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Vokiečiai Skubina Užimti Paryžių
DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

STALINAS JAU
SUSIRŪPINĘS

ATKAKLUS MŪŠIAI ILGU FRONTU
C-

AMERIKOS RAUDONASIS KRYŽIUS PRAŠO
PARAMOS NUKENTEJUS1EMS ŠELPTI

ABI PUSES SKELBIA PASISEKIMUS

BAIGĖ STREIKĄ. Kearny, N. J. — Čia buvo su
streikavę valdžios kariškų
laivų statybos darbininkai,
apie 8,000 skaičiuje, reika
laudami mokesties pakėli
mo. Streikas baigėsi, lai
mėjus daugiau mokesties.
PLIENO ir geležies iš, dirbimas šiuo laiku pakilo
iki 80.3 nuoš. Mėnuo laiko
atgal dirbo 65.8 nuoš., o
pernai šiuo laiku tik 54.2
nuoš. normalio.
Nuo Sausio iki Balandžio
šymet plieno darbai palen
gva krito žemyn, ir tik Ge
gužės menes į staiga ėmė
kilti.
Daugiausia kyla gaunant
užsienių užsakymus. Iki
pradės rodytis žymės šios
šalies gynimo reikalams
užsakymų praeis dar keli
mėnesiai.

Anglai Pasitraukė iš Flandrijos, Sumušti

Paryžius, Birž. 6. — Vo
kiečių eiles įsiveržusios į
Prancūziją Sornme fronte,
pradėjusios savo smarkųjį
Prancūzijos puolimą, vieto
mis tampa apsupamos nau
ju Gen. Weygando apsigy
nimo planu, tikslu išgelbė
ti Paryžių nuo paėmimo.
Premjeras Reynaud pa
leido iš Prancūzijos kabine
to užsienių reikalų minis
trą, buvusį premjerą Deladier, pats paėmė tas parei
gas.
*

*

*

Vokiečiai praneša “per
laužę Prancūzų liniją gi
nančią Paryžių.
v

* «

DAR BILIJONAS
APSIGYNIMUI

I

Washington, Birž. 4. —
Nepaprastam šalies apsau
gos programui pravesti nu
tarta pakelti taksų iki apie
$1,000,000,000, vietoje pir
miau Prez. Roosevelto re
komenduotų $656,000,000 į
metus. Taip tai valstybės
skolos pakils iki 49 bilijonų
dolarių, vietoj pirmiau nu
matytų 45 bilijonų.
Prez. Roosevelto reko
rmendacija
______ _____skubiai
r___
skirti
apsaugos tikslams dar bili
joną dolarių priimta, o tas
reikalauja ir taksų padi
dinimo.
Be eilės taksų, bus suma
žinta paliuosavimai nuo iki
šiol nustatytų taksų nuo
ineigų, kas viskas prisidės
prie reikalingų sumų suda
rymo.
Prezidentas pasiūlė pa
didinti dabartinį ginklavi
mosi programą iki $4,300,000,000, kas ir priimta.
Tuoj bus imama lavinti
kariuomenę iki 1,000,000
vyrų.
Prez. Roosevelt sudarė
šalies apsaugos tarybą iš
įvairių pažiūrų žymių ša
lies gyvenime asmenų.

I

Už Paryžiaus ir Londo
no sienų, kur Vokiečių pa
vojus didžiausias, dar vie
na sostinė pajuto žemės su
drėbė jimą dėl Vokiečių pa
sekmingo pliekimo aliantų.
Maskva pradėjo nerimti ir
dairytis kas bus.
Iki šiol Stalinos tik usus
kraipė trokšdamas kad ka
ras aliantų su Vokiečiais
užsitęstų ilgai, kad jos vie
na kitą nusilpnintų, o ta
da! — “juo blogiau, juo ge
riau”, sako komunistų la
bai mėgiamas posakis.
Bet dabar, niekas geriau
nenujaučia už Staliną kas
galės atsitikti jeigu Vokie
čiai greitai pergalės Pran
cūzus ir Britus.
Jeigu naziai laimėtų šią
vasarą, jų nusistatymas už
imti Ukrainą butų priar
tintas keletu metų. Ukrai
na juk yra duonos šalis, o
Vokiečiams kaip tik ir rei
kia duonos.
Žinovai spėja kad po bai
gimo karo su aliartais, na
ziai puls Ukrainą nepra
ėjus pusei metų. p
Maskvoje jau visi aukš Pirmu kartu nuo tragiškų
tieji komunistų vadai rodo Didžiojo Karo dienų Amerikos
didelio susirūpinimo dėl na- žmonės prašomi aukoti Raudo
nojo Kryžiaus nuo karo nuken
zių armijų pasisekimo.

I

IŠ LIETUVOS
(ELTOS ŽINIOS)
KARO ATBĖGĖLIŲ skaičius
Lietuvoje yra žymiai sumažė
jęs. Tik žydų tautybės atbė
gėlių skaičius nerodo pamėjimo žymių, nes jie neturi kur
išvažiuoti. Jie yra savo tau
tiečių žymiai remiami. Apie'
300 Žydų atbėgėlių užsiregis
travo važiuoti į San Domingo
respubliką, Amerikoje.
VYKDYDAMA dvarų dalini
mą Vilniaus srityje, Vilniaus
apigardos žemės Tvarkymo įs
taiga nustato kam ir kiek že
mės iš parceliuojamų dvarų
bus duota. Kaip buvo praneš
ta, prašymų žemei gauti yra
paduota labai daug ir jų išsprendimas užtruks ilgesnį laiką.

Vokiečiai nakties laiku
darė oro puolimus Anglijo
LIETUVOS Susisiekimo ML
je, j ieškodami Britų orlai
nisterija perka du keleivinius
vių stovyklų. Nuostoliai
lėktuvus, kurie bus naudojami
AMERIKOS orlaivių iš- padaryta menki.
keleivių vežiojimui. Lėktuvai
$
&
tfi
dirbystėms siūloma suma
bus
dideli, trijų motorų.
nymas parduoti Amerikai
Paryžius,
Birž.
5.
—
Ar

naujausio išdirbimo lėktu ti du milijonai vyrų abiejo
RADIO abonentu skaičius
vus įmainant į dabar Ame se pusėse susikibę į mirti
kurių daugiau negu du trečda Lietuvoje didėja. Balandžio 1
rikos kariuomenės turimus ną kovą naujame mūšyje
liai yra moterys ir vaikai.
d. visoje Lietuvoje buvo įregi
Visuose Amerikos miestuose struota jau 82,277 radijo savi
lėktuvus, kuriuos išdirbė prie Sornme upės, nuo kur
Raudonojo Kryžiaus skyriai be
jai aptaisę galėtų parduo- Vokiečiai plačiu-ilgu fron
pinigų rinkimo dar gamina ir ninkai. Per mėnesį laiko nau
. ti aliantams.
tu veržiasi pirmyn linkui
tėjusiųjų fondan. Numatyta siunčia karo nukentėjusiems jų radijo abonentų prisidėjo
žemutinės Seino upės da
įvairias reikmenis, bandažus ir apie 800 abonentų. Tas paro
ITALIJA atidėjo rengtą sukeiti apie $10,000,000, iš ku apraišiojimus.
ATLYGINS. Richmond, lies ir Paryžiaus.
rių
Clevelando
skyrius
turi
su
\942 metams pasaulinę pa kelti $240,000 ir panašiomis Aukos Clevelando Raudonojo do krašto kilimą.
Va. — Atlantic pakraščio Vokiečiai, dar gerai ne
rodą Romoje, kas reiškia proporcijomis kiti miestai. Tie Kryžiaus skyriun galima siųs
geležinkelio kompanija pri atsikvėpę po savo didelių
cad Italija artėja prie karo. pinigai reikalingi šelpimui da ti antrašu 3443 Euclid Avenue, LIETUVA anksčiau paštą iš
teista sumokėti 3500 savo puolimų šiaurėje, pradėjo
Tačiau praneša kad vienas bartinių suvirš 5,000,000 ne čekiai reikia išrašyti American Lietuvos | Sovietų Rusiją siun
darbininkų užvilktą moke naują puolimą, norėdami
oasažierinis Italijos laivas kaltų nuo karo nukentėjusiųjų Red Cross War Relief Fund. tė per Rygą. Dabar su Sovie
stį $260,000 sumoje, po to parblokšti Prancūziją ir
tų Sąjunga įvedamas tiesiogi
BRITAI GALI PERSI dar, plauks į Ameriką šio
kai Federalė algų-darbo priversti ją pasiduoti.
nis
ir tranzitinis pašto susisie
RUSIJA LAIKOSI
NELEIS NAZIŲ Į
santikių taryba rado kom Mūšio frontas tęsiasi per KELTI KANADON mis dienomis.
kimas.
šio pašto susisiekimas
Mussolini turėjo savo ka
NEUTRALIŠKA
paniją kalta laužyme to 200 mylių, nuo Vokietijos
eis geležinkelio linija KaunasAMERIKAS
Londonas, Birž. 4. — Jei bineto posėdį ir pareiškė
akto.
sienos iki Anglijos juros.
bus reikalas, Britai kariaus jog Italija ruošis karui, bet
Londonas, Birž. 5. — So Vilnius-Gudagojus-Minskas;
Pastarų
kelių
dienų
ka

su Vokiečiais iš savo impe oaliko neatsakytą klausimą Washington, Birž. 4. — vietų Rusijos rateliai Lon KAUNE fabrikų darbinin
ŽUVO 52. Japonijoje iš
ro
eigoje
Vokiečių
lėktuvai
kasyklos išimta 52 darbi bombardavo Paryžių ir ki rijos kraštų, iki “naujasis <ada Italija gali įstoti ka Valstybės Sekretorius Hull done kalba kad aliantų in kėms, tarnaitėms ar šiaip iš
pareiškė jog Suv. Valstijos teresai Juodojoje juroje ir kitur atvykusioms mergaitėms
ninkai, kurie buvo užgriū tus miestus ir pasiekė net pasaulis” ateis į pagalbą, ran.
pasakė premjeras Church- Italijoje sulaikyta auto nepripažins perėmimą ar Viduržemyje prilygsta So pasilikusioms be darbo ir pa
ti ir užmušti.
miestus Prancūzijos pietuo ill atstovų rūmuose.
mobilių judėjimas taupy perleidimą jokių Ameriko- vietų interesams, bet Rusi tekusioms į vargingą padėtį
se,
Marseilles
it
kt.
Jis pranešė kad Flandri mui gasolino. Važiuoti ga- se esančių žemių kurios da- ja, jie tikrina, pasiliks šia pagelbėti Kaune yra įsteigtas
AMERIKOJ įvairios išdirbystės gaminančios ma Paryžiuje užmušta ir su joje Vokiečių užpulti ir at ' i tik apie 10 dalis, būti 3ar priklauso Prancūzijai, me kare neutrališka.
mergaičių blogos darbo biuras
stumti iki Kanalo Anglai niausiais reikalais.
ar Anglijai ar kitoms ša Britų šaltiniai kalba kad ir darbo namai. Pereitais me
šinas ir įrankius išdirbi- žeista šimtai žmonių.
lims, jeigu jų pareikalautų Rusų interesai Artimuose tais į šią įstaigą pakartotinai
mui kitų reikmenų, dirba Atakus darė šimtai lėk išgelbėjo 335,000 savo vy
tuvų,
iš
kurių
desėtkai
nu

MUSSOLINIUI
švaistan

rus, žuvo 30,000.
Vokiečiai, tas šalis nugalė Rytuose ir Britų-Rusų san- kreipėsi 707 mergaitės. Per
dieną ir naktį, ir jose net
mušta.
tikių derinimas šiomis die metus laiko į šią įstaigą krei
Iš Churchillo kalbos iš tis ir besirengiant kariau- dami.
darbininkų stokuoja.
nomis gal paįtekmėjo į Ita pėsi net 3,029 darbdaviai mer
Atkerštui, aliantų lėktu eina kad Britai gali perkel ;i, popiežius jau nustojo
liją susilaikyti nuo šokimo gaitėms samdyti į darbus.
ITALIJA nupirko Ame vai padarė puolimus Vokie ti savo apsigynimo karą j vilties grąžinti Europoje
taiką. Jis tik kalba apie $286,720,000 vertės alian į pagalbą Vokietijai.
Kanadą.
rikoje 250,000 tonų senų tijos miestų.
plieno atmatų, bet ar spės Prancūzams šiuo tarpu Vokiečiai tikrina kad jie “sužmoniškinimą” karo — tų aukso atvežta Birželio Britai persergėjo Italiją LIETUVOS darbininkai M.
visa tai parsivežti iki įvyks prisieina kariauti veik vie suėmę 330,000 aliantų ka neužpuldinėti nekariaujan 5 d. ir padėta New Yorko kad bus imtasi griežčiausių Paimbirskis ir Julius Apulskis,
Federalio Rezervo Banke. laivyno ir orlaivių užsimo kurie tarnavo Karališkių dvare
čius žmones ir miestus.
niems, nes Belgai sumušti. riuomenės Flandrijoje.
kokia nors permaina.
Tas auksas yra Britų ir jimo prieš Italijos miestus Klaipėdos krašte ir buvo nu
Britai pasitraukė, gryžo į Flandrijos puolime Vo
PASTATĖ LAIVĄ. Phi Angliją, ir iki jie persior kiečiai pražudė baisybę sa NEW YORKO valstijos Prancūzų ir gal būt dalis ir kolonijas jeigu Mussoli- teisti po 10 mėnesių kalėti už
ladelphia, Pa. — Čia nulei ganizuos Prancūzai turės, vo lėktuvų, sako Anglai. gubernatorius pašaukė mi išgabento iš Holandijos ir ni įstotų karan.
Kauno radijo klausymą, vienas
Anglijoje netiki kad Ita Balandžio 15 d., o kitas 18 d.
liciją saugoti valstijos ar Belgijos prieš užpuolimą.
stas į vandenį Amerikos di jei pajiegs, vieni su Vokie
lija susilaikys nuo šokimo mirė nuo plaučių uždegimo Ra
RUSIJA susitarė su Ven senalus, stovyklas ir kariš
dis karo laivas, 35,000 tonų čiais grumtis.
į karą, liko klausimas tik gainės kalėjime.
sunkumo, kuris pavadintas Prancūzijos premj e r a s grija, ir Sovietai atitrau kus įrengimus. PrisibijoISPANAI
pradėjo
dery

kada ji šoks.
ma
vidaus
priešų
pasikėsi

VVashington.
atstovų rūmuose pareiškė kė savo kariuomenę nuo
•
bas
su
Vokietija.
Gali
bū

ŠIOS ŽIEMOS dideli šalčiai
kad Prancūzija “pasiryžus Vengrijos sienos. Vengri nimų ardyti.
ti kad jie sumanys atimti
išnaikino ne tiktai daug pauk
AUTOMOBILIŲ gamy kariauti su savo sąjungi ja suspendavo šaukimą ka
iš
Britų
Gibraltarą,
kalnų
KOMUNISTAI nomina ščių ir miškų žvėrelių bet ir išIš AIRIJOS šiomis die
ba šymet eina didyn, šy ninkais Britais už išliuosa- riuomenėn savo rezervų.
nomis išplaukė laivais į S. tvirtovę Ispanijos žemėje, vo į S. V. prezidentus savo šaldė seklesnių upių, ežerų ir
met tikima išdirbti suvirš vimą pasaulio iš Hitlerio
4,200,000 automobilių. Jie nagų”.
POTVINIAI. Omaha. — Valstijas apie 3,000 Ame prie ineigos į Viduržemio partijos sekretorių Brow- kūdrų žuvis. Mažesnėse upėse
*
v
*
ir dabar parduodami “kaip
Šiaurinėje Nebraska vals rikos piliečių buvusių An jurą. Vokiečiai ir Italai der, “amžiną kandidatą”, ledo sluogsnis buvo pasiekęs
kuris nesenai susektas ir dugną, šį pavasarį Lietuvos
moteriškos skrybėlės”, ne Berlinas, Birž. 5. — Šią tijos dalyje po smarkių lie glijoje. Kiti Amerikos pi prie to Ispanus kursto.
nubaustas
už naudojimą upeliai yra lyg išmirę ir be jo
žiūrint kad jų jau yra nau dien dienai brėkštant Hit tų kilo potviniai, padaryta liečiai bėga iš Europos per
dojama virš 30,000,000.
leris pasiuntė savo armijas dideli nuostoliai.
Italiją.
ŠAUDYS I LONDONĄ. klastuotų pasų savo kelio kios gyvybės.
•
Netrukus bus pasiekta 35 Paryžiaus linkui. Vokie
Vokiečiai priėję prie Ang nėms į Sovietų Rusiją.
VILNIAUS
srityje
yra likę
milijonai naudojamų auto čiai sumušę Aliantus Flan ŽUVO Apie 200. ŠvenNEW YORKO Pasauli lų kanalo, kuris yra 22 my
ūkių
be
ūkininkų.
Tų
ūkių samobilių.
drijoje tikisi Prancūzus su čių laiku, Gegužės 30 d. nėje Parodoje bus rodoma lių pločio, taikosi pradėti Prez. ROOSEVELT kaip
Jų pardavimas sekasi to triuškinti.
Amerikoje žuvo arti 200 prieš laiką gimęs kūdikis, apšaudymą Londono dide žinoma vis deda pastangas, vininkai išbėgo Lenkų-Vokiečių
dėl kad automobiliai dabar Hitleris kalba apie “grei žmonių. Iš jų 98 žuvo tra- kuris yra gyvas, sveria vie lėmis kanųolėmis. Sako jie paįtekmėti Mussolinį kad karo metu ir iki šiol negryžę.
daromi “patraukti akį”, tą karo baigimą” ir “pradė fiko nelaimėse, 29 prigėrė, ną svarą, laikomas inkuba turi kanuoles kurios pa stengtųsi išvengti nuo įvė Ūkiai yra stambus. Jie bus išpanašiai kaip yra su mote jimą naujos geresnės tvar 19 nusižudė, 37 mirė nuo toriuje. Ten tai sueis mi sieks Londoną, kuris ran limo Italijos į Europinį ka. nuomojami tiems asmenims
kurie pasižada juos apdirbti.
riškomis skrybėlėmis.
rą.
nios žmonių pamatyti!
kitokių priežasčių.
kos pasaulyje”.
dasi 90 mylių atstu.
•

■,

•
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MIRIMAI

PROVIDENCE, R. L, LIETUVIAI GAUSIAI PARĖMĖ
VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIUS
*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SWEET VALLEY, Pa.

Laike Motuzų Filmų

Suaukota $287.65

mirė Ge-1 MATULIONIENĖ Teofilė (Stagūžės 19, Bridgewater, Mass. kauskaitė), mirė Balandžio
13, Philadelphia, Pa. — Sta
Mirtis buvo staigi.
čiūnų p., Dargužiu km.
ALIJOŠIUS Vincas, pusamžis,
mirė Gegužės 3, Chicagoj.— VALATKA Danielius, 57 me
tų, mirė Gegužės 13, Akron,
Raseinių par., Aleksandro k.
O. — Švenčionėlių ap. Ame
Amerikoje išgyveno 38 m.
rikoje išgyveno 31 metus.
ROZGUS Norbertas, pusamžis,
mirė Gegužės 4, Campbells- KRUTIL1US Juozas, 45 metų,
užmuštas elektros Gegužės
port, Wis. — Mažeikių ap.,
Renavos p., Butikių k. Ame 14, Inkerman, Pa.
ČIAPIENĖ Domicėlė (šalkairikoje išgyveno 30 metų.
tė), pusamžė, mirė Gegužės
STANKEVIČIUS Andrius, mi
21, Chicagoje. — Tauragės
rė Geg. 3, Shenandoah, Pa.
The
American
Common
New
ap., Šilalės p., Debilių kaimo.
DARULIS Jonas, 60 metų, mi
Atsidarė American
Yorko Pasaulinėje Parodoje
Amerikoje
išgyveno 26 m.
rė Balandžio 25, Kulpmont,
Common
(Įrengtas buvusio Sovietų Pa
PAPLAUSKIENĖ
Elzbieta
viljono vietoje), bus tai susi Pa.
(Kupčinskaitė)
pusamžė,
mi
New Yorko Parodoje atsida tikimo vieta šią vasarą visų tų SAKALAUSKAS Vincas, mirė
rė Gegužės 21, Chicagoje.—
rė American Common, kuriose žmonių kurie išbūdavo j o Ame Gegužės mėn., Pittston, Pa.
ceremonijose dalvyavo poni F. riką. Tas Common dedikuotas JURKIENĖ Elzbieta, mirė Ge Marijampolės ap., Igliaukos
D. Roosevelt ir kiti žymus as- Amerikos ‘tautinėms grupėms’,
gužės 3, Cambridge, Mass. p., Tupikų k. Amerikoj iš
kurios savo geniališkumu ir
rnenys.
gyveno 35 metus.
Nuo Lietuvių atidarymo iš- darbu pagelbėjo išaugyti šią — Papilės par. Amerikoje SAMUOLIS Feliksas, mirė Ge
kilmėse dalyvavo Vyt. Stašin šalį ir tautą. Čia kiekvieną sa išgyveno 28 metus.
gužės 18, Pittsburgh, Pa.
skas, Lietuvos Generalinio Kon vaitę bus surengiama skirtin ČEBATORIUS Jonas, 64 metų,
gų
tautinių
grupių
spalvingi
SINKEVIČIUS
Kazys, 80 m.,
sulato New Yorke attaše, ir ei
mirė Gegužės m., Port Carprogramai. Tą Common Įren bon, Pa.
lė kitų.
mirė Gegužės 21, Chicagoje.
The' American Common ta gė Sears, Roebuck and Co.
Trakų ap., Žaslių p., BuivoLEVICKIENĖ
Jieva,
mirė
Ge

šiame Common yra Įtaisyta
po Įrengtas žinomos firmos
nių
k. Amerikoje išgyveno
Sears, Roebuck and Co. Tenai Garbės Lenta, kurioje bus su gužės m., West Hazleton, Pa.
33
metus.
žymėta
vardai
ateivių
dideliais
kas savaitę bus paskirų tautų
KANIUŠAS Juozas, pusamžis,
programai, ir Lietuviai rengia. darbais ir nuopelnais prisidėjuLUKOŠEVIČIENĖ
Angelą (Remirė Gegužės 11, Chicagoje.
patiekti gražų Lietuvišką pro■ šių prie Amerikos išbūdavo j i- — Šiaulių ap., Joniškio par.,
meikaitė), 30 metų, mirė Ba
mo ir pakėlimo.
gramą.
landžio 26, Buenos Aires, Ar
Viekanių k.
gentinoje.
ŠALNA Vladas, 24 metų, mirė
MUSŲ LIETUVIŠKI BOLŠEVIKAI
Gegužės 10, Chicagoje, kur
buvo ir gimęs.
DIRBA KAIP PASAMDYTI

Ukėse oras yra' nepastovus,
lyja jau 10 dienų ir prilijo ar
ti tris colius lietaus; vandens
PROVIDENCE, R. I. — Ge
yra labai daug.
Ūkininkai šį pavasari trimis gužės 20 d. lankėsi broliai Mo
savaitėmis yra suvėlavę vasa tuzai, rodė Vilniaus filmas,
roją. Bulvės ir komai dauge kaip ,ir kitose kolonijose. Juos
lio nėra nei pasodinti, nes ne
gali Į dirvas ineiti per šlapu čia užkvietė trys vietinės drau
gijos: D. L. K. Gedimino, Šv.
mą.
Kurie
jau
pasodino,
galimas
Jono
Krikštytojo, ir Amerikos
KITA TRAGEDIJA, Pittsburgh, Pa. — Vedęs vyras, ge daiktas kad supus žemėje.
Lietuvių Piliečių Klubas sukė
ležinkelio pašto tarnautojas,
limui pinigų sušelpti Vilnie
LAKETON, PA.
Lewis Taylor, 37 m., peršovė
čiams nukentėjusiems nuo ka
ŠĮ pavasarį baigė augštes- ro.
16 metų mokinę, kurią buvo
įsimylėjęs, ir paskui pats nu niąją mokyklą dvi Lietuvaitės
Oras pasitaikė gražus tai pu
sišovė. Nežinomas asmuo ku ūkiuose: Dora Nienius ir Flo- blikos atsilankė daug, ir pasek
ris norėjo persergėt tą mergai rence Miliauskas. Gauna di mės buvo geros. Šios draugi
tę parašė jai laišką' kad tas plomas Birželio 4 d.
jos visos yra tautiškos, na ir
vyras yra vedęs, kas privedė Wyoming Klonyje mokslo ! musų visuomenės ūpas link tė
juos prie susipykimo ir paskui baigimas prasideda šiomis die vynės Lietuvos yra didesnis už
nomis.
Jonas J. Nienius.
prie žudystės.
viską, tat ir aukų nesigailėjo,
Aukų iš visų tų draugijų ir
$265.00
publikos sudėta
ALIQUIPPA, PA..
DAYTON, OHIO Liko pelno nuo Motuzų 22.65
filmų
PIKNIKAS.
SLA. 347 kp.
f $287.65
Viso pasidarė
rėngia pirmą savo šių metų
ĮVAIRIOS ŽINIOS
Visi surinkti pinigai yra papikniką sekmad. Birželio 16 d.,
Gegužės 30 d. susivedė C. siųsti Lietuvos Generaliniam
J. Pollaks darže, pradžia 1 vai.
po pietų. Ta vieta apielinkės Noreikas su p-le E. Naginaite. Konsulatui New Yorke, per
Lietuviams gerai žinoma. Vi Birželio 1 d. susivedė J. Sen siuntimui Į Lietuvą.
si kviečiami atvažiuoti Į pikni kevičius su p-le A. K. PapečKomisija išreiškia nuo savęs
ką ir turėti gerą laiką su savo kaite, iš Springfield, Ohio.
širdingą padėką draugijoms,
Kiser aukštąją mokyklą šy biznieriams ir visiems broliams
pažystamais ir draugais.
met
baigė septyni Lietuviai, du į Lietuviams už aukas ir už gra
Komitetas.
vaikinai: L. Sakalas, C. Lato-' žų Providence kolonijos vardo
vas, ir penkios merginos: E. I pakėlimą.
Vaitkutė, A. Gudelytė, E. GriWILKES-BARRE, Pa. ėiutė, K. Ambrozaitė, E. Jur- Į Aukojo šios draugijos, biz
nieriai ir pavieniai:
gelaitė.
General Motors Corp. vado- j Šv. Jono Krikš. D-ja
$10.00
LIET. PROGR. KLUBO VEI vybė praneša kad tuoj pradės į
50.00 Tas jų “darbas” Laisvėje ir
Am.
Liet.
P.
P.
Klubas
KIMAS
budavoti naują dirbtuvę pen- j D. L. K. Gedimino D-ja 25.00
Vilnyje šiais laikais pasireiškė
Lietuvių Progresyvis Klubas kių milijonų dolarių vertės, ša- ] Bridge Club. Bev. Co.
lia
mažo
miestelio
Vandalia.
į
atkakliu gnaibimu Lietuvos ir
labai puikiai darbuojasi, turi
(A. Dialtuva ir Br. Siapie pora šimtų narių, turi vai Toje dirbtuvėje bus gaminami j monavičius)
dergimu jos reikalų kurie lie
10.00
kučių ir mergaičių Birutos propeleriai kariškiems lėktų-1 J. S. Karpavičius
25.00
čia
krašto saugumą ir valymą
Draugijėlę bei Lietuvių kalbos vams; darbininkų dirbs 1,500. • Vincas Bielskis
10.00 nuo kriminališkų prasikaltėlių
Daytono
miestas
dabar
turi
)
mokykėlę su V. Botyrium prie
5.00
S. Russas
šakyje. Prie to turi gerai iš 210,000 žmonių. Dešimts me J. Russas
5.00 ir pasamdytų nenuoramų. Be
silavinusių scenos mėgėjų gru- tų atgal turėjo 200,000. Per į Mr. ir Mrs. J. Cickevičius 5.00 maž kiekviename Laisvės ir
10 metų padaugėjo apie 10,000 Al. Vaitkunų šeima
5.00 Vilnies numeryje užeini kokį
pę,. susidedančią daugiausia iš asmenų.
čia gimusio jaunimo. Svarbu
5.00 nors surazgvtą-sumazgytą pa
Broliai
Motuzai
Birželio 2 d. bažnytinėje sa D. Benatavičius
tas kad apie pusė to klubo na5.00 sakaitę apie Lietuvos kalėji
rių yra čia gimę jaunuoliai, lėje buvo perstatyta komedija J. ir M. Benevičiai
5.00
Tai labai džiuginantis mums “Morta činčiberaitė”; tai juo A. ir P. Žideckiai
5.00 mus ir apie priverstino darbo
kingas ir sykiu pamokinantis Al’s Cafe
seniams apsireiškimas.
5.00 stovyklas. O juk tos stovyk
Gegužės 26 d. po pietų buvo veikalas. Vaidylos buvo atva Dr. B. Chapas
5.00 los yra Įteigtos kaip tik to
klubo susirinkimas, o vakare žiavę iš Pittsburgho, Vyčių 62
Po $2: J. Brazauskas, V. Gu- kiems tipams kurie mėgsta
7 vai. įvyko perstatymas' dvie .kuopos nariai, Suvaidino labai
gerai.
Garbė
Pittsburgho
vydašauskas,
P. Menkis, Z. Cil- darbininkų vardu kalbėti bet
jų veikalų, “Vienas iš Musų
už
tai.
D.
Rep.
Čiams
j
C1US,
F.
ir
J. Russai, V. Ban- kurių rankos yra minkštos o
Turi Apsivesti”, ir tragedijos
j kauskas, Vac. Vasiliauskas.
“Kerštinga Meilė”. Atlikta la
liežuviai sutinę nuo “darbo”.
bai gerai. Publikos atsilankė
F.
Jokša,
V.
Paplau; Po $1:
Laisvės ir Vilnies komisarai
virš dvejeto šimtų ir gražiai
skas, A. Dialtuva, P. Grisko, kada tai turėjo “bendrą prunužsilaikė, kas pas mus yra re
M,rs. M. Grisko, J. Reižisr F. tą” savo škaitytojams mulkin
tas atsitikimas. Vaidino veik
Karpavičius, J. Lebednikas, S.
'9
vieni čia gimę jaunuoliai, su
Sužiedėlis, M. Svikliutė, S. Ra- ti; bet mulkinti ilgai nesiseka
maža išimtimi.
žukevičius, J. Adomonis, U. Gu- ir tas tavoršČių manevras su
Reikia pažymėti kad Klubo
Smulkios Žinios
čauskiutė, E. Lukšienė, K. Svi- griuvo; bet liko atskiros ‘prunvaldyba taip pat susideda be
clerskas, F. Dvareckas, L. Gau- to’ skeveldros ir jų ‘darbas’ ei
Gegužės
30
d.,
S.
Norkienė
veik iš vienų jaunuolių, kurių
damauskaitė, J. Dialtuvienė, R.
pasidarbavimu i klubą pritrau atidengė paminklą prie savo Janušauskas, K. Brazauskienė, na toliau pavidale rezoliucijų,
mirusio vyro, Kazio Norkaus,
kta apie šimtas jaunimo.
korespondencij ų
A. Aliukonis, M. Jurgelevičius, atsišaukimų,
Valio klubiečiai, lai jums se kapo. Dalyvavo dikčiai jos ar A. Martušis,- A. šerkšna, J. Gu- iš (Brooklyno) Lietuvos ir taip
kasi sutraukti į savo eiles dar timų žmonių. Po tų apeigų da dašauskas", Z. Lukšis, P. Var- toliau.
šimtus jaunimo daugiau ir dir lyviai buvo pakviesti i salę ir dera, E. čiočis, J. Staneliunas,
bti naudingus tautiškus dar pavaišinti. Buvo pasakyta ne Mrs. Okolavičienė, Mr. Klima Vienas plunksnos akrobatas
bus.
M. Podolskis. ilgos kalbelės, ir pati p. Norkie vičius, Miss Lekavich, K. šes- sugalvojo neva kalinių gyveni
nė dėkojo visiems už prijauti
tokevich, S. Krupienė, A. La- mo apysaką, spausdinamą Lai
mą jai.
Birželio 1 d. apsivedė jau dišius, S. Baronas, S. Keisis, svėje. žodžiu, musų bolševikai
nuolis Kastas Kubilius. Jis bu Z. Masalionis, M. Makravičius, dirba kaip pasamdyti. Bet vi
VILNIAUS SRITIS vo nariu buvusio Lietuvių jau K. Paūgimas, V. Menciunas, A. są tą jų šiupinį apie priversti
NEATJUNGIAMA
nimo klubo ir darbavosi Lietu Belkus, A. Bartulevičius, Mrs. no darbo stovyklas Lietuvoje
vių parengimuoše. žmoną ve K. Vaitekūnas, J. židelis, Mrs. (Dimitrave ir Pabradėje) neT
LIETUVOS DALIS
dė Lenkų tautybės. Jo moti B. Bartulevičius, J. Gumauspataisomai supeizojo ir sugana, p. B. Kubilienė, yra ilga kas.
KAUNAS, Geg. 31. — Atsa metė Dirvos skaitytoja. Išau Po 50c.: B. Stražnickas, S. lino vienas laiškas iš Lietuvos,
kydamas Į paklausimus Minis gino gražiai sūnūs ir vieną du uždavinis, J. Arlauskas, M. Įlipęs Naujienose Gegužės 2 d.
tras Pirmininkas Merkys seime kterį, ir yra visų Akrono Lie Kairienė, V. Adamonis, A. Vai- Naujienų laikraščio korespon
pareiškė kad Vilniaus sritis tuvių mylima. Jaunai porai ’cckas, J. Bartusevičius, P. Ge- dentas parašė iš Vilniaus tei
linkėtina ilgiausių metų.
ežinienė, K. Gaidamauskas, P.
yra neatjungiama Lietuvos val Taip pat Birželio 1 d. apsi ’serkšnienė,
Ona černauskienė, singą pastabą niekeno nepra
stybės dalis, kad Lietuvišku vedė, jaunuolis Vladas Usevi- E. Adamoniene, k'1. Ad amoni e- šomas ir neapmokamas: “Vil
mas joje yra išlikęs gyvas ir čius, Aleko Usevičiaus sūnūs; :ė, V. Radzis.
niuje pramonė atgyja, o švieti
tautinė sąmonė atbunda pla žmona gavo Lenku tautybės.
mo
reikalai sparčiais žingsniais
Jankauskas nusipir Šios aukos po $1 gauta večiose Vilniečių masėse. Lietu koFeliksas
žengia
pirmyn, Visokių vagių,
liau:
A.
O.
Avižonis,
L.
C.
narna ir persikėlė į jį gyven
vos vyriausybė jiems parūpi ti. Laimingos jiems kloties. Gallagher, R. Russas, F. Sta žulikų, prostitučių skaičius mana žemės, darbo, švietimą. Ne Namas randasi 867 Raymond šinskas, Br. Valaitis,. V. Dzeke- žėja: jie gaudomi, kišami Į kagausingi Lenkų atėjūnai su- st. Jis yra SLA, 198 kp. iždi vičius, A. Baravikas, K. Urbo Įėjimus, teisiami, siunčiami j
nas.
drausminti, o bažnytiniai rei- ninku.
Kadangi Vilniaus užėmimo ir priverstino darbo stovyklas.”
Pas
S.
Norkienę
lankėsi
Pkalai greit bus sutvarkyti.
Šitoks akylaus koresponden,
kitų
Lietuvos filmų rodymui
svečiai iš Vandergrįft, Pa., A.
Jau pradėtas ir planingas įs- žiogas su žmona, sunum ir du- Į nebuvo gauta Lietuvių bažny- to pranešimas beabejo yra šal
taigų perkėlimas Vilniun, Iki kteria.
i tinės salės, tai gauta Airių baž- tas vanduo ant karštų bolševi
šiol surašyta 26,000 karo at- O. Jankauskienė buvo išva ' rytinė salė ir Lietuviams gau kų galvų. Tatai sveika ir ži
bėgėlių ir 80,000 atkeltų iš Len žiavus Į Pittsburghą, dalyva siai atsilankius pasekmės at notina visierąs Amerikiečiams.
vo laidotuvėse savo giminiečio siekta labai geros.
kijos pplonizatorių iš pirmiau. Gomuliansko.
Vietos klebonas anksčiau per Bolševikų agentai turės liautis
Atbėgėliai gryžta i. savo sritis. !Pas Višnelius atsilankė žmo du atveju rinko aukas Vilnie mulkinę žmones pasakėčiomis
Jų atžvilgiu vyriausybė vado nos brolis J. Šeškevičius ir p. čiams paremti, surinko apie ir priekabėmis. Blogų Žmonių
vaujasi žmoniškumo ir tarp žolynienė su sunum ir dukte $100 ir pinigus siuntė per Fe juk atsiranda ir taip vadinaderaciją.
Koresp.
ria. iš Clevelando.
tautinės teisės principais.
nu politiškųjų tarpe.
Pas J. Navicki atsilankė iš
Taigi ponai tavorščiai iš Lai*
Čincinnati, O., ju sunūs Vla
das
su
žmona
ir
jos
motina.
svės
ir Vilnies gavę šalto van
NAUJAS MIESTAS.
Prie
Kalnas. Skaitykit “Marguti”, komp. dens pirtį rašykite ir apie A• Panevėžio, anksčiau buvusiame
A. Vanagaičio leidžiamą mu merikos kalėjimus ir apie kalė
niekam nežinomam Plukių kai KITAME Dirvos numery i? zikos
žurnalą. Eina du kar
me staiga pradėjo augti naujas bus plačiau paduota apie stai- tu j mėnesį. Kaina metams jimus sovietų šalies, kuriai dir
miestas. Ten tai statomas tre gią mirti biznieriaus M. Jo- $2.00. Prisiųskit 10c paštn bate, bet liaukitės vien tiktai
ženkleliais, gausit vieną nu Lietuvą šmeižę. Galop jūsų
čias Lietuvos cukraus fabrikas. ciaus. Red.
meri
pamatymui. Antrašai' fabrikacijomis niekas nebetiki.
Fabriko reikalams bus pasta
Skaitytojas.
J. A. Urbonas
tyta apie 20 naujų mūrinių pa
•MARGUTIS”
“
Dirvos
”
Agentas
Daytone
statų, kurie bus užbaigti prieš
6812 So. Western Avė.
Kas platina Dirvą — tas
rudenį.
534 Michigan Av. Dayton, O
platina apšvietą.
Chicago,- UI
J
PITTS
BURGH, Pa. — Ruth Walsh,
šešių vaikų motina, teisiama
už nušovimą savo vyro, buvu
sio policininku. Moteris ir vai
kai liudija kad jos vyras žiau
riai su jais apsieidavo.
i
NUŠOVĖ

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

THE AMERICAN COMMON VAIZDAS

PITTSBURGH

A

VYRĄ.

MARGUTIS

TOLI VAISA Jonas,

•A

T—

GRENCEVIČIENĖ Barbora
(Paulauskaitė),* pusamžė, mi

TRUMPOS
ŽINUTES

rė Gegužės 10, Chicagoje.—
Tauragės ap., Švėkšnos par.,
Ridzikių k. Amerikoje išgy
veno 32 metus.
KARPAUSKAS Pilypas, 11 m.
mirė Balandžio m., Philadelphia, Pa.
SUKAUSKAS Jurgis, mirė Ba
landžio m., Philadelphia, Pa.
LODĄ Mykolas, mirė Gegužės
9, Pittston, Pa.
SENOVAITIS Motiejus, seno
amžiaus, mirė Gegužės m.,
Mahanoy City, P'a.
VAITKEVIČIUS Pranas, mirė
Gegužės m., Connerton, Pa.
LUKŠYS Pijus, mirė Gegužės
m., Shenandoah, Pa.
SIDALIKAS Jonas, mirė Ge
gužės m., Shenandoah, Pa.
EIERUŠKAS Kazys, 56 metų,
mirė Gegužės 9, Brooklyn,
N. Y.
NIKRAUČIUS Antanas, 55 m.,
mirė Balandžio 28, Brooklyn,

■■i

GEN. MAGIUS
PASVEIKO

KAUNAS. — Karo Muzejaus
viršininkas
Gen. V. Nagius, ku
(Iš Musų Laikraščių)
ris prieš ketvertą mėnesių bu
vo susilaužęs koją ir visą laiką
® WORCESTER, Mass. — Ka
gydėsi Karo Ligoninėje, jau •
talikų Federacijos 13 ir 33
pasveiko ir pradėjo eiti savo
skyriai nutarė rengti mieste
pareigas. Net sunkiai sirgda
“Gėlių Dieną”, ir tos dienos au
kas skiria Vilniečiams parem
mas generolas nesiliovė rūpinę
ti. “Gėlių Diena” įvyks Birže
sis visos tautos tapusia šven
lio 8.
tove, koks yra pasidaręs Karo
Muzejus, jo sodelis ir kasdiesi NEW YORK City. — Chas.
Saladunas dalyvauja New
nįnės Įspūdingos ■ apeigos žuvuYorko Radio City surengtoje
siems už laisvę karžygiams pa
pasižymėjusių architektų paro
gerbti prie Nežinomo Kareivio
doje, kur yra išstatyta archi
kapo.
tektų planai, braižiniai ir pa
veikslai.
Gen. Nagiaus rūpesčiu tokios
pat
Įspūdingos kasdieninės ap
a WASHINGTON, D. C. —
eigos
vyksta ir Vilniuje Gedi
Gegužės 27 d. Baltijos-Ame
mino
Kalne
ir ties katedra, kur
rikos Draugijos Washingtone
surengtoje sueigoje kalbėjo Dr.
yra palaidotas Lietuvos Didy
Herbert Wright, tarptautinių
sis Kunigaikštis Vytautas.
teisių profesorius Katalikų UDr. Gen. Nagius (Nagevi
įiversitete. Tą draugiją suda
čius)
visai pelnytai plačiuose
lo Lietuviai, Latviai, Ėstai.
N. Y.
sluogsniuose yra vadinamas
> SAO BAULO, Brazilija. — GUDELEVIČIUS Ambraziejus, Lietuvių tautos Krivių-KriVai
Netoli čia, Vilią Prudente,
51 metų, mirė Gegužės m., čių.
Elta.
fonas Krikštolaitis nužudė saNew
York,
N.
Y.
zo žmoną ir pats nusižudė. Gi
JANUŠONIENĖ Emilija (Zomęs Griškabūdžio par.
vytė), 44 metų, mirė Gegu
> ATĖANTIC CITY, N. J. —žės 14, So. Boston, Mass.—
Gegužės 30, 31, ir Birželio 1,
Svėdasų
m. Amerikoje iš
Ha įvyko New Jersey Building
md Loan League (Statybos ir
gyveno 27 metus.
Paskolos Sąjungos) 32-ras me STANEVIČIUS Juozas, 47 m. • VIENYBĖ — seniausias ir
tinis suvažiavimas. Lietuvius
geriausias Lietuvių laikraš
mirė Balandžio 24, Danbury,
itstovavo A. S. Trečiokas, iš
tis Amerikoje, einantis 52 me
Conn. — Onuškio v., Karei tus ir antrus metus populiariu
Newarko, Lietuvių B. & L. įsaigos vedėjas, ši Sąjunga at vonių k. Amerikoje išgyve dienraščiu. Leidžia Lietuvių
stovauja apie $500,000,000 ka no 40 metų.
Spaudos Bendrovė.
pitalą.
PETRAUSKIENĖ Marė, 42 m.
Prenumerata metams užsie
DETROIT, Mich. — Krakaumirė Balandžio 26, Rockford, niuose $7.00, pusei metų $3.75,
skienės, našlės, sudegė naIII. Amerikoje išgyveno 26 3 menesiams $2.
nas ir 1,500 dolarių pinigų ku metus.
Suv. Valstijose ir Kanadoje
riuos ji laikė namie.
VAITKUS Jenas, p u s a mžis, metams $5; pusei m. $2.75.
* WORCESTER, Mass. — Bir
mirė Gegužės 18, Chicagoje.
VIENYBĖ
želio 2 d. Leicester, Mass.,
—
Raseinių ap., Stulkių p.
193 Grand Street
vyko Amerikos Lietuvio reng
Amerikoj išgyveno 35 m.
Brooklyn, N. Y.
tas išvažiavimas - piknikas pa ----------------------1----rėmimui to laikraščio.
1J
® BOSTON, Mass. — Massachusetts moterų profesiona
lių (advokačių, gydytojų ir ki
tų profesijų asmenų) draugija
0,
savo pirmininke pasirinko Lie
OPENS
SATURDAY,
JUNE
8
tuvę, Advokatę Zuzaną ŠalnieDANCE TO THE FAMOUS MUSIC OF
uę. Kiek pirmiau ji buvo iš
urr F
and his “BEAT the band”
rinkta delegatu į Republikonų
įtU
ORCHESTRA
partijos suvažiavimą.
JUNE8to14 N I GHTLY • MATI N E E S U N DAY
FINEST BEACH IN THE WORLD • AMUSEMENTS
* BROOKLYN, N. Y. — Dide
SPORTS • 1000 Rooms at Hotel Breakers
lis buris Brooklyno tautinin
On Ohio Roufe 2, U. S. 6. Aufo enkų buvo išvažiavę Į Union Ci
trance, 6 m i les east of Sandusky.
Rail or bus eonneetion to Sandusky.
ty, Conn., kur Birželio 2 d. Įvy
CEDAR PO4NT-ON-LAKE E Rl E
ko dienraščio Vienybės naudai
SANDUSKY, OHIO
surengtas piknikas.

SKAITYKIT
VIENYBĘ

(

UI

*

SKAITYKIT
ir-GARSlNKlTES
Lietuvių Naujienos — mėne
sinis žurnalas, kaina tik $1.
už du metus.
(20)

‘Lietuvių Naujienos’
332 N. 6th Street
Philadelphia, Pa.

DELTA C JAKUBS jį
j! (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 11
L
Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius.
3
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

!
n

.1

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1763

}l

4

DIRVA

3

3?B1

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

Rengiantis prie Tautines Sroves Veikėjų Konferencijos ir Visuotino Vidurinės Srovės Seimo
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VIDURINĖS SROVĖS ROLĖS SVARBUMAS

LIETUVOS MIESTELIAI
MIESTAI IR ISTORIŠKOS VIETOS
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SLA. RINKIMŲ IŠDAVOS

■S

ŠVENČIONIŲ KRAŠTAS

LEISKIT Iš TĖVYNĖS I BRAZILIJA!

TAUTINIAMS
DELEGATAMS

Moderniškuose laivuose var
tojamas naujoviškas prietaisas
LIETUVIAI LIKĘ SOVIETŲ glausti prie Lietuvos ar persi
vadinamas stabilizatorius; sta
kelti Lietuvon. Prileiskim kad
Štas dar nauja apysaka Dirvos Skaitytojams! SĄJUNGOJE
bilizatoriaus tikslas neleist
CHICAGO, III. — Tautinės
1939 metų Spalių mėnesį So Sovietų Sąjungos vyriausybė
laivui audringose jurose per Konferencijos ir SLA. Seimo
vietų Sąjunga laisvu noru grą įvykdys sumanymą ir aptuš
daug nukrypti į dešinę ar į kai delegatams kurie nori apsisto
žino dalį Vilniaus krašto Lie tins kelių kilometrų pločio juo
rę. Tas prietaisas yra tokios ti visi vienoje grupėje, kartu
tuvai. Bet buvo sugrąžinta tik stą pagal sieną. Tuomet dau
rūšies kad jis tiktai tuomet at viename viešbutyje, greta vieš
bučio kur atsibus SLA. seimas,
dalis Lenkų atplėšto Vilniaus guma gyventojų Lietuvių turė
siekia laivo siūbavimo suvaldy prašomi apsistoti HOTEL CHIkrašto. Visa Lietuvių tauta tų išsikelti, gal į tolimas So
mą (laivą stabilizuoja) kada CAGOAN, 67 West Madison St.
labai apgailestauja kad" dabar vietų Sąjungos dalis. Taip iš
laivas yra smarkiame judėji
Tas viešbutis yra naujai ir
už Lietuvos sienų liko dar ne blaškyti jie musų tautai ding
Pradedant kitu Dirvos numeriu, patieksime savo skaityto
mo įsibėgime.
moderniškai išpuoštas, kamba
tų galutinai.
NAUJIENŲ senukas “inžimažas skaičius Lietuvių.
jams naują, originalę apysaką iš šių dienų Lietuvių gyveni
Šitokia stabilizatoriaus rolė rių kainos žemos, nuo $2.25 iki
nierius” Grigaitis savo laikraš
Sovietų vyriausybė Lietuviš
Tirščiausia Lietuvių gyvena
mo — iš to laikotarpio kada po didžiojo karo Lietuvos žmo
$4.00 su twin beds; o po tris
tyje Jurgelioniui, Tėvynės re kaip tik atitinka Amerikos Lie į viena kambarį, tik $1.50, po
kų
mokyklų Švenčionių srityje
Švenčionių apielinkėse. Ten So
nės buvo užsidegę važiuoti į Braziliją ar kur kitur, bi tik iš
tuvių Vidurinei Srovei, jei ji
daktoriui, šitaip:
nesteigia
ir neleidžia steigti.
4 — 1.25.
vietų Sąjungos pusėje liko pen
savo Tėvynės išbėgti, kai į šiaurinę Ameriką įvažiavimą
“Bet mums teko patirti kad parodo užtektinai rimtą veiki
Vaikučiai
turi lankyti sovietų
Svarbu kad tautininkai ir
ki visiškai Lietuviški valsčiai,
sulaikė. Apysaką parašė JUOZAS PETRAITIS, gyvenan
Tėvynės redaktorius tą iždinin mą. Paskutinieji SLA. rinki sandariečiai delegatai apsistotų
mokyklas
ir
tuo pačiu suaugs
kuriuose gyvena mažiausia 50
tis Lietuvoje. Jis vaizduoja Prienų gimnazijos jaunikaitį,
ko Gugio atsakymą net perlei mai šiuo atžvilgiu yra labai Hotel Chicagoan, pažymėtu an
su
naujaja
tvarka.
Bažnyčios
tūkstančių Lietuvių. Toje sri
kuris dideliu džiaugsmu iškeliauja iš Tėvynės į Braziliją
trašu. Kurie delegatai apsi
do per savo ‘cenzūrą’, pakeis labai įdomus. SLA. buvo iš
nebeturi
jokios
įtakos,
nes ku
tyje, kuri yra gana tirštai ap
laimės jieškoti. Ta ilgoka apysaka tęsis per vasarą, leng
bus privatiniuose namuose, tie
damas jame kai kurias vietas ėjęs iš vidurinėsės srovės kon prašomi dalyvauti šiame vieš
nigų
beliko
mažai,
o
tie
patys
gyventa, ūkininkai yra pasitu
va, patraukianti skaityti, aiškiai suprantama. Ji pradės
ir išbraukdamas ištisus para trolės ir buvo patekęs į socia butyje Tautinėje konferencijo
rinti. Jų turtingumą įrodo arba išsiunčiami kitur, arba
eiti jau
grafus, kurie jam nepatiko!” listinės srovės kontrolę. Ta je, antradienį, Birželio 25 d.,
Tuo
faktas kad prieš kelis metus negali laikyti pamaldų.
Iš to reikia suprasti kad se tai atsitiko dėl daugelio prie nuo 8 vai. vakare.
— SEKANČIAME DIRVOS NUMERYJE! —
budu
kultūrinis
ir
tikybinis
jie išlaikė savo privatinę Lie
Visi važiuokit tiesiog į Hotel
nukas ne tik žino ką Gugis Tė žasčių, bet viena tų priežasčių
tuvių gimnaziją. Kai Lenkai Lietuvių gyvenimas nebegali
Chicagoan.
Rezervacijos nereivynei prieš Jurgelionį rašo, buvo tai kad Sandara, preten kalingos.
visas Lietuvių mokyklas užda mas ir gyventojai turės visiš
MUSŲ DIDŽIOJI
SPRAGA
bet gal net pats “inžinieriuoja” davus reprezentuojanti viduri
A. L. Tautinė Taryba.
rė buvo uždaryta ir Lietuvių kai prisitaikinti naujoms ap
Gugio straipsnius skiriamus nę srovę pasidavė kairėsės (so
K. S. Karpius, sekr.
gimnazija Švenčionyse.
Dau linkybėms.
cialistų) srovės kontrolei. Nors
SLA. organui.
p. Grybienė, iždo glob.
Daug Lietuvių iš Sovietų Są
guma Lietuvių einančių moks
sulyg kai kurių sandariečių 6518 So. Kedvale, Chicago, III.
Pasitaiko dažnai, kaip kuris žinoma nebegalėjo atstovauti ir lus dar Lenkams Vilniaus kra jungos išbėgo į Lietuvą, tačiau
laikraštis Sandara ir dabar temusų redaktorių pasigiria nei Lietuvos, bet galėjo ir turėjo štą valdant, buvo iš Švenčionių tie kurie turėjo nekilnojamą
bereiškianti noro vidurinei sro susitartų kas ir kaip daryti. iš šio nei iš to: Amerikos Lie- toliau pasilikti kaipo Vyriau
CLEVELANDO gazietėlės
apskrities. Dabar atrodo kad turtą turėjo likti vietoje. Pa
vei vadovauti, tačiau po pamo
Vienas dalykas yra jau da- tuviai esą pakankamai organi- sias Amerikos Lietuvių Orga tie Lietuviai, jei neįvyks ste- galiau, ką tie gyventojai turė
redaktorėlis, palindęs po Elzės
kinančio patyrimo SLA. reika bar paaiškėjęs ką reikia dary- zuoti, tat naujų organizacijų nas.
andaroku, nudžiugo paskaitęs
buklas, jau visam laikui yra tų veikti į Lietuvą atvykę?
luose, tokiai ambicijai nebeli ti kad Vidurinės Srovės Sei nebereikia j ieškoti, Bet tokia
Tą organą reikia atsteigti, nuo savo tėvynės atskirti.
Atgavus nualintą Vilniaus
Draugo redaktoriaus urzgalą
ko pamato: Vidurinėji Srovė, mas pavyktų yra fai kad nei nuomonė išblanka dar ir strai nors jo forma ir uždaviniai ga
kraštą,
Lietuva turi įtempti
prieš Dirvos redaktorių.
Daug Amerikiečių bus arba
kurioje A. L. T. Sandara yra A. L. Tautinė Taryba, A. L. T. psnio nebaigus rašyti.
li
kiek
skirtis
nuo
1919
metų
visas
savo
jiegas norint suly
Šis redaktorėlis, kuris bijo
iš to krašto kilę, arba turi ten
tiktai kaipo dalis, vos nesusi Sandara, A. L. Tautininkų Klu
Teisybė
kad
tarpe
musų
vei

Ekzekutyvio
Komiteto.
ginti
atsilikusį
kraštą su Lie
savo akis žmonėms parodyti ir
giminių. Dėlto jie su dideliu
grąžino sau SLA. kontrolę: bas, Amerikos Rytų Tautinin kia keli šimtai visokių organi
Kai Vyriausiame Organe dvi
tuvos ukiu. Lietuvoje žemės
slapstosi po moterišku andaro
balsuojant tik pusė balsų bete kų Centras, Amerikos Lietuvių zacijų: susivienijimų, tarybų, dešimts metų atgal bendrame susidomėjimu sutiks kiekvieną yra užtenkamai, tik ūkininkų
ku, yra gyvas vaikščiojantis
ko Kairiajai Srovei, o antroji Sąjunga ir dar gal kitos pana klubų, draugijų, draugijų sąry darbe socialistai nedalyvavo, žinią apie tą kraštą.
pavyzdis Tautos Fondo pini
Reikia su apgailestavimu pa įkurdinimui reikia daug lėšų,
pusė teko Vidurinei Srovei. šios organizacijos ar komitetai šių ir panašiai. Bet arčiau pa tai jau 1940 metų Vyriausioje
o jų dabar negalima mobili
gais išauklėto tipo. O i tų fon
Kairėsės Srovės persvyra vos tenebando padėties panaudoti žvelgus, tik dalis jų teužsitar- Taryboje turėtų dalyvauti ir sakyti kad Lietuvos įstaigos zuoti. Kiek tenka girdėti, So
dą pinigai juk rinkta po gra
tik keliolika balsų tepasireiškė. vien savo grupės tikslams, bet nauja organizacijos vardo, ki socialistinės srovės atstovai. apie Lietuvius likusius Sovietų vietų Sąjunga nesipriešintų
žiu Tautos vardu ir tie kurie
Sąjungoje turi labai maža ži
Tatai įvyko dėl to kad Vidu- kad visos paminėtos organiza tos arba jau yra gyvi lavonai,
Kada taip dažnai kalbama
Lietuvių iškėlimui į Lietuvą.
aukojo, tikėjo kad jų pinigai
rio darbininkai šiek-tiek sukru- cijos ir kitos, kaip atskirų ko arba netoli kapo. O juk visuo katalikų visuomenėje (dešinė) nių. Tiesa, dar nuo naujos sie Dėlto reiktų sudaryti tam gali
nueis tautos reikalams.
to. SLA. dabar priguli kairė- lonijų draugijų sąryšiai, dirb menės gyvumas pasireiškia ne ir pas tautininkus (vidurys) ir nos pratiesimo praėjo vos keli mybę. O tokių galimybių at
sės ir vidurinėsės srovės kon- tų išvien ir nuoširdžiai talki pusgyvių organizacijų gausu pas socialistus apie Bendrojo mėnesiai. Taigi, toje Sovietų sirastų jei kas rimčiau tuo rei
trolei, — SLA. yra realus ry ninkautų viena kitai tam kad mu, bet senų organizacijų re Darbo reikalingumą tai Vy Sąjungos dalyje vyksta dar kalu susirūpintų. Nėra abejo
.. VILNIS, darydama) komen šys tarpe tautiškos ir socialis visų bendras tikslas — Viduri
persitvarkymas. Kaip jis pa
organizacijoje ir naujų organi riausios Tarybos neturėjimas
tarus apie Dirvos redakcijos tinės visuomenės joms bend
sibaigs niekas nežino. Tuo tar nės kad Amerikiečių tarpe yra
nės Srovės Seimas — pavyktų zacinių formų j ieškojime.
yra nepateisinamas prieštara pu turima tik šiokių žinių.
turtingų žmonių, kurie galėtų
pareikštas mintis dėl Hitlerio
galimumo pulti ir grobti nuo ruose kultūros darbuose. To- 100%.
Tegul ir daug organizacijų vimas ir bejiegumo ženklas.
Kalbama kad Sovietų Sąjun sudėti ir suorganizuoti kapita
Sovietų Ukrainą, sako šitaip: kis dviejų žymių visuomenės
Seimo
pagrindiniu
darbu turėtume, bet vieno ir svar
To dar maža, Vyriausios
ga ketina apleisti tam tikrą lus. Butų galima įsteigti tam
“Taigi, ‘Dirvos’ redaktoriaus srovių artimumas žinoma ne tvarkoje be abejo būtų Viduri biausio dalyko neturime: netu
Bendros
Tarybos
neturėjimas
noras ir laukimas kad Hitleris reiškia bent, katros tų srovių
sienos ruožą. Vieni tvirtina tikslui bendrovę, ar hypotekų
nės
Srovės
darbų
ir
taktikos
rime
Vyriausios
Visų
Ameri

reiškia
visuomenės
pastangų
banką, kuris finansuotų įsikuatsiverstų prieš. SSSR ir įveik pasidavimą viena antros įtakai.
gairių nustatymas, išrinkimas kos Lietuvių Tarybos. Jau pats dizorganizaciją kultūros dar kad tas ruožas busiąs 3 ar net riančius iš užsienių sugryžutų ją, reiškia velijimą Lietuvai
nelaimės”.
autoritetingos Vidurinės Sro faktas nebuvimo tokios organi buose, reiškia bereikalingą ir 5 kilometrų platumo. Iš to sius Lietuvius. Sudarius tin
PRlfe KO TAS VEDA
Tas Vilnies pasakymas ne
vės Tarybos, kuri ir butų spi zacijos kuri reprezentuotų jei žalingą lenktyniavimą ir pavy ruožo bus iškraustyti visi gy kamą organizaciją, kurią be
turi teisybės, bet kad Hitleris
Šiaip ar taip pastari SLA. ritus movens tautinės visuome ne visus tai bent 75% Lietu dą kai kuriose veikimo srityse, ventojai, jų trobesiai nugriauti, abejonės remtų ir valstybė,
sumušęs aliantus paskui jau
medžiai iškirsti ir tas ruožas
lengvai galėtų pulti Rusiją, tai rinkimai reiškia Vidurinės Sro nės kultūros žygiams ir suda vių verčia kiekvieną visuome reiškia nepasitikėjimą savo jie- paverstas tikra dykuma arba butų galima sukurti stiprų
yra galimybė kurią patys ne vės laimėjimą, reiškia Viduri rytų reikiamą kontaktą su ki nės darbininką susimąstyti ir gomis, reiškia sustingimą, apgal ganykla ar pieva. Kaip ūkinį vienetą, kuris su laiku
gudrus Maskvos carukai suda nės Srovės didėjančią rolę. Vi tomis visuomenės srovėmis iš išsiaiškinti: ar tai yra norma tingimą.
tas klausimas ir bus išspręs duotų neblogą pelną ir realiai
rė. Nuo to neišgelbės nei- mu durinėji Srovė, reikia manyti, dešinės ir iš kairės.
lu ar ne?
Dėl
tokios
padėties
kai
kas
sų baimė kad Lietuva gali nuo
tas, Lietuviai anoje sienos pu pasitarnautų Lietuvių tautos
Jei prie to viso dar prisimin
po
šito
laimėjimo
nenueis
ant
Teoretiškai
galvojant,
Vy

yra
linkęs
kaltę
Lietuvai
suto nukentėti, nei musų raudo
sėje bus visiškai atskirti nuo siekimui — grąžinti savo tau
nukų baimė kad Sovietai galės laurų gulėti, bet dirbs toliau ti karo apystovas ir Lietuvos riausios Bendros Tarybos netu versti. Bet kad nėra Bendro savo brolių tėvynėje ir nebe tiečius iš tų kraštų, iš tų sri
ir vieningiau, kad savo rolę ir ateities eventualumo, rodos ne rėjimas reiškia nenormalumą, Centro apie kurį suktųsi Lietu
b-uti sumušti.
čių kuriose jie dėl tam tikrų
Vienas kreivas žingsnis ir reikšmę visuomenės darbuose gali kilti abejonės kad verta reiškia lyg Amerikos Lietuviai vybės kultūros darbai tai ir galės nei pasienyje susitikti, aplinkybių turės greitai nutau
pasaulio istorija nueina kita patikrinti. O tie jos darbai ir padirbėti Vidurinės Srovės Sei butų dar nepriaugę prie tokio Lietuva negali susivokti su nei kitu budu susižinoti. Jie
tėti.
vaga.
bus priversti visiškai nutrau
mo
idėjai.
Vincas
Vidurkis.
uždaviniai
juk
yra
tautinės
vi

aukšto
organizacijos
laipsnio.
kuo,
kaip
ir
kokiu
laipsniu
sanTokius rūpesčius pergyvena
Hitleris, geresniam sumuši
kti ryšius su savo tėvyne, ją
Tačiau atsiminus kad 1918 tikiauti. Kaip tą spragą už
mui Anglų, užgrobė Daniją, suomenės rūpesniai.
rimti
Lietuviai. Kai visa tau
pamiršti ir visiškai prisitaikin
Norvegiją, Holandiją ir Belgi
Nuolatinis tautinės visuome
ir 1919 metais turėjom vyriau tverti, pagalvokime visi, pasi
ta persiims tais rūpesčiais bus
ją. Sumušimui Rusijos turi nės rupesnis yra Lietuvybės GRYŽO PO PO 5 ME sią organizaciją formoje Ame tarkime spaudoje, bet savo nu ti naujoms sąlygoms. Atsi rasta išeitis tiems siekimams
žvelgiant į tai kad ir kitose
apsidirbti pirmiau su Prancū teisės ir jos išlaikymas Ame
rikos Lietuvių Ekzekutyvio Ko sistatymą užrekorduokime sa
zija ir Anglija.
TŲ
IŠ
LIETUVOS
Vilniaus srities vietose, liku įkunyt. Dar reikia pabrėžti
rikoje; šis dalykas be abejo ap
miteto, sudaryta iš atstovų vo draugijų susirinkimuose.
siose už Lietuvos sienų, Lietu kad reiktų pradėti veikti, o ne
ima jaunimo, mokyklų ir kitų
dviejų Tarybų, kurios savo ke
Savas.
vių skaičius yra gana didelis, svarstyti ir galvoti, kol praei
kultūrinių
darbų
klausimus.
liu
atstovavo
dvi
skaitlingiau

DRAUGO redaktorius mano
jų netekimas butų didelis nuo na tinkamas laikas. Amerikie
Kitas Vidurinės Srovės ne
sias Amerikos Lietuvių srovės
čiai kuri galvoja realiai ir mo
atsikeršysiąs Dirvai už pasta
stolis Lietuvių tautai.
bą dėl Federacijos surenkamų mažesnės reikšmės uždavinys
— katalikus ir tautininkus
BERLINE pasirašyta susi
Tenka patirt kad nauja tvar ka apsispręsti, šiuo atveju ga
aukų Vilniečių šelpimui ir jų yra imtis tarpininko rolės, kad
(trečioji srovė, socialistai, tuo tarimas dėl Lietuvos-Vokietika dar nežymiai tesireiškia Lie lėtų imtis iniciatyvas ir pradė
varteliojimą sulyg Fed. vadų drauge su kitomis srovėmis iš
met laikėsi opozicijoje), o da jos susisiekimo vidaus vandens
nuožiūros. Jisai bando prikiš
tuvių gyvenamose srityse. Val ti reikalą vykdyti.
bar nieko panašaus neturime. keliais. Pagal tą susitarimą
Dangietis.
ti buk Dirva paseka komunis dešinės ir iš kairės sudaryti
džia nusavino-atėmė dvarinin
Privalome pagalvoti ir susirū visų transportų, einančių iš
tus “užatakuodama” Federaci VYRIAUSIĄ BENDRĄ AME
kų ir bažnyčių žemes ir jose
ją už jos savotišką skirstymą RIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ.
pinti ar tokis nenormalumas Vokietijos Nemunu iki Klaipė
suorganizavo
kolchozus. Smul
RYTŲ LIETUVOJ, kur ūki
aukų.
šį uždavinį, vykdant pačiai
yra kiek pateisinamas, ką jis dos, Vokiečiams tenka 40 nuoš.,
kus
ūkininkai
tebegyvena sena ninkams šių metų sėjai stigo
Draugo redaktoriai gerai ži Vidurinei Srovei tenka visu
mums reiškia ir kaip jį praša Lietuvai 60 nuoš. Taip pat
no Dirvos nusistatymą link ko
tvarka, tačiau nežino ar ilgai sėklų, jų paskyrė žemės Ūkio
rimtumu
susirūpinti
savo
jiegų
linti.
toks nuošimtis tenka abiems
munistų, todėl tie priekaištai
tokia padėtis liks.
Rūmai. Tiems ūkininkams yra
sustiprinimu, savo vidurinės
Ekzekutyvio Komiteto Wa- kraštams to transporto kuris
Dirvai visai nelimpa.
Kaip
ten
bebūtų,
reikėtų
su

išdalinta dideli kiekiai avižų,
Jei lyginti ką nors su kuo srovės visų organizacijų sutel
shingtone susilikvi davimas eina iš Lietuvos į Vokietiją.
sirūpinti
ten
esančiais
Lietu

miežių,
peliuškų, dobilų ir bul
nors tai geriausia sutinka vie kimu. šiam Vidurinės Srovės
1920 metais matomais buvo Be to, vilkikų jiegai naudoti
viais, kurie visi norėtų prisi- vių.
no internacionalo palyginimas užgrudinimui, kaip jau spaudo
klaida, kaip ir Tautinės Tary Lietuvai tenka 80 nuoš., Vokie
su kitu: abu jie nesiskaito su
je
buvo
pakartotinai
nurodinė

bos išnykimas. Betgi Katali tijai — 20 nuoš.
visuomene, abu jie save vadina
kų Taryba nenustojo veikus ir
absoliučiais, ir jų vadai visada jama, trumpiausias ir tikriau
Susitarta kad abi šalys ap
tveria valstybę valstybėje, ką sias kelias tai per sušaukimą
šiądien lošia savo rolę Ameri rūpins nemokamomis vizomis
paliudija Federacijos siuntimas VIDURINĖS SROVĖS SEIMO,
P-lė Darata Teresė Matelis, kos Lietuvių gyvenime. Ekze- abiejų šalių laivininkus ne tik
pinigų ne Vyriausiam Vilniaus jei anksčiau negalima tai bent 22 m. amžiaus, iš Baltimore,
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
kutyvis Komitetas, atvykus A- į Klaipėdą bet ir į kitas Vokie
Krašto Šelpimo fondui, bet Ka
M. D., gryžo iš Lietuvos ir Eu
IR BALSAMUOTOJAS
šią
vasarą
ir
bent
nevėliau
pratalikų Veikimo Centrui.
ropos po penkių metų ten vie merikon Lietuvos Atstovybei, tijos vietas.
6522 Superior Avė.
HEnderson 9292
Raudonieji taip pat sako: džios rudens. Baltimorė gal bu- šėjimo ir mokinimosi Vytauto
nežiūrėkit ką mes darom.... tų tam Seimui patogiausia vie D. Universitete. Ji lankėsi pas
Jų aukų pilnų atskaitų taip pat ta, nes juk Marylando šteitas savo broli Washingtone, kur į
P. J. KERSIS
niekas nemato.
Baltijos Amerikos Draugijos f
809 Society for Savings Bldg.
yra
Lietuviams
draugingiauNa, bet gana. Yra apie ką
Washingtone surengtoje suei
sias.
Telefonas: Ofiso MAin 1773
Namų KEnmore 4740-W
rimtesnio rašyti.
goje laikė paskaitą apie Lietu b
Kad Vidurinės Srovės Sei vą ir savo patyrimus gryžtant i;; Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipkiSupa Garba.
mas pavyktų ir suvaidintų pri iš Europos tuo laiku kai Vokie
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
Rakandų Krautuvė
A įvairios apdraudos-insurance reikaluose.
deramą rolę, svarbu kad Vidu čiai užėmė Austriją.
Dirva dabar yra pigiausias
Vienas Washingtono laikraš I
ENdicott 2343 Į
Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 4 | 6307-11 Superior Avė.
rinės
Srovės
svarbesnių
orga

darbininko liuoslaikio drau
tis įtalpino jos didoką atvaiz 4 mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreipatstovai suvažiuotų dą su jos daugeliu iš Lietuvos
= N. A. WILKELIS
JURGIS ARBUCKAS :
gas; platinkit ją tarp savų. nizacijų
X kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
Savininkas
Vedėjas
:
Chicagon SLA. seimo metu ir parsivežtų gražių rankdarbių.
•

•
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Dienos Klausiniais

Sudaryta Komisija Kal
tininkams Surasti dėl
Rusvi Karių Dingimo

iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 1 3-to
šimtmečio pradžioje

KAUNAS, Gegužės 31 d. —
Į Molotovo priekaištus dėl So
vietų Rusijos įgulose Lietuvoje
karių dingimo Lietuvos vyriau
. ....
i
sybė davė paaiškinimų Sovietų
M. Springborn
Rusijos vyriausybei ir pasiry
Ą MERIKOS Lietuvius surūpino prieš kelias dienas per
radio dramatiškai paskelbta žinia apie tai jog Sovie (Spaudoje Pasidairius) žus duoti papildymų. Pateik
tiems priekaištams nuodugniai
tų užsienių reikalų komisaras pareikalavęs Lietuvą liau
ti jį, bet netrukus drąsuoliai jau gulėjo žemėje(Tęsinys iš pereito nr.)
Rašo Vyt. Sirvydas.
ištirti ir kaltininkams surasti
tis grobus-vogus Sovietų karius esančius Lietuvoje....
pritrenkti, o kitus Mantas supančiojo, surišo.
Lietuvos vyriausybė paskyrė
Aišku, tas nemažai surūpino ir Lietuvą, nes Lietu
Tik dabar jis pažvelgė į Klauzą, kuris ne
specialią komisiją iš prokuro
Jeigu visi belaisviai butų pabėgę tyliai ir tardamas žodžio stovėjo su kardu rankoje, ten
vos nei žmonės nei vyriausybė nei nesapnavo apie tokių Po Rinkimų
šposų krėtimą, o staiga iš Maskvos padaroma tokis ap Rinkimai SLA. Pildomos Ta ro Bražinsko, Vidaus Reikalų skubiai, kaip ir aniedu, kuriuos jis buvo tik ką pat. Kai Prūsų kunigaikštis pasirodė vartuose,
kaltinimas, kurį Lietuva tuoj imasi ištirti, norėdama iš rybos gyvai musų laikraščiuo Ministerijos juriskonsulto Ja sutikęs, jis nei kiek nebūtų jiems kliudęs. Juk jis neturėjo progos pakelti kardą. Jis gerai ži
kobo ir Pulk. Korlos. Lietuvos jis ne sargybinis. Bet padaryti pikta tam kas
vengti nemalonumų ar net tragedijos.
se išdiskusuoti. Musų komu vyriausybė tikisi Sovietų Rusi juos draugiškai priėmė! Mintis apie tą akimir nojo kad Herkus Alantas nereikalingas jo pa
Tam primetamam Sovietų karių “vogimui” priežas nistai bando politinio kapitalo
galbos. Dabar jis priėjo prie riterio:
jos vyriausybės paramos pa ką kai Herkus Mantas gal jau rytoj atras savo
čių ir priekabių gali būti daugybė:
— Tu esi Ekšteinietis, — tarė kunigaikš
pasidaryti, tvirtindami kad so
Stalinas, išauginęs Hitlerį į siaubūną, dabar pasi cialistų balsų žymus sumažėji stangose surasti kaltininkus, pilį supleškintą ir apiplėštą, buvo Klauzui nepa tis. — Aš gi maniau kad tu esi maniškis karys.
juto pavojuje ir gal nori užgrobti mažas Pabaltijo šalis mas (Bagočius tik 19-ka balsų kurie bus nubausti visu griež kenčiama ir jis nutarė pasipriešinti belaisvių Kur gi jie visi? Aš jų nei vieno čia nematau.
ir jas kiek galint apginkluoti (nors tas butų be prasmės, laimėjo!) yra pasėka socialis tumu. Iki šiol atrodė kad nėra darbams.
— Jie visi girti guli, — atsakė Klauzas, —
pagrindo geriems santikiams
Jis nubėgo pašaukti sargybinių.
nes Hitleriui reikalinga Ukraina, ne Baltijos šalys),.
negalima
buvo prikelti.
tų atsimetimo nuo “bendro pablogėti veikiant tarpusavio
Bustas kur jie per naktį gėrė, iš lauko bu
Tam tikslui, Sovietai gali patys suvaidinti tokį “pra fronto’’ su komunistais.
Laumė žengus artyn plepiai nupasakojo vi
pagalbos paktui, kurį Lietuva vo užrakintas. Jis atidarė duris. Ten gulėjo są įvykį.
puolimą” jų kareivių, visai nei vienam neprapuolus.
uoliai respektuoja.
Tikroji
priežastis,
tačiau,
vi

sargybiniai, kas ant stalo, kas po stalu, kietai
Gali būti ir šitokių atsitikimų: gali patys Sovietų
Mantas atsigręžė į nugalėtuosius.
kariai nužudyti kelis savo kareivius Lietuvoje, padary sai kita: Amerikos Lietuvių VILNIUS, Geg. 31. — Vil įmigę. Jis šaukė juos. Duslus kriokimas atsa
— Stotis! — sugriaudė jiems.
mui dalyko tikresniu, kad jieškant “dingusių” karių, istorija pirštu rodo kad musų niaus bažnyčiose įvedama Lie kė į jo žadinimą. Pasienyje stovėjo kibiras van
Jie visi sustojo. ' Kunigaikštis surišo juos
socialistai savo akiplėšišku lan tuviškos pamaldos šventadie dens ir Klauzas išpylė jį ant gretą gulinčios gal po du ir kiek atleido kojų pančius kad galėtų
juos tikrai rastų.
vos. šis ėmė gintis rankom ir pasitraukęs kiek paeiti.
Gali pačios Lietuvos komunistai, kurie baisiai trok dumu ir beprincipiniu liežuvio niais.
šta kad Sovietai užimtų Lietuvą, surengti poros ar kelių palaidumu laikinai šian ir ten VILNIUS, Geg. 28. — Ryšy toliau, vėl užmigo.
— Pirmyn žengkit! — riktelėjo jiems.
laimėjo, bet musų visuomenė,
Klauzas
aiškiai
matė
savo
pastangas
einant
Jie sukruto eiti į belaisvių kiemą. Droviai
SSSR karių nudaigojimą.
je su pavasario artėjimu Vil
Gali kerštingi Lenkai, kurie nori Lietuvai pražūties, nors lėta suprasti, visgi pama nius smarkiai švarinasi ir puo perniek. Jis ištraukė vienam sargybiniui kar jie žvalgėsi aplinkui; kur nors juk turėjo būti
tokį darbą atlikti, užtraukimui ant Lietuvos kerštingų to kur ragučiai kyšo, ir nuo šiasi, o bedarbių beveik visai dą ir išbėgo kieman. Jis nepagalvojo kad stoja ir vado palydovai. Atvykus vieton, Mantas už
socialistų atsisuka — deja,
į stabmeldžių pusę prieš savuosius. Krikščio rakino kiekvieną į atskirąją ir patikrino visus
Maskvos valdovų.
neliko.
šiek-tiek
prigauta
ir
apmauta.
Gali patys Rusai kariai, matydami laisvesnį ir malo
—Greitu laiku pradedamas nys buvo dabar plėšikai, kankiną bejieges mote užtvarų vartus bei užraktus. Sudiev laisvė! .
nesnį gyvenimą Lietuvoje, išsižadėti Sovietų ir komuniz
tiesti Vilniaus-Kauno plentas ris — gelbėti buvo jo pareiga. Jis taip buvo Klauzas buvo teisus, jie visi pražiopsojo progą
mo, ir kur nors slapstytis, arba net nusižudyti žinant
ir Trakų geležinkelis, kuriam išauklėtas ir veikė visai negalvodamas kas tos laisvėn pasprukti.
i
Mantas vėl gryžo. Nukautieji ir sunkiai'su
kad išeities iš Sovietų nelaisvės nėra.
tikslui organizuojasi savanorių beginklės moterys.
Kada
Puodžius
Batus
Naujas
pagalbos
riksmas
perskrodė
orą.
želti dar gulėjo kovos lauke.
Kaip tas dalykas baigsis matysim; betgi reikia spė
darbo talkos.
Jis suriko netoli stovėjusioms tarnaitėms.
ti kad tuo tarpu Maskva nepasimojųs Lietuvą ryti, nes Siuva
—Seimas priėmė darbui ri Vieni plėšikai rausėsi rūsiuose, vęHė rubus, dro
bules
ir
keikėsi
kad
neranda
lobių;
kiti
tampė
— Neškit juos iš čia!
sutiko to viso incidento ištyrimą pavesti komisijai.
kiuoti
ir
antpelnio
mokesčio
Daugelis pripažysta kad Kl.
seną
Laumę
kad
parodytų
turtus.
Dar
kiti
no

Klauzas ir Mantas liko vienudu. Plėšikavi
Jurgelionis kai kuriais atžvil (excess profit—Red.) įstaty
rėjo
įsibraukti
pro
duris,
kurias
iš
vidaus
laikė
mo
pėdsakai
visur; duona ir kitoks maistas, ku
giais pagyvino SLA. organą mus. Taip pat priimtas di
CUKRUTUS Amerikoje ruoštis apsigynimui nuo gali- Tėvynę, ir visi pripažysta kad džiausias Lietuvos istorijoje rėkdamos ir cypdamos moterys.
rio sukilėliai pradžioje čia jieškojo, drabužiai ir
Tuomet Klauzas šoko į trukšmo vidurį. Jis marškos, suversti indai, sutruškinti namų apy
mo Vokiečių puolimo, ir kovoti prieš “penktąją ko- jis sukėlė Pildomos Tarybos biudžeto įstatymas 1940 me
atstūmė
belaisvį nuo senos Laumės taip jog tas vokos daiktai, viskas suknista, sumindžiota, ap
lumną” — Vokiečių agentus veikiančius viduje, pradėta nariuose nerimą, o kai kada tams — 441,334,221 litų sumai.
net
persivertė.
Visi nustebo: jie jautėsi esą pi taškyta krauju, čia pat blizgėjo atimtieji gin
kalbėti ir apie suvaržymą svetimšalių ateivių.
net išgąsti, kuris pasireiškė jo —Sovietų vyriausybė sutiko
Tiesa kad diduma trukšmadarių Amerikoje per vi cenzūravimais. Tačiau, Nau leisti anapus sienos pasiliku- lies šeimininkai ir puoliko visai nelaukė. Kai klai.
Klauzas pastatė prie sienos kardą ir tyliai
sus laikus buvo ateiviai, ir komunistų eiles sudaro dau jienos, pasižiūrėjusios į kai ku- siems Lietuviams persikelti į Klauzas prašneko ir jie pažino priešą, jų išgąs
tis
atslūgo.
Subjuro
keiksmai
kad
jis
persime

žiurėjo
į netvarkos laužą. Prie jo priėjo Mantas
gumoje kitataučiai, kurie lengviau užkrečiami raudoną rius Jurgelionio pasiūlymus Su Lietuvą.
tęs
į
stabmeldžių
gynėjų
eiles.
ir
padavė
ranką.
ja manija, negu čiagimiai Amerikiečiai.
sivienijimo gerovei, randa juos KAUNAS, Gegužės 28 d.—
—
Aš
busiu
su
jumis
tada
kai
reikalas
pa

Amerikoniški laikraščiai jau pastebi kad bus ten “juokingomis gudrybėmis”, ku Dėl labai šaltos žiemos dauge
— Tu daugiau padarei negu aš laukiau. '
dencija žiūrėti į kitataučius kaipo viso pikto šaltinį kaip rių tikslas esąs padaryti iš S. lis Lietuvos ūkininkų buvo pa šauks į garbingą kovą! — suriko Klauzas į sa Dėkoju tau, Ekšteinieti.
tik šalyje prasidės koki slapta akcija, sabotažas ir tt. L. A. “apdraudos kompaniją”. jutę pavojingą pašarų truku vo pačius tautiečius. — Bet čia nėra kova, o plė
— Aš dariau tai ką man liepė pareiga, —
Tačiau, sako, to neužtenka. Reikia, sako, neužmiršti Jurgelionis, be abejojimo, ga mą galvijams, jei, kaip iš pra šikavimas ir žmogžudystė.
atsakė Klauzas, — gerai kad laiku pargryžai su
— Jie patys turi pakankamai savo karių, saviškiais; ilgai aš nebūčiau galėjęs gintis.
ir čiagimius piliečius. Jie yra pavojingesni dėl to kad bus žurnalistikoje ir literatūro džių atrodė, pavasaris suvėluo
dėl
ko
gi negina moterų jie?
jie mažiau nužvelgiami ir sekami. Britanija tą patyrė je, nes joje nusimato, bet ki tų. Bet laimei, pastaru metu
— Su saviškiais? Juk aš atjojau vienas,—
— Ar ne jus savo midum juos nugirdėt? — tarė Mantas. — Bet sakyk man kur tie sargy
kai pastaromis dienomis turėjo areštuoti savo žymius tais atžvilgiais tenka prisimin oras pasitaisė — palijo, atšilo
/
biniai kuriuos aš čia palikau?
piliečius, net parliamento narius, kaip Mosleys ir Ram- ti pasakėčią kaip batsiuvis py ir gyvuliai jau ganosi, todėl ir suriko Klauzas.
—
žiūrėkit,
žiūrėkit
kiek
tas
baltaskvernis
says, kurie vadovavo išdavikišką akciją Anglijoje.
Klauzas jį nuvedė ten kur nusigėrėliai dar
pašaro krizė jau praėjo.
ragus kepė.
žino! — šaukė visi už vienas kito Vokiečiai.
Anglijos žymus dienraštis, London Times, atvirai
miegojo pagirių miegą. Herkus Mantas baisiai
— Nukauti jį! Kokią jis turi teisę mums įš?lo.
pareiškė valdžiai kad nepadarytų klaidos sekiojant vei
kliudyti
pabėgti!
kimą kitataučių, o apleidžiant kitus, savus kenkėjus.
— Kad juos visus Perkūnas nutrenktų savo
Visi
ėmė grūstis prie jo ir Klauzas turėjo karščiausiu žaibu! — sukeikė jis. — Dėl midaus
Tas atitinka ir Amerikai: čia yra savų į viską pa
vikriai gintis.
jie viską pamiršo!
krypusių žmonių, kurie palinksta ir į išdavikiškumą, ir
— Netrukdau jums bėgti, — vėl riktelėjo
pasiduoda propagandai, ir nori padirbėti savo naujai
Nelinksmas buvo pabudimas po linksmo va
Klauzas.
—
Vartai
atviri,
pražiopsosite
laiką
ir
karo
puotos, kai gėrovai pagaliau kitą dieną at
užsikrėstai idėjai, komunizmui ar nazizmui.
paskui bus pervėlu....
sipeikėjo ir suprato kas buvo įvykę. Už links
e
— Tai išduok mums lobius. Mes norime mai praleistą naktį jiems teko rykščių. Belais
aukso.
pRANEŠIMAI iš Lietuvos lyg sakyte sako kaip ten
viams buvo paskirta griežtesnė sargyba ir sun
— Aš nežinau apie jokį auksą, — atšovė kesni darbai, o jų girtuoklius sargybinius per
* džiaugiamasi kad palengva, vargais-negalais, Vil
Klauzas.
kėlė į žemesnes vietas. Kunigaikštis buvo labai
niaus bažnyčiose gaunama pavelijimas Lietuviškoms pa
— Bet Laumė žino, — ir vėl rankos siekė susirūstinęs, nes dienai brėkštant Nomeda su
maldoms .... Tas Lietuviškas švelnumas ir nuolaidu
sučiupti senę, kuri susigūžus stovėjo už Klauzo moterimis atvyko vienos ir tik į pietus pagaliau
mas tiesiog nedovanotinas ir pražūtingas. Jei savo ša
ŽMOGUS ŽMOGUI
nugaros.
atžlegėjo kiti vestuvininkai^ kurių galvose dar
lyje Lietuviai turi laukti iki užsilikęs svetimšalis Len
Nepaslėpsi juodo skausmo,
Kardo
nugara
sukirstas
kirtis
privertė
ati

neišsiblaškė midaus garai. Juos blaivinamai pa
kas arkivyskupas “susimylės” ir “pavelys” Lietuvos is
Nepaslėpsi nuo manęs.
traukti rankas, bet puolimas nesiliovė. Buvo veikė karo vado pasirodymas prie pilies vartų ir
toriškoje sostinėje Lietuviškai evangeliją skaityti, pa
Sunkią ašarą nubraukęs,
aiškiai matyti kad ne visą midų sargyba pasi jo griausmingas balsas.
mokslą sakyti ar giedoti — tai juk žeminasi ne Vatika
Nemanyk kad nesupras.
ėmė iš belaisvių, keletas ąsočių liko ir šiems.
Ta diena visiems buvo nelaiminga.
nui, ne popiežiui, bet Lenkams! — tiems kurie sutrinti,
Neprašysi tu varioko,
O tie ąsočiai buvo dideli ir midus stiprus. Duo
Ir Klauzui nebuvo maloni ta diena. Apyrynubraukti nuo žemės skritulio — kurie ir sutrinti kaip
Nekalbėsi ir maldos,
na ir vandeniu maitinamiems belaisviams paka čiais jis buvo nusnūdęs porą valandų, nes susi
kirminai dar drysta mums savo “co to ja” pastatyti ir
Tarp žmonių tyliai praeisi —
ko ir to.
jaudinimas neleido jam anksčiau užmigti. Jį
mes prieš tai lenkiamės!
Tavo veidas tai išduos.
—
Kvailiai
jus!
—
piktai
suriko
Klauzas.
—
pažadino plakamųjų klykimai; kadangi vietoje
Ir popiežius, ir visa katalikiška dvasiškija visais am
Už aukso troškulį užmokėsite laisvės netekimu, nebuvo karių tai belaisviai ir midaus mėgėjai
žiais prisitaikė prie valstybių santvarkos ir gyvenimo
Laukuos guodžias žiedas žiedui,
laisvės kurią dabar lengvai galite atgauti.
reikalavimų — ir jei ne to Lenkų arkivyskupo Vilniuje
turėjo vienas kitą plakti. Nemalonus buvo
Nors neturi jie širdies,.
Niekas jo neklausė. Kai kurie iš ramesnių Klauzo pabudimas.
užsibrėžimas įrodyti Lietuviams kad jis valdo Lietuvius
O širdis — ne akmenėlis:
jų pasekė dviem pirmaisiais belaisviais ir išbė
su jais nesiskaitydamas, juk Vatikanas nebūtų pastatęs
Teismui pasibaigus, jis apsirengė ir išėjo į
Nesiguos, jei neskaudės....
go iš pilies; o kiti visi dar nemanė bėgti. Jie, kiemą. Muštynėse gautos žaizdos jam ėmė ir
jokių sąlygų nei Lietuvos vyriausybei nei Vilniaus ka
Šiauliai.
Balys Buinauskas-Jazminaitis.
žut-but, norėjo pasiplėšti ir durnais paleisti pilį; skaudėti, jis buvo alkanas. Senoji Laumė iš di
talikų bažnyčios galvai — viskas butų virtę Lietuviška
jie labai susierzino dėl pasipriešinimo ir visą sa delės baimės susirgo ir niekas nuo ryto juo ne
po nakčiai, ir Lietuviai nebūtų buvę žeminami.
vo piktumą nukreipė į Klauzą. Jis stovėjo nu sirūpino.
Jeigu net butų spaudimas iš Vatikano palaukti ir
PIONIERIŲ
DAINA
gara į moterų kambarių duris ir tuo budu kliu
palikti Vilnių Lenkišku, tai visgi Lietuviai turėtų teisę
Kiemo viduryje žaliavo sena liepa. Klauzas
dė puolikams veržtis. Senoji Laumė stovėjo nuėjo paunksmėn, ir atsisėdo ant suolo. Kieme
pastatyti Vatikanui reikalavimą kad respektuotų jų val
Pionieriai — darbo vyrai —
prisiglaudus prie durų, už Klauzo nugaros.
stybės suverenumą, jeigu nori kad Lietuva respektuotų
nebuvo nei gyvos dvasios, jis norėjo palūkėti
Paskutiniai ir pirmi!
Bet jiegos buvo perdaug nelygios ir kova kol kas ateis ir pasirūpins juo.
savo sutartis su Vatikanu.
Prakaitas kristalais byra —
ilgai negalėjo trukti.
Žinios iš Kauno, kurios sako kad “į tikinčiųjų Lietu
Jis įsmeigė akis į pilies vartus, kurie dabar
Dirbame
po
ugnimi!
— Išduok mums kunigaikščio lobius! — dunksnojo sunkiais branktais užbrukti. Kur da
vių pageidavimus Vilniuje pagaliau pradedama atsižvel
bliovė visi.
gti” lyg sako kad Lietuvių kalbos įvedimas bažnyčiose
bar tie jo vientaučiai, kurių keli nakčia paspru
Kur siūbuoja kranto gluosniai,
— Aš neturiu jokių lobių! — atkirto Klau ko? Kas butų atsitikę jei jis butų drauge išbė
priklauso grynai nuo tikinčiųjų žmonelių, ne nuo ko
Tiltais kaip vainikais mes
zas rustai.
aukštesnio. Tai kam dar tie paktai su Vatikanu?
gęs? Ten, anapus sienų, buvo laisvė. Jis sėdi
Nemuną ir Nerį juosiant
— Tai atiduok mums senę; mes priversim čia ir, dievažin, kaip ilgai dar sėdės. Jis galėjo
Per didžiąsias jų gelmes.
ją parodyti lobių slėpynę.
būti laisvas, laisvė buvo taip arti; ir kas b-tų
— Kol aš gyvas, to nesulauksi!I — suriko buvę jei jis dabar vaikščiotų laisvas? Senoji
Minomis
mes
žemę
ardom
—
pER šių metų Balandžio mėnesį, kaip Elta praneša, iš
' Klauzas.
Lūžta eglės ir beržai!
* Lietuvos eksportuota įvairių prekių už 21,562,800,
Laumė tikrai butų užmušta, o pilies tik nuodė
Tik staiga nuo pilies išlaukinių vartų krito guliai smilktų. Ne, jis vis dėlto teisingai pasi
• Dėl brangaus Tėvynės vardo
o importuota už 25,268,500. Bet per pirmus šių metų
sužvangėję branktai ir griausmingas balsas su elgė, kaip pridera geram krikščioniui ir riteriui.
tris mėnesius Lietuvos eksportas siekė 78,154,480, o im
Musų prakaito mažai.
drebino orą. Maištininkai pasitraukė nuo Klau
portas —- 69,427,000. Tuo budu Lietuvos užsienių pre
Jis pajuto tylius žingsnius ir pašoko. No
Paskutinį
krajo
lašą
zo
ir
atsigręžė.
kybos balansas šymet buvo Lietuvos naudai 8,726,000 lt.
meda stovėjo prieš jį. Tai buvo pirmas jų su
Žemei duosim, jei ji ims,
— Kunigaikštis! — riktelėjo Klauzas.
Pernai per pirmus keturis mėnesius buvo eksportuota
sitikimas nuo to laiko kai jis liko uždarytas pi
Kastuvus ir kirvius nešam,
Puolikai nustebo, lyg žaibo trenkti. Pats lyje.
už 72,983,500, už užpernai už 72,983,500. Vis importas
Herkus Mantas gryžo! Jie- greičiau laukė dan
Nešim mirtį grobuonims!
buvo mažesnis už eksportą. Šių metų keturių mėnesių
(Bus daugiau)
gaus griuvimo negu jo. Kaikurie mėgino pul
Karys.
Anicetas Bučys.
eksportas pasiekė arti 100,000 litų.
_
_
d
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

KAS KĄ RAŠO

DIRVA

lunKtMBanMananoMM

LIETUVIO PRIETIKIAI ANT TORPE
DUOTO NORVEGU LAIVO

f VIETINĖS ŽINIOS

e DARBININKŲ ėmimas
darbus iš Sočiai Security biuro
Gegužės mėnesį buvo 23 nuoš.
didesnis negu buvo Balandžio
mėnesį. Padidėjimas reikala
vimų paeina nuo pakilimo se
zoninių darbų.
©MIESTO CENTRE jau įve
sta meteriai prie kurių auto
mobilistai atvykę į miestą, jei
ras tuščią vietą, gali pastatyti
savo automobilį valandai laiko
į meterį įdedant 5c už automo
bilio pastove j imą toje vietoje.

METRIKŲ IR PILIE
TYBĖS REIKALU
Dirvos Agentūra pagel
bės jums išgauti jūsų .gi
mimo metrikus iš Lietu
vos palyginamai greitai.
Taipgi pagelbės surasti
jūsų laivo vardą, įvažiavi
mo į Ameriką dieną, ir pa
gelbės išpildyti pirmų ir
antrų pilietybės popierų
aplikacijas. Kreipkitės sau
patogiu laiku, išskyrus
trečiadienius.
(Pridėkit 10c pašto ženk
leliais susirašymo kaštų.)

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA
Užkandžiai — Alus iš Kranų

šešios Bowling Alleys
John Schweizer, Prop.
5325-27

SUPERIOR

E.

Prie

55th

AVENUE

KAUNAS. — Kaunietis P'etras Valionis, kuris prieš kele
tą metų Klaipėdoje pirmą kar
tą patekęs Į laivą ir prasisiekė
į jurininkus, per tą laiką iš
klajojo laivais po ne visą pa
saulį, o paskutiniu metu buvo
pastojęs į vieną Norvegų 4000
tonų laivą, Oslo, kuris dar prieš
Norvegijos karą buvo Vokiečių
paskandintas, gryžęs į Lietuvą
papasakojo savo pergyvenimus
kaip jo laivas buvo prie Narviko torpeduotas:
“Išplaukėme į atvirą jurą”,
pasakoja jurininkas Valionis,
“buvo lygiai 4 valanda ryto.
TED WEEMS, taipgi ELMO TA NĖR, švilpikas, ir PERRY COMO,
Jura
tyli, oras šviesus. Stovė
dainininkas, dalyvauja su TED WEEMS ir jo Orkestru, kurs gro
ja Cedar Point-On-Lake Erie per savaitę Birželio 8 iki 14.
jau prie laivo vairo. Kairėje
pusėje pamačiau kažin ką ky
ALUS Į NAMUS
©MOKYKLŲ Taryboje siū
šant iš vandens. Kapitonas
loma 1941 mokslo metą prade Musų geležinių reikmenų par
dant sumažinti mokytojoms ir duotuvėje rasit sau įvairių rei stovėjo komandos tiltelyje ir
mokytojams algas, išvengimui kmenų, namams dažų, sėklų, rūkė pypkę.
nedateklių. Tas reikalinga dėl elektriškų dalykų, ALAUS pri “’Mačiau periskopą,” sušu
to kad. pereituose balsavimuo statymui į namus.
(28) kau kapitonui. Kapitonas ne
se tapo atmesta mokyklų tary
patikėjo. Sako, tau akyse pa
ALBERT
MARKS
bos reikalaujami nauji taksai.
Hardware
sirodė. Kur šioje vietoje rasi
4520 Superior Avė.
i povandeninį laivą.
Specialis
“Tik po kelių minutų akyse
Lietuviška Užeiga
IŠPARDAVIMAS
pasipylė ugnis ir sugriaudė
Mes turim kelių rusių geriausio
baisus trenksmas. Pirmutiniai
Lorain, Ohio
stipraus alaus—6 buteliai 45c.
laivo
stiebai trukšmingai nu
Taipgi laikom visokį vietinį alų.
virto
į
vandenį. Torpeda pa
Sustokit pasiimt kokio tik norit.
BROWN DERBY taikė į kairiąją
Pasirinkimas iš 55 įvairių rusių.
laivo pusę, prie
Užlaikome 25 rūšis tyro Kali
g
A
fe
pirmojo
liuko.
Ten miegojo
fornijos vyno, 85c gal. ir aukš.
1420 Broadway
Taip pat mes dar turim kelis šim
laisva nuo tarnybos įgula, Ketus dėžių Bock Beer, pasiimkit
atdara iki 2:30 vai. ryto.
turi vyrai per sprogimą buvo
patys.
užmušti. Miegojo ir jau dauGeras Alus, Visokia
giau nebepabudo.
P E R R Y’ S
Degtine
“Kilo aliarmas, didelė panižuvies vakarienė, visoki
ka.
Paskutinį kartą sustaugė
užkandžiai.
7205 Wade Park Avė. ENd. 9276
laivo
sirena. Reiškia, gelbėkiUžkviečiame Clevelandiečius užkites kas begalite. Musų Oslo
važiuoti pas mus.
tuoj pakrypo ant šono. Liku
Juozas Danevičius, Sav.
sieji įgylos vyrai su kapitonu
RESTAURANT MUZIKOS STUDIJA nuleidome gelbėjimosi valtelę
ir susdėome. žmonės iš sumi
INSTRUMENTUS SKOLINAM
Lietuviška ir Rusiška
šimo nepataikė ir į valtelę, kiti
NEMOKAMAI SU LEKCIJO
šoko į jurą. Vieni kitus išžve
MIS ant AKORDIONO. SAXOImportuota Degtine
FONO. CLARINETOS, TRUM
jojome.
Vanduo buvo labai
PĖTOS.
Skanus Lietuviškas Skilandis
šaltas,
aplink
matyti ledai.
. Mokome dūdų orkestro (band)
Pietums laike švenčių “Ėmėm kuosmarkiausia irtis
muzikos ir pradinė muzika duo
dama nemokamai.
(30)
Vieta kur sustoja kitų miestų
tolyn nuo laivo kad jis drauge
pravažiuojanti Lietuviai.
John Cook’s Music School neįtrauktų mus į dugną. Už
1000 E. 79th St. HE. 3887 kokių 50 metrų pamatėme iš
6824 Superior Avė.
vandens išnirstant Vokiečių
*4*^*
povandeninį laivą. Jis musų

WINE HOUSE

(14)

St.

ENdicott 8908

PYTIIIAS
C AFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET
(Netoli Euclid Beach Parkų)

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI
ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelg

savininkai.

K. STONIS

'*♦**♦**4**4* *4**4*

GLEVElANB POUtTRY

Ine.

Wholesale and Retail

.

PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI
Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.
Telef. EN. 3142

4323 Superior Avenue.

ž-------------

§ sutaisom.

i

Lietuvis

Namų Maliavotojas,
Popieriuotojas
Dekoratorius

Pay a Little Down
a Little Each Week

No Intercst or
Carrying Charge

DENTISf

495 East 123td St.
Telefonas POtomac 6899

Duona

Lietuviška

Lillian Russell
Naujoje filmoje, kuri vaizduoja
gyvenimą Amerikos pirmutinės žavėjančios gražuolės, Lillian Russell,
vadinamos karalienės visų gražuo
lių, dalykas dedasi New Yorke, auk
siniame puošnume, anose garsiose
dienose kada ta gražuolė žavėjo vi
sus. Joje vaidina Alice Fąye, Don
Ameche, Henry Fondą ir daugelis
kitų, ir ji pradedama rodyti Hippodrome Theatre šeštadienį, Birže
lio 8.
Veikalas apima gyvenimą ir mei
les garsios Lillian Russell, kurią
vaidina Alice Faye, ir iš šios filmos bus lengva suprasti kodėl ta
gražuolė artistę ir jos dienų dainos
buvo taip visų pamėgtos. Bus su
dainuota visa eilė žymių tų dienų
dainų.
Filmą vaizduoja daugelį jos my-'
lėto jų turtuolių, iš tų laikų; jos die
nų moterys jai pavydėjo ir bandė
būti tokiomis kaip ji; vyrai pragar
sėjo tik tuo kad buvo matyti su ja.
Jokia kita neužėmė jos vietos iki
šiolei.

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

(Lait)

HARRY’S
Electrical Service Co.

Washing Machine — Vacuum
CIeaner ir Radio
Taisymas

I

Skani

HiPPODROME

Telefonas ENd. 8533

-

4-

I

negelbėjo ir nuplaukė savo ke
liais. Po aštuonių minutų mu
sų laivas nuėjo į dugną. Kar
tu su laivu nuskendo ir visi
musų daiktai ir rūbai. Likome
kaip stovime. Miegojusieji ne
spėjo ir apsirengti, išsigelbėjo
vienmarškiniai. Aš dar spė
jau iš kaputės pasigriebti dvi
bonkas romo. Ką gi kita gel
bės jurininkas.
“Neapsakomai šalta. Stiprinarnės romu, bet mažai ką pa
deda; kalename dantimis kaip
vilkai, Iš kaž kur atsklydus
didelė banga taip smarkiai davė į musų valtelę kad keli išlė
kėme į jurą. Pamaniau kad da
bar jau baigta. Bet laimingai
pagriebiau irklą ir vėl įsiriog
linau į valtį.
‘To trijų valandų klaidžioji
mo juroje mus pastebėjo Ang
lų kreiseris ir išgelbėjo. Pa
valgydino, atšildė ir davė ru
bus, kuriais ir dabar dėviu.
Paskui mus iškėlė į krantą
Norvegijoje, viename mažame
žvejų uostelyje. Ten radome
dar 56 tokius . pat nelaimės
draugus. Toje Norvegijos vie
toje šeimininkavo Anglai. Ly
dimi Anglų apsaugos patraukė
me Švedijos pasienio link. Ėjo
me 65 kilometrus suardytu ge
ležinkeliu, traukiniai ten nebevažinėjo. . Niekad savo gyve
nime nebuvau patyręs tokio
vargo kaip toje kelionėje iki
Švedijos. Sniego iki kelių. Vi
są kelionę nuolatiniais palydo
vais buvo šaltis ir alkis. Visi
75 žmonės stiprinomes tuo ma
no romu, kurio likusią butelio
pusę išgėrė vienas Anglas, Jo
nės. Pasiekę Švediją gavome
sočiai pavalgyti ir pasilsėti.”
Elta.

1155 East 79th St.

Laikas apsirūpint savo namo aptaisymo darbu ne tik iš vidaus
bet ir iš lauko. Užsakykit savo'
darbų tuoj kad nereiktų laukt il
gai vasarų. Aprūpinu visų na
mų aptaisymo darbų, k.t. medžio,
rynų, stogų ir visų kitų.

HEnderson 3157

7042 Superior Avė.

C. Pakeltis Vaistinė
1001 E. 79 St. Cleveland, O.

Atlieka visą namų aptaisymo ir apgražinimo darbą
iš lauko ir iš vidaus.

X-Ray

DR. SILVER,

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenėjusio Reumatizmo, nuo įvairių
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

JOHNG.POLTER

Pay

Platės Repaired
While You Wait

(Kampas Crumb Avė.)

. 7*

10 -15 - 20
Bridges
Fillings
Extraętior.s

1001 East 79th Street
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C. Pakeltis Pharmacy

Telefonas: HEnderson 1919
❖
v

Platės

to

❖

iš namų ir pristatom
gatavus atgal.
*

Ž EVA PETRAITIS <
6702 Superior Avė.
$
i

CREDIT!
Wceks

*♦**♦* *******4**^**I'**^**44^i*^*44***'****

« EVA’S |
tS DRY CLEANING? DIDELĖ LIETUVIŠKA
į Senas
___ Drapanas padarom J VAISTINE
?f kaip naujas, išvalom ir į

; £ Paimam
;

Deniai

Tūbai ir Reikmenys
Dykai apskaičiavimas su
'
šiuo skelbimu.
Visas darbas garantuojamas.

I

6919 Wade Park Avė.

HEnd. 5283

(27)

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas
SIUVA, TAISO IR VALO
RUBUS.
Paima iš namų ir pristato.
895 East 128 Street

Tel. MU. 3549

Ant. Durasevičius
gerai patyręs
Kambarių

I?

NEW DEAL
BA K E RY
♦_________

PR. KUNCAITIS

K. ŠTAUPAS

Savininkas ir Kepėjas
©

Namų Dabintojas

•

Tai yra popieriuotojas ir
maliavotojas kambarių.
TAIPGI MALIAVOJU
NAMUS IŠ LAUKO.

1023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

VISADA PRAŠYKIT

NEW DEAL DUONOS

I

|I|

Duokit man padabinti jūsų na
mus, o persitikrinsit kad už pir
mos rūšies gerinusį darbą kai
nos yra prieinamesnes.
Kreipkitės:

14602 THAMES AVĖ.

Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.
iiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiu

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE PRADEDA
VASARINI SEZONĄ BIRŽELIO 8

Vokiečių Submarinas Laivą Nuskandina — Vyrai
Vieni Žūsta, Kiti Išsigelbsti

DR. VINCO KUDIRKOS D-

JA rengiasi prie didelio meti
nio savo pikniko sekmadienį,
Birželio 16 d., Camp by-Heck
farmoje.

5

EkdOBS

Telef: MUlberry 0744
•X

Popieriuotojas

padarau darbą gerai ir
pigiai. Kreipkitės reikale
Telef. ENd. 3107
1415 E. 61 Street

DIDELĖ MAISTO
PARDUOTUVĖ
Musų naujai įrengto j pirmos
rūšies Grosernėje gausit vi
sokių maisto reikmenų nu
mažintomis kainomis.
(30)

MILLER’S FOOD
STORE
5333 Superior Avenue

Žinomos vasarvietės Cedar Point
vadovybė
pasiruošus
iškilmingam
atidarymui 1940 metų sezono, šeštadieni, Birželio 8 d.
Per kelias savaites daugybė darbininkų darbuojasi parengimui vis
ko atidarymo dienai. Garsusis
~
1,000
kambarių didumo Hotel Breakers
pagerintas ir įrengta nauja rotunda ir pasisėdėjimo salė. Daug nau
jų pagerinimų įvesta Pasilinksmini
mo Ruože, ir bendrai visas Cedar
Point plotas papuoštas ir paruoštas.
Šokių salėje per vasarą bus nau
dojama garsus Amerikoje orkestrai,
kaip buvo ir pereitą sezoną. Pir
mutinis orkestras kuris pradės se
zoną, per savaitę laiko nuo Birželio
8 d. naujoje šokių salėjs bus TED
WEEMS. Per visą vasarą dalyviai
turės kas savaitę vis naujus orkes
trus iš tokių garsių kaip SAMMY
KAYE, GEORGE OLSEN, HAL
KEMP, JAN SAVITT ir daug kitų.
Iš tos šokių salės, kur telpa apie
2,000 žmonių, šokių muzika bus lei
džiama per NBC stotį WTAM.
Na o pats paežeris, kur tęsiasi
septynių mailių ilgio gražus, baltas
smėlynas Erie Ežero pakraščiu, savaimi yra patraukimas vasaros me
tu vandenį mėgstančiųjų.
Prie to

ten yra įvairių kitų užsiėmimų, lai
ko praleidimui ir pasilsiui.
Automobiliais privažiuojama į šią
vasarvietę U. S. Route 6 ir Ohio
Route 2, pusiaukelyje tarp Toledo
ir Cleveland. Daugybė nuo Chica
gos važiuojančių turistų pasirenka
šią vietą sustoti nakvynei. Priva
žiuojama taipgi traukiniais ir busais, ir nuo Šandusky kas valanda
eina keltų patarnavimas. Laikai iš
Detroito ir Clevelando priveža į pat
Cedar Point sezono metu.

REIKALINGA MOTERŲ

Specialiam darbui motinoms
kurioms reikia nuo $10 iki $25
į savaitę; patyrimo nereikia.
Kreipkitės į Miss Turk,
423 Euclid av. Room 301.

Ponioms ir Panelėms
Plaukų sutaisymo darbui —
kreipkitės šiuo antrašu: kainos
pigios. Kuri atsineš šią iškar
pą gaus pigiau permanent.
ALBINA PAULIS
8925 Superior Avė.
(22)
GA. 1824

PASTABA
SPECIALES

KAINOS

MOKYKLŲ

STUDENTAMS BUS TEIKIAMOS
IR VASAROS ATOSTOGŲ METU

X

Bėgyje vasaros atostogų mėnesių Didžiojo Clevelando vie
šų ir parapijinių mokyklų mokiniai galės naudotis penkių
dešimtų centų pasais kurie yra virš dvylikos metų ir po
du centu tikietais (parsiduoda penki už dešimts centų)
vaikai jaunesni negu dvylika metų amžiaus.
Studentų pasai ir tikiętai bus parduodami ant Cleve
land Railvvay gatvekarių ir motorinių kočų. Studentai
norinti pirkti pasus privalo turėti ir parodyti savo mo
kyklų viršininkų išduotą liudymo kortelę, kurią privalo
įsigyti išanksto.
Autorizuoti pirkėjai gali naudotis studentų pasais ir
tikietais dieną ir vakarais ant visų Cleveland Railway
linijų išskyrus ekspresines motorinių kocų linijas.

C
H
E Call
C GLen.
1136
M
E
R
DRY CLEANERS, INC.

Paimam
darbą iš
viso miesto
dalių ir
priemiesčių
ir pristatom
gatavą
atgal j
jūsų namus.

SPEEDY
SAKO:

Jūsų
Rūbai
apdrausti
iki musų
globoje.
Pabandykit
musų darbą,
o busit
patenkinti.

L/ETUV/ŠO Rl/ey TA/SYMO
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VALYMO ĮSTAIGA

Mes padarom iš senų kaip naujus ir niekas netikėtų
kad jus neturit naujus rubus apsivilkę. Tik pabandy
kit musų darbą, o patys persitikrint. Jokis darbas nė
ra perdidelis ar permažas pas mus.
Sutaisom, perdirbant sulyg vėliausios mados. Išvalomi,
suprosinam. Galit pasitikėti kad čia darbas bus atliktas
geriau negu kur kitur ir už žemesnę kainą.
Taipgi sudedam šilkinius pamušalus į vyriškus ir mo
teriškus žiponus tik už ................
o
Matot, kiti už tiek nepadarys.

Musų patarnavimas greitas, tik pašaukit telefonu, jo.
numeris randasi šiame skelbime viršuje, o musų atsto
vas atliks visą kitką kas reikalinga.

CHECKER DRY CLEANERS, lNCJ. M. Kazlauskas, Savininkas
13726 Eaglesmere Avenue
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GAUKIT sau vieną tikietą į šį pikniką DYKAI.

Tą pačią dieną įžanga bus visiems po 25c.

(vaikams nemokamai),

Dirvos 25 metų Jubilejinis
piknikas rengiamas Joninių iš
vakarėse, sekmadienį, BirželioJune 23 d., Ališausko Camp
by-Heck farmoje, prie Lloyd
road ir Grant blvd.
Kadangi toks nepaprastas
sukaktuvių piknikas, tai į šį
pikniką visi vietos ir iš apielinkių Dirvos prenumeratoriai ku
rie atsilankys administracijoje
prieš pikniko dieną, gaus sau
VIENĄ tikietą visai DYKAI.
(Kurių prenumerata pasibai
gus prašomi ateiti užsimokėti
ir pasiimti sau tikietą).
Kurie mokėjo metų pradžio
je ir jų prenumerata dar ne
Nauja Apysaka - Dirvos
Skaitytojams
Kitame Dirvos num. pradėsi
me talpinti įdomią apysaką iš
tų laikų kaip Lietuviai pradė
jo bėgti iš savo tėvynės į Bra
ziliją. Šiltam vasaros laiko
tarpiui ta apysaka bus lengvas
skaitymas. (žiūrėkit plačiau
ant 3-čio pusi.)
Vietiniams kurie neturi Dir
vos išsirašę, patartina pirktis
Dirvą pavieniais numeriais ir
skaityti, Dirva galima gauti
kas savaitę ketvirtadieniais po
5 vai. vakaro.

Aukotojams K vilos
Lietuvos Generalinis Konsu
latas prisiuntė Dirvos redakci
jai liudijimų kvitas, išrašytas
Kaune, Dr-jos Vilniaus Kraš
tui Remti Vyriausio Komiteto
iždininko. Ant kvitų pasirašo
ir komiteto pirmininkas Nava
kas (iždininkas M. Kubiliutė).
Tai paliudijimai tiesiog iš' Lie
tuvos tiems kurie pereitą žie
mą aukavo per Clevelando V.
V. S. komitetą arba Dirvos re
dakciją.
BAIGĖ TEISIŲ MOKSLĄ

Petras Skukas, prieš keletą
metų baigęs Case School inži
nieriaus mokslą, tuomi nepasi
tenkinęs pradėjo studijuoti tei
ses ir šią savaitę jau baigė ad
vokatūrą.
Petras Skukas buvo vienas
iš sumanytojų ir redaktorius
Dirvos Angliško skyriaus —
Youth’s Forum.
Plain Dealer Music Peš
ti vai Birželio 14
Cleveland Plain Dealer deda
visas pastangas surengti didelį
ir iškilmingą maišytų tautų
ir įvairių dainos ir muzikos
grupių festivalį sąryšyje su
Vėliavos Dienos iškilme ir pa
radu penktadienį, Birželio 14.
Iškilmė atsibus didžiajame
Clevelando stadiume, paežeryje. Bus įvairių amatorių, so
listų, muzikantų, chorų, benų
dainos ir muzika, dalyvaus apie
4,000 asmenų, gros benas iš
1,000 muzikantų, du chorai su
po 1,000 balsų, simfonijos or
kestras, ir keli žymus Ameri
koje artistai.
Tai iškilmei galima nusipir
kti bilietus dabar, tarp Lietu
vių bilietus platina p-lės Stella
Malonis ir A. Garkauskaitė.
©ATĖJUS vasaros karštam
orui ir jaunimui mėgstant ne
atsargiai. apsieiti vandenyje,
prasideda prigėrimai. Patarti
na Lietuviams visada perser
gėti savo vaikus kad butų at
sargus ir vandenyje, ne tik
gatvių trafike. Reikia elgtis
atsargiai ir suaugusiems nu
ėjus į ežerą maudytis, žuvauti
ar valtelėse irstytis.
VAŽIUOJA Į VESTUVES

Iš Detroito lankėsi Andrius
Kačeliauskas, p. Dudienė, Bu
rokas ir kt. Čia viešėjo pas
Lapinskus, aplankė Lietuvių
Darželį, Dirvos redakciją ir
kitas Lietuviškas vietas.

ENdicott 4486
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By JOSEPH BENDLER.

.

For instance, the Highland Work
Camp will be locatėd in the Tennessee Mouritains, in the Highland
Folk School in Monteagle, Tenn.
The work project will be to improve
the facilities of the school and to
work on a plavground for the surrounding community.
The study
programme offers an opportunity to
acquaint the campers with the labor
movement of the south. The work
camp may learn much from these
people and their way of life. In
this setting račiai differences, rural
economy and pioneer traditions always break away from academic
language and become suddenly part
of life.
Another camp is located in rolling
Connectiėut farm land, not far from
Long Island Sound and within a
few miles of Bridgeport. The work
project will improve the living sections and clear out play space for
children who come from New York
East Side. In this Connecticut set
ting, the Green Farms Work Camp
will study political and in’dustrial
sociology of an American city. Be
cause of the cosmopolitan make up
and type of industry of Bridgeport,
a study of varied, socialogieal prob
lems can be made.
(Continued next week)

K1DDIE PARTY
Why Daydream ? Here’s vour big
chance! — Come down to this Cultural Club Affair with your friends
—būt—come DRESSED in KIDDIE
CLOTHES and get into the spirit
and join in an evening of fun and
frolic. :
WHEN—Saturday, June 8th at
8:00 P.M.
WHERE—Žitkus Hali, 2105 St.
Clair Avė.
WHAT—Refreshments,
Dancing,
Singing, and Merrymaking.
WH0—Everybody is coming to
this Cultural Club Party.
If you have forgotten how to
dress likę a kid, ask you friends or
peighbers.; Short pants and dresses,
ribbdns 'in the hair and lollypops
will be in abundance.
Admission is' onlyr25c for those
dressed as kiddies. Thosey.that are
too proud can get in for '25c.

YOU CAN TAKE IT
WITH YOU
Bobks have been written, plays
have been acted and pictures have
been produced revolving around the
age old adage, “You can’t take it
with you”. Novv we’re telling you
that “you can take it with you”.
What we mean is, your lunches,
baseballs, jumping ropes, and a few
nickels for other refreshments.
WHEN ? — Sunday, June 23rd,
only Annual ‘Dirva’ Picnic.
The
one event of the summer season
where everybody has fun.
This
year promises to eclipse the others
because it is the 25th Anniversary
Picnic of the newspaper. The place
of fun and frolic is that restful and
inviting
CAMP-BY-HECK
picnic
grounds.
WHEN — Sunday, June 23rd,
the ideal time of the year, not too
hot, nor too cool. Bring the kids,
the gang, all the neighbors, there’ll
be prizes (worthwhile prizes), of
every kind for various events. See
that you get yours.
Let’s make Grant Avė. and Lake
Shore Blvd. ring from stem to stern
with a good old fashioned outing.

Tėvo Diena
SEKMADIENI, BIRŽELIO 16

Rengia

PRISIMINKIT TĖVĄ
su Dovana kurią jis geriausia įvertins
DUOKIT JAM
VASARINĘ

Skrybėlę

Visus užkviečia KOMISIJA.
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SPORT MARŠKINIUS J .00

vėsus karštame ore

2 ŠMOTŲ Ensemble

KAKLARAIŠČIAI 2 už 1 .25

marškiniai ir kelnės

kurie visada naudingi. JL

"

Jam patiks Pajamas — Diržas — Union Suit — Marškiniai
Kojinės — ir turim daugybę kitų tinkamų dovanų.

TA W ĮZ Ą T

ĮŽANGA TIKTAI 25c. Vaikams Dykai.

.50

Stamps su kožnu pirkiniu
už 10 centų ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Avenue

■

By Jay Dee
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FICKLE DREAMER
LAZILY leaning against a rich
ly ornamented marble column of a
secluded, ivy-covered portico adjoining the Light Fantastic Ballroom
overlooking a beautifully landscaped garden, Jasper Jasutis, handsome
22-year-old millionaire, with his right
arm fondly encircling Prunella Podunk, attractive young blond in a
blue evening govzn, silently surveyed the flickering gyrations of the
deep-silver patehes of late June
moonlight on Prunella’s sheer silken dress which clung so perfeetly
to her voluptuously eurved body.
The moonbeams penetrating the wind
activated ivy danced joyfully over
the two as Prunella happilv leaned
elose to Jasper, her youthful body
permeated vitality, bouyancy, and
the requisite amorous atmosphere.
Between indolent inhalations on
the long Arabian cigarette so gracefully poised between the first two
fingers of his manly, tanned, left
hand, there glinted a boastful smile
of amusement and contentment on
Jasper’s attractive features.
He
was refleeting the ease with which
he attracted the ladies. Simply because he was engaged to marrv
Penelope Borsch was no reason one
should expect Jasper to adhere to
eonstanev. He sought variety, for
wasn’t that the špice of life?
He gloated over the ease with
which he’d so successfully deserted
Miss Borsch earlier in the evening
when she had phoned to invite him
over to help her bake a cake.
Cake! Jasper’s brow knitted ever
so slightly. Romance was his game,
not. cake. Philandering' for him was
as natūrai as life itself; he couldn’t
escape its clutches.
Even as his thoughts wandered
Jasper snifted the warm evening’s
flower-scented air, and his grip
around Prunella’s waist tightened
almost subconciously, būt not quite.
Smiling, she glanced up from her
soothipg. reverie responsively. Štili,
neither špoke and Jasper’s train of
thought continued unperturbed.
He. had been on the point of
leaving his palatial mansion for his
date with Prunella when Penelope’s
call had come:
“Sweetheart, is that you?” Pene
lope inquired.
“Yes, sweet.”
“Oh!” hei’ gasp of delight was
unmistakable, “it’s so good to hear
your voice.”
“Why, you’ve just scen me this
afternoon.”
Jasper said, waiting
____ „
for the adulation he knew was now
forthcoming.
“Yes, you know a giri having such
a perfect, handsome fiance has ev
ery right to have ąualms about his
faith,” her voice now almost pleaded, “please repeat you love me.”
“Silly, of course I do,” he’d ansvvered innately satisfied, “būt I
have Severai business matters to
attend to, and I’m afraid I shan’t
see you tonight.”
“Būt I’m so lonesome,” her tone
pitifully begged.
“Sorry, Penelope. See you next
week.” Then he’d hung up.
There! You even had proof of
it. No female could exist that could
resist the advances of Lothario Ja
sutis. Jasper concluded his ruminations as he gloatingly contemplated the alacrity with yvhich Prunella
had accepted his invitation to this
sumptuous banquet. And now af
ter the gratifying meal, and several
inspiring dances he . . .

__________
M
Jasper, nrecious, you’re neglectme,” Prunella’s soft kittenish
7oice probed into his thoughts o
:natch him out of his daže. Conrolling his emotions, Jasper placed
his lips elose to Prunella’s ear and
whišpered in a well modulated voice,
■5I’ve been thinking about your eestatic beauty, Queen of Feminine Perfection.
A thousand pardons for
irritating you.”
And now that Jasper’s aroused
senses slowly became conscious of
Prunella’s tempting presence, a lit
tle gleam of passion was apparent
in his eyes. With his left arm štili
encircling her, he gradually drew
her eloser. Her pretty face lifted
obligingly, slovvly to meet his —his lips elosed over hers caressing>.y, then . . .“New variety of faith
isn’t it,” an all-to-familiar voice
blasted into his senses.
He turned wildly, then stood as
if transfixed, aghast! Penelope! His
ineoherent voice was a gasp.
A
cruel-looking, chrome-plated banquet
fork gleamed vvickedlv in her tightly clenched fist. “No, no!” his
voice rose in crescendo to a shriek.
With one swift thrust, love-maddened Penelope drove the gleaming
vegetable magnet into his throat
before his paralyzed body could ev
en movė!
Icy perspiration drenched his body
soaking his night clothes, as Jas
per opened his eyes and sat up in
the darkness of the bedroom. He
leaned out and svvitched on the bedside light.
There on the small
bureau aeross the room. the smiling
features of Penelope Borsch quelled his rebellious nerves. His face
softened, and .earnestly gazing at
the photo, he opened his parched
lins, the words coming* out in soft
whispers, “For me, Penelope, it’s
you, you alone — alvvays.”
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PROKOP AGAIN

Formai Cleaners Ine.

*

Vyriškų
Moteriškų
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

A

GREITAS
PATARNAVIMAS
Paimam visą darbą
iš jusy namų ir pri
statom gatavą atgal.
Telefonuokit
HEnderson 3050

J. Bindokas ir Sunai, Sav.
1194 East 79th Street

į

Lietuviška Didelė Išdirbyste
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Langams užtraukti Blindų (Shades)

1
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If every Lithuanian family had
as many stars as the Prokop fam
ily, our section would have to be
greatly enlarged. This week’s Pro
kop story is about brother Joe,
sophomore right halfback for No
tre Dame.
The former Cathedral
Latin star was presented a medal
and was named bv Coach Elmer
Layden as the football player who
showed the most improvement in
spring practice.
Edward, Joe’s younger brother,
who also is high in sports in Cleve
land, graduated from Cathedral
Latin High School this week.
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kuri visada reikalinga
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Pradžia 10 v. ryto
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PIKNIKAS

Prie Lloyd Road ir Grant Blvd.

CLEVELAND, OHIO

i

Didelis Metinis

Sekmadienį, BirželioJune 16

AVĖ.

A CHALLENG1NG NEW KIND OF
VACAT1ON

Ruošiasi su Lietuviš
kais Šokiais

Drasučiai nauju savo Buicku
išvažiuoja į Detroitą dalyvau
ti vestuvėse Petro Runkelės
dukters, kuri išteka Birželio 8.
SVEČIAI Iš DETROITO

PHONE:

There has been created a new
movement, something outside of the
government, which has come about
because of the many worth while
expcriences with the CCC Camps,
so that today there is something
likę a work camp movement.
Dorothy Thompson; the yvell-informęd and well-known journalist
and radio commentator in her article
“A Job for Youth”, gives a brief
history of how this movement got
started. Over a year ago the intercollegiate committee ‘ for Student
Refugees took up the idea of work
and study camps. This Commmittee
organized by American College students had created scholarships and
funds in American Colleges, by the
means of which exiled youths from
totalitarian countries could continue
their education. The vacation problem led the committee to sėt up a
Work Cajnp for Democracy, near
Poughkeepsie, New York, in yvhich
American born youth ‘ could meet
and work with young refugees, and
learn from them how democracy
had been lošt iri their countries.
This one experiment was so successful that a ndw organization, “Work
Camps for Amėrica” was established, with the idea of developing responsible young citizens through
communal work.
The movement recognizes a direction that democracy mušt take.
With increased priviliges comes increased obligations.
It guarantees
Youth ever increasing priviliges. It
JAUNO LIETUVIO
furnishes, Youth with free educa
PAVEIKSLAI MUZEJUJE
tion, free playgrounds, parks and
Jaunas Lietuvis dailininkas, benches, insures fhem. against unand in many cases pays
InternationaI Institutas ren Antanas Vaikšnoras, turi iš employment
part of their rent. -Through subsigia tautiškų šokių perstatymą statęs tris savo aliejiniais da dies on housing projects it undėrplačiai Clevelando Lietuvių vi žais pieštus paveikslus Cleve takes to feed them at the level of
if they are without insuomenei. Ta pramoga įvyks lando Dailos Muzejuje. šį sek subsistence,
ta Clevelando artistų come. Dorothy Thompson points
sekmadienį po pietų, Birželio madienį
out that Democracies decay when
paroda muzejuje užsibaigs.
16 d., Edgewater Parke.
the citizens increase their demands
Antanas
Vaikšnoras
ilius

upon the government without, at
Tarp kitų tautų bus atsto
naują Karpiaus istorinę the
timeL increasing their own convaujama ir Lietuviai, kurių truoja
kuri bus leidžiama tribution to the general welfare,
grupę iš 32 asmenų ruošia Ona apysaką,
and so if all the boys and girls
Karpienė. Ta grupė dėvės sa per Dirvą ateinantį rudenį.
iri this country were compelled to
vo naujus tautinius spalvingus
spend, at least their summers of
three months each, between the varyrubus ir pirmą kartą parodys PIKNIKO NEBUVO
Lietuvių Vaizbos Buto pik ing ages of 16 and 21, on work of
dabartinius naujus Lietuvoje
importance, they would pay
nikas praeitą sekmadienį ne national
šokamus tautiškus šokius.
in some measure for their education
galėjo
įvykti
dėl
smarkaus
lie

Šokių išpildyme dalyvaus S.
and sočiai security which the comL. A.. 14 kuopos mokyklos mo taus kuris buvo per kelias die munity assumes throughout their
They would be giving out of
kiniai ir apie tiek suaugusių nas prieš sekmadienį ir pikni lives.
their whole lives nine months of
asmenų, kurie taip pat moki ko žemę įmurkdė. Sekmadie devoted
organized service to the
nis buvo labai gražus ir pikni nation with
nasi ir rengiasi tai dienai.
their own hands, to
kui tinkamas, tačiau į pikniko build the playgrounds, plant the difvietą nebuvo galima įvažiuoti. ferent trees, clean the lands and
©CLEVELANDE įvyko su
decorate the school houses of which
they as part of the community are
važiavimas apie 1,500 draugi LANKĖSI LORAINE
the ovvners to which their children
jos kovai su džiova atstovų ap Būrelis Clevelandiečių sek will
be heirs.
tarimui darbų kovai su ta žmo madienį buvo nuvažiavę į Lo- These
work camps, organized on
nių naikintoja. Tai yra 36-ta rainą pas p. Danevičius, apžiu a large scale, could afford city
metinė tos organizacijos kon rėjo jų naujai įrengtą puikią, children a chance to live and work
for a definite period of their lives
vencija.
modernišką užeigą. Tikrai ma in the country; to become practical©ŽUDYSTĖ. Albert Taylor, lonu matyti kai Lietuviai daro ly aware of national problems; to
become familiar with far distant
30 m. amžiaus, nužudė savo 7 gerą biznį.
of America. They would conm. amžiaus vaikutį ir pats nu Jų įstaiga vadinasi 0Brown parts
tribute to the sočiai democratizasižudė. Vyras papildė žudystę Derby, randasi antrašu 1420 tion and to the sense of being a
part of something larger than the
ir pats pasidarė galą dėl to kad Broadway.
jį paliko jo žmona dėl jo gemJuozas Danevičius, tos užei family or the immediate society in
they live.
bleriavimo ir pralošimo $1,000. gos savininkas, prisirašė prie which
According to information distriJis buvo policininku Republic Clevelando Lietuvių Vaizbos butedbythe Work Camps for Ameri
Buto. "
Buvęs. ca whose address is 2 W. 64th St.,
Steel Co. dirbtuvėje.
New York, N. Y., there are already
li99illl3iilll9lliBiiiS8li9Eni8ll8ll9ll8IIIIIII!illlUIIIIIiliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIII established five such camps through
out the country.
The study programme and work projects are so
sėt up as to offer the most interesting combination of work and of
study.

DR. VINCO KUDIRKOS PAŠ. DR-JA

Pikniko vieta: prie Lloyd Road ir Grant Blvd.

Youth’s Forum

GAUKIT DIRVOS PIKNIKO TIKSĖTUS

DEDIKUOTI DU KUL
TŪRINIAI DARŽE
laikąs mokėti, visi gaus tikietą
LIAI
.
nemokamai. Kiti tikietai tam
piknikui bus po 25c. Vaikams
Du Kultūriniai Darželiai Lie
nemokamai.
tuvių
Darželio kaimynai tapo
Kadangi tą pačią dieną jokių
tikietų dykai nebus galima su atitinkamomis iškilmėmis
gauti ir prie ineigos kožnas tu atidaryti pereitą sekmadienį.
Vienas jų yra Graikų Kultū
rėsit mokėti po 25c įžangos,
todėl šiuomi raginame visus rinis Darželis, visai šone Lie
neatidėliojant gauti savo tikie tuvių Darželio. Graikų Darže
tą ir dasipirkti daugiau kiek lio atidarymo iškilmėms buvo
reikės savo šeimai ir kaimy atvykęs Graikijos Ministras iš
’VVLi’hingtono, Kimon Diamannams.
Piknike dalyvaujantiems iš topoulos.
toliausia bus dovana; taipgi di Antras kaimyniškas Darže
džiausiai šeimai, seniausiam as lis tai Ukrainiečių, kuris taip
meniui, jauniausiam kūdikiui, pat su gražiomis iškilmėmis
didžiausiai šeimai, ir kitokios dedikuotas. Ukrainiečiai pa
statė keletą paminklų savo žy
dovanos.
miems istoriniams žmonėms.
Šis Darželis guli skersai bul
JEI KAS UŽPULTŲ varą nuo Lietuvių ir Graikų
IR TIEK IŠŽUDYTŲ Darželių.
Lenkai ir po šiai dienai savo
Jeigu koks galingas priešas Kultūrinio Darželio neįrengia,
staiga užpultų Ameriką ir už jame neturi jokio paminklo.
muštų virš trisdešimts tūks
tančių asmenų ir sužeistų virš
milijoną kitų, tai reikštų ne Clevelando Demokratai
tikėtą padėtį ir šalis imtųsi
Padarė Taiką
žygių prieš tai. Jokios pastan
gos nebūtų perdidelės sulaiky Clevelando Demokratų par
mui tos naikinančios jiegost tijoje įvyko taika, kai pereitą
Tačiau po tiek žmonių paima savaitę Demokratų ekzekutivio
šioje šalyje kas metą trafiko komiteto susirinkiman atsilan
nelaimės. Tokią tai kainą mo kęs buvęs ilgus metus Demo
ka Amerika už greitą važinė kratų vadas Gongwer, išvers
jimą ir neatsargumą kiekvie tas iš vadovybės, pareiškė kad
ną metą.
sutinka remti ir dirbti iš
Public Relations Bureau jis
vien
Cleveland Police Dept. Miller.su nauju vadu. Ray T.

šokiams gros Jono Apa naičio Orkestras.

VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI
SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds
Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

STATĖ WINDOW SHADES
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APDRAUDOS REIKALE

=

Mes es&jn pasirengę suteikti visiems pilnas musų patirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale visokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirmiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

|

P. P. MULIOLIS
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Avė.
Cleveland
HEnderson 6729
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