
į 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729 j.


