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600 Milijonų Italų Karui LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLOS REIKALAI
Liepos 1 dieną š. m. prino- Lietuvos žinios

darbai Lyga Rengiasi Bausti Italus
IR DARBININKŲ ŽINIOS

DARBAS PRIEŠ KARĄ
Geneva, Šveicarija. — Kai 

kurios valstybės, prigulin
čios prie Tautų Lygos, ieš
ko budo sulaikimui gresen- 
čio Italų puolimą Etiopijos 
boikoto keliu. Tos pastan
gos paaiškėjo kai baigėsi 

. debatai Tautų Lygos posė- 
dpje susikirtimu tarp Rusų 
ir Lenkų atstovų, kai lenkų 
delegatai, kalbant Litvino- 
vui — taip kaip aną dieną 
Italų delegatai kalbant Eti
opijos delegatui — išmarša- 
vo iš Lygos posėdžio.

Geriau tą planą žinanti 
numato kad tas “apsaugo- 
jantis boikotas” dar nesu
darytų ekonominės bloka
dos. Blokada reikalautų ir 
karinių laivų paramos. Pra
džios pasipriešinime numa
toma tik nutraukti ekono
minius ryšius su Italija. Ma
noma kad tekis boikotas žy
miai ant Italijos atsilieptų 
kai jai trūksta žalios mede- 
gos.

Baudžiantis skyrius Ly
gos statuto nurodo, kad, jei 
bile prie Lygos priklausan
ti valstybė pradėtų karą ne
kreipdama domės Į Lygos 
patvarkymus, tai turi būti 
skaitoma jog tokia valsty
bė pradėjo karą prieš visas 
prie Lygos prigulinčias val
stybes. Tuomet Lyga turi 
galę bausti tokią nepaklus
nią valstybę nutraukimu su 
ja pramonės ir piniginių ry
šių.

Trys mažesnės valstybės: 
Panama, Haiti, ir Airija, 
pareiškė jog jos stoja už tai
ką.

Kartu numatoma jog to- 
kis boikotas butų pasekmin
gas tik tuomet, jei visos 
valstybės boikotuotų.

Roma. — Italijos Kabine
tas paskyrė $600,000,000 ve
dimui karo su Etiopija. Tą 
sumą sukels pardavimu 5 
nuošimčių bonų. Šiomis die
nomis Italija šaukia “ban
dymų mobilizacijai” nuo 10 
iki 15 milijonų žmonių prie 
ginklo.

LENKAI PASISTATĖ 
LAIVĄ

Gdynia. — Lenkai pasis
tatė 14 tūkstančių tonų pa- 
sažierinį laivą ir užvadino 

‘ji “Pilsudski.” Iš Gdynios 
j New Yorką jam atplaukti 
imsią į pusdevintos dienos.

JAVŲ DERLIUS GAL 
NUPIGINS MĖSOS 

KAINAS
Washingto. — šių metų 

javų derlius, siekiantis 3 bi
lijonų dolerių — dabartine 
kaina — sulyg numatymo 
Agrikultūros Departmento, 
nupigins jautienos ir kiau
lienos kainas 1936 metais. 
Nors kai kur javai oro ir 
audrų buvo sugadinti, bet 
didžiumoje gerei užderėjo. 
Dabartine kaina, šių metų 
javų derlius esąs du kart 
tiek vertas dolerio mastu 
sulyginus su pernai metų 
derlum.

STATLERIO STREIKAS 
TĘSIASI

Clevelando Statler Vieš
bučio darbininkai vis dar 
streikuoja. Streiku o j a n t i 
darbininkai pikietuoja. Ke
turi unijistai yra pašaukti 
po “contempt of court” už 
laužymą teismo išsakymo 
nepikietuoti.

Geneva. — Tautų Lyga 
rengiasi bausti Italiją, jei 
ji užmačia puls Etiopiją. 
Lyga ruošiasi varžyti Itali
ją finansiniu ir kreditiniu 
boikotu, reikmenų išvežimo 
sulaikymu, ir atšaukimu at
stovų.

* ❖ ❖
Londonas. — Gauta žinios 

kad Mussolini nenorius pri
imti Lygos pasiūlyto šmo
to žemės Danakile ir Oga- 
dene. Jis vadinąs tuos plo
tus “tyrais.” kurių Italijai 
nereikią. Jis sakęs: “Aš ga
vau nesenai nuo Franci jos 
110,000 ketvirtainiškų mylių 
Saharos Tyrų. Ar žinote 
kiek ten žmonių gyvena? 
šešiosdešimts du.”

IUSAMS PATIKO CLEVE
LAND© VYRŲ CHORAS 

Leningradas, Rusija. — 
Clevelando Vyrų (Orpehus 
Male) Choras pateikė savo 
pirmą programą 5000 publi
kai. Rusai ši 40 vyrų chorą 
vedmą Charles D. Dawe, la
bai pamėgo. Choras duos 
koncertus didžiuosiuose Ru
sijos miestuose ir gris Spa
lio 15 d. j Ameriką.

40 TŪKSTANČIU METŲ 
KAULAI

Maskva. — Krimijoje ras
ta senovės žmogaus kaulai. 
Mokslinčiai tvirtina kad tie 
kaulai esą žmogaus gyve
nusio 40 tūkstančių metii at
gal. Kaulai rasti po sluoks
niu molio ir griuvėsiais se
novės sėdybos, 15 tūkstan
čių metų senumo. Kitoje 
vietoje, prie upės Kačos, ra
sta ant akmenų mušiu brai
žiniai. Manoma kad tie brai
žiniai esą 5 tūkstančių metų 
senumo.

ETIOPIJA NELEISIANTI 
VAN DĖS ITALAMS

Londonas. — Etiopija su
darė planus sulaikymui van
dens šaltinių plaukiančių iš 
Etiopijos į Italų koloniją 
Afrikoje, jei karas prasidės.

Armėnų inžinierius, šiau
riniame Etiopijos parube- 

jžyje, kur pirmas puolimas 
numatomas, rengia užtvan- 

SKun- kas nusukimui šaltiniu ir /-»-i i /-J 1 . _ .

SVASTIKA BUS VOKIE
TIJOS VIELIAVA

Bėdinas. — Hitleris su
šaukė Reichtagą ir paskel
bė kad Nazių svastika bus 
tautinė ir vienintelė'Vokieti
jos vieliava. Hitleris pas
kelbė Nazių svastikos pa
aukštinimą 150,000 Nazių 
politišų organizatorių mi
niai, paakstintas New Yor- 
ko incidentu nuplėšime sva
stikos nuo Vokiečių laivo 
“Bremen,” Birželio 25 šių 
metų, ir teisėjo Brodsky iš- 
vadinimo svastikos “piratų 
vieliava.”

Hitleris aiškino: “Aš drį
sau nugalėti Vokietiją, nes 
aš žinojau mano tautos šir
dies plakimą. Aš neapsiri
kau.” Dideli plojimai suti
ko jo dekretą.

TOM MOONEY REIKA
LAUJA PADALYTI 

TURTUS
San Francisco, Calif. — 

Liudydamas savo “Habeas 
Corpus” byloje, Tom Moo
ney tikrino kad jis esąs ne
kaltas už bombos sprogimą 
1916 metų “Prisirengimo 
Parodoje,” kad liudytojai 
melavę, ir pareiškė jog jis 
niekuomet nebuvo arčiau 
kaip mylia nuo sprogimo 
vietos. Įpykęs jis vadino 
“žiurkėmis” ir “vulturomis” 
liudyjusius prieš jį liudinin
kus, ir sušuko: “Aš esu so- 
cial-revoliucijonėrius, vie
nas tikenčių kad visi pasau
lio turtai butų socializuoti 
visiems žmonėms.” ,

Nuo 1916 metų Mooney, 
ir daug kitų, reikalauja 
Mooney paliosavimo iš ka
lėjimo. Ji gal išleistų ant 
parolės; bet jis nori abso- 
liučio išteisinimo iš tos kom
plikacijos.

UŽMIRŠO POETUS
Washington. — Earl A. 

Cuevas, Prezidentas Liau- 
ruotų Poetii Lygos, rašei 
Hopkinsui, Darbų Progreso 
Administratoriui, ir 
dėsi, kad iš 27 milijonų do- Upju j Rita pusę, 
lerių paskirtų “meno pro
jektams,” bedarbiai poetai ( 
negavę nė varinio. Cuevas 
laiške klausias, “Argi ad
ministracija sutinka su nu
dėvėtu melu, kad poetai tu-j 
ri alkti parašymui didelių; 
kurinių?”

SIGNATORIŲ NOTA 
LIETUVAI

Londonas. — Anglija, 
Francija, ir Italija pasiuntė 
Lietuvai notą ragindamos 
kad Lietuva prisilaikytų 19- 
24 metų Klaipėdos statuto 
ir neišprovokuotų Vokiečių 
ateinančiuose rinkimuose, 
Rugsėjo 29 dieną.

RENGIASI MUŠIUI 
TARPŽEMINĖSE JUROSE

Londonas. — Anglai ren
giasi didžiausiam laivino 

Įmušiui Tarpžeminėse juro
se. Anglų kariški laivai 

Į plaukioja nuo Britų iki Ki- 
'nijos krantų. Tie laivai vi
sokio didžio: nuo mažiausiu 
minų leidėjų iki milžiniškų
jų karo lavų.

Italų laivai irgi saugoja 
Italijos ir jos kolonijų Afri
koje pasienius. Afrikos ir 
Europos pakrančiuose kni
bžda kareiviai, sunkioji ar
tilerija, karo orlaiviai ir ka
ro laivai.

ALTASS vis įtikina, kad Vaitkus išskrisiąs, tuo 
otarpu išskridimo sezonas jau laikomas 

Vaitkui vis mokama nebloga
praėjusiu,

alga.

A

— Iš gero gyvenimo neskrendama... 
Karikatūra ir patėmyjiinai “Sekma dienio,” Kaune.

Šiame atsitikime sutinka ir ALTASSO Pirminin- 
“Naujienų” Redaktoriaus, p. Grigaičio numatymasko,

(!) pareikštas kai Darius ir Girėnas rengėsi lėkti, bū
tent: “Visų tų skridimų tikslas yra pagarsėti ir pada
ryti pinigų.”

kusių Lietuvos Laisvės Pas
kolos bonų išpirkimo darbas 
Liepos ir Rugpiučio mene
siais buvo pranašus į tikrą 
Rugiapiutę. Daugelis bonų 
savininkų skubėjo juos iš
keisti į dolerius tai per ban
kus, per agentūras, tai tie
siog siųsdami į Lietuvos Pa
siuntinybę, Washington, D. 
C. Daugeliui pinigai buvo 
reikalingi, tat ir skubinosi 
nuo bonų atsikratyti. Atro
dė, kad daugelis galėjo bo
nus pasilaikyti pas save il
gesniam laikui, imdami nu
statytą 5-tą nuošimtį, bet 
bevelijo persitikrinti, ar tik
rai Lietuvos Pasiuntinybė 
bonus su nuošimčiais apmo
kės.

Dabar, kai jau visi persi
tikrino, kad Lietuvos Vy
riausybė per savo Pasiun
tinybę Vašingtone regulia
riai apmoka ir bonus ir ku
ponus, tai Rugsėjo mėnesy 
bonų keitimo į dolerius sku
ba visai atslūgo. Dabar jau 
kita kryptis pradeda pasi
reikšti : kas diena vis dau
giau ir daugiau Pasiuntiny- 
bėn atsiunčiama bonų, pra
šant juos pratęsti ilgesniam 
laikui: tai dviem, tai pen
kiems, tai dešimčiai metų. 
Šis apsireiškimas yra su
prantamas ir sveikintinas. 
Tie bonų pratęsimai neabe
jotinai daromi ne vien eko
nominiais sumetimais, bet ir 
patrijotiniais. O toks reiš
kinys yra ypač aukštai bran
gintinas, nes jis parodo, kad 
daugelis bonų pirkėjų 1920 
m. aiškiai supranta ir da
bartinius Lietuvos reikalus.

Yra dar ir trečioji bomj 
savininkų kategorija: tai 
tie, kurie prinokusius bo
nus pas save tebelaiko ir 
nesiskubina jų nei keisti į 
dolerius, nei nesiunčia Vaš- 
ingtonan dėl pratęsimo. Taip 
darydami jie elgiasi visai 
suprantamai ir išmintingai: 
jie nieko nenustoja ir nieko 
nerizikuoja; priešingai, jie 
bevelija sau laisvas rankas 
turėti, kad po metų ar po 1 
kelių metų, reikalui esant, 
galėtų savo bonus ar išpirk- ‘ 
dyti arba ir toliau pratęsti, 
— Lietuvos Laisvės Pasko
los įstatymas jiems užtik
rina tuos pačius nuošimčius 
pilnumoje. '

Lietuvos Pasiuntinybės
Informacijos Skyrius

VILNIUJE MIRĖ EMILIJA 
VILEIŠIENE

Kaunas. — (Tsb.) — Rug
piučio 26 dieną Vilniuje mi
rė žymi Lietuvių visuome
nės veikėja ir uoli kovotoja 
dėl Lietuvybės teisių, Emili
ja Vileišienė. Seniai prieš 
karą Vilniuje gyvendama, 
ji buvo visai atsidėjusi vi
suomeniniam Lietuviškumo 
darbui. Ji dalyvavo įvairio
se moterų draugijose, ku
rioms dažnai vadovaudavo. 
Vokiečiams okupavus Lie
tuvą, Vileišienė pasišventu
si dirbo labdarybės darbą 
Vilniuje. Ji globojo ir tvar
kė mergaičių bendrabutį, 
kurį vėliau Lenkai sunaiki
no. Visą savo turtą ji ati
davė labdarybės tikslams.

Prieš penkerius metus, 
jau būdama sena, velionė 
dar buvo Amerikoje rinkti 
aukų Vilniaus Lietuviams. 
Jos karštos tėvynės meilės 
dėka, pavyko iš Amerikos 
Lietuvių parvešti į Vilnių 
nemažai suaukotų pinigų ir 
daiktų, kuriuos ji atidavė 
Lietuvių moksleivių bendra- 
bučiams.

Emilijos Vileišienės var
das Vilniaus krašte yra ge
rai žinomas. Iki paskuti
niųjų savo gyvenimo dienų 
velionė sielojosi ir rūpinosi 
Lietuviškojo jaunimo reika
lais. Ji palaidota Vilniuje, 
Rasų kapinėse, Rugpiučio 
mėn. 29 d. Tose kapinėse 
yra palaidoti ir kiti Vilei
šių giminės nariai, 
tuvėse dalyvavo ir 
Lietuvos visuomenės 
vai.

Laido- 
Nepr. 
atsto-

KAIP BUS RENKAMAS 
LIETUVOS SEIMAS

GRAIKAI RENGIASI 
BALSUOTI

Atėnai, Graikija. — Grai
kijos valdžia paskyrė bal
savimus Lapkričio 3, nubal- 
savimui, ar žmonės nori 
renkamos valdžios ar mon
archijos, su karalium..

TRIS NUŽUDĖ ŠEIMOS 
PEŠTYNĖSE IR NUIŠOVĖ

Newark, N. J. — Charles 
R. Greary, 938 S. 20th St., 
nužudė savo brolį, du dėdes 
ir, pašaukęs policija telefo
nu, pat nusižudė. Žudinės 
priežastis nežinoma.

Kaunas. — (Tsb) — Ne
senai Lietuvos Prezidentas 
pasirašė ir paskelbė naują 
Lietuvos Seimo rinkimų Įs
tatymo pakeitimą. Pagal 
tą pakeitimą, rinkti Seimą 
dabar turės teisės Lietuvos 
piliečiai, ne jaunesni, kaip 
24 metų amžiaus, o būti ren
kama is į Seimą—ne jaunes
ni, kaip 30 metų amžiaus. Į 
Seimą negali butirenkamį 
tie asmenys, kurie pri
ėmė Lietuvos pilietybę, bet 
kartu turi ir svetimos vals
tybės pasižadėjimą priimti 
juos tos valstybės piliečiais; 
asmenys, priklausę pile or
ganizacijos, kuri yra teis
mo pripažinta turėjusi tiks
lą atimti Lietuvos neprik
lausomybę arba atplėšti Lie
tuvos teritorijos dalį, jeigu 
nuo to teismo pripažinimo 
nėra praslinkę 5 metai. Sei
mo rinkimuose negali daly
vauti teismo nusmarktieji 
arba j teismą patraukti at
sakomybėn piliečiai, rinki
mų metu esantieji namuose 
suimtiesiams.

Be šių naujienų, į Įstaty
mą yra Įvasta ir dar kai ku
rie pakeitamai. Ankščiau 
būdavo patiekti rinkti išti
si sąrašai ir rinkikai turė
davo balsuoti už visus są-

rašus. Dabar bus balsuoja
ma ne už sąrašus, bet už 
Atskirus asmenis. Lietuva 
ir kiekviena Apygarda 
rinks tam tikrą tstovų skai
čių. Kiekvienas balsuoto- 

į jas galės balsuoti už tiek as
menų, kiek jo apygardoje 
bus renkama Seimo narių. 
Tuos asmenis jis dabar ga
lės laisvai pasirinkti iš kan
didatų sąrašo. Už kiekvie
ną pasirinktą kandidatą, 
balsuotojas galės paduoti 
tik vieną balsą. Bus balsuo
jama spausdintomis korte
lėmis. Jose bus pažymėta 
vieno kandidato pavardė, 
vardas, amžius, užsiėmimas. 
Visų kortelių išvaizda bus 
vienoda ir bę jokių ženklų. 
Rinkimų dieną nebus varo
ma jokia agitacija.

Išrinktieji į Seimą atsto
vai, pradėdami eiti pareigas 
turės dutoi priesaiką arba 
iškilmingą pasižad ėjimą. 
Priesaika bus tokia: „Pri
siekiu Visagalio Dievo aki
vaizdoje, kad busiu ištiki
mas Lietuvos Respublikai, 
saugosiu Lietuvos ir Valsty
bės Konstituciją ir kitus 
Lietuvos Valstybės . įstaty
mus ir sąžiningai eisiu Sei
mo nario pareigas, laip, Di
eve, man padėk”. O iškil
mingas pasižadėjimas bus 
toks: “Pasižadu, kad busiu 
ištikimas Lietuvos Respub
likai, saugosiu Lietuvos Val
stybės Konstituciją ir kitus 
Lietuvos Valstybės įstaty
mus ir sąžiningai eisiu Sei
mo nario pareigas. Teese, 
kaip pasižadu”. Seimo na
rys, kuris atsisakys duoti 
priesaiką arba iškilmingą 
pasižadėjimą, nustos buvęs 
Seimo nariu.

Tuo pačiu laiku buvo pa
keistas ir Klaipėdos krašto 
Saimelio rinkimų įstatymas. 
Pakeitime sakoma, kad į 
Seimelį negalės būti renka
mi tokie patys asmenys, ku
rie negali būti renkami į 
seimą. Pakeitimu įvedama 
ir nauja tokia pat, kaip ir į 
Seimą, rinkimų tvarka, Pa
galiau ir Klaipėdos krašto 
atstovams nustatyta priva
loma priesaika arba iškil
mingas pasižadėjimas.

Taigi,

KLAIPĖDIEČIAI REN
GIASI PRIE RINKIMŲ
Klaipėda. — (Tsb)—Kaip 

žinoma, Klaipėdos krašto 
Seimelo rinkimai paskirti 
Rugsėjo 29 dieną.
laiko jau nedaug. Dėlto to 
krašto Lietuviai paskuti
niųjų metu pradėjo labai 
smarkiai ruoštis Seimelio 
rinkimams. Kai tik direk
torijos pirmininkas pasky
rė vyriausiąją rinkimų ko
misiją, Lietuviškos organi
zacijos tuojau išstatė sa.o 
kandidatų į Seimelį sąra? 
Klaipėdos krašte busim 
Seimelio rinkimais yra di
delis susidomėjimas. Jiems 
taip pat ruošiasi ir kitos 
krašto gyventojų grupės.
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KORESPONDENCIJOS

Lietuvių Moterų Rankdarbiai 
Laimėjo Antrą Ir Trečią Pre
miją Michigan Valstijos Parodoj

Nuo Rugpiučio 30 iki Rug
sėjo 8, čia buvo Michigan Val
stijos Paroda, Valstijos Paro
dos Vietovėj, (State Fair 
Grounds).

Šiame “Pasaulio Automobilių 
Mieste,” po obalsiu, “Si Quae- 
ris Peninsulam Americanam, 
Circumspice,” (Jei žingeidauji 
Amerikos pussaliu, apsidairytk), 
Lietuvos moterų rankdarbiai 
laimėjo antrą ir trečią premiją, 
ir buvo papuošti premijų kas
pinais, stovėjo parodoje prieš 
visą publiką visą parodos laiką— 
dešimts dienų.

Parodoje buvo išstatyta, tarp 
kitų dalykų, iš visos Michigano 
Valstijos visokie moterų rankų 
išdirbiniai, Moterų Name. Kad 
Lietuviai irgi neatsiliktų, ponios 
Onos (Žilinskaitės) Aksomaitie- 
nės sumanymu ir pasidarbavimu, 
buvo surengta Lietuvių Moterų 
Rankdarbių Skyrius, kurį va
dovavo pati poni Aksomaitienė.

Iš visų įsiregistravusių tau
tų bei grupių buvo parodoje su
daryti atskiri skyriai, kaip tai: 
įvairių tautų siuvinių, mezginių, 
ir kitokį skyriai.

Rugpiučio 29 d., prima ati
darymo Parodos, teisėjai pra
nešė laimėjimus, ir pasirodė kad 
ponios Aksomaitienės rinkinys 
— siuvinai ir mezginiai iš Lie
tuvos—laimėjo antrą ir trečią 
prizą. Tada Parodos Vedėjas 
(Superintendentas) Lietuvių 
Skyriaus Vedėją, ponią Akso- 
maitienę, pasveikino ir padėko 
jo. Teisėjais buvo p-lė. Mar
garet Eckhardt, ir p. Edward 
Marshall. Parodos Prižiūrėto
jai: poni Blaine Colman,, Vedė, 
ja; poni Charles Anderson, Pa
dėjėja, ir poni Fiske Lockwood.

Darbo Dienoje, Paradoj daly
vavo per 100,000 žmonių, tarpe 
jų ir Valst. Gubernatorius,Fitz
gerald, ir Henry ir Edsel Ford 
automobilių išdirbėjai, ir apžiu- 
dėjo visus eksponatus.

Parodoj dalyvavo 242,487 su
augusių žmonių ir 35 tūkstan
čiai vaikų.

Sveikiausių Vaikų Kontestas 
Neįvyko

Toj pačioj Parodj turėjo įvyk
ti Sveikiausių Vaikų Kontestas. 
Buvo įregistruota 200 vaikų. 
Bet kai pasirodė ženklai paraly- 

tai kontestas buvo at
neš Sveikatos Depart- 
nepatarė vaikus gru-

žiaus, 
šauktas, 
mentas 
puoiti.

Žinių-Žinelės.
Marijona Satulaitienė, 
tik pusamžė. Tapo pa- 
Trečiadienyje, Rugsė- 

, su bažnytinėmis apei- 
;v. Jurgio Bažnyčioje, 

vieni iš pir-

Mirė 
būdama 
laiduota 
jo 11 d. 
gomis :
Satulaičiai buvo 
raujų organizatorių ir parapi- 
jonų šv. Jurgio Parapijos. Jie 
taipogi buvo Detroito pirmieji 
Lietuviai-pionėriai, nes čia at
vyko prieš 20 metų.

Petro ir Onos Banionių sūnų, 
Petrą, automobilis sužaidė su
laužė koją. Jis guli ligoninėje.

Detroito žiedas.
SODUS, MICHIGAN

Michigano Valstijos didžiau
sia išdirbystė, tai gaminimas 
plieninių žingų — automobilių,

Bet didelius pinigus Į Michigano 
Valstiją suveže ir turistai. 
“Chicago Tribune” sako:

“Michigano galingiausia pra
monė — automobilių išdirbystė 
— gali didžiuotis savo vienais 
iš geriausių metų, bet valstijos 
antroji didžiausia pramonė — 
turizmas ir rezortai — jau pa
siekė visų laikų aukščiausj laips
ni. Kol Darbo Dienos šventės 
praėjo, ši pramonė atnnš.ė $300- 
000,000 turistų pinigų tvaną į 
šią' valstiją, ir nutiesė čia kelią 
atnaujinimui gerų laikų.”

Tas pats laikraštis tą straips
ni baigia sekančiai:

“Tuo pačiu laiku sezonas 
merikos Upių” pakrančiuose 
toli nuo pabaigos. Pradžia 
denio ir “Bobų Vasara” čia
rodo gamtą jos gražiausiuose 
vaizduose.

“J. J. Bačiunas. — kurio 
baro Ūkis, Į pietryčius 
Benton Harbor, nuo senai
žinoma kaipo Chicagiečių susi
rinkimo vieta, — praneša, kad 
jis, su daugelių kitų vasarvie
čių savininkų, laikys savo vietą 
atvirą iki pabaigai Spalio. Jis 
pasitikti kad beveik visi bus 
pasigėrėję Michigano grožiu iki 
to laiko.” Svečias.

moninkas, siūdamas kepures ne
menkai pelnė, nes iš savo ama
to kas mėnesis gaudavo įeigų 
po $100, o vienok pasidavęs 
vargšu-bedarbiu, ėmė iš val
džios pašelpą. Užtai jis dabar 
bus traukiamas teisman kaipo 
valdžios prigaudinė toj as.

dar 
ru- 
pa-

DIDINA MOKESČIUS
Miestas visiems gyventojams, 

turintiems turtą, nusprendė pa
kelti mokesčius šeštu nuošim
čiu, todėl be tų paraginimų, ku
rie jau išsiuntinėta, netrukus 
bus išsiųsta nauji paraginimai, 
kad mokesčius mokantieji už- 
simokėtuų ir priedus. Tokiu 
budu manoma mokesčių už 
šiuos metus surinkti $59,800,- 
000, arba trimis milijonais do- 
liarių daugiau negu buvo su
rinkta už pernykščius metus.

Ta
li uo 
yra

BOMBA PRIE KLEBONIJOS
Rugsėjo 14 dienos rytą prie 

duiių senjų katalikų Lietuvių 
klebonijos, po No. 3509 So. Un 
ion gatvės, plyšo dinamito bom
ba ir padarė nežymių nuostolių. 
Pašaukta policija apžiurėjus ap- 
gadytą prieangį, užvedė tyrinė
jimus, kad patyrus kas bomba 
pametė. Kunigas Stasys Lin
kus aiškino, kad galbūt tai dar
bas darbininkų unijos narių, kad 
nubaidžius prie bažnyčios dir
bančios parapijomis darbinin
kus, unijai nepriklausančius 
Policija areštavo netoli gyvenu
sį E. McDermont, kuris yra 
vežikų unijos pirmininku, ta
riaus šis sakosi nieko nežinąs 
ir ieko blogo Kunigui Linkui 
nė jo parapijonams daryti ne- 
turiąs priežasties.

JOSUT1ENĖ IR SAVICKAS 
TEISME

H. Jasutiene, gyvenanti prie 
49 gatvelės Ciceroj, patraukė 
teisman V. Savicką, artimą sa
vo kaimyną, už įžeidimą. Tei
sėjui Sanduski klausinėjant, 
viena ir antra pusė pripažino, 
kad Savickas tepliodamas tvo
rą, susibarė su 
pusėj stovėjusia 
staroji priėjus 
ėmė jį plūsti ir 
vardžiuoti, taip,
netekęs kantrybės, pavilgęs tep- 
tuvą i raudoną dažą ir tėškęs 
Jasutienei per burną. Užtai 
Jasutiene savo kaimyną apskun
dė teisman už įžeidimą. Tei
sėjas viską išklausęs, abudu pa
balęs ir liepęs taikoje 
taip kaip kaimynams 
ga, abudu paliuosavo.

tvoros kitoj 
Jasutiene. Pa
arti Savicko, 
negražiai pra- 
kad Savickas

gyventi 
reikalin-

GAUDAMAS $100,
PAŠELPĄ

S. Lipson, turįs kepurių siu
vyklą prie So. Kallov gatvelės, 
tapo areštuotas už valdžios ap
gaudinėjimą. Lipson kaipo pra-

ĖMe

I
 REIKALE VISOKIOS APDRAUDOS

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musu pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir
miau šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuvių Real Estate 
ir Apdraudos Agentūraį U. I’. MI LIULIS

į 6606 Superior Ave. Cleveland HEn. 6729

KATALIKŲ VAJUS
Kardinolas Jurgis Mundelein 

įsakė visoms Chicagos katalikų 
bažnyčiome ateinančią savaitę 
surengti vajų prirašymui nau
jų narių parapijoms ir kata
likiškoms draugijoms. Vajų 
tvarkyti pavesta pralotai Jokū
bui Horsburg. Kardinolas tiki, 
kad savaitinis vajus duos 150- 
000 naujų narių parapijoms ir 
katalikiškoms draugijoms Chi
cago j. LSB.

Šlaunies Vestuvės
Rugsėjo 2 d. apsivedė Stasys 

Oleknavičius, Antano ir Onos 
Ųleknavičių sūnūs, su p-lė. Adele 
Rakauskaite, iš Clevelando. šliu- 
bas buvo buvusioj Lietuvių Šv. 
Petro Bažnyčioje, Akrone; o 
šliubą davė laike mišių Kun. 
Karužiškis, iš Clevelando; šliu
bą duodant, per mišias, vietos 
Kun. Mahoney labai gražiai gie
dojo.

Po šliubo jaunavedžiai sugrį
žo pas pp. Oleknavičius, kurie 
gražiai ir meilingai pavaišino 
jaunavedžius ir sevčius. Tarpe 
žymesnių svečių buvo Kun. Ka
ružiškis, Kun. Mahoney, Kun. 
Kuliava; Klerikas, B. Bartuse
vičius, pp. Sadauskai, jaunosios 
tėvas, p. Rakauskas, ir kiti. 
Jaunavedys, Stasys Oleknavi
čius, yra Lietuvių Draugiško 
Klubo narys ir buvo to Klubo 
pirmininku per daug metų. Jis 
taipogi yra uolus ‘Dirvos’ skai
tytojas. Jaunavedė taipogi bu
vo veikli tarpe Clevelando Lie
tuvių draugijų. — Linkėtina 
jaunavedžiams ilgiausių ir lai
mingiausių metų.

Try Geradarės
Nesenai čia mirė pavargėlis. 

Adomas Alšauskas. Jis buvo 
rastas jo gyvenimo vietoje ne
gyvas. Neesant kuo jo kūną 
palaidoti, trys geradrarės: Ve
ronika Rudienė, Ona Jankaus
kienė ir A. Bakulienė, sulinko 
aukų, ir palaidojo mirusį Glee- 
dale Kapinėse, Rugsėjo 12 d. 
Iš laidotojo Billows koplyčios 
nemažai žmonių automobiliuose 
palidėjo į kapines ir prie kapo 
pasakė kalbą Benis Verseckas, 
Antanas Rudis aukų rinkėjoms 
leidė varloti savo automobilj.

žinutes
Susirgo Albertas Daukintis. 

Gydosi namie.
Atstogavo Chicagoje p. J. 

Mačerauskas. Jis ten aplankė 
A. Bartkų, Veroniką Balsienę, 
A. Kalvaitį, Paliulionius ir Ba- 
kutienę.

Oleknavičių jaunavedžiai pra
leido “medaus dienas” Niagara 
Falls, New Yorke, Washington, 
D. C., grįždami sustoję Cleve- 
lande ir aplankė St. Alexis Li
goninėje pažįstamą Kunigą Sul
livan, grįžo į Akroną.

Kalnas.

KAI DALGIAI SKAMBA LIETUVOJE

Paš- 
gyve- 
Neck,

iš Ke-
Phila-

Marė (Min- 
Providence,

Ignas, kilęs
Nadas Rastenis

Gražu, gražu mus Lietuvoje, 
Kai dalgiai skamba rytmetyje 
Ir saulė teka už beržyno!
Tik vienas Lietuvis bežino
Ir Lietuvė suprasti gali, 
Kokie vaizdai dabina šąli, — 
Kai dalgiai skamba Lietuvoje.

Ir miško paukščiai čiulba, gieda, 
Rasužė vilgo žolę, žiedą;
Kvapai gėlių ir šviežio šieno
Svaigina sielą visą dieną.
Sesutės grėbia ir dainuoja, 
Linksmais aidais laukai liūliuoja, —
Kai dalgiai sakmba Lietuvoje.

Lietuvoje, 
siūbuoja,

Smagu, smagu mus
Kuomet laukai jura
Ir aukso varpos, sprindžio ilgio, 
Palenkia galvas smūgiui dalgio; 
Tai žemdirbis, ir sunkiai mitęs, 
Sulaukia sau šviežios duonutės — 
Kai dalgiai skamba Lietuvoje.

MUSŲ ŽYGIAI
Balys Gaidžiunas

Atėjom pavasariu saulę palenkti,
Laimę išarti juodam arime.
Ko, motin, senoji, tarpuvartėj verki, 
Ei vyrai, į laimę rytojaus eime!

Parskrendančius paukščius erdvėj 
pažabosim,

. Mus noras — j rytdienos džiaugsmą. 
Kai josim už šalį, ant juodbėrių josim. 
Kiekvienas ne beržu, bet ąžuolu augsim.

Atėjom pavasariu saulę palenkti, 
Laimę išarti juodam arime.
Ko, motin, senoji, tarpuvartėj verki, 
Ei vyrai, į laimę rytojaus eime!

RUSŲ DAINA
(Vichožu Odin Ja Na Dorogu)

Vertė Nadas Rastenis
einu aš vienas sau kelionėj, 

vingiuojąs! keliai; 
maldauja dangų kloniai, 
kažką kugžda patyliai.

Ak, 
Miglyinei 
Pusnakty 
žvaigždės

mėlynė stebuklinga,Skliautose
Žemė miega užmiršties tvane.
Kogi, kogi mano sielai stinga?
Laukiu ko? Masina kas

Juk nelaukiu savo amžiuj 
Ir negaila praeities visai. 
Tik 
Tik

ramybės man 
užmigti noriu

ne tuo miegu

mane

nieko,

ieškoti 
aš liuosai.

lieka,

klastingo kapo 
budrias akis:

Bet
Amžinai užmerkt 

krūtinėj noriu jausti kvapą, 
ramiai plaktų jautri širdis.

Dar
Kad

Kad man miegant švelnią vėsą teiktų 
Aržuolai, galingi milžinai;
Kad ju lapai prielankiai šlamėtų 
Man po jais sapnuojant amžinai.

WILKELIS FUNERAL HOME
Licensed Funeral Director 

6522 Superior Avenue
NORINTIEMS KAMBARIUS DUODAME VELTUI.

Palaidojimo kaštai priklauso nuo šeimos išgalės ir noro. Vienok 
musų patarnavimas, užjauta, simpatija ir prielakumas yra visiems 
lygus, be tsižvelgimo į kaštus.

Patarnavimas greitas, aukščiausios rūšies ir vi-ais atžvilgiais mo
demiškas.

HEnderson 9292

PAIEŠKOMI
ČEPINSKAS, Mykolas, gimęs 

1878 m., Dargaičių km. 
vitinio v., Šiaulių apskr., 
nęs Brooklyn ir Great 
N. Y., vadinęsis šulou.

GAILIUS, Stasys, kilęs 
dainių apskr., gyvenęs 
delphia, Pa.

GELUMBAUSKAI, Mikas, 
Ona (Pajaujienė) ir Antanina 
(Galinienė), kilę iš Kalvarijos 
apylinkės, Marijampolės apskr., 
turtas Lietuvoje pavojuje.

LITVINSKAS, Jonas, gyve
nęs Manchester, Conn, pas Ka
rolį Karpušką, kilęs iš Rumšiš
kių apylinkės, Kauno apskr.

AUGUSTIENĖ-GARBEVIČIU- 
TE, Adelė, gyvenusi Richmond 
Hill, L. L, New York.

ASKEVIČIAI, Aromas, Moni
ka (Palionienė) ir 
kauskienė) gyvenę 
R. L

ADOMAVIČIUS,
iš Lužikšų km., Žiežmarių v., 
Trakų apskr.

ANDRIULIS, Pranas, kilęs iš 
Kretingos apskr., gyvenęs Mor
gantown, W. Va.

BUTEGENIS, Juozas, kilęs iš 
Telšių apskr., gyvenęs Roches
ter, N. Y.

BAGDONAVIČIUS, Juozas, 
Amerikon atvykęs iš Odsesos.

BRAžICKAS, Simonas, kilęs 
iš Ašmenos apskr.

BRAZIAI, Juozas ir Aleksan
dra, bei ANDRIUNAI, Aleksan
dra ir Raulas, prieš karą gy
venę Bostono apylinkėje.

BUTRIMAVIČIAI, Jonas, Juo
zas ir Daminas, gyvenę Lime
kiln, Mass., kilę iš Semeliškių 
valsčiaus, turtas pavojuje.

ČUROVAS, Afanasijus, kilęs 
iš Užusalių, Kauno apskr.

DIRSĖ, Simonas, gyvenęs 
Philadelphia, Pa., kilęs iš Pane
vėžio apskr.

DEVICIJONAS, Juozas, kilęs 
iš želvos v., Ukmergės apskr.

KAVALIAUSKAS, Antanas, 
kilęs iš Šiaulių apskr., gyvenęs 
Čikagoje.

KURAS, Juozas, gyvenęs Ho
boken, New Jersey.

KUZMINSKAS, Stasys, Pet
ro s., gimęs Šiauliuose, gyvenęs 
Baltimore, Marylanr.

KAUPAS-KAUPELIS, Jonas, 
gyvenęs Rockfori, Ill., Aberdeen 
Washington, Amerikos karo ve
teranas (10-2272).

KERBEL1S, Vladas, kilęs iš 
Šiaulių apskr.

MILINKEVIČIAI, Jonas ir 
Petras, Petro s., gyvenę Pitts
burgh, Pa.

MILAšAUSKAS, Tadas, kilęs 
iš Nemakščių v., Rasenių a., 
gyvenęs Brooklyn, New York.

MIKUČIONIS, Antanas, kilęs 
iš Veprių v., Ukmergės apskr., 
ūkininkas.

MARČIULAITIS, Kazys, pa
sivadinęs Charles May, gyvenas 
Connecticut v.

MEGELINSKAS, Bernardas, 
eiles iš Trakų a., gyvenęs Scran-I 
ton, Pa. f

MACKEVIČIUS, Jonas, kilęs 
š Beviršių km., Liubavo v., gyv. 
Kanadoj e.

NORKUS, Antanas, gyvenęs 
Seattle, Wash., kilęs iš Bartinin
kų v., Vilkaviškio apskr.

PAKULIS, Walter, gyvenęs 
New York, New York.

PADELSKAS, Juozas, gyve
nęs McKees Rocks, Pa.

PETRAUSKAI, Antanas ir 
Petras, kilę iš Blindžiakupsčio 
l:m., Vaiverių valsčiaus.

RAZMA, Juozas, gyvenęs pas 
Meškelienę, Bridgeport, Conn.

RADŽIŪNAS, Vladas, gyv. 
Port Chester, New York.

RAPA LIS, Stasys, gyvenęs
I j Carmel, Pennsylvania.

RINKEVIČIUS, Aleksandras, 
įgyvenęs Lowell, Mass.
, STUMBRYS, Leonas, kilęs iš 
Vaitkumi km., Panevėžio apskr.

ŠVELNYS, Petras, gyvenęs
I Waterbury, Conn, ir Maine val-
I stybėje.

SABAITIS. Juozas, kilęs iš 
! šakiu askr., gyvenęs Brooklyn, , 
N. Y. I

ŠREIDERI^. Jonas, Kazio s., 
gyvenęs Somerville, Mass.

SKUKAUSKAS, Julijonas, 
Jono ir Juczupatos Petraškevi- 
čiutės sums, gyvenę Bostono 
apylinkėje.

ŠUMKAUSKAS, Juozas, kilęs 
iš Kailinių km., Seinų a., gyv. 
Luzerne, Pennsylvania.

ŠAKALNIS, Edvardas, neva 
miręs Naugatuck ar Waterbury, 
Conn.

VOLKAVIČIAI. Jonas ir Juo
zas, Leonardo s., gyvenę Broo
klyn, N. Y.

VETEIKIS, J., gyvenęs Maids- 
ville, W. Va., kilęs iš Rokiškio 
apskr.

ŽIČKAITĖ, Petronėlė, neva 
karo slaugė, žuvusi kare.

GEDVILAS, Jeronimas, gy- 
venęs Bostono apylinkėje.

GITTEMORE, James, gyve
nęs Bostone ir apylinkėje (10- 
1536).

JAKAS, Teofilius, pasivadinęs 
THEODRE JACKSON, gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

KLI-UČNIKAS, Stasys, gyve
nęs Pennsylvanijoje kilęs iš 
Simno apylinkės.

KLEMKA, Jonas, Antanas ir 
Ona, Jokūbo ir Eližbietos vai
kai, kilę iš Pandėlio-Panemunio 
v., Rokiškio aps.

IEŠKOMIEJI arba apie juos 
ką žinantieji teikitės atsiliepti 
adresu: —Consulate General of 
Lithuania, 11 Waverly Place E. 
New York. N. Y.
Lietuvos Generalinis Konsulatas

Antanas. Iš- 
1914, gyveno 
St., Detroit,

PAIEŠKOJIMAS NO. 70.
šie asmenys giveną Ameriko

je yra ieškomi:
GAJAUSKAS, 

vyko Amerikon 
3589 Roosevelt 
Mich.

MILERIAU Juozas, Vincas ir 
Aleksas. Kilę iš Tauragės Aps
kričio. Tūlą laiką gyveno Chi
cagoje.

ZELECKINENĖ, (Mileraitė) 
Jieva. Kilus iš Tauragės Aps-. 
kričio. Gyveno Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ii- kiek
vienas kas ką nors apie juos- 
žino prašomas suteikti žinių. 
Bent kokia žinia bus brangiai 
įvertinta.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 E. Bellevue Place 

Chicago, Illinois.

MALLET CREEK, OHIO
Rugsėjo 7 d. prakilnios p-lės. 

Ona ir Juzė Ramanauskaitės 
surengė savo tėvams “Surprise 
Party.” Pokilyje jos pačios gra
žiai dainavo Lietuviškas dainas. 
Tai graži Lietuvių šeima. A- 
part kitų, iš Akrono dalyvavo 
pp. A. Ružiai, J. Salasevičius, 
J. Brazas, Perone Tamašaus
kienė, ir kiti. Pasivaišinę, pa
dainavę ir pasikalbėję svečiai 
vėlumoje išsiskirstė.

Ilgiausių metų pp. 
auskams ir jų gražiai 
kai šeimai 1

Raman-
Lietuviš-

Kalnas.

Didžiausia ir Gražiausia
LIETUVIŠKA VALGYKLA

Duodame j stalą skaniausius 
valgius ir visokius legališkus 

GĖRIMUS
6824 Superior Ave.

SSr* 3 CENTAI
Rašydami “Dirvos” Redakcijai 
arba Administracijai kokius pa
klausimus visada įdėkite 3c paš
to ženklelį atsakymui.

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

Apdraudžia narutis nuo ugnies, 
tornados, taipgi namų baldus ir 
automobilius; prie to apdraudžiu 
nuo sužeidimu ir parūpimi kitokių 
apdrauda. Jeigu baigiasi jūsų 
apdrauda ant namo ar kitko, duo
kit man ją atnaujinti.

C. F. Petraitis 
6702 SUPERIOR (viršuje) 

Telef. HEnd. 5699



LIETUVIŲ TAUTOS PASKIRTIS
PROF. Z. ŽEMAIČIO PASKAITA

PATEIKTA PIRMAM PASAULINIUI LIETU
VIŲ kongresui, kaune^

(Tąsa)
Artimesnioji Lietuvių tautos 

praeitis kupina jos vaikų did
vyriškų pastangų gelbėti tautą, 
šviestis ir šviesti savo brolius. 
Apie tai byloja turtinga musų 
tautos pranašų ir veteranų, mi
rusiųjų ir dar tebegyvenančių, 
istorija. Jų iš pirmos pažiūros 
kukliuose, bet pasiaukojimo ir 
artimo meilės kupinuose dar
buose slepiasi daugiau morali
nės vertybės, tad ir auklėjamų
jų elementų, negu didžių, dažnai 
labai kruvinų, užkariautojų ar
ba didelių technikos bei kapita
lo laimėtojų triukšminguose tri
umfuose. Pratinti savo vaikus 
gerbti, pamilti tokius darbus ir 
sekti jais, reiškia — išugdyti 
juos morališkai aukštai vertin
gomis asmenybėmis.

Lietuvių tauta, kaip matome, 
gali ir turi tai padaryti ir čia 
yra jos svarbi paskirtis, svar
bi jai pačiai ir visai žmonijai, 
kuriai turi rūpėti kad jos na
riai - tautos butų sveiki ir mo
rališkai vertingi

Lietuva Netrokšta Tapti 
Imperiją

7. Musų tauta neskaitlinga, 
jos sukurtoji valstybė kukli ir 
nesvajoja ateity tapti kokia im-
perija. Tad ar gali joje susi
daryti pakankamų sąlygų, pa
lankių visapusiam žmogaus as
menybės išugdymui ? Ar ne 
daugiau teikia tokių galimumų 
didžiosios tautos ir valstybės? 
Yra tokių hypotėzių ir teorijų.

Tačiau tikrovė rodo ką kita.
Didžiosiose tautose ir valsty

bėse gyvenimas, kaip lengvai 
pastebime, sumechanėjo. žmo
gus ten viršta kaž kokiu menku 
danteliu milžiniškoje mašinoje 
ir pats sumašinėja, vis tiek, ar 
jis dirbs fabrike, ar valstybės 
valdymo aparate ar net visuo
menes darbe. Jis išmoksta grei
tai ir tiksliai atlikti vienintelį 
nesudėtingą veiksmą ir jj kar
toja diena dienon, metų metus 
Aišku, kad jo visa psichika il
gainiui turi sumenkėti, subied- 
nėti, atbukti. Tokiose sąlygose 
žmogus turi atkristi j kažkokį 
primityvumą — ir atkrinta. Jo 
papročiai tampa keisti, šiurkš
tus, dvasiniai interesai siaurėja: 
jausmų pasaulis ima tenkintis 
tokiais dalykais, kurie anksčiau 
butų buvę laikomi laukinių žmo
nių pramogomis: boksai, viso
kios nenaturalės rungtynės, da-
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bartinė laukinė muzika ir kitos 
stačiai beprasmės pramogos. 
Tokių žmonių masės legvai duo
dasi bet kur nukreipiamos net 
prieš jų pačių interesus.

Tiesa, greta to iškyla kai ku
rios neskaitlingos stiprios as
menybės — kapitalo aristokra
tai, sumanus įmonių vedėjai, 
masių vadai. Tačiau žmonija 
vis dėlto eina ne ta linkme, kad 
pati, visa mase, morališkai 
smuktų, menkėtų, sutiktų tap
ti lyg ir kokiu mėšlu, kad tik 
iš to išaugtų paskiros puošnios 
gėlės. Jos tendencija, rodos, 
yra kita: nuolat kilti, tobulėti, 
sąmonėti visu frontu, visuose 
savo nariuose.

Tikrovė mus mokina, kad 
dvasiškai pilnesnėms ir morališ
kai vertingesnėms asmenybėms 
išaugti geresnts, ar bent neblo
gesnes, sąlygas teikia mažes
nės tautos ir valstybės, negu 
didžiulės. Didžiosios sumašini- 
no, sumaterialino žmogų, visuo
menę, tautą — gresia sumecha
ninti ir visą žmoniją. Kas iš 
to seka, baugu ir pamanyti. 
Laimė, jau dažniau pasigirsta 
balsų, keliančių dvasios protes
tą prieš tokį šiurkštų materia
lizmą. žmonija pasiilgsta ii’ 
toliau labjau pasiilgs žmogaus.

Lietuviai Turi Pasilaikyti 
Nesumechanintais

Lietuva čia turi ir gali patar
nauti žmonijai, išsaugodama ne
sumechanintą, ' pilnutinį žmogų, 
kaip ji per amžius rūpestingai 
išsaugojo šiaudinėje pastogėje 

I savo sielą. Tai tvirtindami ne- 
sijuntame esą koki fanatikai ir 
nelaikome Lietuvos kažkokiu 
žmonijos Mesiju, kaip kad savo 
laiku Lenkai buvo persisunkę 
savo Lenkišku mesijanizmu, ji
ems Lietuvio (!) Taujėniškio, - 
Towianskio sukurtu. To liguis
to mesijanizmo nenatūrali sėk
la daugelio Lenkų dvasioje davė 
skaudžių vaisių Lenkijos pa
vergtosioms tautoms ir net su
daro pavojų visuotinei taikai 
Mes anaiptol nenorime piršti 
musų tautai kaž kokio ypatingo 
mesijanizmo. Mes tik reiškia
me įsitikinimą, kad žmogų žmo
nijai išsaugos ir grąžins ne di
džiosios, bet mažesniosios tau
tos ir valstybės, tad Lietuva ir 
čia turi gražios progos suvaidin
ti vieną žymesniųjų vaidmeniu.

Tam ji turi daug palankių 
sąlygų, glūdinčių dalinai tau
tos dvasioje, dalinai susidariu
sios gyvenimo sąlygose. Lie
tuviuose iš prigimties yra stip
rus individybės jausmas. Jis, 
deja, dažnai padaro juos žmo
nėmis, linkusiais peštis ir dėl 
mažmožių, nesugyvenamais, bet 
tai jau kraštutinumai. Lietu
viai pasižymi gilia jausmų kul
tūra, gavusia savo išraišką gra
žiose, melodingose, Lietuvių la
bai mėgiamose dainose, gražiuo
se, plačiai pasklidusiuose tauti
niuose ornamentuose, audimų 
raštuose, gėlių, darželių pamė
gime ir pan. Musų tautoje daug 
patvarumo, stiprus sveiko kon
servatizmo jausmas, einąs dar
niai ranka rankon su mokėji
mu pasisavinti ir moderninės 
kultūros pradus, atmetus jos 
netikrus vaisius. Didinga ir 
kupina gražių nuopelnų žiloji 
Lietuvių tautos praeitis, ryškio
mis ir kilniomis asmenybėmis 
šviečia mums tautinio atgimi
mo pranašų ir veteranų gady
nė.

Tiesa, greta gražių ir kilnių 
tautos h’ .valstybės atgimimo

gadynės asmenybių, iškilo ir ei
lė mažaverčių, morališkai pakri
kusių žmogystų. Bet tai yra 
nenormalios išimtys, greičiau 
svetimybės. Tuo nenusižengė 
nė vienas musų senųjų tikrų 
veikėjų ir tautos darbininkų. 
Tokiais pasireiškė tik kai kurie 
prisiplakėliai, karjeristai, daž
nai svetur išaugę, atsiradę mu
sų tautinio darbo lauke tik ta
da, kai jau susidarė jame gali
mumų daryti karjeras ir daž
nai — nešvarius biznius vary
ti. čia neturi būti dėlto pa
grindo nusiminti ir abejoti tau
tos gajumu. Tokie dalykai ir 
visur dedasi, tik dar kur kas 
didesnui mastu ir reiškiasi bjau
resnėmis formomis.

Kai kas linksta paabejoti, ar 
gali neskaitlinga tauta ir nedi
delė valstybė suvaidinti bent 
kiek žymesnį vaidmenį žmoni
jos dvasiniam gyvenime. To
kiems abejotojams galime nu
rodyti, kad žmonijos civilizaci
jos istorijoje sprendžiamąjį 
vaidmenį suvaidino ne didžio
sios tautos (pav. kinų), bet 
neskaitlingos graikų, žydų, ar
abų tautelės. Ir dabar paste
bime, kad savo bendru kultū
ringumų ir giliu žmoniškumu 
ima pirmauti Europoje kaip tik
tai mažesniosios tautos ir vals
tybės.

Lietuva Jungia Rytų Ir Vakarų 
Civilizacijas

iškėlė 
išaiš- 
nepa-
“Sur

«8. Visuotinės civilizacijos kū
rimosi eigoje Lietuvių tautos 
paskirtis yra taip pat didelė ir 
svarbi — jungti Rytų ir Va
karų civilizacijų elementui. Tą 
berods pirmas pastebėjo, 
aikštėn ir gražiai rimtai 
kino prof. St. Šalkauskas 
prastai įdomioje knygoje: 
les confins de deux monde.V’ 
(“Dviejų pasaulių pasieny,” 
1916).

Visiems gerai žinoma, kad va
dinamosios Rytų ir Vakarų ci- 
vilzacijos ryškiai skiriasi savy
bėmis ir kilme. Pirmoji jų pa
grįsta ir persisunkusi daugiau 
jausmo, antroji — tautų ir val
stybių — beveik visuomet ėjo 
kovos žinoma, fiziniams susi
rėmimams dažniausia sudarė 
pagrindo valstybių ii’ tautų san
tykiuose gludėję materialiniai)
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interesai, bet buvo atkaklių 
žiaurių kovų ir dėl grynai dva
sinės sferos reikalų (tikybų). 
Bet kaip paskiras žmogus tada 
bus pilnutinis, tobulesnis, har
moningas, kai jo proto pasaulis 
darniai sugyvens su jausmų pa
sauliu, taip ir žmonija bus viso
keriopai tobulesnė, jei ji persi
sunks abiejų sakytų civilizacijų 
elementais, kai visuotinėje jos 
civilizacijoje Rytų ir* Vakarų 
elementai darniai sugyvens, ki
tą papildydami.

Dauguma tautų ryškiai prik
lauso tai ar kitai civilizacijai, 
tad ir neša žmonijon ta prasme 
ryškiai pabriežtus, daugiau vien
pusiškus pradus.

Lietuvių tauta ne tik geo
grafiškai yra atsidūrusi dviejų 
civilizacijų tarpusieny. Ji jau 
amžių glūdumose bendravo su 
Rytais ir Vakarais. Savo di
džiausio valstybinio klestėjimo 
metu Lietuvių tauta buvo ryš
kiai pasvirusi Rytų civilizacijos 
pusėn ir daug jos elementų įė
mė) savin. Tačiau ir toje gady
nėje ėmė ją energingai veikti 
Vakarų kultūra. Lietuva, kaip 
sakyta, būdama atsargi naujo- 
vybėms, nebuvo atkakliai prie
šinga visam, kas nauja, kad tai 
ir butų gera, tad ir čia Rytų 
civilizacijos pradai netrukdė 
tautai pasisavinti ir Vakarų ci
vilizacijos elementų. Kuri lai
ką jie kovojo dėl tautos sielos, 
ilgainiui ėmė ramiau lenktyniuo
ti, tauta ėmė juos nesąmonin
gai derinti, burti draugėn. Pro
cesas nepaliaujamai vyko iš
tisus šimtmečius.

Tautai nustojus valsybinės 
egzistencijos, jos dauguma bu
vo patekusi sferon Rytų kultū
rinio poveikio, kurį stiprino ga
lingi materiališkai — politiniai 
veiksniai. Tačiau Lietuvių tau
ta nepasinėrė visai Rytų ci
vilizacijon ir tais tautos dramos 
laikais neišsižadėjo ir Vakarų 
civilizacijos pradų, stengėsi su
derinti, suldydinti su 
elementais ir jie ėmė tautos 
sieloje harmoningai sugyventi, 
vieni kitus papildydami.

Mes dabar ir patys jaučiame 
stvy tų ir kitų elementų povei
kius. Ten, kur musų kultūros 
kūrėjai ima reikštis tikrai tau
tiškai, nepasidavę pilnumoje 
svetimon įtakon, tas dviejų skir
tingų pradų harmoningas subu
vimas ryškiai pastebimas ku
riniuose (poezijoje, vaizduoja
mam mene, muzikoje), čia 
gludi tvirtas pagrindas musų 
tautinei individybei išvystyti ir 
kartu nešti visuotinėn žmoni
jos civilizacijon savo 'tautos tur
tus ir rodyti pavyzdį, kaip gali 

Vakarų

būti suderinti skirtingi civiliza
ciniai pradai ir iš jų sudarytos 
naujos gražios 
tybės.

Tai yra tiek 
kinga Lietuvių

Ir čia 

kultūrines ver-

pat graži ir dė- 
tautos paskirtis.

jaučiame reikalo p- 
abrėžti, kad vigai nemanome
skelbti kaž kokį Lietuvių -tau
tos kulturinį mesijanizmą ir ne
sigiriame, kad savo kultūra at
naujinsime pasaulį. Mes gerai 
žinome, kad nė vienai tautai 
nesukūrė kultūros vienas kuris 
genijus: jos rumus statė šim
tai, tūkstančiai kūrėjų ir kiek
vieno jų padėtoji plytelė yra 
vertingas indėlis tautos kultu- 
ron.

Taip ir su visuotine žmonijos 
civilizacija. Jos nesukūrė ir 
galutinai nesuformuos viena ku
ri, kad ir kaip galinga tauta: 
visos tautos krovė 'ir Uoliau 
kraus savo dvasines vertybes 
bendron žmonijos civilizacijon, 
ir tos vertybės kaip nebuvo, 
taip ir nebus proporcingos tau
tų didumams ir jų materialini
ams ar militariniams svoriams. 
Aukščiau pasakytu remdamiesi 
mes rieškiame gilų įsitikinimą, 
kad Lietuvių tautos duoklė vi
suotinei civilizacijai gali ir tu
ri būti ateity viena vertingųjų.

Turime Suprasti Savo Paskirtį
9. Daug kas pasauly vyksta 

savaime, nepriklausomai nuo 
musų valios, kaip pav. ir tai, 
kad mes esame Lietuviai, o ne 
Japonai, Negrai ar kas kita. 
Atrodytų, tarsi ir žmogaus bei 
tautos vaidmuo didesnėje visu
moje nuo jų nepriklauso. Ta
čiau, jiems supratus savo pas
kirtį ir sąmoningai josios nu
rodymais sekant, gali būti ne
palyginti toliau nueita ir dau
giau paveikta visa aplinka, ne
gu pasyviai laukiant, pasidavus 
likimo žaismui.

Todėl ir musų tauta, norėda
ma tinkamiau ir sėkmingiau at
likti likimo skirtą jai vaidmenį, 
pirmiau turi gerai ištirti ir su
prasti savo paskirtį ir paskiau 
sąmoningai sekti savo pašau
kimo balsu. Tuo turi susirūpin
ti musų valstybė, bet privalo 
galvoti, stebėti ir tirti kiekvie
nas musų. Naudinga yra 
auginti bekonus ir gerai pri
taikyti juos pasaulinės rinkos 
reikalavimams. Bet neužmirš
kime, jog dar svarbiau yra auk
lėti mus pačius ir musų busi
mąsias kartas tautos pašauki
mui atlikti, kad tuo budu galė
tumėm vertingesnių narių įeiti 
visos žmonijos bendri j on ir ten 
užimtumėm prigimties skirtą 
mums garbingesnę vietą.

Išeiviai Gali Padėti Vykinti 
Tautos Paskirtį

10. Pirmiausioj i prievolė ak
tingai dalyvauti šiame sąmo
ningame ir planingame darbe, 
žinoma, likimo skirta mums, gy
venantiems pačioje tautinėje te
ritorijoje. Bet dideli uždaviniai 
gali būti atlikti ir užsienio Lie
tuvių kolonijose.

Jus, gerbiamieji atstovai, ir 
Jūsų atstovaujamieji užsienio 
Lietuviai daug pasitarnavote 
Lietuviai, keldami jos vardą sve
tur, gindami jos teises ir garbę 
tolimiausiuose kraštuose, ruoš
dami ir telkdami draugėn jos 
užtarėjus, kurie sprendžiamais 
istoriniais momentais, kaip an
tai didžiajam karui baigiantis, 
daug nusvėrė ir ateity gali nus
verti 
les. 
kais

vė-
sa- 
ka-

Lietuvos likimo svarstyk- 
Jus sunkiausiais karo lai- 
gelbėjote Lietuvos žmonių 

minias nuo bado mirties, o 
liau padėjote Tėvynei kurti 
vo ginklotąją jėgą, atstatyti
ro sunaikintą ūkį, kurti musų 
krašte pramonę, kelti švietimą 
ir kit. Garbė ir amžinas dėkin
gumas bus Jums už tai. Jūsų 
nuolatinis rūpinimasis Tėvynės 
reikalais, kurio ryškus įrodymas 
yra ir šis kongresas, sutraukęs 
tiek Tėvynės mylėtojų iš toli
miausių žemės rutulio vietų, yra 
tikra garantija, kad ir toliau 
Lietuvių tautos rūpesniai ir už
daviniai nebus Jums svetimi, ras 
jautrų atgarsį Jūsų sielose, 
ypač svarbiais istoriniais mo
mentais ir reikalais.

Vieni Jūsų busite 
vien tuo, kad sek- 
kulturos augimą,

Jus

Bet ir grynosios tautinės kul
tūros srity Jus, išeiviai, galite 
labai daug padėti musų tautai 
vykdyti minėtus jos paskirties 
uždavinius, 
naudingi jau 
site musų
stengsitės persisunkti jąja, ro
dysite svetimiesiems musų tau
tinių savybių gerbimą ir meilę. 
Tuomi Jus versite svetimuosius 
daugau gerbti ir Jūsų pačių 
sąmoningą asmenybę ir musų 
tautą bei jos kultūrą ir jie lab
jau susidomės musų tauta ir 
Tėvyne. Tik prisiminkime ir 
nuolat laikykime prieš akis kil
nų Dariaus ir Girėno žygio ir 
jo paseku vaizdą. Du drąsuoliai 
išeiviai ryžosi didingan žygin 
Tėvynės meilės vedini. Jie tra
giškai žuvo, bet Lietuvą išgar
sino ir išaukštino. Visame pa
sauly, greta gailesio jausmų žu
vusioms, sukilo didelis susido
mėjimas ne tik didvyriais la- 
kuanis, bet ir tuo kraštu, kurio 
garbei jie savo gyvybes padėjo.

Kiti Jūsų, kurie patys daly
vaujate kultūrinių vertybių kū
rime, galite dar daugiau pasi
tarnauti musų paskirčiai,
susiduriate su svetimoms, bet 
dažnai aukštoms kultūroms, 
se greta visai svetimų musų 
sielai pradų, yra ir tokių, kurie 
gali būti jai labai artimi. Pažin
kite juos, sužvejokite, bet ne- 
pasiliktite vien tik sau patiems, 
neškite juos bendran musų dva
sios lobynan. Kiekvienos tau
tos kultūra, greta savų, įgim- 
tinių, turi ir skolintinių ele
mentų. Juos pasisavindama ir 
suderindama su savaisiais, ji 
turtėja, tampa įvairesnė. Jus, 
išeivių kultūros kūrėjai, galite 
tuo budu gražiai praturtinti mu
su tautinę kultūrą.

Baigiant dėstyti gal ir palai
das, negana sujungtas mintis, 
vis dėlto yra pagrindo suglaus
tai pareikšti, kad Lietuvių tau
ta turi didingą praeitį, gyvena 
labai reikšmingą dabartį, jai 
skirta turėti ir kilnią vertingą 
ateitį.

Sąmoningai to siekdami, mes 
bendru ištvermingu darbu tik
rai galime jai tą garantuoti.

Jo-

VYKSTANTIEMS I LIETUVĄ
ŽINOTINA

šiuomi 
piliečiai 
nuolati-

ma- 
jei 

nuo

Lietuvos Konsulatas 
praneša, kad Lietuvos 
grįžtantieji Lietuvon 
niam apsigyvenimui, kurie no
ri įvežti Lietuvon be muito sa
vo vartotus naminius daiktus 
(mantą) privalo sudaryti veža
mų daiktų sąrašą dviejuose ek- 
zemplioriuose ir jį pristatyti 
Konsulatan patvirtinimui.

Amerikos piliečiai, kurie 
no apsigyventi Lietuvoje, 
nori, kad jų daiktai butų 
muito atleisti taip pat sustato 
savo daiktų dviejuose ekzemp- 
lioriuose sąrašą ir jį pristato 
Konsulatui patvirtinimui.

Amerikos piliečiai, jveždami 
savo vartotus daiktus, padeda 
muitinėje pinigais ar banko ga
rantija užstatę, kuris lygus įve
žamų daiktų muitui. Neišgyve
nęs vienerių metų Amerikos pi
lietis turi įmokėti muitą arba 
daiktus grąžinti užsienin. \ Iš
gyvenę daugiau, negu vienerius 
metus, laikomi apsigyvenusiais 
Lietuvoje ir jų įvežamieji daik
tai atleidžiami nuo muito pagal 
muitinių įstatų 151 paragrafą.

Vartoti automobiliai be muito 
nepraleidžiami, nes tai nelaiko
ma manta.

Lietuvos Konsulatas Čikagoje.

Tuo laiku pats 
ir buvo pradėtas kurti, 
jo veikimas buvo men- 

greit visai užmirštas. O 
fondas Lietuvos valsty-

Įsteigta Ginkluotoms 
Jiegoms Remti Orga

nizacijų Sąjunga
Kaunas. — Lietuvoje ginklų 

fondo mintis buvo iškelta dar 
1922 metais, 
fondas 
Tačiau 
kas ir 
ginklų 
bės saugumui yra labai reika
lingas. Į jį suplaukusios vi
suomenės aukos bus panaudo
jamos Lietuvos Laisvės gyni
mui bei apsaugai.

Ginklų fondą dabar pradėjo 
gaivinti Lietuvos kariumenės 
kurėjai-savanoriai, kurie patys 
1918, 1919 ir 1920 metais, bū
dami menkai ginkluoti, kovėsi 
su Lietuvos nepriklausomybės 
priešais ir patys pajuto ką rei
škia gerai ir gausiai ginkluota 
kariumenė. Tat kurėjų-sava- 
norių pastangomis Kaune Bir
želio 15 d. š. m. buvo sušauk
tas visų Lietuvos organizacijų 
atstovų bendras pasitarimas. 
Jame dalyvavo apie 120 orga
nizacijų atstovų, šiame pasi
tarime buvo plačiai išdėstyta 
ir apsvarstyta ginklų fondo 
reikalingumas. Visi organiza
cijų atstovai pripažino kad to- 
kis fondas Lietuvai yra naudin
gas ir būtinai reikalingas. At
stovai pažymėjo kad Lietuvos 
visuomenė turi pati savo auko
mis padėti kariumenę tinkamai 
apginkluoti. šį darbą reikia 
pradėti tuojau, nes kai priešas 
veršis į Lietuvos žemę tada 
bus nelaikąs rūpintis ginklais.

Susirinkę beveik visų Lietu
vos organizacijų atstovai vien
balsiai nutarė įsteigti Lietuvos 
ginkluotoms pajiegoms remti 
organizacijų sąjungą, į kurią 
ineis visos Lietuvoje veikusios 
organizacijos. Nauja visų or
ganizacijų sąjunga kviečia vi
sus Lietuvius remti Lietuvos 
valstybės saugumą. Visuome
nė prašoma nerengti įvairių 
dažnai nereikalingų iškilmių, 
kurios paima gerokai pinigų, o 
šiuos pinigus paaukoti ginklų 
fondui.

Visam šiam darbui vadovau
ja savanorių-kurėjų sąjungos 
pirmininkas ats. Pulk. P. Gu
žas. Tsb.

Kaip tapti Suv. Valstijų 
Piliečiu

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

Kaina 25 centai.
Siunčiant į kitus miestus 30c. 

(Siųskit pašto ženkleliais)
“DIRVA”

6820 Superior av. Cleveland, O.
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Iš ŠALIES ŽIŪRINT
Rašo Tėmytojas

HITLERIO KVAITULYS
Nurnberge šiomis dieno

mis Hitleris buvo sušaukęs 
Nazių Reichstago susirinki
mą. Laikydamas kalbą, Hit
leris pradėjo dergti Lietu
vą už Klaipėdą. Dvylikos 
minutų kalboje jis pasakė; 
kad Vokietija neims pozi
cijos “jokiu klausimu kuris 
tiesioginai mus neliečia,” 
bet “mes žingeidžiai žiūri
me į Lietuvą.”

“Klaipėda, kuri buvo pa
vogta nuo Vokietijos ir lega
lizuota Tautų Lygos, per 
metus kankino Vokiečių tau
tą ir todėl kad Vokiečiai no
rėjo būti Vokiečiais.”

“Protestai pasirašiusių 
valstybių Kaune liko be pa
sekmių. Vokietijos valdžia 
ant to visko žiurėjo su gi- 
luom apgailėjimu. Mes ti
kime kokią dieną tie užtik
rinimai neims formos kuri 
gali būti apgailima viso pa
saulio.”

“Prisiringimai ateinanti
ems rinkimams daro laužy
mą sutarties. Lietuvai turi 
but liepta visais galimais 
budais prisilaikyti sutar
ties.”

Kartu Hitleris pareiškė, 
kad “Gali būti tik vienas 
principas vadovaimui musų 
susilaikymo — būtent, mu
sų didelė, nepajudinama 
meilė taikos.”

Atrodytų iš paviršiaus 
kad Hitleris tik urzgia ant 
Lietuvos, bet labai “myli” 
taiką. Bet ta jo kalba pa
sako visai ką kitą.

Mussolini žygiuoja į Af
riką. Tautų Lyga ji stab
do. Hitleris gi Mussoliniui 
duoda, tokia savo kalba, sig
nalą: “Tu, Benito, neklau
syk Tautų Lygos. Eik Į 
Afriką ir daryk kas tau rei
kia. Tautų Lyga ir mums 
Klaipėdos nepripažino—ati
davė Lietuvai. Ji užgyrė 
“vagystę 1” Lyga, niekai! 
Kai tu žiuri j Afriką, tai aš 
žiuriu Į Klaipėdą. Kai tu 
parodysi Lygai vieną špy
gą, tai aš kitą. Tu gausi 
Etiopiją, o aš Klaipėdą. O 
Lygai — išgrauš!”

Tik Hitleris gali kaltinti 
Lietuvą už ‘vagystę.” Bet 
pasaulis, jei nežino tai, tu
rėtų žinoti, jog Lietuva nie
ko nuo nieko vogto neturi. 
Lietuva per amžius buvo 
apvagiama. Lietuva Klai
pėdos ne “pavogė,” o tik at
siėmė “pavogtą daiktą” nuo 
Vokiečių. — Gi Lenkai ir 
dabar turi nuo Lietuvos pa
vogtą Vilnių. — Vokiečiai 
per šimtmečius vogė ne tik 
Lietuvos turtą, bet ir že
mės. Vokiečiai — sako gar
sus Lietuvių dramaturgas, 
Gedimino Vytis, p Vincas 
Nagurnoski, Baltimorietis— 
gavo Lietuvių kalboj ir pa
vadinimą nuo vagio: vagis, 
vagytis, Vokietys, — kai jų 
gaujos žygiuodavo Į Lietu
vą ir vogdavo, plėšdavo ra
mius Lietuvos gyventojus.

Lietuva Vokietijai nieku 
nėra kalta. Jei pasaulyje 
butų apčiuopjamos teisybės 
teisingos svarstyklės ir ant 
vienos jų galima butų sudė
ti Vokiečių skundus prieš 
Lietuvą o ant kitos Lietuvių 
skundus prieš Vokiečius, tai 
lengvai pasaulis išvystų ku
rioj pusėj teisybė.

SMETONOS PAREIŠKI
MAI KLAIPĖDOS REI

KALE
Šiomis dienomis Lietuvos 

Prezidentas, p. Smetona, pa
teikė pareiškimus Associat
ed Press atstovui, Palango
je. Jis pareiškė, jog Lie
tuva atsideda ant savo tei
sėto ir teisingo elgesio Klai
pėdos krašte, Klaipėdos 
klausime, ir ji yra pilnai 
pasirengusi savo Klaipėdos 
krašto poziciją apginti Tarp
tautiniame Teisme. Bet jei 
Lietuva ir ten teisybės ne
rastų, tai ji yra pasirengusi 
Klaipėdą ginti visomis savo 
jėgomis.

Prezidentas kaltino Vo
kiečiai sulaikę visus impor
tus iš Lietuvos ir vartoja 
ekonominį spaudimą bei 
nuolatinę propagandą, ir 
tuomi kelią net ir Lietuvoje 
nerimavimus. Jis pasakė:

“Klaipėdos piliečiai, už
plūsti didelės ir galingos 
tautos prapaganda, negali 
neparodyti nuogąsčio. Kas 
sudaro mažumos opiniją to
kiose aplinkybėse pasidaro 
sunkiu klausimu atsakui.

“Klaipėdos rinkimai įvyks 
Rugsėjo 29 d. ir respublikos 
valdžia užtikrina kad ir šie 
rinkimai bus laisvi kaip ir 
praeityje buvo. Ant nelai
mės, vaidmenys nepaeinanti 
iš valdžios valios jau senai 
ten veda prie nelegalės veik
mės patraukimo Klaipėdos

žmonių tikslu. Yra daug 
priežasčių manymui kad tie 
vaidmeys dar padidins sa
vo veikmę rinkimams artė
jant.

“Bile permainos kurios 
valdžiai gali atrodyti reika
lingomis šių rinkimų proce
dūroje bus, be abejo, pada
rytos pilnai prisilaikant 
Klaipėdos statuto.

“Klaipėdos kraštas yra 
mažas. Klaipėda mums tai 
ekonominė reikmena, o ne 
politiškas ginčas. Mes esam 
permaža tauta vedimui po
litiškų ginčų, ir mes esam 
permaža tauta vedimui kon- 
tra-propagandos. Musų ar
gumentas — Klaipėda yra 
vienutinė Lietuvos prieplau
ka ir Lietuva be jos apseiti 
negali. O laisvė ir išsilaiky
mas Lietuvos yra brangus 
dalykai jos žmonėms.”

DAUGIAU LENKIŠKOS 
“MALONĖS”

Vietos Lenkų “Wiado- 
mošci Codzienne” vėl, su
minėjusi Hitlerio prunkšti
mą ant Lietuvos, uždainuo
ja:

“Jei Lietuviai su Lenkais 
Taikoje sėdėtų,

Tai nei vargų nei bėdų 
Visai nežinotų.”

Gana, jau gana, ponai 
Lenkai! Jei Lenkiškas vė
žys neėstų Vilnijos, tai grei
čiau ir Vokiška votis Klai
pėdoje išgytų!

JAUNIMO DAINA
Kas kam darbo kas .ką myli, 

tralia lia lia lia....
Mes nujosim šimtą mylių 

ten pas ją ją ją. ... •
Pas mergelę iš Uoginių, 

vai pas tą tą tą....
Paviešėti ik’ Sekminių, 

ata ta ta ta....
Mes nujosim linų sėti, 

lilia lia lia lia....
Ir rūtelių nuravėti, 

oi lia lia lia lia....
Mes nujosim pas jos tėtį 

ir pas ją ją ją. . . .
Tarti žodį ir mylėti, 

tralia lia lia lit....
Bus midučio ir pyrago, 

upa pa pa pa... .
Linksmai gersim mes iš rago, 

uha ha ha ha. .. .
Vieną žodį pasakysim, 

tra lia lia lia lia....
Ir mergelę įsigysim, 

tokia bus valia....
Br. R. •

PER GIRIĄ, GIRELĘ 
(Liaudies Daina)

Per girią, girelę saulutė tekėjo, 
Po stiklelio langeliu močiutė sėdėjo.

Pareina dukrelė viešuoju keleliu, 
Klausinėjo močiutė jaunosios dukrelės

Dukrele jaunoji, kur tu vaikštinėjai, 
Kad tavo sukneles raselė užgavo?

Kad tavo sukneles raselė užgavo, 
Ir rūtelių vainikėlį miglelė užkrito?

Lydėjau brolelį viešuoju keleliu,
Su broliu po beržu žodelį kalbėjau, 

Dukrele jaunoji, netieselę kalbi: 
Ne del to vainikėlį miglelė užgavo.

Lydėjai bernelį į kitą kaimelį,
Su berneliu po berželiu žodelį kalbėjai. 

Ten tai tavo sukneles raselė užgavo, 
Ir turelių, vainikėlį miglelė užkrito.

Pirmas Pasaulio Lietuvių 
Kongresas atėjo ir praėjo. Daug 
kas iš jo labai daug tikėjosi ir 
daug kas iš jo visai nieko nesi
tikėjo. Bet, iš šalies žiūrint, 
abeji apsiriko; nors Kongresas 
“Kalnų nenuvertė ir balų neuž
pildė,” visgi padėjo pamatinį 
akmenį pasaulio Lietuvių ben- 
dradarbavimui. Pradėjus pra
džią, ateityje, esinant gerais no
rais ir susitariant, daug galima 
butų nuveikti Lietuvybės labui.

Ką komunistai šūkauja, tai 
daug svarbos į tai nereikia 
kreipti. Kas Kongrese nebūtų 
buvę nuveikta, tai komunistams 
vis butų buvę “nekošer.” Tie 
vargdieniai mat į viską žiuri 
per Maskvos akinius tai todėl 
jiems viskas kai taip ir atrodo. 
Jie važiavo Lietuvon ne Lie- 
tuvbei ko nors gero padaryti, 
bet ten prisirinkti “medegos” ir 
grįžus atgal daryti skandališką 
vaizbą.

Kai aš andai priminiau, kad 
“ ‘Naujienos’ žaidė, žaidė su an
truoju skridimu taip kaip katu
tė su pūsle, ir dabar jau visai 
užtylo,” tai p. Grigaitis puolė 
Adv. Nadą Rastenį, einantį 
‘Dirvos’ redaktorių, kad jis taip 
rašęs. Bet Adv. Rastenis ne 
tik į visus “Naujienų užmeti
mus atkirto, bet ir parodė ką 
Grigaitis rašė kai Darius ir Gi
rėnas rengėsi lėkti per Atlan
tą, — Grigaitis tada sakė, kad 
“skridimai virsta priemone pa
sireklamuoti ir pasipinigauti, iš
naudojant publikos smalsumą 
prie sensacijų.” Ant to p. Gri
gaitis negalėjo nė žodžio ištarti.

Gaila p. Grigaičio. Bet jam 
ir gerai! Kitą kartą Grigaitis 
vadindavo iždavikais tuos kurie 
išduodavo slapyvardes. Bet da
bar jau pats lošia išdaviką. Ir 
kas blogiausia, kad spėja ir ne
pataiko atspėti. Už mano raš
tą kaltino Adv. Rastenį. Tai 
jau ženklas p. Grigaičio galu
tinio išėjimo iš vėžių.

“Baltoji Gulbė” vis dar ant 
krašto didžiosios balos tupi. Tie 
vargšai Lietuvos žmonės laukė, 
laukė, ir vargiai jau šį metą 
sulauks. O jei ir sulauks, tai 
kas? Visa Lietuvos šeima senai 
jau bus sumigus, vaišės atšalę. 
Jau ir lauktas svečiai ne tokis 
mylimas. Patogiausia proga 
skristi buvo prieš arba laike 
Kongreso. Tuomet dar gal Al- 
tasso visi vargai butų buvę 
likviduoti. Bet mat tas oras 
buvo vis “negerąs.”

Jei jau šiomis paskutinėmis 
dienomis Lituanica II neišlėks, 
tai Altasso vargai padidės. Or
laivis, tai ne lordas. Užlaiky
mas brangiai kaštuoja. Skri
dimą likviduoti — nei šis nei 
tas. Laukti kitų metų ir tuo
met tą patį kartoti, juk ir žmo
nių ausys to nepakęs.

“Tai tau bobute ir devinti
nis !”

L:
Mussolini irgi negeresnėje pa

dėtyje už Grigaitį. Užsimojo 
užimti Etiopiją. Bet kai dide
lės ir mažos valstybės pradeda 
šaukti, tai eiti pavojinga, o nei
ti nei šis ne tas. Italai juk tuoj 
nustotų rėkti “Tegyvuoja Mus
solini!” Skaitytų bailiu.

Ųį
SLA. Pradeda skirti organi

zatorius. Tame, žinoma, nieko 
blogo. Reikėtų net pagirti. Bet 
kaip gi tu čia girsi. Skiriami 
organizatoriais tik socialistų 
žmonės arba sociaistiškų laik
raščių reporteriai. Tai dar ki
tas pavizdis sorialitiško “ne- 
partyvumo.”
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Gavęs raktą, jis atrakino kunigaikš

tytę iš grandinių ir liepė jai eiti paskui 
ūkvedį. Pats ėjo paskui Skirmuntę. Kai 
kunigaikštytė inėjo į šviesų kambarį, gra
fas ja tiesiog susižavėjo. Nors ir buvo 
gerokai išvarginta, vis dėlto ji buvo tokia 
graži jog vienu savo žvilgiu pavergė gra
fo širdį. Jį supurtė aistros šiurpulys.

— Kunigaikštyte, nesirūpink, nieko 
bloga tau neatsitiks! — tarė jis.

— Kas jus butumet: žvėrys ar žmo
nės, nekankinkit manęs, — prabilo Vo
kiškai Skirmuntė: — nužudykit iškarto!

— Kam taip kalbėti, — ramino ją gra
fas: — tu ir taip busi laisva. Mes grąžin
sim tave tėvui....

Pakilęs vienas su kunigaikštyte, gra
fas drąsiau ėmė įsižiūrėti į gražuolę. Juo 
labiau jis įsižiurinėjo juo smarkiau ėmė 
žavėtis ir svaigti. Dabar jis nusprendė 
taip lengvai iš savo rankų aukos nepalei
sti. Jis dabar atsiminė viena: jo valioje 
buvo tokia reta gražuolė! Jis dabar te
galvojo kokiu budu ilgiau ją savo naguo
se palaikyti. Šitai suprato ir Skirmuntė. 
Todėl ji griežtai tarė:

— Grafe, mes nebeturim ko kalbėti. 
Jei nenori manęs paleisti, palik mane vie
ną ir nešinkis sau!

— Aš negaliu taip greitai. Yra vy
resnių už mane.... — teisinosi Braun- 
šveigas.

— Jei taip, nieko nenoriu girdėti iš 
vergo, kuris tik prieš valandėlę dėjosi vir
šininku. Atsiųsk man vyresniuosius, su 
jais kalbėsiuos. Tau daugiau nei vieno žo
džio neprasitarsiu!

Grafas suprato nieko nepešiąs. Tat 
išėjo iš kambario ir užrakino sunkias du
ris.

Kunigaikštytė ištiesė į besileidžiančią 
saulę rankas ir gailiai pravirko.

Po valandėlės sugirgždėjo durys. 
Skirmuntė pašoko išsigandus. Tačiau į 
kambarį inėjo tarnaitė, atnešdama belais
viui maisto.

Kitą dieną Braunšveigas vėl sukvietė 
kryžeivius į tarybą. Ilgai kalbėjo kol įti
kino juos kad taip iškankintos ir išvar
gintos merginos negalima grąžinti. Ga
liausia nusprendė pasakyti kunigaikščio 
Vingeles pasiuntiniui kad kunigaikštytė 
serganti, bet kaip tik pasveiksianti busian
ti grąžinta jos tėvui. __

Virba panoro pamatyti kunigaikšty
tę. Tada Braunšveigas gryžo į pilį, pasi
šaukė gydytoją ir liepė duoti kunigaikš
tytei migdomų vaistų. Vaistai buvo su
maišyti su midum ir nunešti kunigaikš
tytei kartu su pietumis. Skirmuntė, nie
ko nesitikėdama, išgėrė visą taurę užnuo
dyto midaus, ir tuojau kietai įmigo.

Gydytojas ir Braunšveigas sekė tuos 
judesius pro rakto skylutę. Kai kunigai
kštytė apalpo, jiedu inėjo į kambarį.

Oo! — sušuko gydytojas: — visą gė
ralą išmaukė. -Na, tai miegos dabar ma
žiausia kiaurą parą. Per tą laiką gali ją 
nors pjaustyti, nieko nejaus.

— Gerai! — džiūgavo Braunšveigas: 
— vadinasi, dabar galima atvesti pasiun- 
tinis?

— Drąsiausia!
Jie paguldė Skirmuntę į lovą ir išėjo 

liepti atvesti pasiuntinį.
Užrištom akim įvedė Virbą į pilį ir 

į Skirmantės kambarėlį. Ilgai jis žiurėjo 
į gulinčią. Ji nerodė jokio gyvybės žen
klą. Virbai pasivaidino Marienburge nu
nuodyti Vytauto sūnus. Jis atsiduso, pri
ėjo prie kunigaikštytės ir pabučiavo nu
dribusią jos ranką, kuri buvo šalta kaip 
ledas.

— Netikiu liga! — tarė Virba, atsikė
lęs ir traukdamasis atbulas į duris: — 
Klastingi jus esat, Vokiečiai. Viską papa
sakosiu kunigaikščiui. Jis tesprendžia. 
Tik žiūrėkit kad nepasigailėtumet... .

Virbą išlydėjo iš pilies užrištom akim. 
Jis išjojo į Ariogalą.

Braunšveigas net rankas trynė iš 
džiaugsmo kad viskas taip pavyko. Belai
svė gulėjo bejiegė, užrakinta. Ji buvo vi
siškai jo valioje. Jam ėmė kilti nenugali
mas noras eiti ir pasižiūrėti miegančios 
gražuolės. Jis tyliai išsėlino iš savo kam
bario. Atsargiai užlipo į pilies bokštą ir 
atsidarė belaisvės kambario duris.

Kunigaikštytė tyliai miegojo. Dailios 
jos kasos buvo nusidriekusios per priegal
vį. Krūtinė išlėto kilnojosi. Nedoras kry
žeivis suvirpėjo visu kimu. Drebančiom 
rankom pasuko durų raktą ir žalčio vik
rumu puolė į savo auką. 4

X. Brastos medžiokle
Brastoje buvo didelė šventė. Gaudė 

visi bažnyčių varpai. Jie sveikino atvyk
stančius dviejų kraštų valdovus. Išvaka- 
ro atvyko didis Lietuvos kunigaikštis Vy-. 
tautas. Kitą dieną apypiete atvažiavo ir 
Lenkų karalius. Jis važiavo rogėse, lydi-; 
mas penkių šimtų vežimų. Jogailai išli
pus iš rogių, Vytautas nušoko nuo arklio 
ir abudu karštai apsikabino. Pasibučiavo 
ir apsiverkė. Jogaila jau nebesėdo į ro
ges. Atvestu žirgu raitas nujojo greta 
Vytauto į miestą. Minios žmonių džiaug
smingai sveikino susitikusius valdovus, 
Prie visų bažnyčių ir cerkvių stovėjo dva
sininkai su kryžiais ir laimino prajojan
čius. Visi varpai skambino. Tokių iškil
mių Brasta dar nebuvo regėjus. Galiau
sia abudu valdovu prijojo prie kunigaikš
čių pilies. Iš aukšto jos priebučio jie nu
silenkė džiaugsmingai šūkaujančioms mi
nioms ir nuėjo į vidų.

Jogaila buvo labai susijaudinęs. Iš
girdo vėl senai jau negirdėtą gimtąją Lie- | 
tuvišką kalbą. Pamatė savo tautiečius I 
taip besidžiaugiančius jo susitikimu su 1 
Vytautu. JĮ

— Laimingas esi, brolau. Gyveni sw 
savaisiais tarp savųjų! — tarė Jogaila 
Vytautui. '

— Argi tau negera Krokuvoj! — pa
klausė Vytautas.

— Ką bekalbėti, — atsiduso Jogaila! 
— Tu čia esi visagalis valdovas. Tavęs 
čia visi klauso. Tave visi myli.... O aš 
turėdavau tik mano valstybes ponų užgai
das patenkinti. Tačiau dabar ir aš jau 
nusikračiau jų globa. Nūnai esu jau vi
sateisis Lenkijos karalius. Todėl drąsiau 
tiesiu tau ranką prieš bendrąjį priešą.

Vytautas norėjo tuojau iškelti puo
tą, bet Jogaila griežtai atsisakė. Jis Joti- . 
vo mat įsižadėjus tris dienas melstis ir ' 
jasninkauti. Puotą reikėjo atidėti. Jo
gaila pasisakė turįs tuojau eiti į koplyčią 
šventų mišių išklausyti.

Vytautas nuėjo su juo drauge į koj
yčių. Čia karalius nusivilko savo saba- 
ų kailinius ir paliko tik vienu plonučiu ge- 
umbės švarku, be jokių išpuošalų. (i

Jogaila maldingai žegnojosi, krisda- / 
mas kniupščias ir kalbėdamas maldas. Vy- 
tautas rimtai persižegnojo ir taip pat at- I 
siklaupė. |
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L T E T U V O S I
ŽEMĖLAPIAI Į

30c
Šie Lietuvos žemlapiai yra labai aiškus, nu
rodanti visus miestus, miestelius ir bažnyt
kaimius ; kelius, upes ir ežerus; taip kad tu
rėdami šį žemlapį galėsit puikiai apsipažin- 
ti su Lietuvos padėtimi: kurioje dalyje kas 
randasi, kur susieina rubežiai kitų šalių/ 

ir viską kitą reikalingo jame rasite.
(Bus daugiau)

DU "BROLIAI

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 jieškant, 
važiuojant kur, nuėjus krautuvėm pas dak
tarą. pas barzdaskutį, ir tt. Viskas sykiu 
išaiškinama ii- Lietuviškai. 9-5 psl. ..35c.

Reikalaukit “Dirvoje’’



EUCHARISTINIO KONGRESO 
DIENOTVARKĖ

Clcvelande, pradedant Rug
sėjo 23 d. ir baigiant Rugsėjo 
26 d., bus Kataliku Eucharis
tinis Kongresas. Kongresas ir 
iškilmės eis sekančia dienotvar
ke:

Pirmadieny je. Rugsėjo 23 die
ną:- kaip 11 valandų ryte, Priė
mimas Kardinolo Legate ir Kar
dinai© Hayes Terminal Stoties 
name. Kaip 12 valandų die
ną; Liturgiškas priėmimas Šv. 
Jono Katedroje: Pasveikinimo 
Kalba Vyskupo Schrembs, ir 
Atsiliepimas Kardinalo Legate. 
Kaip 8 vai. vakare: Civilis 
Priėmimas Kardinolo Legate 
Public Auditorijoje, E. 6th ir 
St. Clair Ave. Kalbės: Vysku
pas McFadden, Majoras Davis, 
Gubernatorius Davey, Suv. Val
stijų Pašto Generalis Viršinin
kas, Farley; Teisėjas Hurd, Vy
skupas Schrembs ir Kardinolas 
Legate.

Antradienyje, Rugsėjo 21 die
ną:- kaip 9:30 ryte: Iškilmingos 
Pontifikalės Mišios Šv. Jono Ka
tedroje. Kaip 5 vai. po pietų: 
šventoji Valanda. Kaip 5:30 
vakare: Vakarienė pagarbai 
Kardinalo Legate. Kaip 8:15 
vakare: Vieša Sueiga Public 
Auditorijoje — Kalbės: Al 
Smith, J. Scott ir Msgr. F. J. 
Sheen.

Trečiadienyje, Rugsėjo 25 die
ną:- kaip 9:30 ryte: Iškilmingos 
Pontifikalės Mišios, šv. Jono 
Katedroje. Kaip 11.39 dieną: 
Iškilmingos Pontifikalės Mišios 
— Orientalio Ritualo. Kaip 8 
vai. vakare: šventoji Valanda 
Kunigams. Kaip 11 vai. vakare: 
šventoji Valanda visiems, Sta- 
diume. Kaip 12 vai. nakties: 
Pontifikalės (tylios) Mišios.

Ketvirtadienyje, Rugsėjo 26 
dieną:- kaip 9 vai. ryte: Iškil 
mingos Pontifikalės Mišios mo
terims. Kaip 1 vai. dieną: Iš
kilminga Eucharistinė procesi
ja.

KAS YRA HAROLD BURTON
Harold Burton yra respubli

konas. Jis kandidatuoja ant 
Clevelando Miesto Majoro. Kas 
jis?

Jis nebijojo Pasaulio Kare 
šūvių, ir nebijo Clevelando “re- 
ketierių.” Burtonas kare pasi
žymėjo drąsumu ir gavo meda
lius nuo Belgijos ir Suv. Valsti
jų. Iš profesijos jis yra advo
katas. Jis buvo Miesto Tiesų 
Direktorium. Jis visuomet dir
ba — nevažiuoja ant vakacijų. 
Jis kovoja už numažinimą ga- 
zo kainos.

Burtoiias yra neprigulmingas 
republikonų kandidatas Į Majo
rus ir stoja, tarp kitko, už se
kančią platformą:

1. Kad policijai butų duota 
laisvė daryti tvarką, ir kad po
licija nebūtų politikierių įtako
je.

2. Kad visi “reketieriai” ir 
prasižengėliai butų sugaudyti ir 
nubausti.

3. Kad gazo kainos butų nu
pigintos.

4. Kad takstų mokėtojai, už 
žemiausias mokestis gautų kuo- 
geriausią miesto valdžią.

5. Kad miesto reikalai, butų 
sutvarkyti, pastatyti ant tvir
tų finansinių pamatų.

MIRĖ
Mirė jaunolė, Kazimera Kun- 

dukiutė, Rugsėjo 1 d. Velionė 
paliko dideliame nuliudime tė
vus, Jurgi ir Marijona Kundu- 
kius, ir sesutę. Laidojimu rū
pinosi laidotoj as N. Vilkelis.

LAUKIA p. KARPIAUS į Šimui medžiais ir augmenimis.
Į Darželio valdyba baigia galu
tiną sutartį su Federate ir Mie- 

!sto valdžia tame reikale.

Adelė Miliauskaitė
Mokina Jaunosios Birutės 

Chorą kuris dainuos p. K. S. 
Karpiaus Sutiktuvėse, Spalio 6, 
vakare, Lietuvių Svetainėje, ne
senai p. Karpiaus prisiųstas nau
jausias Lietuvos dainas.

ATSTOGAUJA
šiomis dienomis p. Ona Bal- 

trukonienė išvyko į Baltimorės 
padangę paatstogauti.

MUZIKA, MUZIKA
Rugsėjo 1, 8:30 vakare, Se

verance Hall, duos koncertą Fe
lix Eyle, vedėjas styginės mu
zikos skyriaus Cleveland Music 
Srhool ir koncertmeisteris Cle- 
velando Orkestroje.

$20,000 LIETUVIŲ KULTŪROS 
DARŽELIUI

Viešųjų Darbų Administraci
ja, Washingtone, paskyrė Cle
velando Lietuvių Darželiui $20- 
666.00, sulyg pranešimo “The 
Cleveland Press.”

Ta suma skiriama nuleidimui 
ir aplyginimui žemės ir papuo-

I Greitas Gazo I
1 . 1
Į Parankumas j
I Bile Laiku I

THE MAY COMPANY
“Eagle” Stempos May Dienoje arba bile kitą dieną ateinančią savaitę.
Krautuvės Valandos Petnyčiejc ir Subatoje, nuo 9 ryte iki 6 vakare.

~ Gaze šildytuvas yra parankiausia dalykas pasaulyje 1
ties jo šiluma visuomet gatava tinkamoje vietoje, tin- =

= karnų laiku, ir taip ilgai kaip jus norite — nei ilgiau nei =
E trumpiau. E

~ Gazo vartojimas, kuris atsiliepia ant' musų apylinkės C
§ oro, įrodo dideli populiarumą gazo šildytuvų — nuo gazo =
E spindulicjančių šildytuvų namuose iki jų didelių brolių, E
E gazo vienetinu šildytuvų krautuvėse, sankrovose, ofisuose, E

ir beveik kiek vienoje vietoje kur greita, palanki, ekono- E
mišką šiluma yra reikalinga. E

S Gazo spinduliuojanti šildytuvai tinka rudenio orui =
™ kaip pirštinė. \ E

| THE EAST OHIO GAS CO. Į
i East Sixth and Rockwell =

1 MAin 6640 Į

Politiškas Garsinimas Politiškas Garsinimas

Majoras Davis Kovoja Jūsų Kovas I
PALAIKYKITE MAJORĄ KURIS STOJA UŽ ŽMONES

Majoras Davis Deda Pastangas Sukurti Darbus U 
Visiems.

Majoras Davis Pagerino Musų Žaislų Vietas, ■ 
Parkus ir Maudynes

Majoras Davis Užsitarnauja Darbininkų Pa- m 
ra mos.

IŠSIRINKITE SftU MAJORU Į
Neatbūtinai Balsuokite Antradienyje, Spalio-

Oct. 1 d. B

BALSUOKITE UŽ

X I HARRY I— PAVIS ĮI 
______________________ K'arry L. Davis Campaign Comm. J. F. Allen, Sec.

KIEK TEKS CLEVELANDUI 
i
Rašo Majoras Harry L. Davis 

, Begyje pastarųjų kelių sa
vaičių buvo daug rašyta ir sa
kyta apie milžinišką $4,880,000- 
000 Federates Darbų Pagelbos 
Bylių, nesenai Kongresą priim
tą. Daugelis teiravosi kiek iš 
tos sumos Clevelandas gaus. 
Leiskite man paaiškinti Cleve
land© piliečiams ką mes, Miesto 
Rotušėje, darome gavimui Cle- 
velandui teisingas dalies.

Mes parūpinome planus ir 
pateikėme Federalėms įstai
goms musų programą, rei
kalaujantį 77 milijonų dolerių 
Clevelando projektui, šis pro- 

I gramas duos iki 20,844 vertiems 
darbininkams darbą tik Cleve- 
lande, skaitant po 32 valandas
į savaitę, užimtų 8 mėnasių lai
kotarpį. Kai kurie darbai jau 
pradėti ir dabininkai stoja dar
ban.

Mes norime kad šis musų pro
gramas duotų darbo bent vie-
nai ypatai kožnuose Cievelando 
namuose. Kad tie milijonai do-1 
lerų suteiktų piliečiams duoną 
ir pastogę.

Niekas man nebuvo taip ma-, 
lonu esant Clevelando Majoru, 1 
kaip prirengimas to darbams 
plano, kuris pagražins ir page- 

jrins musų miestą. Pradėkime 
i dabar visi, su nauju permaty- 
mu ir nauja energija dirbti ge
rovei šio miesto.

J. ŽEMANTAUSKAS 
Viešas Notaras

Užrašo “Dirvą”, “Vienybę” ir 
kitus tautinius laikraščiuf, 

130 CONGRESS AVE. 
WATERBURY. CONN

ŠV. JURGIO MOKYKLA PA
DAUGINO KLIASAS

Lietuvių Šv. Jurgio Parapijos 
Mokykla šį sezoną padaugino 
kliasas: vietoj buvusių astuo
nių kliasų, dabar padarė devy
nias.

ORAS SUŠILO
Per kelias savaites oras bu- 

po vėsus, beveik net šaltas; bet 
Didžioji Ugnis skliautė ir vėl 
įsikūrė. šiomis dienomis kai
tra pasiekė iki 90 laipsnių. Veik 
visiems piliečiams teko nubrauk
ti kaktas. Bet aštuoniems kan
didatams į Clevelando Majorus 
pasidarė taip karšta — mat a- 
part saulės, dar ir jie patys į- 
kaitino orą — kad jiems rei
kėjo net švarkus nusivilkti.

Kalbant apie majorinius kan
didatus — jei jau dabar Cleve
land© piliečiai negalės išsirink
ti gero Majoro iš aštuonių kan
didatų, tai nieko negalės kal
tinti kaip tik patys save.

Lietuvių Moterų Klubas, tu
rėjo “Weiner Roast” paežerėj, 
Rugsėjo 14, vakare. Buvo gra
žus būrys ir smagiai laiką pra
leido.

Kalendorių ir Paveikslų
Katalogas 1936 m.
Siunčiamas Dykai.

Parašykite paprašydami 
pas —

JONAS KERDIEJUS 
652 Broadway, 

South Boston, Mass.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxx

PARSIDUDA NAMAS, 6 
kambarių, moderniškas, arti 
nuos šv. Jurgio Lietuvių Bažny
čios. Kaina, $1550.00. Reikia 
įmokėti, $700.00 Kreipkitės: 

986 East 74th Street.

| Dviejų Metų Sukaktuves |
Įsigykit Sau Atminčiai šią Knygą

t DARIUS IR GIRĖNAS
Paraše P. .JURGĖLA

TURINYS: Dariaus ir Girėno gyvenimo ir vei- 
j kimo apžvalga. Skridimas per Atlantiką. Soldi- 
£ no miško paslaptis. Žygio atgarsiai pasaulyje.

Dariaus ir Girėno nuopelnai aviacijai ir musų tau- 
tai. Poezija apie “Lituaniią”. Skridimo rėmėjai

* ir rėmėjų komitetai.
* 384 puslapiai, su 86 paveikslais; tvirti viršeliai.
* KAINA $1.50; siunčiant paštu, $1.65.
«•
| “DIRVA”
j*

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

UCTOMWl
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Subatoje, Rugsejo-Setp. 21-mo tay 27-ta

The May Company Krautuvėj©
CLEVELAND, OHIO

Atminkite — ši yra viena — viemj viena — ORIGINALE — 
pinigus taupinanti magnetinė proga kuri patraukia perkančią Šiaur
rytinės Ohio Valstijos dalies publiką.

Rekordai “MAY DIENOS” kalba 
už save. Niekur pasaulyje nėra 
panašaus nuotikio. Verties davi
me, daugume pateiktų pardavimų 
įvairume materijolų ir sezonišku
me daiktų — “M A Y DIENA” 
aukščiausiai stovi.

Jos populiarumas yra milžiniškas; 
jos garsa pasiskleidė nuo krašto 
iki krašto. Ji buvo kopijuojama 
plačiai ir saldžialiežuviaujančiai, 
bet vis tiek yra tik viena originale 
“MAY DIENA“ — tai sumanyta 
ir vykinama metai Į metus 1 he 
May Kumpanijos, Clevelande.

BRIEDINĖ PARKINTMO VIETA IR
VELTUI BUŠŲ PERVEŽIMAI I 

KRAUTUVŲ IR ATGAL.
Musų Kostumerių Garažas — Lake

side ir Ontario — bus atviras nuo 8 vai. 
ryte ir daugiau parkinimui vietos buvo pa
rūpinta pas»North East Kampą Lakeside 
ir East 9th St. — (The Old Marine Hos
pital Grounds)—ir daugiau parkinimui vie
tos bus pridėta, jei reiks. Sekite ženklus 
į parkinmo vietą. Nemokamas busu per
vežimas į krautuvę ir atgal nuo visų parki- 
nimo vietų.

SPECIAL IS KARAIS PERVEŽIMAS
Spcciališka sutartimi su Clevelando 

Gatvekarių Kompanija, bus specialiai gat- 
vekariai Subatoje — užtektinai gatvekarių 
visų aprūpinimui.
DAUGIAU PARDAVĖJŲ .... PAKANKA
MAI ELEVATORIŲ IR ESKALATORIŲ

Daugiau kaip 8000 darvininkų bus 
krautuvėje jums patarnauti. Dideli sky
riai, platus takai, pakankamai elevatorių 
ir eskalatorių — pridėta jūsų patogumu 
PERKANT ANT “CHARGE ACCOUNT” 

NEREIKS MOKĖTI IKI LAPKRIČIO 1-MO.

PENKTADIENYS 
Tai

Nuoširdumo Diena 
Visi Daiktai Parsiduo
danti “May Dienos” 
Prekėmis Subatoje Bus 

Galima Gauti Ir 
PETNYČ1OJE

KRASA, TELEFONU 
C. O. D. AR UŽPIR
KIMU NEBUS PAR

DUODAMA PER . 
“MAY DIENĄ”

NEĮKĄS Už mus žemiaus 
NEPARDUOS!

Numatomais sumetimais kuiku- 
rios krautuves gal bandys pigiau 
parduoti kuriuos daiktus par
duodamus “MAY DIENOJE”.
ATMINKITE — atsitikimo kad 
musu garsinti “MAY DIENOS” 
daigiai butų kitą garsinami pi
giau, jie bus galima pirkti dar 
PIGAU čionai, nepaisant MUSŲ 
garsintų prekių.
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AMONGST OUR
K. S. KARPIAUS 
SUTIKTUVĖS

‘Dirvos’ Redaktoriaus, p. K. 
S. Kantraus, delegato Pasauli
nio Lietuvių Kongreso Kaune, 
sutiktuvės, bus Sekmadienyje, 
Spalio-October 6. vakare, Lie
tuvių Svetainėje.

Atveža p. Karpius surenkęs 
Kaune ir kitur Lietuvoje nepa
prastą Augybę amatų ir meno 
mokyklą jaunimo išdirbinių — 
iš medžio,jgmolio, audimo — pa
veiksiu įpgintarų, ir skaniausių 
Lietuvos gėrimėlių I

DAINUAS KARPIAUS

Poni Alvina Luizienė, kai 
buvo dar p-lė. Salasevičiu- 
tė, 1933 metais, buvo iš
rinkta kaipo typiškiausia 
Ohio Lietuvaitė ir dalyva
vo Chicagos Pasaulinėje 
Parodoje Lietuvių Dienoje.

Spalio 6 d. vakare ji ir 
jos vyras, p. Petras Luiza, 
dainuos ‘Dirvos’ Redakto
riaus Sutiktuvėse, Lietu
vių Svetainėje.

čia bus progą užgirsti
Tie' visi daiktai bus išstatyti naujausias Lietuvos dainas 

p. Karpiaus Sutiktuvėse. Tos į ir pamatyti visokių naujų 
.parodos pažiūrėti ir p. Karpi- ir gražių Lietuvos jaunimo 
aus sutikti, atvyks* daug toli-1 rankų išdirbinių, kurios 
mesnių kolonijų Lietuvių. ‘Dirvos’ Redaktorius, p.

Sutiktuvėse kalbės p. Kar- Karpius parveža. Visiems 
pins ir apsakys- eigą Kongreso verta pamatyti tuos Lie- 
ir jo pasėkas; pranš apie buvu-ituvos dailės dalykus ir iš- 
sias riaušias Lietuvoje ir apie girsti p. Karpiaus praneši-
permainas Ministerių Kabinete; 
kartu jis pasakys ką matė ir 
girdėjo Lietuvoje ir. kitose Eu
ropos šalyse. Ta proga bus vie
šai įteiktas p. Karpiui Gedimino 
Ordenas. Kalbės Adv. Nadas 
Rastenis.

Dainų, muzikos ir šokių pro
gramą pildys p-lė. Rožė Luka- 
ševičiutė, iš Youngstown; bro
liai Hollishiai, iš Akrono; poni 
Birutė žurienė, Alvina ir Petras 
Buizos, 
Choras , 
auskaitė-

Gauta 
keli pundai naujausių ir gra
žiausių Lietuvos dainų, kurios 
bus dainuojamos šiame paren
gime. Po programo bus links
mi šokiai.

Kiekvienam mums yra, įduo- 
mu žinoti kas dabar Lietuvoje 
dedasi: kaip ten musų broliai ir 
sesės gyvena — ar linksminasi, 
ar vargelius kenčia — javai 
ar derėjo, ar bus šieno, ar bus 
pieno — ir kaip Lietuviai mano 
atvaduoti Vilnių bei kaip iš
laikyti Klaipėdą.

Visi ir visos į p. Karpiaus 
Sutiktuves!

mus apie vėliausius Lietu
voje Įvykius.

VILNIAUS GEDULOS

SUTIKTUVĖSE LITHUANIANS

ir Jaunosios Birutes 
kurį veda Adelė Mili- 
ir Ona Karpienė.
nuo p. Karpiaus jau

IŠTAISYTOS LIETUVIŲ
SVETAINĖS ATIDARYMAS

Alvina Luizienė

CIevelando Katalikiškų Drau
gijų Sąrišis rengia Vilniaus Ge
dulas, Sekmadienyje, Spalio 13 
d., vakare, Lietuvių Svetainėje. 
Kalbės iš Lietuvos sugrįžęs 
‘Dirvos’ redaktorius, p. Karpius 
Adv. Nadas Rastenis, ir kiti. 
Kiekviena Lietuvių draugija, 
kiekvienas Lietuvis ir Lietuvė 
privalo 
dulose. 
kilmės, 
plačiau
ir'laginkite kitus dalyvauti.

dalyvauti Vilniaus Ge-
Bus didelės Gedulu iš-
Vėliaus apie tai bus

pranešta. Dalyvaukite

DEMOKRATŲ PIKNIKAS

Lietuvių Demokratų Klubas 
rengia rudeninį didelį pikniką, 
Sekmadienyje, Rugsėjo-Sept. 22, 
kaip 1 valanda dieną, Naujos 
Parapijos Darže, 18022 Neff 

Gros gera muzika šo- 
Dalyvaus daug kandi- 

visokias valdiškas vietas.

Road. 
kiams. 
datų Į

Tas pats Klubas rengia Ma
sinį Susirinkimą, Rugsėjo- Sept. 
30, 7:30 vakare, Lietuvių Sve
tainėje. Kalbės daug kandida
tų į visokias valdiškas vietas 
ir kalbės Ray T. Miller, demo
kratų kandidatas į Majorus.

Sekmadienyje, Rugsėjo-Sept. 
29 d., kaip 6 valandos vakare, 
Lietuvių Svetainėje, įvyks nau
jai ištaisytos Lietuvių Svetai
nės atidarymo ceremonijos. Kal
bės Adv. Nadas Rastenis, Inž. 
Pi lis J. žuris, Kun. Karužiškis, 
ir kiti. Bus ii- dainų ir muzikos: 
bet apie tai bus vėliaus praneš
ta.

Meldžiame visų rengtis prie 
tų didelių ir gražių iškilmių, 
ir prašome visas draugijas, klu
bus ir organizacijas jokių kitų 
parengimų tą vakarą nerengti 
— kartu šiose iškilmėse daly
vauti. Salės Komisija.

SMUIKININKAS GREIČIUS 
SUJUDINO LIETUVĄ

Gauta žinių iš Kauno, kad 
Rugp. 15 vakare, Lietuvos Val
stybės teatre įvyko Amerikos 
Lietuvių jaunų artistų koncer
tas. Jame dalyvavo p-lė. Brie- 
dytė, pianistė; p-lė Stočkiutė, 
dainininkė; jaunas 
kas, Vincas Grečius, 
dietis; ir Lietuvos 
Vaininunas.

Valstybes Teatre, 
publika, visi minėti i

smuikinin-
Clevelan-

pianistas,

DIDELĖ LIETUVIŠKA
VAISTINĖ

C. Pakeltis Pharmacy 
1117 E. 79th Street 

(Kampas Pulaski Ave.)
Pranešu savo tautiečiams kad 

mano aptieka perkelta nuo 8121 
Sowinski avenue į naują vietą, 
1117 East 79th Street. Taip 
kaip ir praeityje, užlaikome vi
sokias namines ir importuotas 
gyduoles nuo visokių ligų, kaip 
tai nuo aštriojo užsisenėjusio 
Reumatizmo, nuo visokių žaiz
dų, dedervinių, nevirškinimo vi
durių, užkietėjimo vidurių, ko
sulio, kataro, lytiškų nusilpnė
jimų, visokių lytiškų ligų, ner
viškumo, nemigės 
tokių ligų.

C. PAKELTIS 
1117 E. 79 St. 
Telef. ENd. 8533 
Aptieka atdara 7 dienas savaitėje. 
(Ypat.iškai mane galit matyt nuo 

9--12 ryto ir 5—11 vakare)

ir visokiu ki-
(18)

APTIEK A
Cleveland, O.

ENd. 8534

kupiname 
menininkai 

pasirodė * labai gerai; bet jau
nuolis Greičius laimėjo to vaka
ro liaurus. Po astuonių kartų 
iššaukimo, smuikininkas dar su
teikė muzikali priedą, Kreislerio 
kurinį, po kurio kilo publikoj 
sujudimas, kad ėmė virš penkių 
minutų nusiraminimui.

ŽILAS!
Stebuklingos Gyduoles, kurios Pa

naikina šilimą. Plaukų Slinkimą ir 
Pleiskanas, šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas kuris žyla, slenka 
arba pleiskanuoja plaukai. Nėra 
nieko už jas geresnio iki šiol išras
ta. Specialia introdukcijos pasiūly
mas: didelis $2 pakelis tik už $1. 
Užsisakykit šiandien ir sutaupykit 
$1. Jeigu nebūsit pilnai patenkinti 
jums pinigai bus sugrąžinti.

Reikalaujam Agentų
J. SKINDER Dept. C

Box 251 -. Clinton, Ind.

GOES TO RUSSIA TO SING
Julias K.rasnickas, otherwise well 

known as 'the~ Krosin jewelry pro
prietor, with a serious avocation for 
song, is in Russia at the present 
time with the famed Orpheus Male 
Choir of Cleveland, as the guest of 
the Russian government with full 

i expenses paid from Montreal, Cana- 
. da .to the Steppe country.
I This is Mr. Krasnickas’ second 
* trip to the continent for back in 
■ 26 the choir- fulfilled an engagement 
' in London.

A pleasant voiced singer with a 
'personality as pleasant devotes most 
! of liis spare time to this unending 
I sideline, having conducted many 
[ choruses in his native city and hav
ing directed many opera bits and 
then at times, soloing on the radio 
for the WJAY Lithuanian hours.

He is deserving of this honor 
stowed upon him as one member 
of forty specially selected for 
tour.

Catholic. Cultural Society, 
is a 
that 
just 
kas. 
and 
state and Mr. Svetkauskas in 
office as president of the Society.

hard worker and 
in time he will 

such an officer as
Here’s wishing 

Mrs. Alekna, in

Anthony, 
we feel sure 
develope 1 into 
Miss Rakaus- 
luck to Mr. 

their wedded 
his

“Youths’ 
its sin- 
for the 

‘The Or-

PASSING SCENES

be- 
out 
this

The management of the 
Forum" wishes to express 
cere thanks to Mr. Urban 
very interesting article on 
igin of Lithuanians” and the Lith
uanian language, which will appear 
in the columns of the Youths Forum 
fo- several weeks.

It seems Mr. Urban went through 
a great deal of difficult research 
and every statement, he makes is 
backed with reference as to 
gin and source.

This article has been well 
and exclusively written for 
tion in this section. It is our desire 
that our readers will appreciate and 
enjoy this very interesting and edu
cational story, concerning us.

The Editor.

its ori-

written, 
publica-

Po programo jaunasai Grei
čius turėjo vargo pasieki savo 
butą; visų buvo sveikinamas ir 
giriamas.

RUDENINIS PIKNIKAS
Moterų Sąjungos 36-ta Kuo

pa turės nepaprastą pikniką, 
Sekmadienyje, Rugsėjo-Sept. 15 
dieną, Naujos Parapijos Darže. 
Bus visokie nepaprasti kontes- 
tai vyrams, moterims, mergi
nom, berniukams ir mergai
tėms. Geriausi muzikantai gros 
Lietuviškus ir Amerikoniškus 
šokius. Moterys žada visiems 
atsilankiusiems smagų pusdie
nį.

The continuous parade of time is 
marching by, clipping of seconds 
unceaseles-sly while in its wake es
tablished groundposts are cleft in 
twain by changing times and chang
ing fads which give way to new.

The dissolution of St. George’s 
Society in Cleveland is yeilding to 
the inevitable force of the reloca
tion of human society and of human 
trends today. Once 600 strong, this 
sick and death benefit society 
but a few years 
century mark for 
huddle together 
members who are ... ...„ __  ...
terment of the remains of a society 
that was the nucleous of the pre
sent St. George’s Church, a society 
that filled the gap when the insur
ance companies were practically un
known and fulfilled a societal need 
that clanishness that is the earmark 
of every peoples: to be with their 
own and those with the same ambi
tions.

The societv may disappear from 
the face of this earth but their good 
works will live on forever, a goal 
for those to model after in the con
struction of newer social ground 
posts to fit the modern need.

Like the fall of water that has 
slipped over the brink to be dashed 
and hurled to the depths below in 
thunderous roar, it has done its 
work and is no more heard of, so 
it seems, are the societies, as mor
tal as humans they be, for are they 
not but a composition of them — 
so too 4hey bend to the shortcomings 
of their natures.

with 
half 
now 
odd

short of the 
its existence, 
some forty 
witnessing the in-

VIEŠA PADĖKA ALEKNA-RAKAUSKAS WEDDING

dukterys; ir Pranas 
brolis, — širdingai 

Kun. K. Petreikiui už 
pamaldų laidojant

Klebonui, Kun. Vilkutai- 
už įspūdingą pamokslą; 
Andžiulaičili už dalyva- 
pamaldose; Vargoninkui 
č i u i už jaudinanti pa-

Rugpiučio 26 d. mirė Adomas 
Rubežius, 55 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Avižonio Kaimo, Žarėnų 
parapijos, Telšių Apskričio. Jis 
mirė suvažinėtas automobilio.

Mes, jo giminės: Kazimeras 
Rubežius, velionio sūnūs; Ste
fanija Motuzienė ir Ona Sai- 
monienė, 
Rubežius, 
dėkojame 
atalikymą
musų tėvą ir brolį, Adomą Ru- 
bežių;
čiui, 
Kun.
vimą 
G r e i
giedojimą; pp. Sadauskams ir 
Ivanauskienei, kurie net iš Pit
tsburgh, Pa., pribuvo Į laidotu
ves; pp. Petreikams, Martin- 
kams, grabanešiams ir visiems 
dalyvavusiems A. A. Adomo Ru- 
bežiaus laidotuvėse; ir p. Vil
keliui, laidotojui, už gražų pa
laidojimą.

Lai buna mirusiams 
šios šalies žeme!

Rubežių
(ši Padėka susivėlavo 

je. — Red.)

The former Adei Rakauskas, of 
Cleveland, was united in marriage 
to Stanley Alekna, of Akron, Mon., 
September 2nd, at St. Peter’s Church 
in Akron. Fr. Karuziskas, pastor 
of the Lithuanian church, Our Lady 
of Perpetual Help, of Cleveland, was 
the celebrant of the Mass while the 
pastor- of St. Peter’s Akron church, 
sang tllrought the services. Reverend 
DA. Kulavis, the former assistant 
of St. George’s in Cleveland and now 
incapacitated for his holy undertak
ing through poor health was also 
present at the ceremony.

Miss Rakauskas presents a deep 
loss to Cleveland Lithuanians, for’ 
during her tenure here she has been 
one most active in national and re
ligious efforts, 
president of the 
Cultural Society, 
its inception here 
ago. Mr. 
to Akron a 
to assist him in furthering the Lith
uanian spirit among Akron folk. 
He was the president of the Lith
uanian Akron Social Club for several 
years, receiving an honorable place 
among that body of spirited mem
bers.

Recention wa» held at the groom’s 
home, 693 Douglas ave., Akron while 
the home of the newly-weds is very 
close by at 667 Douglas ave. A re
plete honeymoon trip to the prover
bial Niagara and beautiful Washing
ton, D. C. were part of the intiner- 
ary in mooning.

Anthony Svetkauskas, has been

She has been the 
Cleveland Catholic 

continually since 
a number of years 

Alekna likewise brings 
young ambitious lady

By P. W. URBAN
All questions pertinent to the ori

gin of the Lithuanians, lie, we may 
venture to say, within the realm of 
the problematical. In the field of 
linguistics equally as in the sphere 
of mythology there appears antiquity 
of the Lithuanian people, 
ries of their urigin are 
point to different parts 
and Asia. One of the 
these stresses that the 
hail from Rome. The close resem
blance between Latin and Lithuan
ian suggested to the Lithuanian his
torians that both peoples might have 
been one nation speaking a common 
tongue in the remote past. They 
made researches into Roman his
tory and came upon a certain Pale
monas who set sail with his people 
in a large number of ships to found 
a new homeland because Nero’s op
pression was top unbearable to them. 
Lithuanian traditions mention Pale
monas as one of their earliest heroes 
who, it is said, came from the land 
of the setting sun and settled on the 
site known today 
Lithuania 
to the side of the stoty relative to 
Palemonas’ landing.
the southern shores of the Baltic 
Sea he sailed into the Nemunas river 
and at one spot where Agriogala 
now stands he was confronted by 
part of his travel worn crew with 
the question — “Ar jau galas?” 
Hence the site mas known as Ario
gala. Sailing further on Palemonas 
finally landed and said this was 
his journey’s end. The whole crew 
rejoiced over the beauty of the coun
try which was to be their homeland 
and many murmered, perhaps just 
like Columbus’ men, — “Bet jau 
galas!” Hence the name Betygala.

Perhaps the most plausible 
regarding Lithuanian origins 
one which stresses that these 
have dwelt on the southern 
of the Baltic Sea from time 
mortal. Prof. H. H. Bender 
city of Princeton finds certain char
acteristics in Lithuanian which he 
says other languages do not possess 
and those peculiarities prompt him 
to contend that the Lithuanians have 
lived in the same land for 5000 or 
more years. Prof. E. Bezzenbelger 
once stated in one of his lectures on 
linguistics that it is highly proba
ble that the Lithuanians together 
with the Latvians, the Old Prussians 
and other kindred peoples have 
dwelling by the Baltic Sea for 
years.

(To be Continued)

The theo- 
many and 
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7000

lengva

Giminė
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SLA. 136 IR 362 KUOPŲ 
PIKNIKAS

Rengia didelį pikniką vietos 
136 ir 362 SLA. Kuopos, Nau
jos Parapijos Darže, Sekmadie
nyje, Spalio-Oct. 29, kaip 1:30 
dieną. Gros Jono Aponaičio Or- 

Visikestra. Įžanga maža, 
kviečiami dalyvauti.

Knowsey Knoos
By SUPER SNOOPER

Ah! we finally receive a report 
from our Chicago spy. We put him 
on the job about two years ago and 
this is his first article. He had to 
send an article in because we shut 
his pay off and the local tavern re
fused him his beer on credit. The 
irony of the situation is that the 
dirt he sent in is about a couple of 
Akron boys vacationing in the windy 
city. Yessir, dirt about two of 
Akron’s biggest men. You’re right, 
Whitey Termanas and Slim Micku-

elected president of the Cleveland nas, the two local slantbrows.

Mokyklos Dienos!
Greit Bus čia
NELAUK

Ir Vėl
I T E !

Priiengkite Savo Šunelius Dabar
48c Trumpos kelinaitės. 
20c Union marškinukai 
25c j Mazgojami siutai. . 

Berniukų kepuraitės...............50c, Sveteliai ..................
Berniukų šilko kaklarišiai. ,25c J Ilgos kelinaitės....

Berniukų
Berniukų 
Berniukų

marškiniai 
pačiakaitės 
dirželiai. . .

.. 97c

. .48c
. ,97c
. ,48c
$1.95

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

and Slim can’t even see them.” Bang, 
that makes one spy less on our force 
but such is life.

Now for something sensible.
INDIAN RESERVATIONS — This 
space is reserved for the scandal 
concerning Rose Lucas. Rose told 
this department that nothing was 
to be printed in this column with
out her permission. Everything we 
found about her was clean and she 
refused to sanction the articles so 
here we are with nothing to fill this 
space with. We’ll try to do better 
next time, if you’ll only cooperate 
with us.

This is just about enough wasted 
space for one day so adieu until 
Slim and Whitey sober up. That’ll 
be only another week or two.

with

“PINK ELEPHANTS” 
in one act

Act 1, Scene 1: Slim and Whitey 
on Maxwell street in a local dive 
which we shall refer to as the 
“Pickled Pig”, the hangout of the 
notorious Hogpeen gang.

In a corner sits Frank Rokus, 
locally known as the pinch-hitter 
composing poetry. In another cor
ner sits Al Jocis, local kibitzer 
twiddling his thumbs. Incensed by 
a desire to see the results of his 
colleague’s composing, he ambles 
over and peeks over his shoulder. 
Ah, an Ode to Slim and Whitey. 
Lets read it lovely, very lovely. It 
fits thorn perfectly.

One evening in September, 
When I was far from sober 

And dragging home a load 
manly pride

My poor feet began to stutter 
So I lay down in the gutter

And a pig came up and parked right 
by my side.

Then I warbled “It’s fair weather 
When good fellers get together.” 

Till a lady passing by was heard 
to say:

“You can tell a man who boozes 
By the playmates that he chooses” 

Whereupon the pig got up and slow
ly walked away.

In the meanwhile the trays have 
been coming to the table of our 
heroes fully loaded and going away 
very empty but our friends are be
ing loaded more and more. They 
each had thirteen dollars apiece when 
they started and now they don’t have 
enough left to pay carfare home. 
Where did all of the twenty six dol
lars worth of beer go. If you can’t 
guess, don’t read any further, you’ll 
be disappointed. ,
Act 1, Scene 11: We are now in 
the office of the honorable Dr. Mor
gue, president of the Chicago Em
balming Fluid Manufacturing Corp. 
Whitey stands within the doorway 
gasping for breath. “Oh Doctor, 
Slim has been drinking some rotten 
liquor and now he can’t see, he’s 
going blind, won’t you do something, 
Oh my pal is going blind and he 
doesn’t even own a tincup and 
don’t have 
will I do, 
makes you 
have you 
yes Doctor, 
running around all over the room

YOUNGSTOWN. O

own a tincup and I 
a dog to give him. What 
what’ll I do?’’ “What 

think Slim is going blind 
any proof?” “Hie, why 

there’s pink elephants

Dear Trianstumpus:-
I am a young 

years of age, have 
am affected with 
to lonely lovelorn 
am neither lonely 
I have known some 
say that I am not a lady,Hush, tush.) 
Not only is he an affection but al
so a pestilence since I myself am 
in possession of a fine variety of 
eligible young men (married and 
otherwise). Tho he amuses me in
tensely at times his presistent bung
ling has caused me Embarrassment 
time and again. I ilon’t hold his 
uncouthness against nim (maybe his 
mother never told him) but his ego
tism render his mind impenetrable 
to further education, in boudoir eti
quette even by such an experienced 
teacher as myself.

I have always handled by affairs 
of heart with fine/se but this latest 
intrusion upon my congested field 
of masculine conquest has made me 
uncertain of my / technique. z Is he 
as naive as he seems or does that 
unpretentious exterior hide a mighty 
mentality which must be handled 
with diplomacy?

I have received a love letter from 
him and I am wondering if his very 
spelling of (“iyam ann ekkstrimli 
hansom feler”) is a manifestation 
of .his brilliance or is it a proof of 
his ignorance?

Sophisticated —
But Slightly Stumped.

lady about (?) 
brown eyes, and 
the Lord’s gift 
ladies (altho I 

nor lovelorn but 
cattyj women to

PARS! DUODA
NAMATu

14 kambarių, siena su siena, nauji fur- 
nasai. plytų stogas, su pastoge, maudynė
mis, $1000. Randos neša $45; lotas 50 
x 200, ant Addison Rd, arti Bonna.

8 kambarių modernškas namas, garažas, 
E. 109, Į pietus nud St. Clair, vertas 8,- 
500; parsiduoda už $1500/pinigais.

10 kambarių, dviem šdimoms/ maudynė, 
furnasas, didelis lotas, E. 74, arti Su
perior.

6 kambarių modernškas namas, maudynė, 
skiepas, plytų stogas, Perkins, arti E.
55 St. ‘ i

7 kambariai, maudynė, furnasas, gara
žas, E. G5 St., arti Superior, $500, pini
gais.

Kreipkitės: 1383 E. 55th St. — Mr. McKENNA 
HEnderson 5282

$1000.

$4500.

$4000.

$1200.

$2500.
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DELLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENE — Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

Lithuanian Funeral Home
Visiems Lietuviams norintiems naudoti musų 

kambarius leidžiame dykai.
T ietuviai kreipdamiesi reikale prie manęs apturėsit 
teisingą patarnavimą: mandagus, simpatiškas, grei
tas ir geresnis patarnavimas už kitų. Vežimai ligo
nių pervežimui j ir iš ligonbučių. Kainos sąžinin
gos. žemiausia kaina už palaidojimą, sulyg jūsų pa- 

: sirinkimo. Reikale telefonuokit.
6621 Edna Avenue , ENdicott 1763
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P. J. KERSIS ;
1414 STANDARD BANK BLDG. Kampas St. 'Clair ir Ontario Gat.

Ofiso Telef. MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W.
Parku-parduodu bankų knygutes' moku aukščiausią kainą už jas 

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

A. W1RBICKAS
užlaiko gražią užeigą

AKINE II? VALGYKLĄ
Penktadienio vakarais d uodama skanios žuvies.

17320 St. Clair Avenue Kampas E. 174th St.

s=S PENNflP
THE COLUMBIA REFINING COMPANY

GASOLINE
REGULAR OR ETHYLt

CLEVELAND, OHIO


