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DARBAIS

“Nau- 
prave- 
pasky- 
doleriu

Washington. — Prezidentas 
Rooseveltas vykindamas 
jos Dalybos” programą, 
dęs Kongrese įstatymus 
rimui arti 5 bilijonų
Darbų Pažangos Administraci
jai, stengėsi kuogreičiausiai ap
rūpinti darbais kuodaugiausiai 
bedarbių. Valstijoms, miestams 
ir apskričiams yra paskirtos ir 
dabar ir skiriamos milijoninės 
sumos darbus teikiantiems pro
jektams. Iš $4,880,000,000.00 
jau liko dar nepaskirtų pro
jektams pinigų tik $1,300,000. 
Tikimasi tie visi Darbų Pro
greso Administracijos projektai 
sutieks darbus bent dviem mili
jonam darbininkų.

šimto žmonių
Kaunas. — Rugpiučio 28. 

United Service praneša, jog 
kaimiečių sukilime iš prie
žasties žemų kainų už ūkio 
produktus, tapo užmušta 89 
kaimiečiai ir 4 policistai, 
kaimuose, į pietus nuo Kau
no. Bijomasi tolimesnių su
kilimų.

Kiek anksčiaus Associat
ed Press praešė, jog buvę 
užmušte du kaimiečiai ir 
vienas policistas, provinci
joje, į pietus nuo Kauno, ir 
kad daug apsiginklavusių 
kaimiečių glūdžią pakeliais 
pasirengę maištui.

LIETUVOS ATSTOVO ATVYKIMAS
Washington. — Pulkininkas Povilas 

Žadeikis, naujai paskirtas Lietuvos Ne
paprastas Pasiuntinys ir Įgaliotas 
nisteris prie U.S.A, vyriausybės, 
Rugpiučio atvyko į Vašingtoną, 
kančią dieną p. Ministeris turėjo
simatymą su Valstybės Departamento 
Sekretorium p. Hull, gi 21d Rugpiučio 
Baltuose Namuose įteikė savo pasky
rimo raštus ponui F. D. Rooseveltui, 
U. S. A. Prezidentui.

Lietuvoje

DIRBS IR SEKMADIENIAIS
Darbinin- 
statyboje 
užtvankos

Mansfield, O. — 
kams dirbantiems 
Muskingum; Klonio 
buvo išsakyta dirbti net ir Sek
madieniais. Skubama užbaigti 
statyti kelias užtvankas prieš 
užėjimą rudens lietingų orų.

ANGLIJOS DARBININKAI 
BOIKOTUOS ITALIJĄ

Londonas. — Anglijos darbi
ninkai rengiasi prie boikoto prieš 
Italiją, jei Italija pradės karą 
ant Etiopijos. Anglijos darbo 
vadai stengisai kad ir kitų Eu
ropos kraštų darbininkai prisi
dėtų prie boikoto prieš Italiją, 
karui prasidėjus. Ispanijos Am
basadorius, de Ayala, ir Latvi
jos Atstovas Zerine, esą išsireiš- 
kę, jog jų valdžios eis su Agli- 
ja Rugsėjo 4, Genevoje, kai1 
Tautų Lyga pradės svarstyti 
Italų su Etiopija konfliktą.

Numatoma, kad Rugsėjo 4 
d., Mussolini skųs Etiopiją Tau
tų Lygai kaipo sutarčių laužy
toją ir taikos ardytoją; jei Ly
ga pradėtų drausti Mussolinį 
nuo jo užmačios ant Etiopijos, 
tai Mussolinį reikalausiąs kad 
Europos valsybės duotų Itali
jai dalis savo kolonijų.

Anglijos valdžia priešinasi 
Italijos norams Afrikoje, ir An
glijos darbininkai, su kitų šalių 
darbininkais, grūmoja boikuotu 
prieš Italiją, jei ji pradės karo 
ugnį Etiopijoje.

KARO ŠMĖKLA DIDĖJA 
Italija Grasina Anglijai
Bolzano, Italija. — Mus

solini pareiškė, jog jeigu 
Anglija pradėtų boikotuoti 
Italiją, tai susidarytų “pa
vojinga maišatienė.” Šį pa
reiškimą padarė Mussolini 
nepaprastame Italijos kabi
neto susirinkime, Bolzane.

Nors Italija rengiasi da
lyvauti Tautų Lygos posė
dyje, Genevoje, Rugpiučio 4 
d., kuomet bus rišamas Ita
lijos - Etiopijos klausimas, 
vienok Italija rengiasi ka
rui visu smarkumu, ir kartu 
prisitaiko savo naminius rei
kalus kad ji galėtų verstis 
namine pramone.

ETIOPAI NUŠOVĖ ITALŲ 
ORLAIVĮ

Addis Ababa, Etiopija. —
Pranešama, kad Etiopie- 

čiai nušovę Italų orlaivį, nu- 
| duodantį esančiu Etiopijos 
orlaiviu, kuris lakstęs ant 
Etiopijos žemės, Italų Samo- 
lijos pasienyje. Sugadintas 
orlaivis turėjęs nusileisti, ir 
Etiopiečiai areštavę Italus.

MARCONI VES BEVIE- 
LINI KARĄ

Genoa, Italija. — Marco
ni. išradėjas bevielino tele
grafo, ves telefono, ir vie
linio ir bevielinio telegrafo 
Italų armijos Afrikoje susi- 
nešimus. /

Mi- 
19 

Se- 
pa-

ttnrti

Kredencialus įtaikdamas, p. Žadei- ' 
kis pareiškė minti apie nepaprastą A- J 
merikos populiarumą Lietuvoje ir apie 
dideli susidomėjimą kilniomis Ameri- 
kos vyriausybės pastangomis Įgyven-; 
dinti šioje šalyje socialiu teisingumo, 
pradus, bekovojant drauge ekonomi
nes depresijos išdavas; atstovas taip
gi perdavė Lietuvos Prezidento nuo
širdžius gerovės linkėjimus kaip pa
čiam Prezidentui 'Rooseveltui asmeniš
kai taip ir visai garbingai Amerikos 
tautai.

Į Lietuvos Ministerio kalbą Prezi
dentas Rooseveltas, priimdamas pa-1 
skyrimo raštus, teikėsi prabilti, pa
reikšdamas jog jis labai, įvertinąs Lie
tuvos atstovo pastabas dėl Amerikos 
vyriausybės pastangų įgyvendinti tin
kamus socialius ir ekonominius patvar
kymus, kad nugalėti ekonomines ir 
moralines depresijos apsireiškimus; po
nas Prezidentas taipgi pareiškė vil
ties, kad Lietuva, kurios daugelis sū
nų ir dukterų pasirinko šią šalį bu- 
vaine, bus pastebėta pirmose depresi
jos kovotojų eilėse, nes ta kova rei
kalinga visuose frontuose, kad apsau
goti kaip individualę piliečių gerovę 
taip ir tautų visame plačiame pasau
lyje. Ponas Prezidentas velyjo Lietu
vos atstovui laimingo gyvenimo ir vai
singos darbuotės Amerikos vyriausy
bei padedant. Galop Prezidentas Roo
seveltas prašė perduoti Lietuvos Prezi
dentui padėką už atsiųstus linkėjimus 
ir velijo Lietuvai taikos ir gerovės.

Lietuvos Pasiuntinybė.

Kairėje, Viršuj: Poni Vincė 
Januškai tė-Zaunienė, Lietuvos 
Operos žvaigždė. Viduryje: Gen. 
Vladas Nagevičius.

Kairėje, Apačioje: Kauno Ma-

(Paveikslai Dėka “The Cleveland Press”.) 
joro Merkio Pasveikinimas 
Clevelando Lietuviams. Dešinė
je, Apačioje: Majoras Merkis 
rašo pasveikinimą Clevelando 
Lietuviams.
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Vytauto Didžiojo Muzėjus

malonus šeimininkas, vartoja 
kelias kalbas ir vienas iš kelio
likos Lietuvių turėjusių aukš
tesnio karininko laipsnį Im- 
perialėje Rusijoje.

Didžiulis kiemas priekyje mu
zėjaus dar ir dabar neužbaig- 

vienok, jau 
metų. Jos 
rožės, Gen.

Lietuvos 
laikrodis 
j varpą 
Laikro- 

per radio

WILL ROGERS 
APDRAUDA

Los Angeles, Cal. — Žu
vusio orlaivio nelaimėje Will 
Rogers žmona gavo pustre
čio milijono dolerių apdrau- 
dos už vyro gyvastį.

The Cleveland Press Korespondentas Keliau
jantis Europoje Mato Pažangą Kaune.

Sutiko Muzėjaus įkūrėją

Rašo Theodore Andrica

Dėks “The Cleveland Prses

MIRĖ SUŽAISTAS 
AUTOMOBIIO

Adomą Rubežių einantį 
Clevelando gatve mintiniai 
sužalojo automobilis. Rube- 
žius buvo nuveštas į ligoni
nę. Rugpiučio 26 d. jis mi
rė. Kalnas.

SAULĖ UŽDEGS IR Už- 
GESINIS KELIŲ 

ŽIBURIUS
Albany, N. Y. — Kelių in- 

žineriai čia įtasė “elektrinę 
akį,” kuri temstant uždegs 
kelių žiburius, 
juos užgesys. 
tokios “akies” 
apšviesti visas 
jingas vietas.

o auštant 
Su pagelba 
bus galima 
kelio pavo-

ANGLŲ KARO LAIVAI 
SKUBI Į RYTUS

Valetta, Malta. — Anglų 
karo laivai skubi į Suezo 
Kanalo zoną. Anglai grasi
na net uždaryti Italams šį 
kanalą, jei Italai pradės ka
rą prieš Etiopiją. Tuomet 
Italams butų keblu pasiek
ti Etiopiją.

HEARSTAS REMSIĄS 
SMITHĄ Į PREZIDENTUS 

New York. — Amerikos 
laikraštininkas Hearstas.. 
kuris kuolabįausiai stojo 
priš Al. Smithą ir rėmė 
Hooverj užpraeitais Prezi
dento rinkimais, dabar tvir
tina, kad Al Smithas butų 
“tikras Jeffersoninis” demo
kratų kandidatas Į Prezi
dentus.

Verte Nadas Rastenis

VATIKANAS PRABILO
Vatikano Miestas. — Pa

pa Pijus tvirtai ragino ne- 
rišti Italų-Etiopijos klausi
mo karu. Jis sakė, kad “Ka
ras nugalėjimui gali būti 
neteisingu karu.”

SUV. VALSTIJŲ KIVIR
ČUI SU RUSIJA

Washington. — Suv. Val
stijų valdžia užprotestavo 
prieš Rusijos komunistinę 
prapagandą Amerikoje. Ma
skvos valdžia tą protestą at
metė. Iš tų nesusipratimų 
gali tarpe tų dviejų šalių 
nutrukti diplomatiški ryši

mai.

KAUNAS, Lietuva — (Kra- 
sa) — Per metus aš rengiausi 
aplankyti Lietuvą, buvusį ži
dinį daugelio dabartinių Cleve- 
landiečių. Tūkstančiai Ameri
kos Lietuvių niekuomet neap
lankė naujos, laisvos Lietuvos, 
ir, naturališkai, jie labai žin- 
geidauja apie vėliausius įvikius 
Lietuvoje.

Pirmiausia aš sustojau Kaune, 
sostynėje. Lietuviai vadina šį 
miestą savo “laikinąja sostine,” 
visuomet priminadmi svečiui, 
kad sena, istoriška Lietuvos so- 
stynė yra Vilnius, dabar po 
Lenkija.

Daug mačiusiam keliautojui 
Kaunas nesuteikia didingos re
gyklos su imponuojančiomis se
novės pilimis ir katedromis. Rei
kia ką nors žinoti apie Lietuvos 
žmonių kovas kad butų galima 
tikrai suprasti Kauno pažangą.

Prieš Pasaulinį Karą Kaunas,

kuri Rusai vadino Kovno, buvo 
tik vienas iš užmirštų provin
cijos garizoninių miestelių, su 
eilėmis žemų, vieno akšto na
mų ; be šalygatvių ir be vande
ninių rynų. Kai drūtai palyda- 
vo, tai tik aukštuose batuose 
galima buvo braidyti purve.

Šiandie Kaunas, su arti 120,- 
000 gyventojų, turi plačius ci- 
mento šalygatvius, gatves ap
šviestas ir asfaltu nugrjstas, 
naujas krautuves su moderniš
kais išdėstymo langais ir neo- 
niškomis šviesomis, vandenio 
rynomis, srutų nubėgimo lata
kais, parkais ir alėjomis.

Tiesa, dar pakraščiuose mies
to yra gatvių nugrįstų akmeni
mis ir senų namų, bet taip yra 
ir daug didesniuose miestuose 
už Kauną.

šiame “naujame mieste” di
džiausi ir naujausi namai, tai 
valdžios įstaigų rūmai, bankai 
ir krautuvės, moderninės ir 
klasinės statybos styliaus, daug 
skirtingo nuo senų viešųjų na
mų kuriuos Rusai statė prieš.. | 111U 4

i, karą.

Daugiausiai imponuojanti nau
ji rūmai, tai Vytauto Didžiojo 
Muzėjus su jo bokštą. .

Aš turėjau laimę Imti oficia
liai ir socialiai priimtų Gen. 
Vlado Nagevičiaus, muzėjaus 
įkūrimo sumanytojo ir vieno iš 
mėgamiausių vyrų Lietuvoje.

Aš kreipiausi pas Gen. Na
gevičių ant patarimo p. K. S. 
Karpiaus, redaktoriaus Lietuvių 
Savaitraščio, ‘Dirvos,’ 6820 Su
perior Avenue, kuris yra aseni- 
nis generolo draugas.

Negali nepatėmyti Gen. Na
gevičiaus. Jis 7 pėdų aukštu
mo, lengvai galima sakyti, di
džiausias vyras Lietuvoje. Kai 
1919 metais Vokiečiai su Lietu
viais pasirašė sutartį, Lietuvos 
delegacijoje buvo Gen. Nagevi
čius ir keli kiti bevek tioko 
didžio Lietuviai.

Vokiečiai buvo paprasto aukš
čio. Venas jų paklausė Lietu
vių grupę: “Ar visi Lietuviai 
yra tokio didžio kaip jus?”

Gen. Nagevičius šiandie yra 
pirmininku Lietuvos Karo Sani
tarinės Tarnybos; Direktorium 
Karo Muzėjaus, ir Pirmininku 
Karo Veteranų Draugijos. Jis 
eina šių urėdų pareigas. Apart, 
jis yra žavėjantis pasakorius,

tas. Eilės rožių, 
žydi bėgyje daug 
yra Amerikoniškos 
Nagevičius sakė.

įrodymai Lietuvos meilės ir 
pagarbos Suvienytoms Valsti
joms visur matosi. Tik vieno 
ne-Lietuvio paveikslas kabantis 
Lietuvos Karo Muzėjuje. tai 
Pulkininko Rayan, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus atstovo. 
Laike Lietuvos karo už nepri- 
gulmybę jis gelbėjo kovojančiai 
Lietuvai. Gen. Nagevičius sakė, 
kad Lietuvoje yra į 3000 karo 
invalidų. Jie yra tinkamai ap
rūpinti; kožnas veteranas buvo 
išmokintas amato arba profesi
jos ir Kare Sužaistųjų Draugi
ja tūri kelius nuosavus nešan
čius pelną apartmentinius na
mus Kaune. Po kairei nuo ka
ro muzėjaus rūmų yra aukštas 
bokštas. įspūdinga matyti ant 
jo plavėsuojant didelę 
vieliavą. Bokšte yra 
kuris muša valandas 
sverianti 9680 svarų, 
dis yra reguliuojamas
į laiką paduodamą iš Eiffel’io 
Bokšto, Paryžiuje, ir nustato 
taip laiką visai Lietuvai. Bokšte 
taipogi telpa garsusis “Laisvės 
Varpas,” kurį dovanojo tautai 
Suvienytų Valstijų Lietuviai. 
Tai yra tikras modelis Ameri
kos Laisvės Varpo; ant jo yra 
užrašas: “O, skambink per am
žius vaikams Lietuvos. Tas 
Laisvės nevertas, kas negina 
josi”

Priekyje bokšto randasi Ne
žinomo Lietuvos Kareivio Ka
pas, apsuptas grupe senų ty- 
piškų Lietuvos kryžių. Pats 
monumentas yra pastatytas iš 
akmenų surinktų iš įvairių Lie
tuvos mūšių vietų.

Papildymui paveikslo, po de
šinei ir po kairei įeigos randasi 
bronzo bustai Dr. Jono Basa
navičiaus, Lietuvos Nepriklau
somybės, Patriarko, Dr. Vinco 
Kudirkos, autoriaus . Lietuvos 
Imno, istoriko Simano Daukan
to, ir Kun. Maironio, Lietuvos 
poeto.

Pertraukdamas savo ' vizitą 
pas Gen. Nagevičių, as padariau 
neformali vizitą pas Kauno Ma
jorą Antaną Merkį. Kai “droš- 
ka,” pristatė mane į priekį Mie
sto Salės, aš maniau kad kame 
nors yra klaida, nes rūmai at
rodė labai panašus į bažnyčią.

Miesto Salės Butą Bažnyčc .

Aš neapsirikau ir apsir' v. 
tuo pačiu kartu. Statinys da ir 
yra Miesito Salė, bet origins . ai 
buvo bažnyčia. Kiek vėliau bu
vo paversta j kalėjimą, o paskui 
panaudota dabartiniam tikslui.

(Tąsa ant 5 lapo,).
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Iš kairės: Cook County Iždininkas, Chicagietis, p. Patrick 
Carr, Adv. Jonas Borden-Bagždžiunas, Lietuvos Atstovas, p. 
černeckis, Pralotas Mykolas Krušas, Teisėjas Frank S. Rig- 
heimer, ir Adv. Jonas Brenza
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Ji turėjo vos tik 14 
ir buvo 

dvasioje, 
ją gulin- 
it gėlę.,

NUSIŽUDĖ LIETUVAITĖ
■ • ■ i ;.

Rugpiučio 20 d. poni A. Gu- 
tauskienė nuvažiavo Į Clevelan- 
dą .parsievžti savo jaunos duk
relės, Marytės, iš Clevelandię- 
čių gyminių. Marytė nenorėjo 
dar grįsti. Kai motina ją ragi
no važiuoti namo, tai duktė at
sakė kad ji nori Clevelande bū
ti iki jai reikės eiti į mokyklą. 
Motina vienok išsivežė dukterį 
namo. Duktė grasino motinai, 
kad ji parvažiuos tai nusižudys; 
bet motina jai netikėjo.

Kaip greit jos pribuvo namo,, 
taip grait , Marytė užbėgo ant 
antro aukšto ir nusišovė. Mo
tina, užgirdusi šūvį, užbėgo au- 
kštin, ir rado dukterį gulįančią 
ant grindų,, persišovusią. Ji 
buvo nuvesta į Peoples Ligoni
nę, bei po trijų dienų mirė, jos 
tėvams prie jos esant.

Gaila, 
metų; buvo augalota, 
išauklėta Lietuviškoje 
Skaudu buvo žiūrėti į 
čia grabe, tarpe gėlių 
Jos tėvai, Adomas ir Agnė Gu
tauskai, pasiturinti ir draugiš
ki žmonės, ir jos brolis, liko 
dideliame nulįudime. Jos kū
nas buvo palaidotas su bažny
tinėmis apeigomię..’

, Ilganosis.

pasaulio lietuvių kongreso pirmos dienos

DARIAUS-GIRĖNO DRAUGIJA

Dariaus-Girėno Paminklo sta
tymo Komitetas, užbaigęs savo 
darbus, nusprendė pasivadinti 
Dariaus-Girėno Draugija ir pa
silikti veikimui Lietuvių tautiš
kai - kultūriškame darbe Chica- 
goj. Gavus čiaiterį Dariaus- 
Girėno draugija rūpinsis geres
niu paminklo aptvarkymu: ap- 
sodys medeliais, aptvers geleži
ne tvora, apšvies elektros žibu
riais, ir kasmet 17 dienoj Lie
pos rengs iškilmingus paminė
jimus Dariaus ir Girėno tragiš
ko žuvimo įvykio.

Dariaus-Girėno Draugijos ini
ciatyva Marquette Park kolioni- 
jos Lietuviai pareikalavo iš mie
sto valdžios, kad Marquette par
kas, kuriame stovi Dariaus-Gi
rėno paminklas, butų geriau ap
tvarkytas: kad butų ištaisyti 
keliai, prašalyti išdykusių ber
niokų trukšmavimai, Įrengta at
sigėrimui vandens fontani, už
vesta daugiau švaros ir tt. Į 
šitą reikalavimą miesto valdi
ninkai atsiliepia prielankiai ir 
patį reikalavimą žada patenkin
ti.

SUMAŽO LIETUVIŲ 
MIRTINGUMAS

Per virs pusmetį Chicagoj ir 
jo priemiesčiuose skaitlingai mi
rė Lietuviai, daugiausia pusės 
amžiaus. Taeiaus užstojus va
saros šiltiems mėnesiams, mir
tingumas sumažo taip, kad per 
savaitę dabar numiršta du ar 
trys, kuomet pirmiau nebuvo 
beveik dienos, kad nenumirtų 
trys ir keturi. Mirtingumo su
mažėjimas abelnai aiškinama 
tuom, kad vasaros temperatūra 
žmonių sveikytai šiuosmet bu
vo labai patogi, nes nestokuo- 
jant drėgmės, buvo mažai dul
kių, kurios paprastai nešioja 
daugybę žmonių sveikatai ken
ksmingų bakterijų.

RENGS NAUJĄ AERODRAMĄ
Prie Mirhigan ežero kranto, 

toj vietoj kur 1933 ir 1934 m. 
buvo Dvidešimto šimtmečio Pa
žangos Paioda, dabar ruošiama-j 
si įreųgti naują aerodramą; vie
ta tam tikslui labai patogi, nes 
čia galimo naudotis patogumu ' 
netik paprastiems oro laivams 1 
bet ir hydroplanams. Tam rei- j 
kalni darbus žadama pradėti ne- 
trukus. Miesto Majoras Kelly 
siūlo busiantį aerodramą pava
dinti vardu Rogers-Post. Šitas 
Majoro pasiūlymas randa daug 
pri tarimų.

DARBININKŲ FEDERACIJOS 
PROTESTAS

Chicagos Darbo Federacijos 
Skyriai ruošėsi iškilmingai švę
st Darbo dieną, Rugsėjo, 2, ir 
iškilmių dienai norėjo išsinuo- 
mucti Soldiers Field stadioną, 
bet parkų komisijos susirinki
mas nutarė tam tikslui stadio
ną neduoti. Užtai Federacijos 
sekretorius Nockels paskelbė 
kad federacijai priklausančios 
dainininkų unijos, išreiškimui 
protesto parkų komisijai, šiūos- 
met Darbo Dienos šventę ne 
švęs, o parkų komisija trauks 
teisman už pasikėsinimą suvar- 
žyt darbininkų reikalavimą.

Jei iš tikrųjų Darbo Diena 
nebūtų švenčiama, tai toks at
sitikimas butų pirmutinis Chi
cago's istorijoj.

SUŽEISTI AUTOMOBILIŲ
SUSIDŪRIME

SUGRĮŽO Iš TENNESSEE

Andrius Vilkauskas gyvenąs 
•prie W. Cennak Road ir Kas
tantas Žalimas gyvenąs prie W-., 
23 Place, važiuodami automobi- 
lium. prie kampo 23 ir Oakley 
gatvių susidūrė su smarkiai bė
gusiu policijos patrolės auto
mobiliu. To pasekmėje abu 
Lietuviai, tapo lengvai sužeisti, 
gi pątrolės automobiliaus prie
šakyje sėdėjusieji polisistai Lan
ka ir Oakley, iras,Įbraukė tik odą 
nuo alkūnių ir blauzdų. Bet 
vienos ir kitos pusės automo
biliai nukentė daugiau.

L.S.B.

STONIS
R

Didžiausia ir Gražiausia
LI ETŲ VIŠK A V A L G Y K L A

Duodame į stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS

6824 Superior Ave.

GRIAUD.IA BAU SENŲ NAMŲ
Chiragoj nuo seniai buvo Įsi

gyvenę, teisės pi iverstinai gri
auti senus namus ir jų vieton j 
statyti naujus. Tik bedarbėms 
užėjus namų griovimas apsis-, 
tojo dėl lėšų stokos. Dabar i 
namų griovimas vėl atsinauji- 
no. Sakoma, kad niekad Chica-' 
goj tiek daug senų namų nebu
vo griaujama, kiek dabar. Tik 
jų vieton nauji dabar nestatomi, j 
Bet tikrinama, kad jų vieton 
valdžia savo lėšomis statys pi- ’ 
gius apartamentus, pritaikomus 1 
neturtingų žomnių gyvenimui/ 
Toki apartamentai turės bust ■ 
isstatyti neturtingų žmonių gy-; 
venamuose plotuose, ten kur da
bar senieji namai daugiausia 
nugriaujamj.

PRIVERTĖ GRYŽTI DARBAN
Prie viešųjų darbų dirbanti 

vargšai WPA. korpusuose, prie 
Calumet iv Halsted gatvių, pa
skelbus, kad valdžia sutrumpina 
jiems darbą nuo 140 iki 130 
valandų per mėnesį darbininkai 
išęjo straikan, reikalaudami pa- i 
didinimo algų iki unijų nuosta
to. Jų reikalavimo neklausant, 
309 dirbusiųjų metė darbus. I 
Darbų prižiūrėtojui Burke tame j 
reikalo pasitarus su administra- i 
folium Hcpkįns Washingtone Į 
straikieriams pagrūmota uiti- j 
nintumu: “Gryžkite dirbti, ar
ba busite iš pašelpos išbraukti” 
Tada strakieriai gryžo dirbti 
Dabar jie dirbs 430 valandų per 
mėnesi už ta' pati atlyginimu 
ka ir pirmiau gavo už 140 va
landų -555.00 mėnesyj.

Pastaba Skaitytojams
Kuomet negaunat kurio j 

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

“Dirvos” Admin.

SAUGOKITĖS KpAJU^lST|Ų ,
Pastaruoju laiku nuskurę ko

munistėliai pradėjo labai plak
tis prie kitų sriovių jaunimo,— 
nes saugusi jų komunistinės 
evangelijos neklauso, .— <jr sė
jėja prie tautiškų ir katalikiš
kų organizacijų,. neva organi
zuoja “bendrą frontą” prieš ko
kį tai “fašizmą.” Komunistėliai 
lenda į musų organizacijas, ir 
“Vilnyje”.krykštauja, kad “Ak- 
ronas duoda, gerą pavyzdį-kaip 
organizuoti bendrą frontą. Ten 
stojo bendrai veikti Visuotino 
Suvažiavimo programų komu
nistai, socialistai ii- katalikai— 
LDS., A'LDLD., SLA., LSS., A- 
PLA. ir> SLR K A. kuopos. Su 
jomis, žinoma, ir kitos draugys
tės.

“Tai gražus pavyzdis- kitoms 
kolonijoms.”

Reiškia • komunistėliams jų 
ubagiškose • organizacijose biz- 
nelisi yra susmukęs, • tai jie; len
da jau net į. SLA., ir SLRK Ku- 
poas, kaip jie patys pasigiria.

Akroniečiai! Komunistai, tai 
vilkai avies kailyje! ■ Jie meili
nąs, meluoja, velniškai mušti 
jaunimą suvedžioja, apgaudinė
ja, buk jau reikia visiems ben
drai protestuoti prieš kokią tai 
“fašistinę . diktatūrą.” ■ Beveik, 
rodosi, kad komunistai prie kai- 
kurių musų gerų, pamokytų, 
gerų tėvų jaunuolių. — kurie 
apie komunistų apgavystes ma-' 
žai supranta r— jau . kiek prisi
plakė. Komunistai mat plakasi 
kad musų jaunimą pasigavus į: 
gavo tinklą. Paskui butų jiems 
gera dirva komunizmą perėti, 
aukas melžti, ir komunizmo kar
vutei pašaro gauti.

Tautiškas ir katalikiškas jau
nime! Su komunistais tau ne
pakeliui. Jie. neva rengiasi pro
testuoti prieš “fašizmą,” bet jie 
savo antyje auklėja dar didesnį 
smaką už patį "fašizmą,” tai 
komunizmą. Jie nori užnuody
ti, — ir jei jus leisitės tai ir 
užnųodisį-jpsų gražią Lietu
vybės dvasią SLA., LRKSA., 
Lietuvių Socialiame Klube, ii 
kitose organizacijosę, komuniz
mo nuodais. Jaunime—saugo- 
kies jų! Tėvai-—persergėkite 
savo sūnūs ir dukteris apie tai 
tuojaus!

Jei komunistai nori prieš ką 
protestuoti, lai jie protestuoja 
sau: o kai męs matysime reikią 

tai už
protestuosime ir be komunistų 
“bendro fronto!”

Komunistams ne protestas 
prieš Vokietijos nązius už per-, 
sekiojimą Vokietijos katalikų 
rupi—nes kuo naziai Vokietijo
je daugiau katalikus ir kitus 
žmonės spaudžia, tuo komunis
tam geriau jaučiasi: jie jaučia
si kad jiems bręsta dirva—bet 
jiems rupi prisimeilini prie na-’ 
kaltų organizacijų ir jas už
kerėti komunistiniu pašielimu!

Lai komunistėliai . trukia į 
Maskvą su savo protestais. Nuo 

į musų gražaus, tautiško, Lietu- 
j viško,- rieklato gėlyno, komunis- 
tiškui kirmelynui—pilkime ver
dančio vandenio! šielstančiam 
komunistiniam katinui pasaky- 
kime — škic!

Sugrįžo namo ir atstogauja 
pas tėvus, jaunas Ignas Ter-

. menas, baigęs spaudos darbo 
mokslus Tennessee Valstijoje.

I Jis yra veiklus jaunuolis ir da- 
1 lyvauja prie Akrono Lietuvių 
Draugiško Klubo: Jis rašo kai- 

jkadh Į ‘Dirvos’ anglišką skyrių.
Pas Antaną Sederį'lankėsi iš 

[Chicagos jo brolio duktė, buvu
si porti Mbrkunienė. čia pabu- 

j vusi keletą 'savaičių' išvažiavo 
Į na-mo.

Nepamirškife visi dalyvauti 
Akrono 'Ldetuvią'■» dienoj e, ■ Rug
sėjo 1 d.,' Falėon Lake. Ten 
bus didėlės iškilmes;' šokiai, 
maudynės,: sporto rungtynės ir 
rinlnmas- OHIO LIETUVIŲ 
GROŽIO KARALAITĖS. Dau
geliui buvo žingeidi! žinoti kas

j bus teisėjais gražuolės rinkime. 
Jau keturi iš įfehkių teisėjų yra 
numatyti. Tai: Adv. Nadas Ra
stenis, ‘Dirvos einantis redak- ■ prješ ką užprotestuoti, 
torius, Inž. Pius J. žuris, iš

j.Glęvelando; p? Going, iš Youngs-[ 
tcvvno; ir p. Stivas, narys Sti- 
..0 Fotografijų studijų vienos 
iš geriausių visame Akrorie.

Visi keliaujanti į šį parengi
mą iš Akrono,' gali nuvyki į 
Faikon Lake dykai, tik turi pri
būti tą dieną, kaip 1:30 po pie
tų ar. c Perkins Square, kampas 
Bowery ir Exchairige gatvių— 
bet nevėliau kaip 1:30 po piet.

Visi ir visos bukite, Bus ir—
Kalnas.

Stebuklingos Gyduolės, kurios Pa
naikina žilimti. Plaukų Slinkimų ir . 
Pleiskanas. Šias gyduoles privalėtų ' 
turėt i kiekvienas kuris žyla, slenka ! 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra j 
nieko už jas geresnio iki šiol išras-

Specialis introdukcijos pasiuly- j 
didelis $2 ’takelis tik už $1. I 

akykit šiandien ir sutaupykit ‘ 
Jeigu nebūsit pilnai patenkint i. Į 
pinigai bus sugrąžinti.

Reika tau j a m A gerit ų
J. SKINDER Dept’ C l - 

251 Clinton, Ind. I ;i

ma:

$1;
jums

Boa

PARSIDUODA NAMAS
6 kambarių moderniškas 2 

šeimų namas šiaurėn nuo St. 
Clair, į rytus nuo E. 105 st. 
Lotas '40x200 p. Puikus dar
žas. Kaina turto išdalini- 

tik 83500. Kreipkitės
H. E. FROST

L 107 St. MUlb. 1110

m ui

DJDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad j 

mano aptieka perkelta nuo 8121 j 
Sowinski avenue j naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip [ 
kaip ir praeityje, užlaikome vi- [ 
sokias namines ir importuotas | 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip Į 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, ! 
jinių, visokių lytiškų ligų, 
viškunto, nemigės 
tokių ligų. -•.

C. PAKELTIS 
1117
Telef. ENd. 8533
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypatiškai mane galit matyt nuo 

1 9--12 ryto ir 5—11 vakare)

kataro, lytiškų rtusilpnė-) 
, nor

it’ visokiu k i-j 
. (18) .

APTIEK A 
Cleveland, O. 

ENd. 8534
E. 79 St..

529 E Akronietis.

ĮGALIOJIMAI
reikalingi Lietuvoje pirki
mui, pardavimui, valdymui 

žemių ir kitokio turto.

K. S. KARPIUS
Registruotas Lietuvos 

Konsulate Notaras.

Rašykit laiškais arba atsi
lankyki! ypatiškai.

6S20 Superior Ave.
Cleveland. Ohio.

3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redakcijai 
arba Admit.istracijai kokitis pa
klausimus . visada įdękitą 3c pašr 
to ženklelį, atsakymui.

PARSIDUODA ŪKIS
; Parduodu savo ūki, 440 akrų že- 
i | mčs. Pievos ij- daržai geri ir laukai 
; derlingi. Per laka teka upe. Pats 
Į Į ja valdžiau p.ei' 33~ metus.' Pardudu 
I pigiai, už $B500.0®i 'geromis išly- 

Vokieėiams nenoriu aš tos 
žemės taip pigiai parduoti. Lietu
viai norinti pirkti ūki rašykit mari 
lietuviškai tokiu antrašu:

A EASINAVIČIUS — Box 
Karlsruhe, North Dakota.

< | gųmis.

92

į WILKELIS FUNERAL HOME j
įj Licensed Funeral Director

6522 Superior Avenue
1 . - NYRINTIEMS )KAMBARIUS- DUODAME 'VELTUI.' ",
3 . Palaidojimo kaštai' priklauso ■ nuto šeimos• išgalės ir-noro. Vienok 
g musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir . prielakuntąs. yra visiems 
a lygus, be' tšižyejgimo į kaštus. , E
(1 Patarnavinias greitas, aukščiausios rūšies ir v:-aiš atžvilgiais m o- s
9 demiškas. ,/r , . ' ' ' * '• - Į

HEnderson 9292

1 < j. ■
Kaunas,' Rugpiučio 11........

/Nors meteorologijos biuras 
pranašavo lietų, bet Pasaulio 
Lietuvių Kongreso pirmąjai die
nai gero oro nepagailėta. Jau 
iš pat ankstybo Tyto visas Kau
nas * buvo pasipuošęs vieliavo- 
mis.

Mieste, tikrai šventiška nuo
taika-. Kauniečiai stebi ir seka 
Laisvės alėjoj pasirodančius A- 
merikiečius, iyg tartum jie kuo 
nors ypa tingai skirtųsi.

Apie 15 vai. aplink Valstybės 
teatro rūmus pradeda rinktis 
Kongreso atstovai, svečiai ir 
visuomenė.

15 vai. 50 min. atvyksta p. 
Respublikos Prezidentai ir kon
gresas laikomas atidarytu.

Teatro salė ir visi aukštai pil
ni svečių ir atstovų. Scenoje 
stalas prezidiumui ir ilgas sta
las apsėdęs spaudos atstovais.

Atidarymo kalbą pasakė Res
publikos Prezidentas, p. Anta
nas Smetona. Po jo kalbos bu
vo sugiedlotas Lietuvos Him
nas.
. Paskui sekė DULR Pirminin
ko,t Adv. Ropolo Skipičio kal- 

. ba. Jis pasakė:
“Si -diena yra . istoriška mu

sų tautai. Prisitnename anuos 
'■ slinkius priespaudos laikus, kai 
Lietuvos vaikai nuskurdę kelia
vo į kitus kraštus laimės ieško
ti. Bet iškeliavę neakriko, o bū
rėsi į būrius, draugijas, ugdė 
savo tarpe tėvynės meilę ir sa
vo tėvynei moraliai ir materia
liai padėjo atsistoti ant kojų ir 
sukurti nepriklausomą 
bę. Tai didelis 
vių nuo peįnas Lietuvai, 
bar atėjo laikas 
pasaulio Lietuviams susiburti ir 
susijungti. Bet tas sujungimas 
reikalingas milžiniškos talkos.”

Tai talkai planus išdirbti kaip 
tik ir sušauktas šis Kongresas. 
Užsienio Lietuviai turi susipa
žinti su savo tėvyne ir jei jie 
iki šiol to tobuliau nepadarė, tai 
ne jų kaltė.

Be kito ko šis kongresas tu
rėtų surastį kelius ir ekonomiš
kam užsienio Lietuvių bendra
jai’ blavimui su Lietuva.

šio kongreso • proga į Lietu
vą pakviestos kai kurios musų 
užsieniečių Lietuvių meno ir 
sporto jėgos susipažinti ir už- 
megsti, tompresnius ryšius, šis 
.susipažinimas ir bendradarbia
vimas toliau turi plėstis ir didė
li ir virsti nuolatiniu kontaktu.

P. Skipitis kalbą baigė ragin
damas būti visur Liėtuvais ir 
kur ti Lietuviška kultūrą.

Vėliau vienu balsu buvo ši- 
rinktas I Pasaulio Lietuvių Kon
greso prezidiumas, 
Amerikos “Draugo 
mutis. Amerikietis 
Krušas... ‘Tėvynės’ red. 
tis. ‘Dirvos’ red. p. 
Karpavičius, Latvijos 
Balso’ red. p. Vronevskis, A- 
merikos' ‘Vienybės’ atstovas p. 
Trečiokas. Anglijos ‘Išeivi ų 
Draugo’ red. narė p. Dičionytė, 
nuo Amerikos ‘Naujienų,’ Au
gustas - Augustinas ir DULR 
pirmininkas p. R. Skipitis.

Išrinkus prezidųmą ■ daroma 
trumpa pertrauka, o po per
traukos, pagal darbotvarkę, tu
ri eiti sveikinimai.

P. Skipitis praneša, kad svei
kinimų žodžių ir raštu susidarą 
apie 200. Taigi jų visus pas
kaityti ir išklausyti šį vakarą 
negalima. Todėl sudaro svar
besniųjų sveikintojų, kurių pri
sirenka 31, eilę ir kviečia užsi
rašiusius 
sveikinimus 
del trumpo 
pasitęn'kintų 
nįmo laiku.

sveikintojus pradėti 
pabrėždamas, kad 
laiko sveikkintojai
5 minučių sveiki-

Pirmasis sveikina minist. pir. 
p. J1. Tūbelis Tautininkų Są
jungos ir vyriausybės vardu 
kuris pabrėžė, kad šituo sunkiu 
laiku visų Lietuvių tarpe turi 
būti vieningumas, nes ir didelės 
tautos nuo nesutarimo viduje 
yra žuvusios.

valsty- 
užsienio Lietu- 

Da-> 
ampriau viso

į kurį įeina 
red. p. ši- 

Pralotas 
p. Vitai- 
Karpius- 
‘Lietuvių

Jos. Konecnig 
(Buvusioj Lazicko vietoj) 

JEWELER
Parduoda Deimantus,- žiedus, 

L :i i k r od ž i u.-, Laikrodėlius
. RADIO SETUS IR TUBES 
Taipei atlieka visokį laisvina 

6107 SUPERIOR ĄVĘ.
Arti E. 65th Street

j. ŽĖĮ\1ANTAVSKĄS
- ■ Viešas:. Notaras- ■
Užrašo “Dirvą”, ‘/Vienybę” 

kitus tautinius laikraščiu*
130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY, CONN.

ir

Jam baigus sveikinimą, sce- 
non įbėjo 16 Lietuvių sportinin
kų, kurie iš Rygos Lietuvių at
nešė pasveikinimą Kongresui. 
Subėgusius sportininkus ploji
mais širdingai pasveikino visi 
Teatre susirinkusieji. Iš Ry
gos Kauną jie pasiekė per 19 
valandų 3 minut.

Trečiuoju sveikino Kauno m. 
burmistras p. Merkys Kauno 
miesto vardu, o po jo — buvęs 
Resp. Prezidentas p. Stulginskis 
Seimo - prezidiumo vardu.

P. Stulginskis sveikindamas 
tarp kitko pareiškė, kad šiuo 
momentu gyvename sunkias są
lygas. Esame ko ne iš visų pu
sių priešų apsupti. Kad išveng
tume pavojų2, reikia stengtis 
jungei visų Lietuvių kūrybines 
jėgas. Kad tą galėtume padary
ti, reikia panaikinti tas sąlygas, 
kurios trukdo tą jėgų subūri
mą.

Pd jo Kongresą sveikino bu
vęs Respublikos Prezidentas Dr. 
K. Grinius.

Prieš mane stovi mažiausia 
50 praeities metų. Per šį laiką 
daug ir visko Lietuvai ir Lietu
viams teko pergyventi. Man 
pačiam teko būti ir mėtytam ir 
vėtytam. Lietuvių tauta buvo 
vežime ir po vežimu. Daugeliui 
Lietuvių tikrų patrijotų teko 
įvairiais laikais skaudžiai nu
kentėti, daugeliui teko palikti 
tėvynę ir bėgti į užsienius. Bet 
savo krašto meilė ir vieningu
mas, visų pasiryžėlių Lietuvių 
pastangos atstatė Lietuvą. Da
bar jau toli esame nužengę pir
myn nuo ano sunkaus meto. Sa
vo pastangų vaisiais galime pa
sididžiuoti ir pasigedėti. O tuo
se darbuose, kuriuos turime nu
dirbę, daug pastangų, ištekliu 
ir patrijotizmo įdėta ir jūsų 
brolių Amerikiečių Lietuvių. Ir 
dabar, kai Lietuvai vėl gresia 
pavojai, visi Lietuviai turi pa
rodyti juo daugiausia geros va
lios, vieningumo, patrijotizmo.

Po Dr. K. Griniaus sveikini
mo žodį. Lietuvos Valstiečių 
liau dininkų vardu tarė Adv. 
P. Sleževičius.

Toliau Pasaulių Lietuvių Kon
gresą sveikino: Krikščionių de- 
mok, partijos vardu Dr. Bistras, 
Socialdemokratų vardu Adv. p. 
Purėnienė. Kariuomenės kūrėjų 
savanorių s-gos vardu a'ts. pulk. 
Įeit. Gužas; Amerikos Lietuvių 
karių savanorių varda p. Pur
vis; Vytauto D. U-to vardu pro. 
Jodelė: Lietuvos Šaulių s-gos 

(Tąsa ant 5 lapo.)

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

Apdratidžiu namus nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžia 

Iriuo sužėidinni ir pampinu kitokią 
'apdraudę. Jeigu baigiasi jūsų 
‘apdVauda ant namo ar kįtkų, duo
kit man ją atnaujinti.

f C. F. Petraitis
6702 SUPERIOR (viršuję)

Telef. HEnd.' 56M’

8?

W 
Si 
las
S' s

I



“Stipriau Laikytis Iš Vieno, Kad Musu 
Pajėgos... Nežūtų”

4»

*

.To Ekscelencijos Lietuvos Prezidento Kalba, I-jj Pasaulinį Lietuviu Kongresą Atidarant

Mielieji užsienių Lietuviai, 
svečiai ir viešnnos, sveiki atvy
kę tėvynėn Lietuvon!

Labai džiaugiuos galįs Jus pa
sveikinti valstybės Vado vardu 
šiame iškilmingame susirinki- 

šiaja proga jaučiu ma- 
Už- 
kad 
su- 
ku- 
da-

musų

me. 
lonumo padėkoti Draugijai 
sienių Lietuviams Remti, 
sėkmingai įvykdė kongreso 
manymą, padėkoti visiems, 
rie žodžiu, darbu ir lėšomis 
lyvavo taip svarbiame 
tautai žygyje.

šis kongresas yra istoringos 
reikšmės: jis yra pirmas, jis 
deda pastovius pamatus visų 
kraštų Lietuviams bendrauti. 
Kaip visos tautos, taip ir mūsiš
kė yra juk pasklidusi per visą 
pasaulį, šiandien visi nori iš
laikyti tautiškumą ne tik savo 
valstybės ribose, bet ir toli už 
jų. Kai didžiosios tautos, kaip 
Vokiečiai, Italai, Lenkai, ir kiti 
rūpinasi, kad nepakriktų jų tau
tiečiai, kurie yra užsieniuose, 
tai ką bekalbėti apie mažas tau
tas, kaip Lietuviai, kuriems bu
vo likimo lemta sutirpti ligi ke
lių milijonų skaičiaus. Praradę 
begales savo žmonių svetimiesi
ems, įsimaniusių tarnauti sve
timiems idealams, jie bent da
bar turi sukrusti.

Šiam visuotiniam kongresui 
vadovauja kaip tik mintis glau
džiau telktis draugėn ir stip
riau laikytis iš vieno, kad mu
sų nedidelės pajėgos veltui ne
žūtų svetimuose kraštuose.

Kelios kartos atstovaujamos 
šiame susirinkime: senoji, jau
noji ir dar jaunesnė. Kurie gi
mę augę ‘Lieltuvoje matę ją 
prieš Didįjį Karą svetimųjų jun
ge, tiems šiandien, matant ją 
laisvą, atsipalaidavusią iš ne
laisvės pančių, lengva pajusti 
ir suprasti jos pažangą. Sava 
valdžia valdo kraštą, savo kal
ba vartojama visur, visuomenės 
ir vyriausybės įstaigose. Vieto
je Rusiškų mokyklų, kurių šim
tais buvo skaitoma, — tūkstan
čiai Lietuviškų mokyklų, vieto
je Rusų mokytojų tūkstančiai 
Lietuvių mokytojų. Jaunimas 
auklėjamas saviškai, tautiškai.

Vietoje rūkų, pro kuriuos tek
davo aušrininkams ir varpinin
kams žvalgytis saulės švintant, 
matome skaisčią, pilną vilties 
ateitį. Šviesią, blaivią gadynę 
turime. Kiek daug per tą kelio- 
liką metų padaryta, kai musų 
Tėvynė tapo nepriklausoma! 
Šimtais milijonų dėta savo kul
tūrai ugdyti: švietimui, moks
lui, menui, žemės ukiui, preky
bai ir pramonei. Viskas atgy
ja ir auga ant karo pridarytų 
griuvėsių. Krašto lėšos, kurios 
pirma, kai tebebuvome nelais

vandenyną. Tarp de- 
saulės, audrų ir vėtrų 
skirdo jie sparnuota

Lietuvių tautos aero-

lai-

au
gai

gon kelionėn iš Amerikos per 
Atlanto 
besu ir 
mėtomi, 
mašina
droman, Kaunan, kur pakįla ir 
nusileidžia musų drąsuoliai la
kūnai, kad pasiektų savo tiks
lo. Nugalėjo Atlanto vandeny
ną ir žuvo, bet savo hero
jiška mirtimi įamžino Lietu
vos vardą pasaulinėje istorijoje. 
Savo šituo žygiu jie paliko 
mums tautos vienybės testa
mentą: negailėkite savo gy
vybės, kai jos reikalauja Lie
tuvos garbė! štai kitas kultū
rinis žygis užsienių Lietuvių: 
Dr. Račkus, Amerikos Lietuvis, 
Padovanojo gimtajam kraštui 
savo kruopščiai sulesinėta ver
tingų dalykų rinkinį. Gėrėda
mies galime pasakyti, kad už
sienio Lietuviai, kaip geri vai
kai, nepamiršta savo motinos 
Lietuvos, ypačiai tuomet, kada 
esti sunki jos buitis.

Mes tikimės, kad taip 
met bus.

Tautų buitis nepastovi, 
tenka gyventi vargesnių 
mingesnių dienų. štai
siaučia visame pasaulyje vadina
moji krizė. Ji neaplenkė nei 
Lietuvos. Rugoja visur, rugo- 
ja ir pas mus, kad sunku gy
venti. Bet ne taip seniai esame 
turėję ir labai gerų metų. Atė
jo blogesni. Tačiau niekas jų 
nenorėtų mainyti nei su karo 
metais, nei dargi su 1919 ir 19- 
20 metais, kada musų tautai 
teko kariauti su visokiais 
šais, tvarkant ir tvirtinant 
valdžią.

Jei musų kariai aukojo 
gyvybę tėvynės laisvei, 
mažas, palyginti, yra
kentėti šiuos ar tuos nepritekli
us arba paaukoti daugiau vienu 
kitu litu savo krašto reikalams.

Šiandien sunku, palūkėjus ga
li vėl palengvėti. Tarp vargo 
ir poilsio gyvename.

Visas pasaulis politikos neri
mo kamuojamas. Visur visa 
juda, virpa, visur pavojai gra
so. Ir mus paima nerimas. Bet 
ar mes turėtume nusiminti?.. 
Niekuomet. Saugokime laisvę 
ir išsaugosime. Gyvename tarp 
didžiųjų valstybių. Kartais iš 
šen ar iš ten pasigirslta mums 
grasių balsų.

Tačiau, tvirtai stovėdami, kaip 
musų tautos gaivintojai, aušri
ninkai ir 
tikėti, kad 
piršime.

Gal but,
musų kraštas jei turėtų geres
nę valdymo formą, lengviau gy
ventų ir lengviau butų įveikia
mi visokie sunkumai. Žinau, 
kad taip manančių turime ne
maža. Bet ar tik jie neklysta? 
Juk priš kelerius metus prie tos 
pat valdymo formos musų kraš
te buvo daugiausia pertekliaus: 
valstybės biudžetas buvo pasie
kęs pusketvirto 
litų!

Kad šiandien 
sunkiau suvesti,
koti priežasties ne valdžioje, o 
bendruose pasaulio reiškiniuose.

Visur rinkos užsidariusios, vi
sur dėl jų atkakliai kovojama, 
visur finansinė padėtis pasun
kėjusi. Tai juk karas, tiesa, 
ne ginklais, o ekonominėmis 
priemonėmis. Kai tokios karin
gos vėtros siaučia, tai reikia 
daugiau budėti ir nežabotos la
isvės ribos siaurinti. Bet viso 
tai neamžina, tai laiko padaras. 
Nėra visiems laikams nustatytų 
visiems kraštams vienodų val
dymo formų. Valdžia gera, kai 
tinka realiam gyvenimui, 
viena kuri valstybė, o visa Eu
ropa šiandien negaluoja ir ieš
ko tikresnių valdymo formų.

šio kongreso reikšmė yra 
svarbi ypač dėl to, kad norima 
arčiau sutelkti musų tauta. Jos 

(Tąsa ant 5 lapo)

visuo-

Joms 
ir lai- 
dabar

Pažink Savo Krašto 
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Mano Kelione Lietuvon
Rašo “Dirvos” Redaktorius K. S. Karpius

pasažie- 
kur jie

iš New-

1927, 1930,- 1931, 1932 
vėl važiuoja. Paeina iš 
k., Virbalio par., Vil- 
apsk.

Visi 'tik griebia

tas 
už- 
be- 
su-

prie- 
savo

savo
Tai 

daiktas

vėje, būdavo suvartojamos sve
timiems reikalams, dabar varto
jamos saviesiems. Kurie atsi- 
męnate prieškarinę Lietuvą, tie 
turite atsiminti ir liūdną ano 
meto dainą:

“Oi eisim, mes čia nebūsim, 
čia mums ne tėviškėlė.
Čia juoda duona,
Ir tos neduoda. ...”
štai kaip tekdavo dejuoti ca

rinės Rusijos valdžioje! šian
dien linksmesnes dainas daiuo- 
jame, džiaugsmo giesmes gie
dame.

Seniau statydavomės tik kry
žius, kančių ženklus, o dabar 
statomės ir laisvės paminklus. 
Tai jaunajai kartai pamokymas 
kad tik per kančias pasiekiama 
laimė, kad be vargų nėra 
mės.

Tie Lietuviai, kurie gimę 
gę svetimuose kraštuose,
kitaip mano. Jie ten yra matę 
daug visokio turto ir visokių 
gėrybių, tai gal ir Lietuva jiems 
rodosi mažutė ir neįdomi. Klai
dinga butų taip spręsti,

Lietuva reikia lyginti ne su 
jų naująja tėvyne, o su tuo, 
kokia yra buvusi ir kokia dabar 
tapusi. Lietuvos pažangai turi 
būti savo mastas. Ji neturi nei 
dangoraižių nei kitokių didin
gų pastatų, nei įspūdingos pra
monės, kaip kiti kraštai kad tu
ri, tačiau jos pažanga milžiniš
ka.

Juk iš visai menkų pajėgų 
teko Lietuvai kurtis, gaivintis ir 
statytis sugriautas gyvenimas. 
Pradžioje stigo jai prašvitusių 
žmonių, apmokytos kariuomenės, 
stigo šiokių ar tokių lėšų steig
tis valstybės prietaisų. Bet 
stiglius, kaip matote, buvo 
pildytas, daug kas sukurta 
veik iš nieko ir valstybiškai
tvarkyta. Visur matyti sveikų 
atgimstančios tautos žymių. 
Kaunas buvo, bet ne toks, koks 
šiandien yra. Savo galia, sa
vo lėšomis esame sukurę laiki
nąją sostinę, siekiančią lygin
tis su svetimųjų 'kraštų didžiais 
miestais.

Visa tatai vieningo tautiško 
darbo vaisius.

Neprivalome pamiršti, kad 
Lietuva atstatyta visų Lietuvių 
pastangomis: tų, kurie gyvena 
savo krašte, ir tų, 'kurie gyvena 
užsieniuose. Tatai įsidekime 
galvon ir visuomet minėkime. 
Kai pavergtoje Lietuvoje buvo 
persekiojamas Lietuviškas raš
tas ir katalikiškas tikėjimas, kai 
buvo spaudžiamas tautiškas at
gimimas, tai užsienio Lietuviai, 
ypač Amerikiečiai, ugdė savy
bėje tautos sąmonę, palaikė Lie
tuvių spaudą ir ją platino savo 
pirmojoje tėvynėje. Daug, la
bai daug paramos sulaukdavo
me iš užsieniečių Lietuvių mes, 
palikę savo gimtajame krašte. 
Nepamiršdavo jie nei savo gi
minių, nei savo pažįstamųjų ir 
siųsdavo jiems sunkiai uždirb
to skatiko. Niekuomet jie ne
pamiršdavo savo nuvargusios 
motinos Lietuvos. Ir kai už
griuvo Didysis Karas, užsienio 
Lietuviai suskato gelbėti Lietu
vą kas kaip galėdami. Gražiai 
jau tada jie suprato, kad vieny
bėje galybė. Savo patyrimu ir 
savo lėšomis jie stipriai remia 
Lietuvos pastangas išsivaduoti 
iš nelaisvės, remia jos pirmąją 
valdžią, Valstybės Tarybą. Sve
timieji, pamatę tokią Lietuvių 
vienybę, įvertino jų laisvės troš
kimą.

Vienybė buvo didis veiksnys 
musų nepriklausomybės kovose, 
kur yra žuvęs ne vienas Ameri
kos Lietuvis kariu savanoriu. 
Tautiška vienybė padarė musų 
tėvynę laisvą, taigi tos vieny
bės turime ir toliau laikytis.

Kai Lietuva tapo laisva, kai '] 
jau džiaugėsi kurdama savo 
kultūrines gėrybes, Darius su i 
Girėnų ryžosi pagarsinti pašau- : 
liui jos vardą, leidęsi pavojin-

varpininkai, turime 
ištversime ir atsis-

kitiems rodosi, kad

šimto milijonų

galas su galu 
tai reikia ieš-

Ne

(Tąsa)
Jau minėti pirmiau 

riai, bet neužrašyti iš 
paeina yra šie:

Albinas S. Trešiokas,
ark, N. J., laivakorčių ir ap- 
draudos agentas. Jis pirmą 
kartą Amerikon atvažiavo 1917 
metais Anglijos karo laivu ir 
nuo to čia apsigyveno. Lietuvon 
važinėjo 
ir dabar 
Mažučių 
kaviškio

Rozalija Kubilienė, Clevelan- 
dietė, Amerikon atvažiavus 1914 
m., iš Pabuojų k., Pušaloto p., 
Panevėžio apsk.

Šiandien apie pietus p. Ku
bilienė padavė man pundą ‘Dir
vų’, kurias ji apleisdama Cleve- 
landą buvo gavus iš mano žmo
nos kad atvežtų ir padalintų 
mums laive.
skaityti, nes antra diena esam 
ant vandens, o čia ima ir atsi
randa “Dirva.” Juozais Garmus 
geras “Dirvos” mėgėjas, net 
stebisi kaip čia ji pateko ant 
laivo, manė kad oru atvežta....

Po pietų prasiblaivė milgos, 
oras pasidarė labai gražus, sau
lė kepina, visi linksmi.

Prieš vakarienę ėjom pama
tyt krutamu ir kalbamų paveik
slų — Will Rogers vaidino fil- 
moje “Life Begins at Forty.” 
Gal ne visi žinot, jog dabar ant 
laivų, visose klasėse, rodo kelei
viams filmas kas antra ar pana
šiai diena, ir viskas taip kaip 
miesto testruose, filmos net kal
bamos. Taipgi visos klasėse, 
ir net trečioje, kas vakaras bu
na šokiai, per piėtus muzika, 
ne taip kaip anais lakiais atva
žiuojant į Ameriką buvo.

Po vakarienės — einam pa
žiūrėt šokių. Kadangi šiuo lai
vu važiuoja daugiausia švedai 
ir jų tautiškus šokius tankiai 
groja, tai smagu buvo pamatyt 
jų gražius šokius. Ypač du jų 
šokiai patiko, jie šokami pana
šiai lyg musų suktinis. Lietu
viai keleiviai visi senesnio am
žiaus, 'taigi neina nėr šokti, o 
vyrai kurie ir norėtų pašokti 
nedrysta švedes vesti, bijo ne- 
patikys jų šokius. .. .

Liepos 28. ■— Sekmadienis — 
Šventa. Amerikoje visi rengia
si į pikniką, nes oras labai gra
žus, o mes čia laive uždaryti 
važiuojam ir dairomas, niekur 
neišeisi ir nenuvažiuosi. Gar
mus, Vitaitis, Pivaronas, Kubi
lienė ir kiti juokaujam, vis pasi- 
gendam Vaitkaus, ko jis neats
krenda paskui mus, nes ir vėl 
puikus skridimui oras. Jis tik 
švysteltų ir perlėktų....

Vitaitis bando mokytis šve
diškai su prie musų stalo val
gančiais švedais, aš gi suma
niau mokytis žemaitiškai iš mu
sų geso diaugo Pivarno, kuris 
sale manęs sėdi.

Laive gaunam ir žinių iš pa
saulio, kurios ateina radiogra
mų. Skaitom kad New Yorke 
žydai, ir Komunistai užouolė 
ten Vokišką laivą Bremen ir su
draskė vėliavą, ir kad Berlino 
Vokiečiai del to pradėjo labai 
Amerikos valdžiai protestuoti.

Iki šios 'kelionės švediškos 
kalbos nesu veik visai girdėjęs, 
taigi pradėjau susidurti su visai 
kuo nauju Bet ji panaši į Vo
kišką, turi daug maišytų Vo
kiškų ir kitų kalbų žodžių. Ne- 
kurie žodžiai net ir Lietuviams 
žinomi Lietuviški, arba Liėtu- 
vių paimti iš švedų. Gurka — 
agurkai; rokning rūkyt; penin- 
gar — pinigai. Pinigai ypač 
tikriausia bus paėję iš Vikingų, 
nes Lietuviai pirmiausia pradė
jo turėti rekalus su Vikingais 
kaipo kulturinyesniais žmonė
mis tais laikais kada Vokiečiai 
dar buvo barbarais, o patys Lie
tuviai dar pinigų nevartojo ir 
to žddžid neturėjo.

Po pieų 2:30 vai. šiandien 
darė bandymus gelbėjimuisi: ; 
visiems keleiviams ir jūreiviams 1

ant rankų, tai—
Kazimieras Slivka, iš Amster

dam, N. Y., 75 metų amžiaus, 
jau mažai teprimato. Išlydėtas 
iš Hartford, Conn. Amerikon 
jis atvažiavo 1906 metais, paei
na iš Unčiškių par., Panevėžio 
apsk. Nežino ar jį.kas Lietu
voje priims ir priglaus, nes pini
gų visai neturi. Su juo bekal
bant laivo ligoninės vyrai pro 
šalį pranešė į ligoninę vieną su
sirgusią senukę, ne Lietuvę, ir 
ją matydamas šis Lietuvis se
nukas labai sudejavo, manė kad 
negyvą neša. Jei butų buvus 
negyva butų nešę ją visai ap
dengtą. Jis dar tiki senoviškam 
pasakojimui kad laive mirusius 
meta į vandenį.... žuvims. Pa
aiškinau kad mirusius atiduoda 
giminėms palaidoti, neskandina.

Toliau į dieną laivas labiau 
įsisupo, jau galvos svaigsta, 
silpnesni vyrai ir moterys guli. 
Musų Olevelandietė Kubilienė 
vaikšto sau po laivą kaip nieko 
nebūtų buvę ir juokiasi iš visų 
kurie apsvaigę nuo supimo. Aš 
jau pietaut nėjau, sakau pasi
laikysiu nuo valgymo kad ne
reiktų susirgti. Kai laivas ge
rokai suposi, pradėjau galvoti 
apie tuos musų Clevelandiečius 
kurie sužinoję kad aš į Lietu
vą važiuoju pavydėjo ii- pikti
nosi, sakydami kad nereikia man 
jokios paramos duoti, aš “ge
ram laikui” važiuojąs... .Norė
čiau kad dabar tie pavyduoliai 
butų mano vietoje, 
“ožius luptų,” žinotų 
ras laikas” tokioje 
viduryje okeano....
mes plaukiam penkta diena ir 
jau pasiekėm vidurį kelio....

Liepos 31. — Vėjuota, apsi
niaukę, bet šiandien lyg mažiau 
supa negu vakar, jau galima 
laikytis, nors galvos daugeliui 
svaigsta, o kiti vis dar guli. 
Gyvenimas laive paprastas: vai
kštom, kiti kortuoja, kaip ką 
paskaitom iš radio žinių, ir vis 
norim kad oras pagiedrėtų, at
šiltų, ir greičiau privažiuotume 
kraštą.

Rugp. 1.
kaip mes 
pirmyn po 
giau, taigi
kėlus jau turėjom tris valandas 
anksčiau negu Clevelande. Kai 
Clevelandiečiai sau saldžiai mie
gojo 5 vai. ryto, mes ėjom pus- 
ryčiaut, nes pas mus jau 8 vai. 
ryto. Pirmiausia mums rupi 
patirti koks oras, nes jau nusi
bodo toks paniuręs debesuotas 
oras ir banguojantis vanduo. 
Pasimatė apretėję debesys ir pro 
jų tarpą laikas nuo laiko šyp
teli saulė! Valio saulute! Vi
si jos pasiilgo, net nudžiugo pa
matę ją. Per praeitas dienas 
matant dangų nutiestą sunkiais 
debesiais gavosi įspūdis kad 
dangus prie vandens pritrauk
tas ir musų laivas suspaustas 
tarp debesų ir vandens. Tačiau 
taip ne visada esti kad ir pačia
me viduryje vandenyno, tas 
priklauso nuo oro. Apie pietus 
vėl pradėjo labiau niauktis ir 
visas pasaulis išrodė niūrūs, ne
malonus.

Šiandien užkalbinau dar vie
ną keleivį Lietuvį ir gavau se
kančias žinias apie jį:

Antanas Balkaitis, 
amžiaus senukas, iš 
važiuoja apsigyventi 
Lietuvon. Amerikon
senesniais laikais, bet nenorėjo 
sakyti savo pirmo karto atva
žiavimo, tik pasisakė kad an
tru 'kartu atvažiavo 1913 metais. 
Atsisakė pasakyti ir iš kur 
eina, bet nuo kitų patyriau 
paeina nuo Kelmės.

Vakare vaikščiodami su
varonu susitikom Dr. Baltrušai
tienę ir prie progos užvedėm 
kalbą apie Kongresą, apie ko
munistų delegatus į tą kongresą 
ir apie jų rezoliucijas, apie man 
girdėtą Clevelande komunistų 
suvažiavime skelbtą nesąmonę 
apie desėtkų kouunistų sušau
dymą Lietuvoje, apie šimtų įka
linimą ir tt. Sakau, komunistai 
savo protestuose Lietuvos val- 
ržiai parašę reikalavimus viso
kių palengvinimų politiškoms 
kaliniams, o pabaigoje savo re
zoliucijos reikalauja juos visus 
paleisti. Ji man užvažiavo kad j mjglas.

senai gal 
koks “ge- 
kelionėje, 
Mat, jau

tolimo, kitame pasvieyje. Ji 
socialistiškų pažiūrų ir už 
stipriai stoja, nes toks jos 
nusistatymas ir pažiūra j

reikėjo apsidėti gelbėjimosi prie
taisus ir lipti ant viršaus prie 
valčių kuriam kokia paskirta 
esančiu užrašu kambaryje prie 
durų. Pasažieriams taip daryti 
nėra griežtai verčiama, taigi 
Trečiokas, Pivaronas, Vitaitis ir 
aš, buvom nuėję apsilankyti Į 
pirmą klasę ir nėjom prie savo 
valčių nei tų juostų pasiimti 
(nors butų prastai jeigu priei
tų reikalas, kadangi nesužino- 
jom savo valčių nei kaip pas jas 
daeiti). Iš viršaus žourim ir 
matom: musų kelionės draugė 
Dr. Baltrušaitienė apsidėjus gel
bėjimosi juostas lipa į viršų ir 
jieško savo valties. O tik diena 
prieš tai su ja kalbėjausi pla
čiai apie gyvenimą ir visas svie
to marnastis ir ji išsireiškė kad 
gyvenimas yra tik niekniekis, 
■kad jeigu reiktų mirti, ji butų 
gatava mirti, arba jei žinotų 
kad važiuoja arba nuvažiavus 
reiktų mirti .tai vistiek važiuot.

Gavęs progą su Dr. Baltru
šaitiene pakalbėt} užklausiau 
jos kaipo Lietuvos nemačiusios 
kaip ji įsivaizduoja Lietuvą. At
sakė gana įdomiai, kaip daro 
savo įsivaizdavmus iš žmonių 
apsakymų ir kad ne visur vie
nodai ir tie apsakymai tinka, 
ir sako tikisi rasti visai kitaip 
negu gali iš apsakymų sudaryti 
sau vaizduotę. Ir man taip ro
dos, nes niekad negali nieko įsi
vaizduoti nematęs, ypač ko to
kio 
yra 
jas 
jau
gyvenimą. Mano noras yra kad 
ji nuvažiavus į Lietuvą priim
tų ja kokia ji yra, o ne norėtų 
tokios kokia įsivaizdavo. Ats- 
siminiau kuomet prieš kelis me
tus nuvažiavo į Lietuvą kitas 
žymus socialistas, “Keleivio” re
daktorius Milkelsonas. Sugry- 
žęs jis kad drožė tai drožė visai 
Lietuvai per šonus už tai kacl 
matė Lieltuvoje basą bobą.... 
Už tai ir valdžia kalta esanti ir 
viskas negerai, lyg Lietuvoje ne 
mada basom vaikščioti ir lyg 
kitokią valdžia imtų ir apautų 
visas basas bobas.... Tuomet 
skaitant Mikelsono įspūdžius 
apie Lietuvą pats gavau įspūdį 
pasakėlės apie ubagą kuris sap
ne gyveno puikiuose rūmuose ir 
ir paskui išbudęs apsidaręs pra
dėjo niekinti savo bakūže....

Liepos 29. — Rytas puikus, 
oras gražus, vėjas lyg stipres
nis, bet niekam laive nekenkia, 
supimo nesijaučia, nors laivas 
savaimi juda. Pasimatom ir 
aplankom savo pažystamus. Su 
Pivaronu sumanom eiti pasi
maudyt, tik ne į Atlantiką, o 
į laive įrengtą plaukyklą atvi
rame ore. Pivaronas net nusi
pirko maudymosi kostiumą ir 
nuėjom. Vitaitis eina rašyt 
straipsnių ir laiškų. Pirmiau su 
Garmum, paskui su Pivaronu 
pradėjom tartis parinkti iš Lie
tuvių keleivių aukų pasiųsti 
Vaitkui radiogramą kad skubė
tų skristi, nes oras puikus, ne
sulauks “geresnio,” ko laukia. 
Toj vietoj kur mes šiandien 
randamės yra tas punktas iš 
kurio visi lakūnai leidžiasi per 
Atlantiką, vadinasi Cape Race. 
Nuo to žemės rago į Airiją per- 
skiristi tik niekis geram la
kūnui.

— Kelinta naktis 
sukam laikradėlius 
pusvalandį ir dau- 
šiandien -rytą atsi-

72 metų 
Chicagos 
ar mirti 
atvažiavo

Po pietų vėliau įvažiavom vėl 
į miglotą orą, į Labradoro šal
to vandens sroves, ir oras stai
ga atšalo.

Liepos 30. — Rytas apsiniau
kęs, tik nuo vandens pranyku- 
sios miglos, laivui kelio netruk
do. Oras šalltas, nes vis plau
kiam šaltais šiaurės vandenais. 
Laivą kiek daugiau supa, ir kaip 
kas jau sirguliuoja. Po pusry
čių susiduriau su dar vienu Lie
tuvių, senuku, kuris gryžta Lie
tuvon apsigyventi. Jį į laivą 
atlydėjo jo sūnūs, siunčia Lie
tuvon numirti, kad nebūtų jam r

pa- 
kad

Pi-

aš nesupranąs, nepatyręs ant’ 
savo kailio kas yra kalėjimai 
ir vargas nelaisvėje uždarytam 
užtai taip lengvai galiu iš kitų 
juoktis. Man pagailo nelaisvių' 
kurie tikrai kenčia, bet sakau, 
kaip mes galim gailėtis ir rūp
intis apie kelis Žydukus kurie 
ginklo pagalba nori surengti 
žudynes ir kraujo praliejimą 
musų ramiame krašte. Ji man 
vėl sako kad aš negaliu sakyt 
kiek yra tų nelaisvių, nes aš 
skaitlinės nežinau. Na, tiesaj 
nežinau tikrai kiek jų yra, bet 
tikrai ne šimtai, kaip musų ko
munistai skelbia, o jie skaitlines 
didina kibk tik pajiegdami, pa
darymui j musų žmones didesnį 
ir baisesnį įspūdį.

Kalbant apie patį kongresą, 
Dr. Baltručaitienė pasireiškė 
turinti kokios tai nuomonės jog 
ten turės būti kas nors daroma 
ne bendrai visų Lietuvių kaipo 
Lietuvių gerovei, bet po biskį 
visko taip kad galėtų atitikti 
ir socialistams, ir katalikams ir 
tautininkams, — visoms sro
vėms. Taip kalbant, sunku ir 
įsisvaizduoti ko ji pageidauja 
ir ką tas musų busintis kon
gresas galėtų tokio išrasti pa
tenkinimui musų partijų, o ne 
bendros Lietuvybės idėjos.

Rugp. 2. — Ir šiandien dan
gus apsiniaukęs, vanduo pusė
tinai banguotas, laivas jau an
tra diena supasi šonais, taigi 
mums nieko nekenkia. Daug 
blogiau kada laivas supasi ga
lais, tada reikia eiti gulti. Oras 
kiek šiltesns. Lakrodžiai vėl 
pasukti pirmyn 45 minutas.

Musų moterys bekalbėdamos 
apie kunigus ir bažnyčias vos 
nesusipešė. Pasirodo nekurios 
esančios pusėtinai geros kata
likės. Laive keliauja vienas ka
talikas kunigas, taigi tikinčio
sios pradėjo rūpintis apie iš
klausymą mišių, todėl nurodžiau 
kur yra pamaldoms kambarys 
ir jos rengiasi sekmadienio ry
tą eiti pasimelsti. Viena net 
manė kad laivas užlaiko kunigą 
specialiai, tačiau paaiškinau kad. 
tada reikėtų užlaikyti ir šve
dams kunigą, jie yra protstonaų 
tai jau resiktų dviejų kunigų.

Po vakarienės šiandien jau 
pasimatė pirmutinis ženklas že
mes privažiavimo, Škotijos sa
los Sutemus, davažiavom dar 
daugiau salų ir nuo jų jau ma
tėm žiburius. Daug smagiau pa
sidarė. Taigi Gripsholm per
plaukia Atlantiką į 7*A dienas. 
Gana gerai tokiu keliu. ,

Vakare sueinam penki dele
gatai — Trečiokas, Vitaiitis, 
Pivaronas, Dr. Baltrušaitienė ir 
aš — ir kalbam ką veiksim Kon
grese. Visi beveik greitomis iš
sirengėm, namie neturėjom lai
ko nei sumanymus nei rezoliu
cijas nei referatus pagamint.

Po vakarienei mus laikrašti
ninkus pasiėmė į savo globą 
laivo vaišinimų sužiurėtojas, ir 
susiėję mes keturiese, nes su 
mumis buvo ir Pivaronas ir. 
Trečiokas, turėjom su juo ma
lonų pasikalbėjimą ir buvom pa
vaišinti švedišku gėrimu, kuris 
panašus į Lietuvišką krupniką, 
tik aitresnis, Lietuvio skoniui 
ne toks malonus. Jis pasipa
sakojo mokinęsis anais laikais 
Rusijoje, Petersburge, taigi ir 
Rusiškai dar moka, ir apipasa
kojo kaip dabar jam išrodė Le
ningradas, Lenino vardu pra
mintas senasis St. Peterburgas. 
Sako, kada nuvažiavo pirmą kar
tą keturi metai atgal su turis
tais į Leningradą ir pasisakė 
kad ten kitados gyveno, komu
nistai policijantai jį iš akių 
paleido ir davė tokį šoferį 
ris jį vežė įtik ten kur jam 
vo įsakyta ir visai nepasuko
kur jis pats norėjo matyti ir 
aplankyti. Kitu kartu apsilan
kius Rusijoje, jau sako turėjo 
šiek-tiek daugiau laisvės ir bu
vo pavežiotas kiek daugiau po 
žinomas vietas.

(Bus Daugiau)

ne-
ku-
bu-
ten

Paskirta $10,000 atlygini
mui tokiam kuris išras bū
dą ar prietaisą sumažini
mui pavojų lėktuvams kuo
met pasitaiko skristi per
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ŽODIS Į “DIRVOS” IR TAUTINĖS SPAUDOS
DRAUGUS

Kiek laiko atgal “Dirvo
je” tilpo įduomųs straips
niai Cleveland© “Plain Dea
ler” korespondent, p. Mc
Dermott, apie Lietuvą. ‘Dir
vos’ skaitytojai turėjo pro
gos susipažinti su kitų žmo
nių nuomone apie Lietuvą. 
Apie tą pati laiką buvo mi
nėta šio laikraščio vietinėse 
žiniose, jog p. Theodore An- 
drica, ‘The Cleveland Press’ 
dienraščio atstovas atsiun
tė pasveikinimą ‘Dirvos’ 
personalui iš Kauno, ir bu
vo minėta kad p. Andrica 
irgi parašys apie Lietuvą.

Apie Kauną, Lietuvą, jos 
žmones ir dabartinę padėti, 
p. Andrica parašė tris svar
bius straipsnius ir juos ska
lsiai iliustravo. Tų visų pa
veikslų klišes ir teises tuos 
straipsnius išversti j Lietu- 
vų kalbą ‘The Cleveland 
Press’ ‘Dirvai’ suteikė. Pir
mas tų straipsnių telpa šio
je ‘Dirvos’ laidoje, o kiti 
paseks. Apart, p. K. S. Kar
pius tik pradeda plačiau 
rašyti apie savo žygi j Lie
tuvą ir pirmą Pasaulinį Lie_ 
tuvių Kongresą. Reiškia, 
skaitant ‘Dirvą’ bus proga 
daugiau sužinoti, apart ki
tų dalykų, ir apie dabartinį 
stovį Lietuvos, kaip ten mu
sų broliai ir seseserys gy
vena, ir kaip Lietuvos val
stybiniai dalykai einasi.

Aš, kaipo vienas tų kurie 
kiek gali rūpinasi Lietuvių 
tautine spauda ir jos gero
ve, ragindamas visus ger
us Lietuvius teikti tauti
nei spaudai kuodidžiausią 
paramą — nes tik tautiniai 
laikraščiai rūpinasi tikrąją 
Lietuvybė ir grynai tauti
niais reikalais — prašau ne
pamiršti ir ‘Dirvos.’ Visus 
tuos kurie yra reguliariai 
‘Dirvos’ skaitytojai, bet ku
rių prenumrata jau baigėsi 
arba arti pabaigos, meldžiu 
prenumerą atnaujinti. Tai
pogi meldžiu pakalbinti ir 
kitus brolius ir seseris ‘Dir
vą’ užsiprenumeruoti Ne
pamirškime ir savųjų Lietu
voje, okupuotoje Lietuvoje, 
ir kituose pasaulio kraštuo
se. Neužmirškime, kad jie 
gyvena kitokiose gyvenimo 
sąlygose, ir jiems dienos 
daug ilgesnės, ir vakarai 
daug nuobodesni. Jie lau
kia nuo musų laiškų ii' ži
nių. Jie net ašartomis aki
mis ilgisi musų, nori žinoti 
kaip mes gyvename, kas A- 
merikoje dedasi. Paskendę 
savo gyvenimo reikaluose, 
mes retai jiems ir laiškutį 
parašome. Atsilyginimui ji
ems už neparašytus laiškus 
ir nesuteiktas žinias, užra
šykime jiems po ‘Dirvą,’ ir 
jie gaus žiniais apie Ameri
kos Lietuvius reguliariai, 
kas savaitė.

‘Dirvos’ pardavėjus, pra
šome daugiau užsisakyti 
‘Dirvos’ pardavinėjimui.

Kuo daugiau bus ‘Dirvos’ 
skaitytojų, tuo daugiau bus 
į ją rašytojų; ir taip ‘Dir
va,’ kartu su kitais musų 
tautiškais laikraščiais pa
laikys šioje šalyje Lietuvy-’ 
bes Ugnelę.

Atminkime, broliai ir se
serys, kad ‘Dirva,’ ‘Sanda-’ 
l*a/ ‘Vienybė/ ir ‘Amerikos

Lietuvis,’ netarnauja joki
ems “izmams,” o tik LIE
TUVYBEI. Remkime tad 
šiuos laikraščius, remkime 
‘Dirva’ — remkime LIETU
VYBĘ!

Nadas Rastenis 
‘Dirvos’ Laikinis Red,

p. GRIGAIČIO ISTERIJA
“Lituanica Secunda” ma

tyt jau baigia įvaryti p. Gri
gaitį į isteriją. Kas tik jam 
ką nors apie ją neprimins, 
tai jis ir lieja paplaudomis, 
bile ant ko.

Praeitoje ‘Dirvos’ laidoje 
tilpo ‘Dirvos’ ilgų metų ben
dradarbio, “Tėmytojo” pa
stabelė, kurioje buvo pasa
kyta kad: “‘Naujienos’ žai
dė, žaidė su antruoju skri
dimu kaip katutė su pūsle, 
ir dabar jau visai užtylo.” 
Ta pastabelė taip įkaitino 
p. Grigaitį, kad jis pradėjo 
“maišyti dangų su žemė”, 
koliotis, ir net kaltinti Ra- 
stenį, kad jis taip rašęs. Jam 
ten ir vėl užkliuvo “Karpiu- 
kas,” ir kiti visokie negirdė
ti dalykai.

Jau buvo sakyta p. Gri
gaičiui apie jo “milžinišku- 
mą,” ir kai jis prašosi, tai 
mes jam dar pridėsime: 
Pijušeli! Juk jei tamsta pa
ėjėtume per dzūkišką (pjau
tu vinę) rugieną, tai reiktų 
tam tikroje vietoje kelines 
lopyti! Tai kam gi kitus 
vadinti diminutiviškais var
dais?

Dabar kas link “Tėmyto
jo” pastabelės, p. Grigaitis 
išeina iš vėžių, kai jis mus 
kaltina už ‘Dirvos bendra
darbio pastabelę. Kas rašė, 
o ką kaltina. Tas jau nei 
etiška nei protinga.

Toliaus, p. Grigaitis su
randa kad pats sakinys, 
“žaidė, žaidė.... taip kaip 
katutė su pūslė, ir...užtylo,” 
esąs nemoksliškas. (Bet nė 
kiek nemažesnis autoritetas

už p. Grigaitį, pats Profeso
rius Kampininkas (“Drau
ge”) Ex Cathedra' sako, 
kad “Tėmytojas” savo pa
ša belėje “akuratnai na vy
nas pakvolino.”)

Ne einant į gilesnes rim
tas diskusijas su nerimtu 
‘Naujienų’ redaktorium, 
mes jam tik pateiksime, ant 
auksinės lėkštės jo paties 
‘genialaus proto” ir “dide
lio mokslingumo” bei jo 
‘filologijos” istorišką “per
lą,” tai jo paties raštą, 
Naujienų’ pastabose, iš 
Rugpiučio 29, 1932 metų, 
kur p. Grigaitis filozofsvo 
sekančiai:

“TIE SKRIDIMAI YRA 
PAVOJINGI. Didelis nuo
šimtis jų pasibaigia nelai
mingai. Lakūnai ir pasažie- 
liai dažnai prigeria okeane 
arba užsimuša. KAM TAS 
RIZIKAVIMAS? Beveik 
VISŲ TŲ SKRIDIMŲ TIK
SLAS YRA PAGARSĖTI ir 
PADARYTI PINIGŲ.” (p. 
Grigaiti: “padaryti pinigų,” 
tai jau nei “gera sintaksė,” 
nei Lietuviškas terminas. O 
jau Tamsta redaguoji lai
kraštį taip ilgai ir turėjei 
progos išmokti, — kad pini
gus padaro tik “mintas,” 
o žmonės tik užsidirba pi
nigų, — ‘Dirva’.)

“Pradžioje buvo daroma 
bandymai tikslu patirti, kaip 
toli gali lėkti aeroplanas ir 
kiek ištvermės turi žmogus. 
Paskui kiti tuos pirmuosius 
pamegdžioje, norėdami pasi
rodyti, kad ir jie yra ne 
prastesni už Lindbergha. 
BET TOLYN VIS LABIA- 
US TIE SKRIDIMAI VIR
STA PRIEMONE PASIRE
KLAMUOTI IR PASIPINI
GAUTI, IŠNAUDOJANT 
PUBLIKOS SMALSUMĄ 
PRIE SENSACIJŲ. Rim
tos verties aviacijos vysty
mo atžvilgių jis jau neba- 
turi. Jau yra patirta, kad 
tos rūšies mašinomis, kokio
mis paprastai yra lekiamą 
per vandenyną, kelionė yra

MES DAINUOJAM

Mes linksmai dainas dainuojam, 
Nors ašaros byra, 
Nors skausmai kaip uraganai 
Širdyse sukyla.

Mes visad dainas dainuojam, 
Kartais šokam, žaidžiam, 
Nes kad visi vargo žmonės 
But laimingi geidžiam. v 

Ir tie vargšai ką akyse 
Ašaros žibėjo, 
Kai išgirdo mus dainuojant 
Staiga pralinksmėjo.

O su jais ir kiti vargšai
Prie mus prisidėjo
Ir musų daina galinga 
Erdvėm nuaidėjo.

Ir nei vieno nebeliko } 
Vargų nukamuoto 
Kurs prie mus neprisidėtų, 
Linksmai nedainuotų! \

Visi esam vargo žmonės,
Bėdų nukamuoti,
Bet težino juodas vargas
Kad mokam dainuoti!

Traukiam dainą, traukiam kovu 
Visi kas tik galim, 
Su daina vargų pasaulį 
Linksminam ir žavini!

Jonas Morkūnas,
.... ..i -X ■-<

labai rizikingą. Ji panaši į 
“gembleriavimą”: vieną sy
ki išloši ama, kitą syki pra
lošiama. Tik lošimas eina 
ne pinigais, bet žmonių gy
vybėmis. Artimi tų rizikuo- 
tojų asmens — jų šeimos, 
giminės, draugai — rūpina
si, naktis nemiega, susik- 
remta, gauna nervų suiri
mą ir širdies ligas. Kam to 
visko veika?”

(Visi pabraukimai musų.
— ‘Dirva’.)
Tai p. Grigaičio, o ne ko
kio, anot jo “piemenio,” pro
to perlas. Jis buvo jo para
šytas, kai musų didvyriai, 
Darius ir Girėnas, rengėsi 
lėkti į Lietuvą. Ši p. Gri
gaičio pastaba parodo p. 
Grigaičio protingumą ir 
mokslingumą. Rodos taip 
rašiusiam asmeniui nerei
kėtų dabar ant kitų pykti.

KULTŪROS DARŽELIS
Baltimorėje gyvendamas ne

mažai girdėjau apie Clevelando 
Lietuvių Kultūros Darželi. Pa
sitaikė dabar proga atvykti Į 
Clevlandą, ir vienas iš Įdomi
ausių dalykų man išvysti buvo, 
tai Lietuvių Kultūros Darželis.

Rugsėjo 21 d. šių metų, ryte 
nukakau pamatyti Kultūros Dar
želi. Rytas buvo gražus, tyras 
ir saulėtas. Saulė dideliu degan
čiu ratu išdidžiai rėdėjo skliau
tu. Jos spinduliuose žvilgėjo 
ant medžiu lapų, gėlių ir žali- 
mynų rasos perlai. Tai čia Lie
tuvių Kultūros Darželis! štai 
Lietuvos Patriarko, Dr. Jono 
Basanavičiaus stovyla. Jo pa
veikslas' jo dvasia, jo Nemir
tina Siela, šiame bronze rodos 
kalbėti kalba: “Lietuvi! Pa
klausei manęs, padėjai man Lie
tuvos atgavimo darbe. Dabar 
Lietuva jau nepriklausominga. 
Lietuvos ateitis tavo ranko
se. Kokis tu busi, tokia bus 
ir Lietuva. Tai sek mokslą, 
pažangą, taikiai sugyvenk su 
savo broliais, rupinkės Tėvy
nės gerove. Tobulink save, tai 
ir Lietuvos valdžia tobulės.— 
Vilniaus, Lietuvos Sostinės, ne
užmiršk ir neišsižadėk. Jis ne 
Lenkui, o tau priklauso. Juk 
jį įkūrė pats Gediminos. Juk 
Vilniuje gludi Lietuvos praeitis. 
Ten jos ir ateitis. Jei Vilniaus 
išsižadėsi — tu neesi vertas 
Lietuvio Vardo. Vilnių tu turi 
atvaduoti!”

Papaurčiau galvą. Prisiminė 
man laikai kada aš mažas Bart
ninkuose gyvenau, kai Dr. Ba
sanavičius atvažiuodavo, ir rink
davo Lietuvos pasakas. Už pa
pasakojimą senovės pasakų jis 
duodavo pusrublį arba rublį. 
Kaimo žmonės net stebėdavosi, 
kad mokytas daktaras moka už 
pasakas pinigus. Aš ir pats 
jam patarnaudavau, užrašyda
vau kitų pasakas, ir man Dr. 
Basanavičius primokėdavo. Jis 
ir tuomet buvo didnngas ir ma
lonus. Mažus prakalbindavo, 
senus prajukindavo. Mylėdavo 
Lietuvių pasakas; mylėdavo 
Lietuvos žmonų skambias dai
nas.

Nuo bronzo stovylos mano 
akys metė žvilgsnį ant žemės ir 
pamatė šiaurinėje šalyje stovy
los žaliuojančias rūtas. Bet j 
pietus — kažkokios piktos ran
kos, išrautas rūtas ir numestas 
ant žemės — suvytusias. Gai
la. Ar tik ne tie kurie išplėšė 
musų Vilnių, išrovė šios žalias 
rūtas:. ... .

Pamačiau Kultūros Darželį, 
išvydau ir išrautas rūtas. Ro
dos kad pamačiau Lietuvą, ir 
rūtas ?... .

Nejučiomis mano akys pakilo 
linkui Lietuvos Patriarko stovy
los ir lupos prabilo: “Lietuvos 
Tėve! Vilnių avaduosim! Prie
šai musų rūtų neraus!....”

Jonas S. Galinaitis.

MYSLĖ. — Ėjau, naktį, 
pamečiau sagtį; menuo ra
do, saulė pagavo. Rasa.

MYSLĖ. — Visi rinko 
ųesurinko, saulė užėjo su
rinko. t

ŽALGIRIS
.. ^(Tęsinys iš pereito num.)

; *-------------
Kitą dieną netikėtai atvyko į Vilnių 

Ariogalos kunigaikštis Vingėla. Vytautas 
pamatęs savo brolį tokiu nepaprastu me
tu, taip netikėtai atvykstant, labai nuste
bo. Tat vos spėjo Vingėla peržengti pilies 
slenkstį, Vytautas sušuko:

— Brolau! Iš akių matau kad nelai
mė tave čia atvijo. Sakyk greičiau kas 
atsitiko?

— Mano duktė. . . . Mano dukrelė, — 
suaimanavo Vingėla ir griuvo į Vytauto 
išskėstas rankas. — Išgelbėk ją, pasigai
lėk manęs....

— Iš ko? Argi Smolensko kunigaik
štis ją iš tavęs atėmė? Kur ji? — klau
sinėjo rimtai susirūpinęs Vytautas. — Sa
kyk kas atsitiko?

— Kryžeiviai! — suriko siela drasko
mu balsu, — nelabieji kryžeiviai išplėšė 
ją iš manęs ir nusivežė. . . .

Vytautas atsiminė savo sūnelius. Jam 
dar gailiau radosi brolio.

Vingėla trumpai išpasakojo visus pas
kutiniųjų dienų Ariogalos įvykius. Vy
tautas truputį pagalvojo ir tarė:

— Gerai, mielas broli, kad atvykai į 
mane. Gana nusileidinėti piktiems Vokie
čiams! Šiandien man jau aiškiai matyti 
kad gražiuoju nieko nepasieksime. Tat 
klausyk: Ruošiu didį karą ir prisiekiu kad 
nelabi Vokiečiai skaudžiai atsilygins už 
tavo širdgėlą! Karas, mirties ir gyveni
mo karas! Jau nebeslėpsiu!.... Tik va
kar esu liepęs traukti seniui Bielskui į 
Ariogalos kraštą, kad jis tenai novytų 
Vokiečius. Tat neliūdėk. Imk ginklą ir 
skandink savo skausmą kryžeivių krau- 
juje. Guoskis jų sodybų liepsnomis. Iš- 
siųsdink krivulę kad ji apkeliautų visą 
kraštą, šaukdama visus Lietuvius į kovą. 
Pavasarį atvyksime mudu su Jogaila tau 
padėti. . Iki to laiko mušk juos pats vie
nas, savo paties atsakomybe.

— Matau esi tikras Kęstučio sūnūs, 
brolau Vytaute. Dėkui kad atpalaidavai 
mano rankas. Nuo šios dienos prakeikti 
Vokiečiai neturės ramios Valandėlės. Iki 
jie kalins mano Skirmantę, jų padangė 
kasdien liepsnos gaisrais. Dievai man 
padės mano kerštą vykdyti....

Iki sočiai atsikalbėjo Vingėla su bro
liu. O saulei patekėjus, tą pačią dieną, 
išjojo atgal į Ariogalą. Jis bijojo kad Vy
tautas nepakeistų savo sumanymo ir ne
uždraustų draskyti Vokiečių lizdų.

Keletą dienų Vytautas vaikščiojo ne
ramus. Nebuvo jokių žinių iš Jogailos, 
Maskvos ir Saladino. Vingėlos nelaimė 
dažnai varstė jautrią jo širdį. Galiausia 
atvyko pasiuntiniai iš Krokuvos nuo Jo
gailos. Vos padavęs raštą pasiuntinis iš 
nuovargio griuvo ir tuojau užmigo kie
čiausiu miegu.

Raštas buvo paslaptingas, neaiškus. 
Jame Lenkų karalius rašė kad derybos su 
Vytauto pirkliu pavykusios, kad prekės 
pavasarį busiančios išsiųstos. Kainą gi ir 
prekių iškrovimo vietą pasakysiąs pasiun
tinis. Iš šio “prekybiško” raštelio Vytau
tas suprato kad jame kalbama apie suti
kimą duoti kariumenės karui su ordinu. 
Nesužinojo tik kuriam tikslui minima iš
krovimo vieta ir kaina....

Pasiuntinį Vidmantą Knistą tik po 
trijų dienų pavyko pažadinti iš miego. 
Vytautas iš jo patyrė kad Jogaila sutin
kąs kariauti ir kad duosiąs penkiasdešimts 
pilnų vėliavų (pulkų) kariumenės. Tik 
prieš tai jis siūląs susivažiuoti su Vytau
tu Lietuvių Brastoje galutinai sutarčiai 
sudaryti.

Vytautas džiūgavo. Jogailos siūly
mas susitikti Brastoje jam tiko. Niekas 
negalės įtarti kad į Brastą suvažiuoja du 
galingiausi Europos valdovai svarbių su
tarčių daryti. Brastos miestas miškų kra
šte. Ten galima buvo ruošti didžiausios 
medžioklės. Tat visiškai ramiai galima 
buvo leisti gandas jog valdovai važiuoja 
medžioti.

Netrukus Vytautas vėl išsiuntė pa
siuntinį į Jogailą, tą patį Vidmantą Krus
tą. Jis turėjo praneši kad pirmam snie
gui iškritus Vytautas atvyksiąs į Brastą 
sutartai medžioklei.

VIII. Pirmas Trakų vaivados žygis
Šventame Ariogalos ąžuolyne buvo
— Vokiečiai! Kryžeiviai! Griebkite

L

ISTORIŠKA APYSAKA Iš VYTAUTO 
DIDŽIOJO LAIKŲ 

(Parašė Juozas Sužiedėlis)

laidojamas vienas senųjų Žemaičių bajo
rų. Jis buvo užmuštas kryžeivių, laike 
Skirmantės palydovų užpuolimo. Bajorą 
Strisių lydėjo į laužą keturi jo sūnus. Vi
si jie buvo nepaprasto stiprumo vyrai. 
Paniurę, pikti. Krutinėję slopino kerštą 
nužudžiusiems jų tėvą Vokiečiams. Ly
dėjo dar kunigaikštis Vingėla, jo bičiulis 
Virba, daug pažystamų ir artimų žmonių 
bei šiaip kaimiečių. Buvo ir aštuonios 
verkauto jos. Jos laikė rankose ašarines 
ir rinko į jas savo išverkiamas ašaras. 
Patį lavoną nešė tam tikrai padarytais 
neštuvais. Neštuvai buvo užtiesti bran
giausiais kilimais. Ilgos procesijos prieš
akyje ėjo vaidilos. Jie putė trimitus ir 
mušė bubnus, kurių garsai gedulingai skli
do ąžuolyno tankynėmis.

Vienoje ąžuolyno aikštelėje, po pla
čiai išsikerojusiu ąžuolu, stovėjo Perkūno 
statula. Ties statula stovėjo akmens au
kuras. Ant jo liepsnojo amžina ugnelė. 
Kurstė ją keturios tyliai slankiojančios 
vaidilutės. Jos mėtė į ugnį gintarą ir 
ąžuolo žieveles. Priešais aukurą klūpėjo 
šešiasdešimts vaidilų. Visi jie buvo baltai 
apsivilkę, susijuosę plačiom žaliom juos
tom. Rankose laikė dvilinkai suriestais 
galais krivūles. Jų priešakyje stovėjo vy
riausias krivė. Laidotuvių procesijai at
vykus jau į romovą, jis palytėjo lavoną sa
vo trilinkai suriesta krivulę ir tarė:

— Eik, ištikimas Perkūno sunau, Į 
laimingą rytų šalelę!

Krivei davus ženklą, vaidilos užnešė 
lavoną ant aukšto laužo. Virba užvedė 
ant laužo negyvėlio žirgą. Jis turėjo bū
ti sudegintas kartu su savo šeimininku. 
Žirgą pakorė ant tam tikrai padaryto 
skersinio, kad jis nesiekti] kojomis laužo. 
Kiti giminės sukrovė ant laužo negyvėlio 
ginklus ir kitus jo mėgtus dalykus.

Vyriausis krivė uždegė aukuro ugny 
je sakuotą šakalį. Po tokį šakalį gavo vi 
si negyvėlio giminės ir artimieji. Vis 
ratu apstojo laužą. Vaidilos užgiedojo 
laidotuvių giesmę. Verkautojos balsu ėmė 
raudoti. Tada krivis, pakišęs po laužu 
liepsnojantį pagalį, prabilo:

— Laimingai keliauk, garbingas Lie
tuvos didvyri, į laimės pasaulį. Ten nėra 
klastos, ten nėra piktų Vokiečių. Ten nie
kas tavęs nebeskriaus. Ten niekas iš pa
salų nebetykos. Ten vienas džiaugsmas 
ir linksmybė! Keliauk ir džiaugkis šven
tos ugnelės iš šio vargų pasaulio palydi
mas !. .. .

Visi giminės ir pažystamieji iš visu 
šalių pakūrė laužą. Urnai viskas pasken
do durnuose ir liepsnoje.

Kaip tik tą akimirksnį ištolo grau
džiai pravirko tauro rago garsas, t Į ąžuo
lyno aikštę išjojo sargybinis ir sušuko: 
ginklus! '

DU BROLTaT

Du Broliai—istoriška apysaka iš 13-to šimtmečio iš 
Kunigaikščio Vytenio laikų, apie du broliu kurių 
vienas jaunas pavogtas išauginamas krikščioniš
kai. 35 pusi. _______________________________ .15

ANTANAS OLŠAUSKAS
Įdomus iliustruotas aprašymas apie vieną niusy 
laikraštijos ir knygų leidimo pionierių, Antaną 
Olšauską, nuo jo pradinių vargingų dienų Lietu
voje ir kaip jis patapo žymiausias Amerikos Lie
tuvių laikraščio “Lietuvos” ir daugybės Lietu
viškų knygų leidėjas. Didelio formato knyga- 
albumas, 11x13 colių dydžio, 56 puslapių, ant 
gražaus popierio, puikiais viršeliais. — Išleido 

J. J. Bachunas, Tabor Farm. Sodus, Mich.
Kaina su prisiuntimu tik 50c.

________ Reikalaukit pas leidėja arba

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

Reikalaukit “Dirvoje”



Į VIETINES ŽINIOS J
SLA. SEIMO RENGIMO 

PIKNIKAS
SLA. Seimo Rengimo Komisi

ja, susidedanti iš atstovų SLA. 
14 tos, 136-tos ir 362 Kuopų, 
rengia linksmą, dideli ir gražų 
pikniką, Sekmadienyje, Rugsė- 
jo-Sept 1, kaip 1 vai. po piet 
Naujos .Parapijos daže, prie 
Neff Road. Gros Aponaičio or
kestrą, bus dovanos už įžangą: 
stalinė elektros lempa ir svarbi 
knyga. Suaugusiems Įžanga, 25c 
Vaikams—veltui.

Visus kviečiame atsilankyti—
Rengėjai.

GIRIA LIETUVOS OPERĄ
‘Dirvos’ redaktorius, p. K. S. 

Karpius, giria Lietuvos operą 
ir dramą. Jis rašo:

“Tik grįžau iš operos, kur 
buvo statyta “Aida,” su Dran- 
geliene, Kipru, Sodeika ir ki
tais. Buvo žavėtinai gerai per
statyta, daug geriau kaip ketu
rios kartus man teko matyti 
tą operą Clevelande. Scena pa
kankamai didelė, artistai pildė 
roles stebėtinai gerai dainavime 
ir lošime. Visi turi stiprus bal
sus. Drangelienė turi gražų ir 
aukštą balsą. — Vakar mačiau 
tikrą perstatymą dramos. Taip, 
tikrą perstatymą! Viskas atlik
ta ktfotobuliausiai. — Kangres- 
as pasibaigė ir dabar mus tik 
palinksmina. Važiuosime į Klai
pėdą ir Nidą.”

ORO LENKTYNĖS
Didžiajam Cleveland Aerodo- 

me, pradedant Rugpiueio 30 d. 
ir baigiant Rugsėjo 2 d., bus 
didelės ir svarbios tarptautiš- 
kos oro lenktynės, arba kitais 
žodžiais sakant, Aviacijos šven
tė. Lenktynės prasidedės kaip 
1:30 po pietų. Įžanga 50c ir 
aukščiau.

, RASTA SENPRUSIŲ KAPAI
Karaliaučiau Muzėjus “Prūsi

ja,” prieš kiek laiko pradėjo ka
sinėti didelius labai senus Ryt
prūsių kapus, Sambijos pajūry
je, 40 metrų aukščio “Mirusių
jų Kalne.” Kalno viršūnė pa
dengta smėliu. Prieš 4000-5- 
000 metų tame krašte gyveno 
jaunesiojo akmens amžiaus 
žmonės. Tai spėjama iš čia ra
stų akmeninių skiltuvų, kirvu
kų, jr kitų palaikų. Kapinės 
užima apie 25 margus žemės, 
kur yra Į 2500 kapų. Anksčiaus 
toje phčioje vietoje buvo rasta 
akmeninių skrynių kapai. Ma
noma kad čia žmonės pradėjo 
laidotis apie 4000-5000 metų 
atgal. Bet yra kapų ir iš tre
čio, aštunto ir dvylikto šimt
mečio. Radinai parodo kad čia 
gyventa senovės Prusų-Lietu- 
vių gyminės.

Iš to numatoma ta Lietuvių- 
Prusų gyminė gyveno Sambijo
je ii- Deimenos ir Vis'.os upių 
pakraščiuose.

Kaunas Darosi Visai 
Lietuviškas Miestas

Kaunas. — Lietuvos kaimas 
yra grynai Lietuviškas. Retai 
kur sutinkami kitataučiai. Tarp 
jų daugiausia pasitaiko Rusų 
ir Lenkų. Tai likučiai nuo tų 
laikų kai Lietuvos žmones Ru
sai ištremdavo Į Sibirą, o jų že
mes išdalindavo iš Rusijos gi
lumos atsikrausčiusiems Ru
sams arba vietiniams Lenkams. 
Tačiau ir šis Rusiškai-Lenkiš- 
kas elementas pamažu nyksta 
ir Lietuvėj a.

Kas kita Lietuvos miestai. 
Anksčiau jie visi buvo grynai 
svetimtaučių gyvenami. Lietu
viai sudarydavo tik mažą nuo
šimtį. Bet atgavus Lietuvos 
nepriklausomybę, miestai pra
dėjo smarkiai Lietuvėti. Kas
met vis daugiau juose apsigy
vendavo Lietuvių. Lietuviai 
ėmė veržtis į prekybą, pramo
nę ir amatus. O šios ūkio ša
kos dažniausia yra miestuose, 
šiandien jau visuose didesniuo
se Lietuvos miestuose, išski
riant gal tik vienus šakius, Lie
tuviai sudaro gyventojų dau
gumą. '

Įdomu pažiūrėti į laikinosios 
Lietuvos sostinės Kauno gyven
tojų sudėtį. Prieš 15 metų 
Kaune retai kas galėjo kalbėti 
Lietuviškai. Kitataučiai, ap
lankę Kauną, net gaudavo įs
pūdį jog jis visai ne Lietuviš
kas miestas. Tapęs tačiau lai
kina sostine, Kaunes savyje su
jungė visas centro valdžios įs
taigas, įsisteigė gana daug į- 
vairių rūšių mokyklų, univer
sitetas, ir tt. O tų visų įstai
gų apie 90 nuoš. tarnautojų bei 
mokinių sudaro Lietuviai. O 
kur dar naujos, Lietuviškos 
prekybos bei pramonės įstai
gos, kurių tarnautojai beveik 
visi Lietuviai ?

Šiuo metu Kaune yra arti 
130,000 gyventojų. Iš jų 83,- 
000 Lietuvių, 30,000 žydų, ir 
17,000 kitų tautybių. 1897 m. 
Kaune buvo 70,920 gyventojų. 
Iš jų 16,112 buvo Lietuviai. 
Kiti buvo žydai, Vokiečiai, Ru
sai ir tt. Tuo bodu per 38 me
tus Kaune Lietuvių skaičius 
padidėjo 20 kartų. Ir Kauno 
miesto savivaldybėje iš 36 at
stovų Lietuviai turi 27 savo at
stovus. Tsb.

(Tąsa nuo 2 lapo.) 
vardu jos pirmininkas prof. Va
ilionis ; Vilnių Vaduoti s-gos 
vardu Dr. Juška; Lietuviškų 
studentų organizacijų s-gos var
du stud. Kairelis; žurnalistų s- 
gos ir “Eūtos” vardu p. Pr. Dai
lidė ; Vilniečių s-gos vardu Prof.I 
žemaitis; Generalinės darbinin
kų atsvybės vardu p. Šulaitis; 
Lietuvos skautų s-gos vardu p. 
Mašiotas; Jaunosios Lietuvos 
vardu Povilauskas; “Pavasario” 
s-gos vardu Dr. Leimonas.

Lietuvos Jaunimo s-gos var
du Kongresą sveikino jos pir
mininkas J. Paleckis.

Dar sveikino: Ateitininkų fe
deracijos vardu — Prof. Pakš
tas, KVC, zitiečių vardu —Kan. 
Dogelis; Atgimimo d-jos, LFLS 
ir savo vardu — generolas Bu-

lota; Lietuvių mokytojų s-gos' 
vardu — mok. insp. Papečkis; 
Lietuvos kutai. mokyt, s-gos 
vardu — p. Malinauskas; Lietu
vos mokyt, prof, s-gos vardu — 
p. Busilas; ‘Lietuvos Aido’ var
du — vyr. red p. Alantas-Jak- 
ševičius; ‘Spaudos Fondo’ ir 
Lietuviškosios Enciklopedijos 
vardu — p. Žygelis; Klaipėdiš
kių vardu — Prof. Gaigalaitis 
r ‘Lietuvos žinių’ vardu — vyr* 
red. p. J. Kardelis:

Baigus šiai dienai skirtą svei
kinimų skaičių, 18 v. 15 mint, 
pirmasis kongreso posėdis buvo 
nutrauktas ir visi kongreso da
lyviai, svečiai, vyriausybės na
riai ir spaudos atstovai, išsiri- 
kivę nuėjo į Vyt. Did. muzie
jaus sodnelį, čia prie Nežino
mo Kareivio kapo užsienio Lie
tuviai padėjo du vainikus ir 
“Draugo” red p. Šimutis ir mi
nis t. pirm. p. J. Tūbelis pasakė 
kalbas

P šimutis savo kalboje pab
rėžė, kad šiuo momentu, kai vėl 
Lietuvos padangė niaukiasi, už
sienio Lietuviai atvyko čia pa
demonstruoti vieningumo ir so
lidarumo su visa Lietuva, kad 
pavojui ištikus, viso pasaulio 
Lietuviai visais budais prisidės 
prie Lietuvos apgynimo nuo 
priešų užpuolimo. Lietuvis, kur 
jis bebūtų, turi būti tikras Lie
tuvis. Lietuvis nepabėgs nuo 
savo širdies ir kraujo.

Po visų ceremonijų dar įvy
ko miniatiūrinis musų kariuo
menės paradas prie Vyt. Did. 
muziejaus.

Pažymėtina, kad vakar pir
mu syk viešai pasirodė Drau
gijos Užsienio Lietuviarhs Rem
ti vėliava, kuri dalyvavo ir ap
eigose prie Nežinomo Kareivio 
kapo. Šia proga įdomų pažy
mėti. kad į pirmąjį Pasaulio Lie
tuvių Kongresą atvažiavo Lie
tuvių atstovas ir iš SSSR, bū
tent iš Charkovo.

Taipogi šia proga noris pas
tebėti del radio trasliacijos iš 
Kongreso. Daugelis klausytojų 
telefonais mums paskambino ir 
nusiskundė, kad ne viską per 
radio galėjo girdėti, kas Kon
grese buvo kalbama. Nejaugi 
nebuvo galima transliacijos bent 
tokiai svarbiai dienai sutvarky
ti, kad mažiau gestų.

22 vai. “Metropolio” salėse 
įvyko iškilminga vakarienė — 
rautas, kuriame dalyvavo per 
200 asmenų, kurių tarpe visi 
užsienių Lietuvių komunistų at
stovai.

Po vakarienės p. Ryniaitė 
gražiai padeklamavo ir p. Dran
gelienė gražiai padainavo.

Pasilinksminimas užtruko li
gi 4 vai. ryto.

“L. A.”

DIRVA ~
(Tasa nuo 1 lapo.)

p. Merkys yra buvęs kabinėto 
nariu ir yra skaitomas vienų iš 
gabiausių jaunesnių Lietuvos 
valstibininkų.

Laip daug kitų Lietuvių, p. 
Merkys mane klusino apie Suv. 
Valstijų ekonominį atsigavimą. 
Kaip ant kitų šalių kurios tu
ri imigrantų Amerikoje, taip 
ir ant Lietuvos, Clevelando, Chi- 
sagos, New Yorko, ir kitų Su
vienytų Valstijų kolonijų ge
rovė tiesioginai atsiliepia ant 
Lietuvos gerovės.

Kai laikai buvo geri, Ameri
kos Lietuviai siuntė dideles su
mas pinigų savo giminėms, ar
ba dovanomis arba investmen- 
tams. Dabar kai Amerikoje kri- 
zis, toki siuntimai sustojo, kas 
padaro nemažą skirtumą Lie
tuvos įplaukose.

Majoras Merkys man sakė 
kad nepaisant dabartinės ekonor 
minės suirutės, Kauno tobulini
mo darbas kas metai progresuo
ja. I 300 naujų namų yra pas
tatoma kas metas ir kai padė
tis pagerės, statyba gali pasi
didinti iki 400.

Prieš mano persiskyrimą su 
p. Merkiu, jis autografavo as
menišką ir oficiališką Kauno 
pasveikinimą Clevelando Lietu
viams.

Po vizito pas Majorą, aš su
grįžau į Gen. Uagevičiaus na
mus ir jis mane pažadino va
žiuoti į kaimus.

Kelionė Per Kaimus

“Jus žinote, musų miesteliai 
ir miestai nėra typiškai Lietu
viški. Reikia matyti kaimus, 
kad geriau mus suprasti,” jis 
tarė. Jis užsakė automobilių iš 
kareivinės ir kartu su poni Na- 
gevičienė mes išsileidome į kai
mus.

Pirmiausiai mes aplankėme po 
ūkį Babčinoje, dvie kilometrų 
atstumoje nuo Kauno. Viduryje 
jo sėdybos, tarpe kitų ūkio tro
bų randasi ilgi namai kuriuose 
p. Karpius, “Dirvos” redakto
rius gimė.

Gen. Nagevičius turi rinkti
nius arklius savo ūkyje ir jis 
labai įvertina retos veislės kisu- 
les, kurių nemažai jis ekspor
tuoja. Po dalyvavimo vakarie
nėje pagamintoje iš ingredien- 
tų jo ūkyje užaugintų, grįžome 
Kaunan.

Sekančioje “Dirvos” laidoje 
tilps to paties autoriaus straips
nis “Apeigos Pas Nežinamo 
Kapo” su gražiais paveikslais.

REIKALINGA jauna mergi
na kuri moka namų darbus, 
šaukite telefonu:

GArfield 8811-J.

“Dirvos” Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, nemokamai. 
Pranešimai turi būti parašyti

A. WIRBICKAS
užlaiko gražią užeigą

Piknikas!
ALINĘ IK VALGYKLĄ 

Penktadienio vakarais duodama skanios žuvies. 
17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

Rengia Kultūros Darželio Draugija

Sekm. Rugsejo-Sept 8 d. 1SB
Pradžia 10 vai. iš ryto

P. J. KERSIS
111 J STANDARD BANK BLDG. Kampas St. Clair ir Ontario Gat. 

Ofiso Telcf. iUAin 1773 Namu KEnmore 4740-W.
Parku-parduodu bankų knygutes moku aukščiausią kainą už jas 

Skolinu pinigus, ant namų pirmo morgečio. Atstovauju didžiau
sias kompanijos apdraudos (insurance) gyvybės, ligoje, nuo ug
nies; namus, baldus; pavogimo automobilio, jų susidaužymo, tt. 
Reikalaujantiems suteikiu patarimus ir teisingą patarnavimą. 
Kreipkitės pas mane, busit užganėdinti.

Machutos Darže Prie Green Road 
Visas Pelnas Skiriamas Kultūros 

Darželiui
Gros Geriausia Orkestrą

Bus Pasisotinimo ir Atsiviiginino 
įžangos Prizas Bačkute Alaus 

Įžanga 25c. Ypatai
Visus Kviečia Rengėjai.

(Tąsa nuo 1 lapo) 
vienybė reikalinga ir tam, kad 
atgautame Vilniaus kraštą. Mes 
tikimės jį atgauti vieningu dar
bu ir tvirtu ryžtu.

Stovėdami ant tautiško kelio, 
nepasiduodami svetimoms sro
vėms, grasančioms mus paskan
dinti, mes, kaip Darius ir Girė
nas, visokių vėjų pučiami, viso
kių priešingų vėtrų kliudomi, 
taikinkime į vieną srovę į Lie
tuvą, lėkime į jos aerodromą.

Jus, mielieji svečiai ir mie
losios viešnios, plaukėte viso
kiomis jurų srovėmis, visokiais | 
laivais, o gavote išlipti tame 
pačiame musų tautos uoste, 
Klaipėdoje. Tą pat galima pa
sakyti ir apie visokias gyveni
mo sroves, svetimąsias ir savą- 
siais: visoms joms svarbiausia 
tautiška bendra tėkmė.

Metame šalin visa, kas mus 
skiria, telkiamės apie tai, kas 
visiems bendra. Taip apčiuo
piama tautiškoji tėkmė.

Džiaugiuosi galįs < (dalyvauti 
pirmame visuotiniame užsie
nių ir Lietuvos Lietuvių kon
grese, giliai įsitikinęs, kad jis 
padės tautiškus padėlius telktis 
visiems Lietuviams, ieškantiems 
bendrų kelių moksle, mene, švie
time, technikoje, žaisme ir vi
sur kitur tautinėje kultūroje.

Būdami lojalus tiems kraš
tams, kurie tapo jums antrąja 
tėvyne, jos niekuomet nepamir
šite (tos meilės, kuria esate sko
lingi savo pirmajai tėvynei sa
vo motinai Lietuvai. Man rodo
si, kad jus. nuėję šiandien va
karą nusilenkti Lietuvos ne
žinomojo kareivio kapui, papa- 
sijusite tenai pagauti vieningos 
dvasios, pasijusite dar vienin
gesni, nei ligšiol, akivaizdoje tų 
gyvybės aukų, kurios buvo pa
dėtos n?,ūsų tėvynę vaduojantis 
nelaisvės. Tai meilės aukos.

Baigsiu savo žodį linkėjimais, 
mielieji svečiai ir mielosios vie
šnios, kad, arčiau pažinę Lie
tuvą skelbtu te pasauliui jos ge
rą vardą, kur jums tenka gy
venti ir suktis gyvenimo sūku
ryje. Linkiu jums, Lietuvoje 
besidairant, maloniai praleisti

laiką, pažinti musų kulturinį gy
venimą, sveikiems ir linksmiems 
laimingai sugrįžti į ituos kraš
tus, iš kur atvykę, ir dar la
biau pamilti visų musų motiną 
Lietuvą.

Sovietų Rusijos moksli
ninkai pradėjo bandymus 
apginti žmones nuo uodų, 
tokiose srityse kur uodų 
labai daug yra, su pagalba 
galvijų. Patirta kad uodai 
100 kartų labiau kimba j 
galvijus negu į žmones, ta
čiau galvijams uodai nepa
daro jokio blogo. Žmonės 
net ligas gauna per uodus.

PARSIDUODA NAMAI
Linwood Avenue, į Rytus nud 

77-tos Gatvės, 8 kambariai, vie
nai šeimai, didelis lotas, kaina 
tik $3500.00.

Yale Avenue, arti East 93- 
čios Gatvės, puikus 7 kambarių 
vienai šeimai namai, didelis lo
tas, parsiduoda labai prieina
mai.

Dailus plytų vienos šeimos na
mai, su šilto vandenio šilma, di
delis lotas, ant Lakeshore Blvd., 
arti East 152-ros Gatvės, $5,- 
250.00.

Tie namai labai prieinamai 
parsiduoda ir galima juos pirk
ti įmokant mažą mokestį.

Telefonuokite:
MR. LEVINE — FA. 1131.

DIDELIS IR LINKSMAS

RENGIA
S. L. A. SEIMO RENGIMO KOMISIJA, KURI 

SUSIDEDA Iš VISŲ TRIJŲ CLEVELANDO S. L. A.
14-tos. 136-tos ir 362-ros Kuopų

SEKMADIENYJE,

Pradžia 1:30 vai. po piet 

Naujos Parapijos Darže 
18022 NEFF ROAD (Collinwood) Cleveland. O.

šis bendras visų trijų vietos SLA. Kuopų Pik
nikas bus nepaprastai linksmas ir Įduomus. Gros Apo

naičio orkestrą Lietuviškus ir Amerikoniškus šokius. 
Bus gardaus pasisotinimo ir skanaus išsigėrimo. Su 
įžangos tikėtais bus duodami kuponai, kuriais galima 
bus laimėti, pirmą praizą—stalinę elektros lempą, ir 
antrą praizą—svarbią knygą.

i r

Suaugusiems Įžanga, 25c. Vaikams—veltui.
Visus kviečia

RENGIMO KOMISIJA.
©©©©©©©©@©@@@@@©@(§)@©©©@©©©©©©©©©©©©©©©©©
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Nupiginti Karteriai

VAIKAMS IK112 METU
Vaikai iki 1 2 meti} amžiaus dabar gali pirkti penkis 

tikėtus už 1 0 centų. Tie tikėtai yra geri kiekvieną valan
dą, septyniose dienose savaites, ant visų gatvekarių ir 
motorinių busų (išimant ekspresinius ir specialius ka
rus) .

Tie specvialiai vaikų tikėtai turi tas pačias persėdimo 
privelegijas kaip ir kiti piniginiai arba tiketiniai perva
žiavimai suaugusių žmonių. Jei vaikui reikia važiuoti 
dviem karais pasiekti reikalingą vietą, jam reikia vein tik 
pirkti transfer} už vieną centą, ir už abu važiavimu ka
rais jam kaštuos tik 3 centai.

©
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j DELLA C. JAKUBS 1
= (JAKUBAUSKIENĖ — Laisnuota Laidotuvių Direktore) Ę
= Lithuanian Funeral Home Ė?- ĮS

Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų E
= kambarius leidžiame dykai.
= I ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit =

teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei-
= tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo- =

nių pervežimui į ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin-
= gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa-
= sirinkimo. Reikale ’telefonuokit. =
= 6621 Edna Avenue ENdicott 1763 =
^uiiuiiiisiiiiiiuiiuuiiiiuiiuiiiiisuiifuuuiiuiiuiuuiuuiuiiiiuuuiiiiuiuiiuiuiii^l !
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Dabar kai vaikų pervažiavimas taip mažai kainuoja, 
niekam neapsimoka leisti vaikus pėsčius eiti. Kur jie 
Didžiajam Clevelande nepanorėtų nueiti, gatvekaris juos 
ten nuveš saugiai.

Nepamirškite 50 centų paso į parapijines ir vie 
šas mokyklas vaikams turintiems daugiau kaip 
12 metų amžiaus. Su tuo pasu galima važinėti 
pilnas septynias dienas neaprubežiuoto važinė
jimo visais karais ir busais (išimant ekspresi
nius karus).
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PASEKMINGAS “DIRVOS
PIKNIKAS

Gražus ir įspūdingas buvo 
“Dirvos” piknikas prėjusiame 
Sekmadienyje, Rugpiučio 25 d. 
Diena buvo saulėta, tyra, šilta, 
bet nekaršta, žmonių buvo ga
na daug, ne tik vietinių, bet ir 
iš visų kitų Ohio Lietuvių kolo
nijų, ir net iš Pennsylvanijos, 
Illinois ir Michigan valstijų, 
iš kitų vietų. j

Kaip 4 valandos po pietų, 
Jonas Jarus sukvietė publiką 
šokyklos Į sodą, į pavėsį, ir p 
dėjo numatytą programą. Pir
miausiai p. Jarus perstatė kal
bėti “Dirvos” laikinį redaktorių, 
Adv. Nadą Rastenį, kuris vaiz
džiai nušvietė tautinės spaudos 
reikšmę ir žadino visus prie uo
lesnio bendradarbivaimo ir tei
kimo didensnės paramos tau
tiškiems laikraščiams, nepamir
štant ir vietos dienraščio “Dir
vos.” i

Antras kalbėjo Kapitonas P. 
Jurgėla. Jis pareiškė, kad nors 
karo audros ki’.a ir daug kas 
nerimauja, bet mums Lietuvi
ams negresia didesnis pavojus 
kaip ir didžiulėme valstybėms; 
nes Lietuviai, mokėję išsilaiky
ti per šimtmečius, dabar moka 
geriau
išlaikyti, 
ginti.

Trečias 
nalistas,
yra nesenai atvykęs iš Lietuvos, 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos Al
bumo reikalu. šis jaunuolis 
gražiai apibudino Lietuvos jau
nimo didelį pasišventimą tau
tos reikalams, ir gėrėjosi A- 
merikos Lietuvių, suaugusių ir 
jaunimo žygiais Lietuvybės 
darbuose.

ir

P-

Lie-

Mildė Dan-! 
iš Pittsburgho,

Baliukus, I
Ji buvo| 

su savo1
Baliukai- | 
knygų ir 

Pittsburgho

AMATŲ MOKYKLA
C’.evelando Amatų Mokykla, 

535 Eagle St., dar priima jau
nuolius 
School Į 
Mokslas 
kalauja 
mokintis 
kloję, 
kia. Mokslas prasidės Rugsėjo- 
Sept. 9 d. Kas iš Lietuvių jau
nelių norėtų mokintis tokio dar
bo, gali kreiptis i tą mokyklą

baigusius' Junior High 
Faundry Departmentą. 
tame departmente rei- 
4 metų laiko. Galima 
ir dirbant šioje moky-

Mokėti už mokslą nerei- 
Mokslas

pas

AMONGST OUR
LITHUANIANS

BACK FROM WYOMING
Miss Adele Zubinas just returned 

home from an extended trip to Yel
lowstone National Park. Miss Zu
binas holds an important position 
in the Society for Savings Bank. 
She is well liked by all who know 
her. Miss Adele is much thrilled 
over her splendid vacation, and fine 
appears to be still more sunkissed. 
She tells us that words fail her to 
describe the rare, unusual, scenic, 
ma. n'ficent and majestic beauty of 
the “Garden of Gods”—the Yellow
stone National Park.

savo nepridklausomybę 
ir reikalui kilus, ap-

kalbėjo, jaunas žur- 
p. O. Vėjelis, kuris

Po jo kalbėjo Kun. Steigma- 
nas, iš Youngstown, Ohio. Jis 
ragino kad Amerikos Lietuviai 
vienybėje sugyventų, butų ge
ri Lietuviai, kad jaunuoliai ne
pamirštų savo tėvų žydinio ir 
jų dvasios, ir pareiškė, kad Lie
tuviai turi tokią pat naturalę 
teisę tarpe pasaulio tautų kaip 
ir kitos didesnės tautos, ir kad 
Lietuviai turi tokią pat 
kurti savo kultūrą ir meną 
ir kiti žmonės.

teisę 
kaip

žur- 
nesi- 
ska- 
Lie- 
kai-

redakcijoje ■ 
Lazauskienė, iš Pitts-' 
ir poni Ona Kizienė su 

sunais, iš Donora, Pa.; 
yra “Dirvos” skaityto-

LIETUVIAI DEMOKRATAI 
REMS MIULERĮ

Lietuvių Demokratų Klubo 
Valdyba laikė susirinkimą p. 
Muliolio raštynčje, Rugpiučio 22

'd. Apart kitų dalykų, Klubas 
parėmė p. Ray T. Miller’io, bu- 

| vusio Prokuror ir Miesto Ma- 
Ijoro kandidatūrą ant Miesto 
Majoro, ateinančiam terminui, 
p. Miller yra draugingas atei
viams, ir Lietuviams tinka jį 
remti šiuose rinkimuose.

5, i Demokratas.

MARYLANDER LEFT FOR 
MARYLAND

Master Alfred Grigalunas, about 
:6 year old lad left for his home in 
Baltimore, after the summ r vaca
tion in Cleveland, with his sister, 
Miss Diana Emily Gragalunas, who 
s associated with the Tested Sales 

Company, in Terminal Tower Bldg.
He and h:s fair sister stopped at 

Dirva,’ to bid adieu to our 
?ditor Mr. Rastenis.

acting

FROM NEW YORK 
and Mrs. Wendelyn Bach of 
N. V. are visiting at the home

A.

Mr. 
Utica, 
of their friends Mr. and Mrs. 
Miliauskas of 603 E. 97th Street.

DAUG SVEČIŲ
Vasara, tai svečiavimosi ir 

poilsių laikas. Todėl ir šioje 
padangėje daug kitų vietų Lie
tuvių lankėsi.

Vykdami iš Detroito į rytus, 
Kapt. P. Jurgėla ir žurnalistas, 
p. O. Vėjelis apsilankė Cleve- 
landą. Dalyvavo “Dirvos’,’ pik
nike, ir aplankė vietos žymesny- 
bes Lietuvių- Latvių-Estų albu
mo reikalu. Abudu svečiai la
bai patriotingi ir malonus 
tuviai.

čia viešėjo p-lė. 
cevičiutė,
savo gymines, pp. J. 
7922 Crumb Avenue. 
“Dirvos” redakcijoje 
pussesere, p-iė Prane 
te. Viešnia nusipirko 
papasakojo apie 
Lietuvius.

Lankėsi “Dirvos” 
ir poni 
burgho, 
dviemi 
jos abi
jos ir rėmėjos.

Pas pp. Vincą ir Marijoną 
Brazauskus, gyvenančius 8010 
Crumb Avenue, svečiavosi po
nios Brazauskienės seserys: po
ni Vincenta šaparauskienė ir 
p-lė. Brigyta Rakauskaitė, iš 
Binghamton, N. Y., ir p-lė. Ona 
Vitauskaitė ir Kun. A. Ežerskis, į čiai dar gali usiregis'truoti no- 
is Wilkes Barre, Pa. Visi pa- Į 
viešėję kelias dienas, pamatę 
Clevelandą ir aplankę kai ku
riuos gimines, draugus ir pa
žįstamus, iškeliavo.

Buvo ‘Dirvoje’ užėję ir Juo
zas Pumputis iš Siuox 
Iowa, ir Mikas Juozokas, 
troit, Mich. Pastarasis 
si knygų.

PASKUTINE registracijos 
DIENA

šeštadienis, Rugpiučio-August
31-mo, iki 12 vai. dieną, pilie-

City, j 
iš De-1 
pirko-

DAYTON
DAYTON “V” NEWS

Hello there!
Here we are back in the circle 

:omments again. Just because

Galop kalbėjo Inž. Pius 
is. Jis ragino Lietuvius 
gėdinti būti Lietuviais, ir 
tino tėvus mokinti vaikus 
tuvių kalbos, pašvenčiant
kūrins vakarus po dalį laiko sk
aitymui Lietuviškų laikraščių ir | tuvių kalbos, 
knygų, ir taip pratinti save ir > 
vaikus prie Lietuvių kalbos.

Iduomu, kad dabar kai pra-1 
kalbos jau yra skaitomos “išė- 
j tįsiomis 
nike visi 
klausėsi, 
daugiau 
kalbomis 
visi gyvai ir įduomiai kalbėjo, 
tai publika labai pamėgo, ir vi
sus kalbėtojus apdovąnojo kuo- 
gausiausiais plojimais..

iš mados,” šiame pik- 
ramiai ir žingeidžiai 

ir net pageidavo kad 
piknikų su tokiomis 
butų. Mat kalbėtojai

VIEŠNAGĖ PAS pp. ŽURIUS 
pp. Inž. Pijus ir Birutė Žuriai 

iškėlė gražią viešnagę Clevelan- 
de viešiantiems svečiams, p. CL 
Vėjeliui, Lietuvos žurnalistui 
viešiančiam Amerikoje, ir Kapt. 
Petrui Jurgėlai, kuris keliauja 
su p. Vėjeliu. Kartu buvo pa
kviesta ir Adv. Nadas Rastenis 
ir ponios, Ona Karpienė ir Ma
rijona Dovidaitienė. Viešnagė 
prasidėjo gražia ir vaišinga va
kariene, ir baigėsi draugiškais 
pasikalbėjimais ir muzika su 
dainomis. Pagirtina, kad pp. 
žuriai myli muziką: poni Biru
tė žurienė turi gražų balsą ir 
puikiai skambina pianą; p. žu
vis skambina mandaliną. A- 
pąrt, ppi Žuriai atydžiai moki
na savo sūnelius ir dukrelę Lie, 

Tai graži ir pa- 
vizdinga štima.

Tokioje Lietuviškoje atmos- 
Geroje šioje viešnagėje gražiai P- ! skambėjo musų dainos ir tęsėsi 
pasikalbėjimas apie Lietuvių 
kultūrą ir meną.

minacijų rinkimams, kurie bus 
Spalio-Oct. 1-mo. Reguliare pa
skutinė usiregistravimo diena 
bus Penktadienis, Rugpiučio- 
Sept. 30-to, nuo 10 vai. ryto iki 
9 vai. vakare.

Yra 8 kandidatai ant majoro 
ir 232 kandidatai į Miestą Ta-

i rybą, kuri susideda iš 33 narių.
Kam Reikia Registruotis

Tiems, kurie buvo užsiregis
travę, bet nebalsavo praėjusiuo
se dvejuose rinkimuose.

Tiems, kurie neužsiregistra
vę.

Tiems, kurie persikėlė iš sa
vo Ward’u arba precinct’ų po 
praeitų rinkimų ir neusiregis- 
travo naujoje vietoje.

Toms moterims, kurios apsi
vedė, bet neužsiregistravo save 
nauju varu.

Tiems kuriems sukaks pilnas 
amžius prieš pačius rinkimus, 
kurie įvyks Lapkrižio 5 d., šių 
metų.

of 
we 

haven’t entered the column of late, 
doesn’t mean that the “V’s” haven’t 
oeen active.

Last week the “V’s” had the plea
sure of entertaining guests from the 
fair city of Cleveland.
and Anna Lait, daughters 
Lait. The party was held 
homo of yours truly.

Oh yes! In the same 
in initiation of two new club mem
bers was held. After much trembl- 
ng and the usual feelings of an in
flation were over. Miss Genevieve 
Zubrio and Miss Mary Frances Jo
nus were welcomed into the club

The evening was spent in laughter 
ind fun. We sincerely hope that 
our new members will not regret 
hat they joined the “V’s.”

Psst! What have we here? New 
■numbers lurking around the corner? 
Well come on, new members, come 
out and get together.

Until later.

Miss Leona 
of D'r. 
at the

evening

Hy.

ę

“V’s” signin’ off.

It won’t be long now. You know 
what I’m talking about don’t you ? . . 
That’s right. Do you remember 
where its going to take place?.... 
Right again. Remember when?.... 
Perfect. Yessir you get a perfect 
score, for your answers have been 
perfect. Well, I guess that little 
more need be said concerning this 
day of days since it seems that al
most everyone knows what its all 
about by now. All that is left for 
you to be at Falcon Lako in Akron 
this Sunkiy to enjoy the fun of the 
Akron Lithuanian Day celebration 
Just think, fishing, swimming, boat
in0-, dancing, contests, prizes, and 
a beauty contest, all in a span of a 
few hows. The day will begin at 
12:00 o’clock noon 
on until you’ve had 
just can’t take it 
you will ray “I'm

However regardless of what takes 
place, the choosing of Miss Lithuan
ia of Ohio will occupy th- spotl gh". 
This contest will be open to any 
young Lithuanian lady in Ohio. Girls 
let’s make it a success. Remember 
this will not be a bathing beauty 
contest but a beauty contest in your 
everyday atti. e. Remember that 
the winner will receive a beautiful, 
silver loving cup with special prizes 
for the second and third selections. 
And here’s something that you’ve 
probably been waiting for, the an
nouncement of the judges. Four of 
the five judges have been selected 
at this writing and here they are: 
Mr. N. Rastenis, present editor of 
the ‘Dirva,’ Mr. P. J. Zuris, a learn
ed chemist, Mr. Going of Yonmrs- 
town. and Mr. Stivas of the Stivas 
Studio, one of Ak'zon’s leading' pho
tographers. Thus, with this group 
of capabl'1, unbiased gentlemen men 
representing different types of pro
fessions, as the judges, the fortunate 
young lady should be a proud pos
sessor of tho title of “Miss Lithu
ania of Ohio.” Who’s going to win 
that title? Probably you. But .__
must enter the contest to find the 
answer.

As regards to how to get to Fal
con Lake, ‘tis very simple. Come 
to Akron anyway that’s most con
venient fo'- you. Go straight into 
town to Main St Continue down 
Main St....South Main St. and then 
follow the arrows. The lake itself 
is only a few hundred feet off the 
South Main St. extension.

For all the Akronites who have 
no way of getting to the picnic 
grounds ther° will be free trans
portation. All those who desire to 
take advantage of this accomodation 
meet et Perk’ns Square at the cor
ner of Bowerv St. and Exchange 
St. by 1:30 p. m. NO LATER.

Wei! that’s about all that need

be said, the rest is in your hands. 
Remembar this will probably be the 
last opportunity to attend an outing 
this year. The season is beginning 
to end, so why not end it in grand 
stylo by attending the Akron Lith
uanian Day celebi-ation at Falcon 
Lake in Akron this Sunday, Sept. 
1st. Remember also the A L S C. 
motto “All for fun and fun for all”

So I’ll be seeing you at Falcon 
Lake, Sunday. Won’t 
the spirit. You won’t

I ? That’s 
regret it.
Pinch-hitt'r

Slim Micku-

lai- 
da-

Po kalbų buvo traukimas 
m ingo įžangos tikėto galo, 
vimui įžangos dovanos—gintaro 
krrolių, kuriuos specialiai at
siuntė iš Lietuvos “Dirvos” re
daktorius, p. K. S. Karpius, šiam 
■piknikui. Tuos garžus karolius 
laimėjo p. Pranas Urbšaitis.

Velaiu buvo kontestas atspė
jimo kiek yra išstatytoje kvor
toje binzų. Spėjo daugelis.

Binzų 
atspėjo 
laimėjo 
nės už
vaną, kelis rankšluosčius.

Po visų apeigų vėl tęsėsi šo
kiai, griežiant Aponaičio orkes
trai,
šnekučiavosi iki vėlai. Sode 
skambėjo linksmos Lietuvių dai
nos, kurių aidai nutilo artinan- 
ties pusnkčiui, kai visi išsiskirs
tė. Rep.

DEMOKRATŲ KORTAVIMO 
VAKARAS PAVYKO 

Lietuvių 
kortavimo 
kaitienės 
Rugpiučio 
Nors oras
mažai nublikos 
kurie susirinko 
gražiai vakarą 
bui liko pelno,
vusiems ir prisidėjusiems prie 
surengimo tariame gilios padė
kos žodį. Komisija.

Demokratų Klubo 
vakaras, ponios Pee- 
darže,
24, 

buvo

šeštadienyje, 
gerai pavyko, 
šaltas ir užtai 
susirinko t bet 

tai linksmai ir 
praleidę. Klu- 
Visiems dalyva-

KULTŪROS DARŽELIO 
PIKNIKAS

Clevelando Lietuviį Kultūros 
Darželio Draugija rengia labai 
puikų pikniką, Darželio naudai, 
Sekmadienyje, Rugpiučio-Sept. 
8, kaip 10 vai. ryte, Mačiutos 
Darže, palei Green Road. Gros 
gera muzika. Bus visokių žais
lų ir šokių. įžangos prizui yra 
paskirta bačkutė alaus

Broliai ir seserys! Kultūros 
Darželis, tai musų visų darželis 
Mes visi ir privalome jį remti. 
Jau vasara baigiasi; greit ateis 
ruduo. Tuomet jau negalėsime 
išvažiuoti į laukus. Dabar yra 
laikas pasbuvoti ant tyro oro 
Dalyvaukime tad šiame pikni
ke, pakvėpuokime lauko oru, ir 
paremkime Kultūros Darželį.

fe Vietnis

and go on, and 
enough, until you 
any more, until

you

REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS 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- 
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate į 
ir Apdraudos Agentūra į

6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

Mokyklos Dienos!
Greit Bus Čia Ir Vėl
NELAUKITE !

Prirengkite Savo Šunelius Dabar
marškiniai.............48c
pačiakaitės............ 20c
dirželiai.................. 25c

Berniukų kepuraitės.............. 50c
Berniuku šilko kaklarišiai.. 25c

Berniuku 
Berniuku 
Berniukų

buvo 809. Arčiausiai 
p-lė. Agnes Victor, ir 
ponios Onos Navickie- 
atspėjimą paskirtą do-

Visi šoko, linksminosi ir

MAŽŲ NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Mažų Namų Savininkų 41-mo 
[Skyriaus susirinkimas įvyks 
Rugpiučio 30 d., Lietuvių Sve
tainėje, 7:30 Vai. Vakare šis 
susirinkimas bus svarbesnis už 
kitus paprastus suirinkimus, nes 
jame bus pakelti klausimai ne 
tik namų reikalų, bet ir taksų, 
ir bankų ir Building ir Loan įs
taigų įdėlių dalykai. Visus mel
džiame dalyvauti

K. Staupas, Raštininkas.

Parsiduoda, prie Superior ii 
Euclid gatvių, Delikatesino, 
Grietinės, Valgių ir Mėsos 
Krautuvė, kurioje viskas parsi
duoda tik už pinigus, ir kuriai 
aplinkui nėra konkurencijos 
Renda pigi. Užtikrinama nuc 
$450.00 iki $500.00 į savaitę 
apyvartos. Kreipkitės, tarpe f 
ir 3 vai. po piet pas: ZIMMER
MAN, 4164 E. 131st Street 
Krautuvėj ant Franklin Blvd.

QUEP/Y — If you cee 
.įas ask him why he was so anxious 
to leave the Picnic at Chesnut Beach 
last Sunday. It wasn’t those three 
guys by any chance, Frank?
WARNING —- May I take this op
portunity to inform the entire male 
?lan that the Super-Snoope? has al
ready been duclly informed that he 
;s to be the official caretaker of 
:h’ charming Misr who will be cho- 
ir.r the winner of the beauty ecn- 

Lthuania Day 
particularly to 

Innocent By- 
Skukas.
notice Vince 
at the ‘Dir- 

Picnic. walking around with his 
bands in his pockets and a sad sad 
look on his fa<;? Its all because he 
expected t<> see his heart throb from 
Bell St. there but she was no where 
to be found.

‘ėst at the Akron 
day. Ths applies i 
K. J .M., Pinch-hitter, 
standcr, and this guy
FOILED — Did you 
Sabel of Youngstown, 
va'

SAPPO’S LETTER....
Deer Cheef—
police 4 giv mi 4 knot riting sew- 

nir. thair r several reczins 4 mi 
lak ov korcspondunce. the furst rce- 
zon wuz mi knot halving eni pai- 
pur, sew tha otthers doant mater.

Eye mus tel yew wąt happind 
att tha bawl igam eheef. i had ium- 
pin 2 dew width tha weight itt awl 
turnt owt. u c, cheef, eye\ new tha 
wheeleocees had a suwell bawl teem 
sow i gawt owt mi (t)rusty brane 
an deesieded 2 preevent thair awri- 
vel, 2 Akkren sooo, i road awn djo 
Koedisses kare, sinto itt hadd moast 
ov tha bawl plairs in ut, awn tha 
weigh owt cheef, i manidged to es- 
■kape that heir frum 1 ov tha tvers 
butt i wuz foyled, cuz djo new how 
2 ficks ut....i aggen figgured owt 
aye salootion an sogjested that tha 
hole gaing taik in a bier parler 
witch was neer bie. i thawght i did 
purti xsullent miselve cheef, butt 
awftur tha bawl game eye reelized 
eye hadd aidud that 
evaduntlee tha 
gawt nuttin oa 
whellescess.

Sa cheef, woodja bleeve ut. vintz 
jaibull iz pullen pedduls awfa vyluts 
(er sumpin) abowit tha laidee in 
yalldr. . . .awnist.

thassawl cheef, 
Yer fateful Spi. 

S(idesteppin) S(hadoughs) Sappo. 
P.S. Sa cheef eye doant kair 
hoam, no 
dough iz 
shadough
■ye no.

YOUNGSTOWN. O
GATHERED WHILE I GAI’ED- 

AROUND TOWN

Joe Derin and his team are getting 
in trim to give Akron another lick
ing in the return game. The crack 
Himrod A. C. only scored a 13-11 
victory over the Y. L. S. C.’s. We 
were shy one very good pitcher too. 
Wonder what Vince Sabel has been 
doing in Cleveland so long? Better 
see what womanly wiles are keeping 
our pitcher in a daze, K. J. M. How 
do I know its wonmaly wiles? I 
happen to know Vince pretty well!

We hear Gusty Lucas was in Ak
ron for a day last week. That's 
your territory Snooper, hows about 
a nice juicy bit.

Ask Joe York for his recipe for 
eggs. It seems you take a couple 
of eggs, one green log, a hunk of 
butter, one quart higrade kerosene, 
salt and pepper to taste and mix 
well. Joe’s rather vague about what 
it is you mix well but he swears the 
eggs taste alright How about add
ing a pinch of T.N.T., Joe. Thought 
I didn’t know about that little cook
ing experiment, eh, Joe. Well the 
Shadow got that one. Her, heh.

We’ve got a budding corporation 
no less in our midst. Joe Malitis.

Vic Lucas, and 
executives. This 
Jimmy talk you 
no matter how 
looks. The boys

Jimmy Yurchison, 
Benny York are the 
is a tip. Don’t let 
into buying bonds^ 
attractive the paper 
start'd developing films for friends 
and after a lot of experimentation 
they have achieved such proficiency 
that they can even enlarge snapshots- 
I don’t know which of them has 
been taking those candid snapshots 
but he probably won’t live to be a 
ripe old age if any of his subjects 
catch up with him. Or maybe its 
a blackmail racket. You know, I’ll 
pay you so much if you’ll destroy 
the negative? You ought to see 
the one they’ve got of you. Windy. 
It’s a “doozy.’’ Ought to be worth 
about $5.00. boys.

Whitey Termanas and Marcy St. 
Eva twi’ling a swell polka on the 
o-reen at the 
No hope for 
Whitey says 
was inherited

Everybody’s 
ing plans to go to the Akron Pic
nic next Sunday. I got a tip that 
the ‘Shadow’ was hot on ~ 
trail and expected some i 
ments in Akron and not 
velonments either. Benny

I sec. Victor Lucas is i 
his territory.

Y. L. S. C. Picnic, 
you other boys tho: 
his polkaing ability

buzzing around mak-

i Sanpo’s 
develope- 
film de- 
York. 
enlarging 

It’s a blonde from 
-- awpoasitchun. j Pittsburgh this time and a honey, 

alliyents fellahs aint I too. No chiseling in, either. That 
ur awn sum ov tha f last for Joe Kodis.

Vince Sabel has been breezing a- 
round the glad tidings, girls. Be
lieve it or not but Vince s unattach
ed and open for engagements. He’s 
taking on all comers. Don’t rush, 
girls.

Joe Derip has been acting like 
a prima donna lately. It seems he's 
saving his voice and getting it in
to shape for the Akron picnic. You 
don’t need an amplifier when you 
have Joe around. Salt and soda 
makes a good gargle, Joe.

The Innocent By-stander.

moar. Mee an tha 
gettun two bee palz. 
maiks ellagunt appel

2 go 
sha- 
Tha 

peye!

NOTE: —- The management of the 
Youth’s Forum’, have received 
that through an error, 
of thanks was extended 
for their hospitality, at 
ball game several weeks 
to some mixup, it failed 
So,, we apoligize, and at 
time extend belated ‘thanks’ to Ak
ron for a very fine supper that was 
served.

notice 
article 
Akron 
base-

Due

an 
to 
tne 
ago.
to appear, 
the same

TELEGRAM TO THE INNOCENT 
BY-STANDER:—

Daar Boss
Now they’ve got me worried! 

stop Frank Rokus seen drinking 
quantities of orange po! stop Ben
ny York still drinking orange po! 
quantities of orange pop! stop Ex
pect developments at Akron! stop

“The Shallow.”

■Txrxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxrrxxn

Neuros Okes Daržines-Barn Užbaigimu
Trumpos kelinaitės........ ....97c
Union marškinukai.... ....48c
Mazgojami siutai.......... ....97c
Sveteriai ....................... :...48c
Ilges kelinaitės..............

•
. .$1.95

THE KRAMER & RŪCH CO.
7002 Superior Ave. kampas Giddings Road

Svarbi Naujiena
Susivienyję Biblijos Studentai rengia Konvenciją ir kvie- 

visus mylinčius teisybę dalyvauti, neatsižvelgiant kas ko-"ia
kies tikybos nebūtų, nes visa tikyba yra paremta ant Biblijos, 
kurią mes skaitome svarbiausia knyga pasaulyje. Biblija ne 
vien tik nurodo praeities nusidavimus, bet numato ir šių die- 
ni nuotikius, ir nurodo kas bus ateityje.

šioje Konvencijoje dalyvaus iš kitų miestų Biblijos žino- 
zai, gabus kalbėtojai, kurie išaiškins daug labai svarbių dalykų, 
kurių seniau niekas nesuprato.

Konvencija tęsis per dvi dienas:
Bugsėj(^-September l-m,o ir 2-ro, nuo 
kare, konvencija įvyks :-

D U N L A V Y
St. Clair Ave. ir E. 72nr St.

Visus Kviečiame Dalyvauti.

Sekmadieni ir Pirmadieni, 
9 vai. ryte iki 5 vai. va-

HALL
Cleveland, O.

KNIKAS
Sekmadieni, Rugsejo-Sept. 1 d. 1935

ANT NEUROS UKES
Prospect Avenue. Brunswic, Ohio.

Įžanga tik 15c ypatai. Dide lės dovanos su įžangos ti- 
kietais. Bus visokių gėrimų, užkandžių ir 

gera šokiams orkestrą.

Gerbiami mano draugai, 
tami ir visi Clevelando

pažys- 
lietuviai:-

Sinomi užkviečiu jus 
atsilankymu paremti šį 
rengimų, 
savo 
taip 
mui
niekad nebūta, 
kri, jog 
sis tikrai patenkintas.

visus savo 
musų pa

nes mes dedame visas 
pastangas, kad ji surengus
tinkamai ir patogai priemi- 
atsilakiusių svečių, kokio dar 

Ir todėl esame ti- 
kiekvienas atsilankęs jau-

Ant rytojaus, matot, pripuola dar
bininkų švente”, kurie norėsite, ga
lėsite apsibūti ir ilgesniam laiko 
praliedimui ukėj.

Tai paskutinė proga tyrame ore 
taip puikiai pasilinksminti 
po puikios orkestros muzika 

nuojant gražioje pamiškėje.
Širdingai visus kviečia.

Tadas

šokant 
ir dai-

Nauru.

I GET EXTRA MILES 
FROM EVERY i 

GALLON OF
GASOOME

REGULAR OR ETHYLi

THE CQLUMBIA REFINING COMPANY CLEVELAND, OHIO


