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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

AMERIKOJE visa eilė 
išdirbysčių kurios gamino 
kokius mažniekius, pereina 
į gamybą kariškų reikme
nų ir kovos mašinų. Dau
gybė dirbtuvių pradedama 
plėsti, didinti ir pritaikyti 
kariuomenės reikme n i m s 
gaminti.

Ailantų pirkimas lėktuvų 
ir kitų padarinių keliario- 
pai pagreitino tų išdirbys
čių darbus.

Orlaivių, chemikalų ir į- 
rankių išdirbystės per šių 
metų pirmus penkis mėne
sius gavo užsakymų $171,- 
000,000 vertės, lygiant su 
$73,000,000 per tiek pat lai
ko pereitą metą.

Orlaivių išdirbystės gau
na užsakymus pagaminti 
lėktuvų už desėtkus milijo
nų dolarių.

Aliantai užsakė Ameri
koje už $4,000,000 greitųjų 
jūrinių motorų, kurie bus 
naudo jami torpedin i u o s e 
laivuose.

PLIENO darbai su šia 
savaite pakilo keliais punk
tais iki 87.7 nuoš. norma- 
lio. Pernai šiuo laiku 
bo 55 nuoš. Tikimasi 
didesnio plieno darbų 
kilimo.

dir- 
dar 
pa-

IMA DARBININKUS
Douglas orlaivių išdirby

stės Santa Monica ir EI Se- 
gundo, Kalifornijoje, pas
tarų keturių savaičių bė
gyje paėmė į darbus 1,000 
darbininkų daugiau. Turi 
užsakymų naujiems orlai
viams už $140,000,000.

Ca-BAIGĖ STREIKĄ, 
lifornia, Denbo ir Vesta- 
burg, Pa., Jonės & Laugh- 
lin Co. angliakasyklų dar
bininkai baigė streiką, apie 
3500 angliakasių gryžo dir
bti.

BRITAI vis tikrina kad 
Vokiečiams greitu laiku 
pristigs maisto ir kitų reik
menų, kad už 4 mėnesių jie 
siūlys taiką ir šauksis duo
ti maisto. Dėl to Britai ir 
vilkina karą, ilgiau nori iš
silaikyti ir vykdo savo blo
kadą jurose prieš Vokieti
ją

BALKANAI ir toliau de
da pastangas išvengti įsi
vėlimo į karą. Turkija ne
stos aliantų pusėn jeigu ją 
Italija neužkabins.
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Sovietų Armija Užėmė Lietuva ir Latvija su Estija
NAUJA LIETUVOS VYRIAUSYBĖ - 

IR KAS TOLIAU?

Sovietų carai, išgalvoję Lietuvai žemiausios rūšies 
vaikiško proto įkaltinimus, buk Lietuva naikinanti, žu
danti, smaugianti Sovietų armijos karius pastatytus Lie
tuvoje, pašaukė į Maskvą Lietuvos ministrą pirmininką 
Antaną Merkį ir kitus vyriausybės narius neva pasiaiš
kinti ir naujai santikius suderinti. Bet ten Molotovas 
ką kitą užgiedojo: buk Lietuva padarius “slaptą sutar
tį” su Latvija ir Estija prieš Sovietų Sąjungą, ir dėl to 
pareikalavo sau atviro kelio militariškai okupuoti visą 
Lietuvą. Aišku kad Merkys negalėjo priimti Molotovo i 
naiviškų, tokių mažo proto išgalvotų kaltinimų, ir Lie
tuvai buvo pastatyta ultimatumas. Tas viskas Maskvo
je buvo sugalota išanksto, ir Molotovas tiktai atlošė sa- 
to aktą toje tragedijoje, kuri seka musų tautą ir vals
tybę. Kad tai buvo tik lošimas parodo Sovietų užgrobi
mas Latvijos ir Estijos, kurioms nebuvo jokių primeti
mų daryta Rusų karių “vogime” ir “žudyme”.

Kam ta komedija buvo reikalinga? Nagi tam kad 
Lietuvą staiga puolus, kad Lietuva nespėtų — manė sau 
Maskvos carai — kokiame kitame atvejuje prisikviesti 
Vokietijos pagalbos.... Mat, galvojo sau Sovietų ca
rai, jeigu gražumu ims su Lietuva derėtis, Lietuviai ga
li užvilkinti laiką ir, kaipo paskutinę priemonę, šauktis 
Hitlerio užtarimo.... Nors Lietuvoje niekas to nema
nė, Lietuviai norėjo būti palikti ramybėje, tačiau Stali
nas ir jo gizeliai jau patys Hitlerio bijo, patys save į tą 
pražūtį kokia turės sekti Sovietų Rusiją, įtraukę, įieš
ko sau išsigelbėjimo......

Iš visu galingų valstybių, kaip Britanija. Prancūzi
ja ir Suvienytos Valstijos — per Stalino godumą ir žiop
lumą — Sovietus užtarti, nuo Hitlerio apsaugoti ir ap
ginti teliko mažutės šalys Lietuva, Latvija, Estija!....

Tai tragedija kurios Sovietų carai nesusapnavo pu
sė metų atgal, bet dabar jau apsižiūrėjo, po laiko!

•y* v *

Roosevelt Persergsti Hitlerį-Mussolinį

Washington, Birž. 19. — 
Prez. Roosevelt išleido per
sergėjimą Hitleriui ir Mus- 
soliniui kad nesikėsintų ly
sti į Vakarų Pasaulį. Tas 
įspėjimas pasiųsta per S. 
V. ambasadorius Romoje ir 
Berline, tuo laiku kaip Hit
leris susitiko su Mussoliniu 
Muniche sutarti kokiomis 

! sąlygomis baigti karą su 
Prancūzija.

Kartu Suv. Valstijos šau
kia visų kitų 20 Amerikos 
valstybių konferenciją ap
tarti bendriems reikalams 
ir problemoms susidariu
sioms iš Europinio karo.

Senate priimta tarimas 
kad Suv. Valstijos gins šio 
Vakarų Pasaulio žemes ir 
neužleis jų paimti į Vokie
čių ar Italų rankas, jeigu 
jie nugalėtų Prancūzus 
Britus ir pareikalautų 
kolonijų Amerikose.

ir 
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PARYŽIUS PAIM
TAS .

Bai-
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EKSTRA!

Londonas, Birž. 18. — Pranešimais iš Kauno, Vokie
čių kariuomenės esą jau siunčiamos į Rytinę Prūsiją 
prie Lietuvos sienos.

Sovietai taip pat kelinta diena vis siunčia daugiau 
ir daugiau savo kariuomenių į Lietuvą. Keli Kauno di
dieji valstybiški pastatai užimti Sovietų militariškos va
dovybės reikalams.

Baltijos šalyse esą sutraukta jau apie 500,000 rau
donosios kariuomenės su visais karo pabūklais.

BRITAI KARIAUS 
IKI PASKUTINOS

S. V. DIDINA KA
RO LAIVYNĄ

IŠ LIETUVOS
(ELTOS ŽINIOS)

Lietu- 
kurio- 
moko-

Kaip Dalykai Krypo į tą kas Atsitiko Lietuvoje
Oficialės iš Kauno žinios buvo paduodama trumpos, sekan

čiai (gauta iš Lietuvos Generalinio Konsulato) :
BIRŽELIO 13: Ministras pirmininkas A. Merkys Maskvoje 

turėjęs ilgesnius pasitarimus su užsienių reikalų komisaru Mo
lotovu. Tikimasi geruoju išsiaiškinti su Sovietais. Atleistas iš 
pareigų Saugumo Departamento direktorius A. Povilaitis.

BIRŽELIO 15. — Vakar naktį Sovietų vyriausybė per mi
nistrą Urbšį Maskvoje, pateikė Lietuvai reikalavimus atiduoti 
teismui vidaus reikalų ministrą Skučą ir Saugumo Departamen
to direktorių Povilaitį; sudaryti Sovietams pageidaujamą vy
riausybę; įleisti Lietuvon neribotą Sovietų kariuomenės kiekį. 
Reikalavimas buvo priimtas. Naują vyriausybę sudaryti buvo 
pavesta Gen. Raštikiui, tačiau Sovietams pasirodė nepriimtina.

Birželio 15 d. per pietus Sovietų kariuomenės daliniai vyko į 
Vilnių, Kauną, šaulius, Panevėžį ir Raseinius. Vakar į Kauną 
atskrido Dekanozov ir buvęs Lietuvos pasiuntiniu Pozdniakov, 
tartis dėl naujos vyriausybės sudarymo. Visuomenė rimtį iš
laiko.

LENKŲ komitetas Ame-
• riko j e skelbia kaip Vokie

čiai pasiryžę išnaikinti jų 
tautą ir apgyvendinti visą 
Lenkiją Vokiečiais. Len
kai milijonais deportuoja
mi iš buvusio Karidoriaus, 
apie 7,000,000 Lenkų ba
dauja. Po užėmimo, apie 
26,000 civilinių žmonių Vo
kiečiai sušaudė. Laike ka
ro Vokiečiai išžudę Lenki
joje apie 1,100,000 suaugu
sių, 200,000 vaikų ir 320,000 
Lenkų kareivių.

■? T

Naujas Lietuvos Kabinetas — Ministras Pirmi
ninkas — Kauno Laikraščių Korespondentas

JUSTINAS PALECKIS — Ministras pirmininkas; žurna
listas (laikraštininkas, nesutikęs su Tautininkų vyriausybe, bu
vęs išsiųstas į koncentracijos stovyklą) ;

PRČF. KRĖVĖ-MICKEVIČIUS — vice pirmininkas, užsie
nių reikalų ministras ir švietimo ministras (Vytauto Did. uni
versiteto profesorius);

E. GALVANAUSKAS — finansų ir laikinai susisiekimo mi
nistras (jis buvo Merkio kabinete finansų ministru) ;

GEN. V. VITKAUSKAS — krašto apsaugos ministras ir 
kariuomenės vadas (buvęs kariuomenes vadas) ;

POVILAS PAKARKLIS — teisingumo ministras; buvęs 
Kauno Apygardos Teismo prokuroro padėjėjas;

MATAS MICKIS — žemės ūkio ir laikinai vidaus reikalų 
ministras (agronomas iš profesijos) ;

DR. LĘONAS KOGANAS — sveikatos reikalų ministras 
(iki šiol Lietuvoje nebuvo šios ministerijos; dabar įvedama; 
Dr. Koganas yra žydas.—Red.)

Butų labai pageidautina kad nauji Lietuvos valdytojai dir
btų savo šalies išsaugojimui nuo sunaikinimo, ir kad savanoriai 
neparduotų ją svetimiems. Pasimokinę iš taktingos, sistema- 
tiškai šalį tvarkiusios tautinės vyriausybės jie galėtų pasek
mingai valdyti, jeigu turės tam gabumo, jeigu pajiegs atsilaiky
ti prieš gyetimą spaudimą.

Iš tautininkų ir krikščionių demokratų veikėjų ministerijo
se nėra nei vieno. Matomai Sovietų atstovai atvykę į Kauną 
naują kabinetą sudaryti, sudarė iš šiaip sau asmenų, kurie bu
vo pažystami ir palankus Sovietų komisarams.

Iš Sbvietų paskirto Lietuvai naujo ministro pirmininko J. 
Paleckio reikia spręsti kad jis, paprastas žurnalistas, siaurų ne- 
visuomeniškų pažiūrų žmogus ir neišsilavinęs valstybei vadovau
ti, pasitarnaus Maskvai tiktai kaipo pereinamas akmuo nuo tau
tinės Lietuvos į komunistinę, arba į pasivergimą Maskvai.

(Daugiau ant 3 pusi.)

Prancūzija Gatava 
gti Kariavus

Prancūzijos vyriausybės 
sostinė persikėlė iš Tourš į 
Bordeaux, bet ir ten Vo
kiečiai bombarduoja.

Vokiečiai užėmė Paryžių 
Birželio 13 d. ir vis žygiuo
ja gilyn į Prancūziją, mie
stai puola vienas po kito.

Paryžiuje iškelta Vokie
tijos vėliavos. Hitleris ap
lankė nugalėtą miestą.

Reynaud, Paryžiaus ne
tekus, atsišaukė į Ameriką 
per radio kad kuogreičiau- 
sia stotų į karą Prancūzi
ją gelbėt.... Bet tas nė
ra galima taip lengvai.

Premjeras Reynaud su 
kabinetu atsistatydino, jo 
vieton stojo Maršalas Pe- 
tain, 84 m. amžiaus, kuris 
atsišaukė į Hitlerį, kaipo 
“karys į karį” tartis apie 
sulaikymą karo ir žmonių 
žudymo.

Hitleris neskubėdamas jo 
pasiūlymą priimti pasikvie
tė Mussolinį pasimatyti ir 
tartis apie išlygas karo pa
liauboms.

Kyla mintys kad Pran
cūzijos kolonijos gali prisi
dėti prie Britų imperijos, 
jei Prancūzija pasiduotų.

SUOMIJA, Sovietų nu
kankinta ir apiplėšta, vis
gi pasiryžus po senovei tę
sti mokėjimą savo karo pa
skolos Amerikai. Birželio 
15 d. sumokės $159,398.

I

Londonas, Birželio 18. — 
Paryžiui puolus, Britų pre
mjeras Churchill pareiškė 
kad Anglai pasiryžę ka
riauti su Vokiečiais iki pas- 
kutinos, nes Hitlerio laimė
jimas nustumtų pasaulį į 
naujus tamsybės amžius.

Churchill pasakė, “kovo
sime iki Hitlerio užkeiki
mas bus nušluotas žmonijai 
nuo akių”.

Geresniam atsilaiky m ui 
prieš Vokiečius dabar ir 
ateityje Britai pasiūlė su
daryti vieną Prancūzų-An
glų valstybę, tačiau Pran
cūzijos kabinetas tą nepri
ėmė.

Vokiečiai gi pradėjo 
atakuoti Britų salas, 
darni lėktuvus nakties 
tu dideliais skaičiais.

oru 
leis- 
me-

HITLERIS TARĖSI SU 
MUSSOLINIU DĖL 

PRANCŪZIJOS

S. V. KONGRESAS nori 
Birželio m. baigti sesijas 
ir skirstytis atostogoms. 
Tačiau akivaizdoje karo si
tuacijos gal prireiks pasi
likti posėdžiauti toliau.

Prez. ROOSEVELT pra
šo Kongreso skirti 50 mili
jonų dolarių šelpimui alian
tų karo pabėgėlių.

Washington. — Adminis
tracija užgyrė bilių kuris 
reikalauja skirti dar virš 
bilijoną dolarių šalies gy
nimo reikalams. Nori sta
tydinti dar 84 įvairaus di
dumo kariškus laivus.

Pirmiau jau yra užgirta 
skyrimas pinigų karo lai
vyno reikalams: įgyt 10,090 
lėktuvų, 16,000 lakūnų, 21 
naują karo laivą ir 22 ma
žuosius pagelbinius laivus.

Be to, karo laivyno vadai 
kelia reikalavimus kad lai
vyno plėtimui butų skirta 
4 bilijonai dolarių įrengi
mui didžiausio karo laivy
no kokio pasaulis dar ne
matė.

Roma, Birž. 19. — Neofi- 
cialės išlygos kokias Hitle
ris ir Mussolini stato Pran
cūzijai karo baigimui yra:

Prancūziją padalint tarp 
Vokietijos ir Italijos, kad 
ji negalėtų toliau teikti An
glams pagalbos.

Prancūzija turi atiduoti 
visą auksą ir užsienių kre
ditus, taipgi auksą ir kre
ditus tų šalių kurios stojo 
kariauti prieš Vokiečius: 
Lenkijos, Norvegijos, Da
nijos, Holandijos ir Belgi
jos.

Atiduoti Vokiečiams vi
są turimą žaliavą ir milita- 
riškai naudingus dalykus, 
kaip aliejų ir metalus.

Prancūzija turi visapu
siai stoti išvien blokuoti 
Angliją per visą karo laiką.

Turi pradėti normalį iš- 
dirbimą ir viską gaminti 
ir perleisti Vokiečiams.

# y*

Madridas, Birž. 20. — 
Prancūzų - Vokiečių taikos 
tarybos, kuriose Ispanija 
tarpininkauja, tapo užves
tos.

Jei išlygos bus peržiau- 
rios Prancūzijos vyriausy
bė pasiryžus keltis į Afri
ką ir iš ten tęsti karą prieš 
Vokietiją ir Italiją.

Iš Bordeaux praneša kad 
diduma Vokiečių patiektų 
išlygų yra pergriežtos ir 
Prancūzams nepriimtinos.

RADIO pranešimu iš Vo
kietijos, buvusį Lietuvos 
prezidentą A. Smetoną Vo
kiečiai priglaus ir neišduos 
niekam iki karo pabaigos. 
Tada jis bus laisvas gryžti. 
Jei p. Smetonos kas reika
lautų tai naujoji Lietuvos 
radikališka vyriausybė, ne 
Sovietai.

SUV. VALSTIJOS įvedė 
griežtą suvaržymą kitatau
čių įvažiavimui į šią šalį, 
išvengimui galimo organi
zavimo ‘penktos kolumnos’ 
priešų naudai.

ITALIJAI stojus į karą 
užkirsta keliai siuntimui iš 
Amerikos pagalbos Lenki
jai. Iki šiol Amerikoje su
rinkti dalykai buvo gabe
nami Lenkijon per Vidur
žemio juros uostus.

LENKŲ submarinas, iš
likęs nuo Vokiečių, perei
tą savaitę tapo paskandin
tas su 56 jurininkų.

12 ŽUVO. Laike bandy
mų šiomis dienomis šalia 
New Yorko ore susimušė 
du kariški lėktuvai, žuvo 
12 karių.

LATVIJOJE yra 11 
viškų pradinių mokyklų, 
se dirba 56 mokytojai il
si 446 vaikai. Be to Rygoje
yra Lietuviška gimnazija, ku
rioje mokosi 107 studentai; 
yra du draugijų išlaikomi vai
kų darželiai su 43 vaikučiais. 
Be to šešios Latvių mokyklos 
dėsto Lietuvių kalbą, jose lan
kosi 121 mokinys. Išviso Lat
vijoje mokyklose mokosi 716 
Lietuvių vaikų.

Latviai Lietuvoje turi 13 
mokyklų su 19 mokytojų ir 
423 vaikais.

Iš RUSIJOS į Vokietiją Lie
tuvos vandenų keliais eis tran
zitiniai prekių pervežimai. Už 
šį tranzitą buvo imamos atitin
kamos rinkliavos. Nuo kai ku
rių šių tranzito rinkliavų nu
matyta daryti 20 nuoš. nuolai
dos.

PATIRTA kad švedų orinio 
susisiekimo 
savo liniją 
pratęsti iki

bendrovė ketina 
Stockholmas - Ryga 
Kauno.

• ’

DIDELI NUOSTOLIAI. Ra
seinių apsk., Girkalnio v., Rai
tininkų k., sudegė A. Stašai
čio tvartas ir daržinė.
sudegė tvarte buvę 6 arkliai, 
22 kiaulės, 14 karvių ir kiti gy
vuliai.

Be to

•

VILNIUJE 490 gatvių jau 
yra gavę naujus ar taisysyti
nus pavadinimus ir didelė gat
vių dalis jau turi amoliuotas 
metalines lenteles. Tačiau yra 
153 gatvės, 9 įvairios vietovės, 
12 turgaviečių, 13 aikščių, 11 
kapinių ir 5 kalnai kurie dar 
neturi Lietuviškų pavadinimų. 
Vardus ir pavadinimus svars
to net Lituanistikos Institutas 
Kaune, taip kad pavadinimai 
duodami atsargiai ir apgalvo
tai.

TRANSYLVANIJOJ po 
smarkaus ilgo lietaus kilus 
potviniams žuvo 50 žmo
nių.

BELGIJOS šelpimo ko
miteto moterų skyriaus ve
dėja skelbia kad ateinančią 
žiemą Europoje bus badas, 
nes karas išnaikina ir su
trukdo laukų užsėjimą ir 
apdirbimą šią vasarą.

•
• KIPRAS PETRAUSKAS, 

Lietuvos operos tenoras, lankė
si Estijoje ir Latvijoje su kon
certais. Turėjo gerą pasise
kimą.

•
Į BIRŠTONO kurortą iš pat 

ankstyvos vasaros kaip tiktai 
oras pradėjo gerėti, desėtkais 
žmonės vyko savo sveikatą tai
syti. Vyko po 60 iki 80 ligo
nių kasdien. Taip pat į Birš
toną pasiryžę vykti gydytis ir 
Vilniečiai, kurie pirmiau nega
lėdavo. Druskininkai, kur Vil
niečiai važiuodavo seniau, da
bar paliko Rusų pusėje.

•
KAUNO bedarbiai pradėjo 

registruotis važiuoti į darbus 
kaimuose. Gegužės mėnesį jų 
susirašė šimtai. Taipgi daug 
bedarbių numatyta pasiųsti į 
laukų sausinimo darbus.

•
PASIUTĘ ŠUNES Lietuvoje 

per eilę metų apriejo per 3000 
žmonių. Šymet aprieta per 80 
žmonių. Daug pasiutusių šu
nų randasi Rytų Lietuvoje, kur 
pastebėta labai daug šunų val
katų. Su šunų apriejimu deda
ma visos pastangos- kovoti.



PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

KOMUNISTAMS UŽ
MYNĖ ANT UODE

GOS

DAUG ATOSTOGOMS VIETŲ

Pittsburghe Press pradėjo 
perspausdinti vardus asmenų 
pasirašiusių ant komunistiškų 
kandidatų nominacijų į valdiš
kas vietas. .Kai tie vardai pra
dėjo rodytis spaudoje, pasira
šiusieji ėmė nerimauti, ir štai 
kokių dalykų jie iškėlė:

Vieni sakė kad jie peticijų 
visai nepasirašė, jų vardus ki
ti užrašė;

Pasirašė kas nors kitas iš 
še imos;

Nežinojo kam ta peticija rei
kalinga (parašų rinkėjai nepa
aiškino) ;
' Vardų rinkėjas įkalbėjo jog 
tas gelbės jam gauti darbą;

Parašų rinkėjas sakė kad tai 
pasitarnaus pasaulyje taikos 
palaikymui;

Sakė kad tas gelbės Ameriką 
išlaikyti nuo įsivėlimo į karą;

Sakė kad peticija yra už Re- 
publikoną ar Demokratą kan
didatą ;

Sakė kad tai pagelbėjimui 
Vokietijos žydams.;

Manė kad pasirašo už sulai
kymą nuo išmetimo už nemo
kėjimą nuomos.

Tokiais tai prigavingais bu
dais komunistai agentai išgavo 
daugelio žmonių parašus ant 
nominacijų peticijų savo kan
didatams.

Daugelis ir komunistų susi
rūpino dėl tų vardų skelbimo 
ir jieško būdų sulaikyti tą su 
teismų pagalba.

Daug Amerikiečių važinėda
mi iš savo kitų valstijų ir mie
stų atostogoms ras malonumą 
daugelyje pietų Pennsylvanijo
je. ši valstija yra labai įvai
ri gamtišku atžvilgiu ir turi 
abai puikių naturališkų scenų.

Pennsylvanijoje yra įrengta 
net 80 patogių atostogaujan
tiems 
ežerų 
riose.

apsistoti stovyklų prie 
ir upių, kalnuose ir gi-

PITTSBURGHE, Medikalia- 
me Centre įrengta pirmutinė 
vieša klinika tyrimui ir gydy
mui sifilio, einant Pittsburgho 
Sifilio Kontrolės programų.

Tą kliniką finansuoja valsti
ja ir federalė valdžia, joje bus 
laikoma 20 gydytojų ir pilną 
laiką patarnaus šešios slaugės.

AUKOS
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JLr Beikalisaga Tautmlnkams 
tiesias Centas •

*

Seimui Vieta Remiama 
Baltimore — Laiką Nu

statys Konferencija

Generalinio Konsulato 
Yorke aukų pakvitavimas Nr.

VILNIJOS LIETUVIAMS
Klubas, Trenton, N.J. $15.00 

Dr-jos Lie-
Liet.
Baltijos-Amerikos

tuvių Sekcija, Washington $15.00 
K. Dryža, Philadelphia, Pa., au

kojo pats ir prisiuntė $13.00
M. Subačienė, Kingston, Pa. 1.00
Šv. Kazimiero Liet. Pašalome

D-ja, Brockton, Mass. $50.00
Br. Motuzai ir J. Valaitis $50.00
Šv. Juozapo Dr-ja, Newton Up-

per Falls, Mass. x 5.00
Am. Lietuvių Pašalpinė Dr-ja,

Peabody, Mass.
Lietuvai Remti Dr-ja,

ter, Mass.
NN. iš Nevv Yorko v 
Liet. Piliečiu Klubas, Maspeth,

N. Y. $15.00
Vilniaus šelpimo Fondas, Ams

terdam, N. Y.
ALDLD. 59 kp. Akron, O.
J. Krisiunas, Vancouver,

VISO
Anksčiau skelbta

Bendrai Vilnijos Lietu
viams

10.00
Worces-

200.00
1.00

TAUTINIAMS DELEGATAMS SVARBU

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MEILIŠKA TRAGE
DIJA u

Birželio 13 d. South Side gy
ventojų pora, jaunas našlys A. 
Osowski, 34 m., ir Mary Rokic- 
ka, 18 m., jo meilužė, rasti ne
gyvi liepsnoj ančiame automo
bilyje užmiestyje mažai važinė
jamame kelyje. Mergina gy
veno 2104 Jane St., vyras ant 
Carson avė. Jo žmona mirė 
pora metų atgal palikdama tris 
vaikus. Jiedu palaikė meiliš
kus santikius. Matomai daly
kai nėjo taip gerai, ir gal būt 
tas vyras sumanė užbaigti vis
ką. Degančiame automobilyje 
sėdynėje tarpe jų užtikta re
volveris, jų rūbai matyt buvo 
gasolinu sulaistyti ir padegti. 
Spėja kad vyras galėjo ją nu
žudyti, paskui apsilaistyti ga
solinu ir padegęs pats nusi
šauti.

Lietuvos
New Yorke
36:

100.00
4.00

B.C. 1.00
$483.00 

$13,262.51

$13,745.51

KonsulatoGeneralinio
aukų pakvitavimas Nr.

RAGINA NAUDOTI 
PIENĄ PLAČIAU

Šymet Amerikos pieno ūki
ninkai gauna nepaprastai di
delius kiekius pieno, taigi pra
dėjo raginti industrijas naudo
ti pieną visokiems reikalams.

Pienas kaipo paskiras ūkio 
produktas duoda ūkininkams 
didžiausias paskiras ineigas ir 
nuo to priklauso didelėje daly
je ūkininkų gerovė.

Mokslininkai sako, kad šioje 
šalyje pieno sunaudojimas ga
lima padvigubinti. Dabar kas
dien Amerikos žmonės sunau
doja 25 milijonus kvortų pieno 
atvežamo prie namų durų, ir 
prie to dar 15 milijonų kvortų 
kasdien išperkama iš krautu
vių ir sunaudoja ligoninėse.

Kasmet nuo galvos skysto 
pieno sunaudojama 153 kvor
tos, 17.7 svarų sviesto, 5.72 sv. 
sūrio ir 8.84 kvortos aiskrymo.

1939 metais ūkininkai- už pie
ną gavo $1.355,000,000.

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O

VILNIJGS LIETUVIAMS
Providepce, R. I. $287.65
V. Markuzas, Detroit, Mich. 10.00 
J. ir O. Rudzinskų vedybinio

gyv. 25 m. minėjimo proga,
Hartford, Conn. 15.25

Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje, per ižd. K. P. Gugį 300.00 

Pittsburgh, Pa., Motuzų filmų
pelnas 14.42

Niagara Falls, N. Y., Lietuviai
(Gen. Konsulo J. Budrio atsi
lankymo proga, Geg.
VISO
Anksčiau^ skelbta 

Bendrai Vilnijos Lietu
viams

ŠVENTOSIOS UOSTO
V. Markuzas

LIETUVOS RAU DON A JA M 
KRYŽIUI

Baltimore, Md., Lietuvių 
gijų Taryba

Lietuvos Generalinis 
New Yorke visiems 
rinkėjams bei šiaip 
nuoširdžiai dėkoja ir drauge prane
ša kad iš Lietuvos yra gauta keli 
šimtai kvitų už ankstyvesnes au
kas, kurie išsiuntinėjami aukoju
siems.

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA

16 West 75th Street 
Nevv York, N. Y.

29) 10.00
637.32

13,745.51

$14,382.83

STATYBAI
$5.00

Drau-
$60.00

Konsulatas 
aukojusiems, 

prisidėjusiems

« • •

Lietuvos Konsulatas Chicagoje 
gavo ir šiuomi 'Skelbia sekančias 
kas Lietuvos reikalams:

VILNIEČIAMS ŠELPTI
Chicago, Ilk, Rožių ir Lelijų

Klubas ‘ $102.00
Čhicagos Moterų Klubas per

pp. Grybienę ir Balickienę 63.00 
SLA. 217 kp. per P. Grybienę 5.00 
Šv. Petro ir Povilo D-ja, Chi

cago 7.00
Elzbieta Samienė, Chicago 5.00 
Chicago Heights, Iii., Liet. Pi

liečių Klubas 20.00
Detroit, Mich., Dr. J. J. Sims L0.00 
Detroito Vilniaus Šelpimo Ko

mitetas 28.00
Grand Rapids., Mich., SLA. 42 

kp., per Kons. Daužvardžio 
prakalbas surinko 43.71

Hilldale, Pa., Chas. W. Vosy
lius L 0.00
Viso Vilnijos reikalams $284.71

AUKOS ŠVENTOSIOS UOSTUI
Chas. W. Vosylius. Hilldale

Viso Lietuvos reikalams

Pirmiau šiais metais gauta 
Viso šiais metais gauta ir 
Lietuvon išsiųsta

Visiems aukojusiems, rinkėjams 
ir dėl to pasidarbavusiems Konsula
tas nuoširdžiai dėkoja.

LIETUVOS KONSULATAS
100 E. Bellevue Tlace 

Chicago, III.

au

10.00
$291.71

$6,406.63

$6,761.34

Daug buvo kalbėta ir rašy- . 
ta Vidurinės Srovės subenclri- 
nimo reikalu, bet šį kartą p. 
Vincas Vidurkis straipsnyje, 
‘VIDURINĖS SROVĖS ROLĖS 
SVARBUMAS’, pateikė svei
kiausius ir visiems priimtinus 
pasiūlymus sušaukti Vidurinės 
Srovės Seimą. Tokis Seimas 
tautininkams labai yra reika
lingas. Tą įrodė pereiti SLA. 
rinkimų daviniai. Nors tauti
ninkai mažai dirbome bendra
me susitarime, tačiau dirbda
mi per savo atskiras grupeles, 
jei taip galime pavadinti, kaip 
tai: Amerikos Lietuvių Tauti
nę Sandarą, Amerikos Lietuvių 
Tarybą, Amerikos Lietuvių Są
jungą, Amerikos Lietuvių Tau
tininkų Klubą, ir Amerikos Ry
tų Tautininkų Centrą, — visgi 
tautiškai idėjai musų visuome
nėje gavome pritarimo. Davė 
žymiai daugiau balsų tautiš
kiems kandidatams į SLA. Pil
domą Tarybą.

Todėl, jeigu laikytis p. Vin
co Vidurkio palyginimo, “tau
tiška srovė stabilizatorius”, 
kad tas tautininkų grupes sta
bilizavus, tada aišku pasekmės 
butų daug žymesnės.

Kiek anksčiau buvo rašyta 
i ir net skatinta sušaukti tauti
ninkų Seimas Chicagoje, greta 
SLA. seimo. Noras geras ir 
tam tikslui pasiryžimas girti- 

į nas, tik pasilieka klausimas ar 
tokis seimas duotų pageidauja- 

| mų vaisių musų visiems tauti-. 
ninkams kurie nesame susiri
šę su SLA. seimu ir jo reika
lais. Mums išrodo kad yra pa
kankamai kas veikti tautinin
kams nuvykųsiems į SLA. sei
mą organizacijos reikalais. O 
dar iš delegatų reikalauti kad 
greta tų reikalų imtųsi apdirb
ti svarbius tautinės srovės rei
kalus, atrodo 
lavimas.

Mes mažai
mi kad 
reikalai 
ai negu 
auo ko 
likimas
Jeigu tautininkai mokėsime tą 
stabilizatorių sudaryti tada sa- 
vaimi aišku, ir SLA. daugiau 
nesvyruos — liks kaip pride
ra tautiškai visuomenei.

Vinco Vidurkio pasiūlymas 
ir yra sveikas, kad tautiški de
legatai Chicagoje tarp savęs 
susitartų ir nustatytu dieną ir 
vietą VIDURINĖS SROVĖS 
IEIMUI. Toks susitarimas mi
rimo seimo reikalu pašalintų 
laug susirašinėjimo ir pagrei- 
intų to seimo įvykdymą. O 

kad toks seimas yra skubotas 
r pageidaujamas čia nėra rei
kalo daryti plačias išvadas ir 
rodinėjimus. Užtenka tik pri- 
riminti dabartinę Lietuvos pa- 
Ičtį.

Seimui vietą Vincas Vidur
kis siūlo Baltimore, Md., ku
ri kolonija yra visiškai neutra
li musu tautinių grupelių gy
venime. Antra, susisiekimo at
žvilgiu yra priimtina, o svar
biausia dar tai kad ta valstija 
Lietuviams yra prielankiausia. 
Jei Baltimore švenčia Lietuvos 
Nepriklausomybės Dieną kaipo 

I legalę šventę tai mes tautinin- 
■ kai privalome įvertinti ir pa
gerbti tokią valstiją — atlai
kyti savo seimą kuris pasilik-; 
tų musų išeivijos istorijoje.

J. Sagys.

i

Amerikos Lietuvių Tautinė Konferencija atsibus 
Antradienį, Birželio-June 25, pradžia 8:15 vakare. 

HOTEL CHICAGOAN 67 W. Madison St. Chicago 
(Šis hotelis randasi visai greta to kuriame atsibus SLA. seimas)

Visi tautiniai delegatai vykstanti į Tautinę Konferencijų ar SLA. Seimų 
prašomi apsistoti HOTEL CHICAGOAN, kur įvyks Tautine Konferenci
ja ir visi tautininkai-sandariečiam busim kartu vienoje vietoje. Iš jo nu
eiti į Morrison hoteli, SLA. seimo posėdžių salėn, ima tik kelias minutas.

K. S. KARPIUS, A. L. Tautinės Tarybos Sekretorius.

TRUMPOS
ŽINUTES

pus-
Chi-
švė-

perdidelis reika

klysime sakyda- 
tautiškos srovėsmusų

yra didesni ir svarbes- 
SLA. reikalai. Nes ne 
kito priklauso ir SLA. 
kaip nuo musų pačių.

SKAITYKIT 
ir GARSINK1TES 

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

‘Lietuvių Naujienos’
332 N. 61h Street 
Philadelphia, Pa.

Smulkios Žinios
Sveikinam visus Akrono 

Dirvos skaityto- 
dienoje, kuri iš- 
24 d.
d. šie Lietuviai

(Iš Musų Laikraščių)

Jo- o PHILADELPHIA, Pa. —
Stefanija Biržiutė baigė mo

kslą Pennsylvania Universitete 
Bachelor of Arts laipsniu.

nūs ir Jonus 
jus jų vardo 
puola Birželio

Birželio 14
jaunuoliai baigė high mokyk
lą: Antanas Palionis, sūnūs A. 
ir Barboros Palionių. Juozas 
Sideris, Antano Siderio sūnūs. 
Ona Višneliutė, duktė Romual
do ir Onos Višnelių. Elena Ja- 
nickiutė, duktė Mato ir M. Ja- 

Visi baigė mokslą su 
diplo- 
siekti

Anta-
randasi apskri-

apsivedė Jonas 
vestuvės buvo

niekių, 
atsižymėjimu ir gavo 
mus. Nekurie jų žada 
aukštesnių mokslų.

Sunegalėjo sveikatoje 
nas Sideris, jis 
ties ligoninėje.

Birželio 7 d. 
Antanavičius,
naminio pobūdžio.

ALDLD. 59 kuopa iš savo iž
do paaukavo $4 Vilniečių šel- 
jimui. Pinigai per P. švelnį 
tapo pasiųsti Lietuvos genera
liniam konsulatui New Yorke.

Jurgis, Sarafinas, sūnūs bu
vusio Akroniečio Jono Sarafi- 
no, dabar 
ry, Mich., 
mams O.,.
Rodaviciui
baigimo atvaizdus, 
gimęs Akrone 
buvusioje Šv. 
bažnyčioje, 
atmintį. Jo 
finas yra 
skaitytojas.
Joną jo vardo dienos proga, su 
Joninėmis. Kalnas.

gyvenančių Newber- 
atsiuntė savo ku- 

Oleknavičienei ir S. 
savo high mokyklos 

Jurgis yra
ir krikštytas 

Petro Lietuvių 
Kūmai dėkoj a už 
tėvas Jonas Sara- 
ilgametis Dirvos 
Kūmai sveikina

Didelis Piknikas
SLA. 198 kuopa rengia ben

drai su Rusais pikniką sekma
dienį, Birželio 23, Belgrad Par- 
den darže, prie Statė Rd., Bar- 
bertone; prasidės nuo 12 vai. 
dienos. Bus laimėjimų. Kvie
čiami visi atsilankyti.

Komisija.

DAYTON, OHIO
LIETUVIŠKOS ŽINIOS

šv. Kryžiaus Lietuvių para
pijos bazaras prasideda Birže
lio 21 d. ir tęsis per visą sa
vaitę. Atsibus priprastoj vie
toj prie bažnyčios darže.

SLA. 105 kuopa pasiuntė 
pasveikinimą SLA. 41 seimui 
i Chicagą. Taipgi pridėjo $11 
auką Vilniaus Lietuvių pagal
bai.

Birželio 14 d. mirė Antanas 
Ražauskas. Velionis ilgus me
tus gyveno Lawrence, 
Daytone išgyveno šešis : 
Liko žmoną, Rozalija, 
sunai, dvi dukterys, ir 
Simanas. Iš Lietuvos 
Garlevos parapijos.

Justino Sakalo sūnūs 
nas užbaigė aukštąją mokyklą 
su atsižymėjimu. Žadą lanky
ti v ietos universitetą, mokytis 
elektros inžinierystės.

D. Rep.

Mass., 
metus, 
keturi 
brolis 
paėjo

Leo-

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.

c.—Pasidarbavimu Adv.
čeledino ir kitų veikėjų tapo 
nuorganizuotas komitetas 
niaus pavargėliams šelpti.

Vil-

370
pa-

—Gegužės 18 d. SLA. 
jaunimo kuopos vakarėlis 
vyko kuopuikiausia. Publikos 
buvo apie 400.

—Birželio 16 d. Mikolaičio 
darže, Eddington, Pa., atsibuvo 
dienraščio Vienybės naudai su
rengtas piknikas. Atvyko eks
kursija iš Brooklyno į tą pik
niką.
• WASHINGTON, D. C.— Dė

dės Šamo tarnybon atvyko
p-lė Ona Draugelis iš Water- 
bury, Conn. Ji gavo valdišką 
vietą.
• CHICAGO, III. — Lietuvos 

Paviljono New Yorko paro
doje eksponatų didelė dalis at
gabenta į Chicagą ir sudėta 
Kazimieriečių vienuolyne. Kas 
su jais bus daroma toliau neži
nia.

PETRAS BOGUšA, apie 52 m. 
amžiaus, mirė širdies liga 
Pittsburgh, Pa., Birželio pra
džioje. Liko žmona, 3 duk
terys, brolis ir dar nevedus 
sesuo. Visi gyvena Pitts
burghe.

MALINAUSKAS Adomas, 66 
metų, užmuštas automobilio 
Birželio pradžioj, Ambridge, 
'Pa. Liko serganti žmona, 4 
sunai ir viena vedus duktė, 
Ambridge.

GALDIKIENĖ Barbora, 
amžė, mirė Gegužės 26, 
cagoj. — Tauragės ap.,
kšnos par. Amerikoje išgy
veno 28 metus.

GESTAUTIENĖ Elena, pusam
žė, mirė Gegužės 29, Chica
goje. — Tauragės ap., Eičių 
km. Amerikoje išgyveno 35 
metus.

ŠIRVINSKAS Adolfas, pusam- 
amžis, mirė Gegužės 27 d., 
Chicagoje. — Raseinių aps., 
Šaukotu p., Valatkiškių km. 
Amerikoje išgyveno 31 m.

ZAPOLSKIENĖ Margareta, mi
rė Geg. 26, Wanamie, Pa.

PEPIENĖ Ona, mirė Gegužės 
27, Wyoming, P'a.

LIEGUVIENĖ Marė, mirė Ge
gužės 27, Georgetown, Wilkes-z 
Barre, Pa. Amerikoje 
veno 30 metų.

KRIŠTOLAITIS Jonas, 
nęs Vilią Prudente, 
Sao Paulo, Brazilijoj, 
dė savo žmoną ir pats
žudė. Paėjo iš Griškabūdžio 
parapijos.

SEILIENĖ Margareta, mirė 24 
Gegužės, Pittston, Pa.

VAŠKELIS Alekas, 45 metų, 
mirė nelaimingai, užmuštas 
elektros Gegužės 28, Duryea, 
Pa.

ŽILINSKAS Jurgis, 62 metų, 
mirė Gegužės ,28. Brooklyn, 
N. Y.

KRAULEDIS Josefina, 50 me
tų, mirė Gegužės 29. Brook
lyn, N. Y.

KATELIAUSKAS Antanas. 56 
metų, mirė Gegužės 21 d., 
Brooklyn, N. Y.

ŽEMAITIENĖ (vardas nepažy
mėta), mirė Gegužės 
Baltimore, Md.

VOSYLIENĖ Katrė, 42 
mirė Gegužės mėnesį, 
noy City, Pa. 
nandoah, Pa.

TAMOŠIŪNIENĖ 
cytė), pusamžė,
žės 2.4, Chicagoje. — Pane
vėžio ap., Subačiaus p., Til- 
tagalių k.

PASERPSKIENĖ Marė, mirė 
Gegužės 22 d., Mahanoy Ci
ty, P'a. — Amerikoje išgyve
no 50 metų.

—P. Grigaitis, Naujienų re
daktorius, pametė SLA. 36 kp. 
ir
pą, 
tos

naują kuo- 
SLA. seimą 
delegatu.

susiorganizavo 
kad patekti į 
naujos kuopos

o BROOKLYN, N.
Sandras Račiūnas baigė gy

dytojo mokslą ir įstojo 
berland ligoninę.

Y. — Alek-

į Cum-

—Brooklyne Birželio 
Įvyko 
ninku 
kimas 
kalų.

19 d.
Tauti- 

susirin-
Amerikos Rytų 
Veikėjų Centro 
aptarimui bėgančių rei-

KAUKIENĖ Ona, mirė Gegu
žės mėn., Saginaw, Mich.

VIENŽINDIENĖ Domicėlė, 60 
metų, mirė Gegužės 25 d., 
Ada, Mich. — Panevėžio ap., 
Mažeikių p. ir k. Amerikoje 
išgyveno 28 metus.

ŽUKAUSKIENĖ Antosė (Ur- 
nayičiutė.) pusamžė, mirė 25 
Gegužės, Chicagoje. — Ra
seinių ap., Girkalnių p. Ame
rikoje išgyveno 27 metus.

PETROKAS Antanas, 72 me
tų, mirė Gegužės 25, Chica
goje. — Tauragės ap., Kalti
nėnų par., Miškaičių k. Ame
rikoje išgyveno 50 metų.

MEREVIČIUTĖ Ona (Petrau
skaitė), mirė Gegužės 25 d., 
Chicagoje. — Tauragės ap., 
•Šilalės par.

PAJIEŠKOJIMAI

išgy-

gyve- 
netoli 
nužu- 
nusi-

mėn.,

metų,
Maha-

Gimus She-

Ona (Kun- 
mirė Gegu-

—Birželio 17 d. įvyko Vieny
bės dienraščio akcininkų susi
rinkimas Vienybės reikalų ap
tarimui.

Lietuvos Generalinio Konsulato 
New Yorke pajieškomi asmenys:

ADOMĖNAS Feliksas, išvykęs a- 
pie 1907-08 m. ir pradžioje gyvenęs 
Brooklyn, N. Y.

AUGAITIENĖ Veronika, gyvenus 
Brooklyne apie 1901 m. Ji yra naš
le Jono Augaičio, taipgi žinomo kai
po James Siebert ir John Siebert, 
gimusio Marijampolės ap. 1878 m. 
ir mirusio New Yorke 1935 m. Ve
lionis paliko šiek-tiek turto.

BALČIŪNAI, Augustinas ir Povi
las, kilę iš židžiunų k., Krinčino p., 
Gulbinų v., Biržų ap., į Ameriką iš
vykę prieš 1914 m.

B1LOTAS Petras, išvykęs 1910 
m. pavasarį iš Žemaitijos ir pra
džioje gyveno Brooklyn, N. Y.

BIRŠTONAS Vincas, išvykęs 1913 
m. ir iki 1928 m. gyvenęs Philadel
phia, Pa.

FEDER Louis, išvykęs 1923 m. ir 
iki 1933 m. gyvenęs Perth Amboy, 
N. J.

JANČAUSKAS Vladas, iš Seme
liškių Budos, Trakų apsk., išvykęs 
1912 m. ir iki 1915 m. gyvenęs 
Boston, Mass.

GENDVILIENĖ-MOCYTĖ Barbo
ra, Mastaičio vien., Gruzdžiij vals, 
Šiaulių ap., išvykus prieš didyjį ka
rą.

GURKLIS Bronius, 1928 m. išvy
kęs į Kanadą iš Giniočių k., Pane
munės v., Rokiškio ap., ir 1931 m. 
gyvenęs Toronto, Kanadoje.

KIRMONAS Stasys, sūnūs Pet
ro, gimęs Klangių k., Veliuonos v., 
1929 . m. gyvenęs Pittsburgh, Pa.

KLINGA Rapolas,' 1927 m. išvy- 
'k^s į Kanadą ir gyvenęs Hamilton, 
Ont.

KUPRIANIAI, Juozas ir Antanas, 
kilę iš Utenos ap., po motinos mir
ties Lietuvoje yra likęs turtas, kurį 
savinasi svetimi.

MACKEVIČIAI, Jonas ir Tamo
šius, 1923 m. gyvenę Syracuse, N. 
Y.

MANČIUNSKAS Boleslovas, iš
vykęs 1911 in. ir pradžioje gyvenęs 
Boston, Mass.

_ RUKYTĖ Uršulė, kilus iš Mastai
čio. vienk., Gruzdžių v., Šiaulių ap.

SUDINTAS Kazys, prieš 10 metų 
išvykęs į Kanadą. 1936 m. gyvenęs 
St. Balikte de Kilkenny, Kanada.

VENTILAI, Liudvikas ir Zenonas, 
pasivadinę Louis Wintil ir Zenon 
Wintil, iki 1934 m. gyvenę Claridge, 
Westmoreland Co., Pa.

KaĮ kuriems iš jieškomųjų pri
klauso turtai bei palikimai, kurie 
gali tekti svetimiems neatsiliepus 
teisėtiems Įpėdiniams. Jieškomieji 
arba apie juos žinantieji maloniai 
prašomi rašjfti:

LIETUVOS GENERALINIS 
KONSULATAS

16 W. 75th St. New York, N. Y.

lu.
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THE FINEST VACATION RESORT 

ON THE GREAT LAKĘS

Its world-famous white, sandy beach extends 
seven miles along the blue vvaters of Lake Erie. 

Enįoy HOTEL BREAKERS vvith its nevv lounge 
and rotunda. One thousand comfortable out- 
side rooms. Moderate rates. Excellent meals. 

ALL SPORTS, including Tennis, Boating, 
Fishing, Riding, Golf. Many nevv attractions. 

ENDLESS FUN for the entire family for a 
day, a week-end or entire vacation. Ideal 
for conventions and outings.

/ Easy toReachvia U. S. Route 6, Ohio 2, in the N. 
cervter of Ohio’s Lake Erie Vacationland. Free 
parking for 6,000 cars.Garage facilities.Con- 

i venieht rail or bus connections to Sandusky, 
a Steamers from Cleveland and Detroit. < 

OPEN JUNE.8 to SEPTEMBER 2 «ASK FOR FOLDER 

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE • SANDUSKY, OHIO
DANCE NIGHTLYin Beautiful New Bali- 

room to famous name bands such as 

Ted V/eems, George Oisen, Hal Kemp, 
Sammy Kaye, Jan Saviti and others.

t
K-.-Zl
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Gerb.
SPRAGILAS

GERB. SPRAGILAS ŠAU
KIA SLAPTOS SPRAGI
LŲ SĄJUNGOS SEIMĄ
Kas du metai Amerikos 

Lietuviai turi kaip ir “at- 
puskus”, į kuriuos ir va
žiuoja kaip Lietuvoje “ka- 
rabelnirikai” iš vieno mies
to į kitą.

Tai Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje seimai, ku
rie atsibuna ten kur pasku
tinio seimo delegatai nuta
ria ir nuskiria. Taip Sei
mai yra buvę ir Bostone, ir 
Wusteryje, ir Waterburyje, 
ir Bruklyne, ir Filadelfijo
je, ir Baltimorėje, ir Wil- 
kes-Barėje, ir Šenandory- 
je, ir Mahanojuje, ir Pitts- 
burge, ir Klyvlande, ir Det- 
rojuje, ir Čikagoje ir dar 
kaip kur. Daugelio tų mie
tų ir miestelių gatvės ir vi
si užkampiai ir visos kar- 
čiamos delegatams gerai 
žinomos.

Į daugelį seimų daugelis 
delegatų yra buvę atvežti, 
ale pareiti prisiėjo pėks- 
tiems, jeigu politikieriams 
nepasisekė gauti gana di
deles sumas iš Tautiškų 
Centų Fondo “politiškiems 
kaliniams” “šelpti”.

Daugelis Susivieni j i m o 
delegatų ir yra politiški ką- 
liniai, kurie gyvena paver
gti kokio nors pliko, žilo 
ar gersiagerklio politikie- 
riaus. Jie turi atvažiuoti į 
seimą, sėdėti kaip šiaudų 
kuliai ir laukti kol jų . pa
vergėjas suriks, sušvilps, 
pašoks ar tuptels, kad da
rytų tą patį ką ir jis.

Su SLA. seimu kartu at
sibuna seimai ir suvažiavi
mai, ir konferencijos, ir 
slapti posėdžiai visų kitų 
Lietuviškų politikierių ir 
nepolitikierių.

Neatsilieka nuo to ir vy
riausia galva Slaptos Spra
gilų Sąjungos Spragilaičių,

gerb. Spragilas, taigi ir jis 
dabar, artėjant SLA. sei
mui šaukia visus slaptus 
Spragilus ir Spragilaites į 
Slaptą Seimą Čikagoje.

Seimas bus Stokjardų sa
lėje, kurią visi gerai žino, i 
ne mieste tarp ponų, kur 
cicilikai nuskyrė Susivieni
jimo seimui pabėgdami nuo 
Lietuvių.

Slaptos Spragilų Sąjun
gos Seimo programas arba 
dienotvarkė bus tokia:

Kaip suvaldyt Lietuvos 
valdžią kad nesusidėtų nei 
su Maskva nei su Berlynu;

Kaip suvaldyt Maskvos 
carą Staliną kad nesikabin- 
tų prie mažų kaimynių;

Kaip suvaldyt Hitlerį ir 
jo nazius kad neužkariautų 
visą pasaulį;

Kaip sukontroliuot SLA. 
balsų skaitymo komisiją 
kad neatmestų kandidatų 
perdaug balsų;

Kaip nubaust Čikagie- 
čius kam neišrinko “inž.” 
Grigaįti į seimą;

Kokias dovanas paskirt 
delagatėms kurios daugiau
sia rankų sukandžios;

Kaip sutvarkyt tautinin
kus kad norėtų dirbt, ne 
sėdėdami rankas sudėję pa
sekmių lauktų;

Kaip pažabot Lietuviškus 
redaktorius kad tarp savęs 
nesikoliotų;

Kaip apdovanot Lietuviš
kus komunistus už jų nar
sų dirbimą Lietuvos paver
gimui Sovietams;

Prie tų punktų bus su- 
mislyta ir sugalvota ir pa
tiekta ir įnešta daugybė 
kitų sumanymų, kuriems 
apkalbėti neužteks dviejų 
savaičių laiko, ba daugelis 
delegatų mėgsta kalbų pa
sakyt už šimtą dolarių, o 
darbų nudirbt — už centą.

Visi slapti Spragilaičiai 
ir Spragilaites iš visų, ša
lies kampų ir galų ragina
mi rinktis į Slaptos Spra
gilų Sąjungos Seimą Čika
goje tą pačią dieną ir. va
landą kaip važiuos ir eis ir 
rinksis delegatai į S.L.A. 
seimą.

Iki pasimatymo Čikago
je, ba aš išsiderėjau su Dir
vos ponu Redaktorium^ kad 
jis mane nusivežtų į Čika
gą ir nors ant suolo leistų 
pergulėti savo kambaryje, 
ba į seimą nuvažiavęs vis- 
tiek žmogus mažai gauni 
miegoti, reikia per dienas 
posėdžiauti, vakarais poli- 
tikauti, o naktimis koku- 
sauti arba kitokių šposų ir 
išmislų atlikti, ba į seimą 
privažiuoja visokių panelių 
ir poniučių, našlių ir kito
kių. 

NAUJA LIETUVOS VYRIAUSYBĖ - 
IR KAS TOLIAU

(Tęsinys nuo 1 pusi.)
Tai bus panašus prietikis kaip buvo kuomet po caro išver

timo Rusiją paėmė vadovauti Kerenskis — ir Rusija nusviro į 
komunizmą. •

Justinas Paleckis (Dirvos redaktoriui pažystamas Kauno 
žurnalistas), reikalus ves taip kaip jam Maskva diktuos, jis tik 
tam ir pastatytas. Jeigu .šalyje, dėl vyriausybės silpnumo, kils 
suirutės, Maskvai bus gatavai paruošta priekabė Lietuvą visai 
okupuoti. Kas suirutės kils aišku jau vien dėl to kad dabar Lie
tuvoje įgaus laisvę ir teises tokie elementai kurie 1926 metais 
Lietuvos generolams kepures daužė nuo galvų už nenusiėmimą 
jų prieš raudoną vėliavą. Tada Sovietams reikės uždėti savo 
“protekciją” ant Lietuvos. ...

Nelaukiant jau ir to, Maskva siūlo Pabaltijo šalims autono
miją. Lietuva, Latvija ir Estija turės, vietoje nepriklausomy
bės, tik autonomiją, už kurią jos turės užmokėti kareiviais de
šimtą dalį savo gyventojų ir atiduos tuos kareiviu^ Rusijai..

J. Paleckio vadovaujama vyriausybė, Maskvos įsakymu, ga
li suorganizuoti ir naują Lietuvos seimą, kuris “nutars” priim
ti Maskvos verčiamą autonomiją, ir sutiks su visais kitais So
vietų reikalavimais.

Lietuva ir Latvija turėsiančios pristatyti po 200,000 ka
riuomenės ir ginklų savo kaštais; Estija irgi apie tiek.

Amerikos Lietuvių tautinė, katalikų ir socialistų spauda 
piktinasi tokiu Maskvos banditizmu prieš Lietuvą ir kitas mažas 
kaimynes. Džiaugiasi tik musų komunistinė spauda, kuri neži
no nei ko griebtis: išsyk kaltino Lietuvą “smaugime” Sovietų 
karių Lietuvoje, bet dabar jau tam netiki; dabar nori įkalbėti 
kokia “gerovė” bus Lietuvai po Sovietų jungu, ir gerėjasi nau
ja vyriausybe, kuri Lietuvą “išgelbėjo” iš tautininkų “vergijos”. 
Maskvos užgrobimas Lietuvos jiems yra “apsauga” Lietuvai, tik 
nedrysta išplepėti vieno svarbiausio Sovietų užsimojimo tas 
mažas šalis pagrobti — tai baimės Vokiečių, kurių laimėjimai 
vakaruose atidaro dabar laisvą kelią Hitleriui traukti į rytus.

Y Y Y

Tevvnes lleesvs ievynus ■Igvoyo | apysaka
■ii

(Tęsinys iš pereito nr.)

ko jaunas, pamokytas
Šios

kasdieninis dvasios
Jis net kartais

i-
kaip ki- 
Ir saulė

daugiau

APLANKYKIT CLEVELANDO LIETU 
TUVIU DARŽELI

TIEMS KURIE VAŽIUOJA Į 
CHICAGĄ, ARBA Į DIRVOS 

PIKNIKĄ CLEVELANDE

Šių poros savaičių bėgiu de- 
sėtkai Lietuvių pravažiuos iš 
rytų į vakarus pro Clevelandą 
į seimus Chicagoje ir atgal.

Veik visi jie važiuos automo
biliais. Dėl to labai lengva 
bus atlikti vieną specialį paša
linį dalyką — aplankyti Cle
velando Lietuvių Kul turinį 
Darželį.

Iš rytinių valstijų per Cle
velandą į Chicagą eina didieji 
keliai US. 6 ir US. 20. Jie ei-

tik

yra
ge-

reikės apsi- 
vėl staiga 
pasakiškai 

džiaugsmas.

Parsiduota Farma
Michigan valstijoj, prie eže

ro, 103 akrų farma, kur suva
žiuoja vasarotojai. Budinkai ir 
visi įrankiai geriausioj tvarkoj, 
taipgi ir gyvuliai. Pelningas 
biznis iš turistų. 30 akrų pui
kių dar nekirstų medžių, .ste
bėtinai graži vieta medžioji
mui ir žuvavimui. Vieta tikrai 
verta $10,000, mes pasiauko- 
jam nuostoliui, atiduodam už 
pusę kainos. Gera proga pasi
naudot Lietuviams. (26)

STANLEY SERAFIN 
McMillan, Michigan.

na per Superior avenue, Lie
tuvių koloniją. Iš rytinio šo
no į miestą įvažiuojant, pate- 
kit į Superior avenue ir važiuo
kit iki East 99th street. Čia 
yra ineiga į Rockefeller Par
ką. Tuo parku iki Lietuvių 
Darželio pavažiuoti ima 
tris minutas.

Lietuvių Darželis dabar 
visame puikume: sužydėję
lynai, sužaliavę medžiai, ir to 
visko viduryje rasit išdidžiai 
stovinčius Dr. Jono Basanavi
čiaus ir Dr. Vinco Kudirkos pa
minklus. Pamatysit Gedimino 
Stulpus ir Birutos fontaną.

Nusifotografavę šiame Dar
želyje, turėsit atmintį ir galė
sit už 10 minutų važiuoti sau 
savo keliais.

šis nurodymas kelio geras ir 
tiems kurie atvažiuos į Dirvos 
Jubilejinį Pikniką. Apsilankę 
Darželyje, pavažiuosit į šiaurę 
iki paežerio, apie 4 minutas, ir 
tada Lake Shore Blvd. sukit į 
dešinę ir važiuokit iki Lloyd 
Road, apie E. 220 street. Ten 
rasit pikniko ženklus. Pikniko 
vieta: Camp by-Heck, Grant 
Blvd.

DĖL KO PREZ. A. SMETONA TURĖJO 
APLEISTI TĖVYNĘ,

Prezidento Lietuva dabar neturi, nes Antanas Smetona, iš
vengimui radikalų keršto, turėjo apleisti savo tėvynę, pasišali
no palikdamas naujiems ponams savaip šalį tvarkyti. J. Palec
kis eina ir prezidento pareigas. Taip jis darys iki sušaukimo 
kokio nors seimo — jeigu iki tol Hitleris neužpuls Rusijos, — 
ir tas seimas galės pravesti visus Maskvos įsakymus. Tai bus, 
musų komunistų džiaugsmui, “liaudies valia”, pasivergimas... .

Kaip buvęs vidaus reikalų ministras Skučas sovietų įsaky
mu traukiamas teismui, ir gal būt bus naujos vyriausybės suti
kimu sušaudytas, taip gal atsiras ir kitų, buvusių aukštesnių 
valdžios narių, kurie sulauks to liūdno likimo. Tas greičiausia 
butų buvę pritaikyta ir Prez. Smetonai, nes visada tokiuose val
džių perversmuose nauji patekusieji seniesiems keršija.

Jeigu tik komunistai pasijus Lietuvoje laisvom rankom, jie 
pradės vykdyti tokius žygius kaip vykdo Lenkijos komunistai.

Dėl to tai musų Amerikos komunistai rodo didelio džiaugs
mo naujaja vyriausybe. Jie to ir laukė, to meldėsi per eilę me
tų, ir pakartotinai skelbė kad Prez. Smetonai jau esą gatavos 
kartuvės.

Musų komunistų vadai pardavę savo kailį ir sąžinę Maskvai. 
Jie džiaugsis dar labiau jeigu Maskva visiškai nušluos Lietuvą 
nuo žemėlapio.

Juo žiauriau užgrobikai Lietuvą ir Lietuvius terorizuos ir 
smaugs, tuo musų komunistams bus smagiau.

Gaila tų musų gaivalų kurie savo tėvą, motina parduoda 
svetimiems ir iš to džiaugiasi....

PASODINO APIE DU 
BILIJONU MEDŽIŲ
Jaunimo CCC stovyklos, ku

rios veikia nuo Prez. Roosevel
to įvedimo jų tuoj kaip tik jis 
paėmė šalį vadovauti depresi
jos dienose, aprūpinimui jauni
mo pragyvenimu, užsiimdinėjo 
visokiais darbais paskirose ša
lies dalyse. Tarp kitko jauni
mo stovyklos sodina ir medžius

įvairiose valstijose, nes Ameri
koje medžiai kaip kur visai iš
naikinti. Iki šiol jau pasodin
ta arti 2,000,000,000 medžių.

Michigan valstija užima .pir
mą vietą — ten pasodinta 419 
milijonų medelių; Wisconsin— 
328 milijonų; New Yorko val
stijoje — 170,000,000; Louisia- 
na — 152,000,000; Mississippi 
— 110,500,000; Minnesota val
stijoje — 93,000,000.

Ir
žmogus neprisvajoja!
svajonės buvo Liudviko ska
niausias, 
maistas...
girdėdavo ausyse zirzimus 
vairiausių Brazilijos vabzdžių, 
kurie reikės jam tyrinėti.... 
Jausdavo apie veidą besiglam- 
žantį sausą, karštą Brazilijos 
aukštumų vėjelį. O- po pietų, 
kai Lietuvos saulė užkaitinda
vo, Liudvikas tikrai dusliai 
kvėpuodavo lyg Brazilijos tvan
kiuose miškuose, begaudant ty
rinėjimui vabalus.... Jis gal
vodavo daug ir apie drugio li
gą, kaip nuo jos 
saugoti.... Jam 
užliedavo krutinę 
saldus, viltingas

i Jis jausdavo savyje perpilnai 
j energijos įvairiems gyvenimo 
sunkumams nugalėti..,./

Bet štai prisiminus Liudvi
kui savo mirusią motiną ir vėl 
suspausdavo skausmas ir gilus 
liūdesys.... Jis pajusdavo sa
vo jautriais nervais kaž kokį 
tyliai raudantį aplinkui miru
siųjų pasaulį.... Jam ištikrų- 
jų atrodydavo kad kiekvieno 
žmogaus mirtis kiekvienoje vie
toj paslaptingai gludi.... Jam 
skverbdavosi į galvą mintys 
apie pasaulio didžias paslaptis 
kurios jaunam žmogui kartais 
yra labai įdomios.... Jis ilgas 
valandas filosofuodavo. Kaip 
ką spręsdavo gana savotiškai ir 
sąmoningai. Tada panerdavo 
dar labiau nežinatvės klaikia
me pasaulyje. Pagaliau jam 
net paskausdavo galva nuo 
galvojimo. Tik tada jis piktai 
nuo savęs nusivarydavo įkirias 
mintis. Tada jam vėl sugryž- 
davo vaidentis visas vargšo na
šlaičio bedalis likimas su aud
ros juodų debesų padange. Jis 
pajusdavo savo dar didesnį al
kį negu ištikrųjų kentė, 
pamatydavo savo visiškai pra
stus drabužius, dar motinos su
lopytus. Jis nepernešdavo ir 
savo draugų pajuokos.... Jis 
daugiausia mėgdavo vienumą. 
Gėdindavosi ir per gatvę per-

■ eiti.
Liudviką šios ir panašios

■ mintys su jautrios sielos jaus- 
’ mais taip kankindavo per kiau

ras dienas, bedirbant tyliai 
Prienų gimnazijos medelyne.
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Patyrinėkime Ohio 
Valstįjinius Parkus

Ohio valstijos žmones yra tikri 
savininkai apie 76,000 akrų girių, 
ežerų, slėnių ir lygumų, kurie tapo 
paskirti gamtų mėgstantiems Ohio 
valstijos gyventojams.

Šie 76,000 akrų yra išdalinta per 
40 Valstijos Parkų, kurie dalimai 
yra globoje Ohio Girininkystės Di
vizijos, ir dalimai globoje Konser
vavimo Divizijos ir Gamtos Šaltinių, 
Valst. Agrikultūros Departmento. |

Taip atsargiai šie plotai tapo pa
rinkti kad bent vienas jų galimas 
lengvai pasiekti iš bent kurios Ohio 
srities, taip kad tuos parkus leng
vai gali lankyti sekmadieniais pik
nikams arba ilgesniam atostogų lai
kui.

Nors tuos parkus kasmet lanko 
šimtai tūkstančių' žmonių, betgi dar 
kiti tūkstančiai nėra visai apsipaži- . 
nę su jais ir nežino koks malonu- ; 
mas ir kokis pasimokinimas juose ’ 
laukia lankytojų.

Daugelis jų turi plotus kurie pa-! 
silikę taip kaip jie buvo kuomet pir- 
mas baltas žmogus atėjo } Ohio val
stijų 200 metų atgal. Kiti turi na
tūralius ar dirbtinus ežerus, pilnus 
žuvų, ir Įvairius Įrengimus visokios 
rūšies vandens sportui. Daugumo
je jų yra Įrengta stovyklavimo vie
tos grupėms kurios nori praleisti 
atostogas atvirame ore. Tie plotai 
yra atsargiai prižiūrimi ir turi vi
sus patogumus smagiam atvirame 
vasarojimui.

Zalesky Statė Forest turi Įreng
tus namelius Federalės Valdžios pi
nigais, pavestus Valstijai, kuriuos 
galima nuomoti porai savaičių lai
ko, už prieinama kainų.

Prie to, ten yra vietos trailerių 
pasistatymui tiems kurie atsiveža 
savo patalpas kartu su savim.

Dauguma tų rezervacijų turi sta
lus, ugniakurius ir kitus Įrengimus 
piknikuotojams kurie nori praleisti 
dienų atvirame ore. Visuose tuose 
plotuose yra išdirbtų patogus pasi
vaikščiojimo takai nuvedanti Į gilu
mas tų girių, per kalnus, slėnius ir

* (1) Defiance Statė Park; (2) Van 
Buren Statė Park, (3) Catawba Is- 
land Statė Park, (4) Findlay Statė 
Forest, (5) Portage Statė Park, (6) 
Stark Canal Statė Park, (7). Pyma- 
tuning Statė Park, (8) Nelson Led- 
ges Statė Forest Park, (9)*Mohican 
Statė Forest, (10) Wooster Forest 
Aboretum, (11) Guilford Lake Statė 
Park, (12) Jefferson Statė Park, 
(13) Zanesville Statė Forest, (14) 
Marietta Statė Forest Nursery, 
(15) Buckeye Lake Statė Park, (16) 
Hocking Statė Forest, (17) Ross-

vaizdingas vietas.
Norint užsisakyti sau atostogavi

mui kabinus reikia kreiptis į Ohio 
Division of Forestry, Wooster, Ohio,

Hocking Statė Forest, (18) Pike 
Statė Forest, (19) Scioto Trail Statė 
Forest, (20) Zaleski Statė Forest, 
(21) Waterloo Statė Forest, (22) 
Lake Alma Statė Park, (23) Jack- 
son Statė Park, (24) Theodore Roo
sevelt Statė Park, (25) Shawnee 
Statė Forest, (26) Dean Statė Fo
rest, (2.7) John Bryan Statė Forest,
(28) Lake St. Mary’s Statė Park,
(29) Lake Loramie Statė Park, (30) 
Indiana Statė Park, (31) Kiser Lake 
Statė Park, (32) Mt. Gilead Statė 
Park.

Jis čia vos sau teuždirbdavo 
pavalgį, nes mokiniams gimna
zijos direktorius labai pigiai te
mokėjo. Jam šis laikotarpis 
nuo užsiregistravimo važiuoti 
į Braziliją iki gauna žinią ka
da išvažiuoti, buvo užvis il
giausias jo gyvenime laikotar
pis! Pagaliau jam atrodė ir 
dienos žymiai ilgesnės 
tomis vasaromis.... 
karštesnė....

Bet štai, praslinkus
kaip mėnesiui laiko nuo užsire
gistravimo dienos, gavo Liepai- 
čiai žinią kad pasiruošti kelio
nei, o po trijų dienų atvykti į 
Kauną pas emigrantų agentą. 
Iš Kauno emigrantai bus gabe
nami traukiniu į artimiausią 
Europos uostą. Uoste jau lau
kia jų laivas, kuris veš per di
džiulį okeaną-vandenyną į tą 
tolimą, taip pasakišką, viliojan
čią Braziliją. Liudviką ši ži
nia taip džiaugsmingai sukrė
tė kaip dar niekad savo gyve
nime jis nesijautė save! Jis 
dar karščiau užsidegė kogrei- 
čiau pamatyti tą išsvajotą “ro
jaus” šalį. Jo kūnas laukė 
skaitydamas valandas kada 
traukinys išveš iš Kauno; o 
dvasia Liudviko jau gyveno, 
beldėsi nuotikingai po plačius 
Brazilijos miškus....

Bet štai kartas nuo karto jo 
jautri širdis prijautė ir kaž ką 
tokio šalto, šiurpulingo! Kaip 
prieš motinos netikėtą mirtį, 
taip ir dabar imdavo jį neju
čiomis skausmingas atsidūsėji
mas. Pagaliau jis nujautė kad 
greičiausia tyko kokia nors ne
laimė kelionėje ar Brazilijoje.

Bet štai jaunatvės karštam 
svaiguliui gražiai saldžias pa
sakas kuždant, jis vėl užsimir
šdavo greitai visus negeistinus 
širdies pranašavimus.... Jis 
daugiau tikėdavo gražiems, lai
mę žadantiems 
kaip sąžinės 
gai tikrovei.

Liudvikas
■ vo važiavęs
' traukinys iš Kauno ištrūkęs 
; smarkiai švilpė į vakarus, ma

žai kur besustodamas. Vaiki-
• nas įstabiai žiurėjo pro langą 

kaip sukrypę lūšnelės ir skur-
i dus kaimai greit dingo iš akių.
• Dingo ir rugių pjaunami ir nu-
• pjauti laukai.
i Liudvikui vis kaskart prade- 
. jo labiau kokie tai lyg šalti 

pirštai širdį gniaužti. Besilei
džiančios saulės raudoni kaip 
kraujas spinduliai nušvietė įs
pūdingai užsisvajojusį Liudvi
ko veidą. Jam pradėjo ausy
se kuštėti vėl motinos pavargęs 
'balsas, kad jau daugiau nebe- 
nušvies veidą besileidžianti 
Lietuvos tėvynės saulė.

“Jau daugiau nebetekės tau, 
vaikeli, ir Lietuvos pavasario 
žavėjantieji saulėteliai.... Ne
girdėsi daugiau Lietuvos šim
tamečių šilų saldžiai liūdno 
ošimo.... Daugiau nelaipiosi 
į pasakiškai gražius Prienų 
kalnus.... ” Tai vis šnibždė
jo jam ausyse motinos balsas. 
Spaudė jam širdį skausmingas 
liūdnumas. Prisipildė jo akys 
stambių ašarų, štai nulenkęs 
galvą ant krutinės užsidengė 
ranka akis, kad niekas nepa
matytų jo gausių ašarų. Jis 
stengėsi kiek galėdamas atsi
kratyti šį juodą liūdesį, kurį 
jam atnešė minčia atsisveiki
nimas su Tėvyne.

Bet veltui buvo jo visos pa
stangos. Dar labiau jam skver
bėsi mirus jo motina ir visi 
tie tėvynėje praleisti mokslo

arba Į Lakęs and Parks Section, 
Division of Consėrvation and Natū
rai Resources, Statė Office Building, 
Columbus,

metai.
Jam kiekvienas nuobodus 

traukinio beldimasis vis karto
jo: “Nematysi, nematysi, ne
matysi, nematysi....” O jis 
pats sau minčia pridūrė: “Ne
matysiu gražios tėvynės Lie
tuvos .... Motinos kapo.... 
Prienų kalnų.... Nemuno.... 
Gintaru kvepiančių Lietuvos ši
lų....”

Liudvikas tol kalbėjosi su 
traukiniu kol nuovargis su sal
džiu miegu neužmerkė jo akių 
ir neperkėlė minčių į sapnų pa
saulį.

Ne- 
ne- 
vie- 
vir-

sapnams ne 
balsui ir išmintin-

dar niekad nebu- 
traukiniu. Ilgas

III.
Beveik visi jaunesnieji kelei

viai, o kaip kas ir iš senesnių
jų, su tam tikru smalsumu lau
kė kada pradės judintis jų lai
vas iš uosto. Daug kam iš ke
leivių kaž koks nepaprastas 
šiurpas erzino nervus.... Jų 
širdys jautė tą liūdesį kad var
gu daugiau ar besugryš į savo 
mylimą tėvynę. Kiekvieno su
brendusį protą slėgė ta nežinė 
tolimo krašto ir ten likimas 
vargšo žmogaus....

Tik jaunieji džiūgavo, 
kantravo kad ilgai laivas 
plaukia. Tik štai gal būt 
nas Liudvikas šilaitis ant
šaus lavo tvorelės pasirėmęs 
kaž ką taip liūdnai svajojo. Jis 
kaip tik įžengė į laivą, pasijuto 
kad jau kaž kur pasakiškai nu
tolęs nuo savo mylimos tėvy
nės! Jam atrodė kad jau ran
dasi kaž kur svetimame pasau
lyje.... Jautėsi nuskriaustas 
gyvenimo, bedalis, vargšas na
šlaitis.... Pasidarė jam dar 
liūdniau.... Suspaudė širdį
gailestis motinos.... štai su
virpino jo jausmus stiprus pa
siilgimas motinos kapo, kurį 
gražiai sutvarkęs, gėlėmis ap
sodinęs paliko. Taip pat ilgė
josi ir gimtinės gražių laukų ir 
pasakiškų didžiulių Prienų šilų 
su Nemunu didingu....

Štai pasigirdo skardžiai liūd
nas maršas, kurį griežė uosto 
įgula išleidžiant laivą. Laivas 
davęs paskutinį signalą pradė
jo judėti. Laivas buvo didžiu
lis, bet senas prekinis laivas ir 
didelių bangų jau gėrovai su- 
belstas. Lėtai jis slinko į ju
ros plotą. Senesniesiems ke
leiviams sužibo akyse ašaros. 
Beveik visų akys nukrypo į tą 
pusę kur likosi jų tėvynė. Ne
trukus uostas pavirto į tašką. 
Greit tirpo ir krantas. Tiktai 
klykiančių žuvėdų pulkai pasi
tiko ir lydėjo laivą. Jura buvo 

kas kartas la- 
šniokščiančios 
į visas puses

sukrė-
Dau-

nerami. Ir vis 
biau, pašėliškai 
bangos pradėjo 
blaškyti laivą.

Beveik visus keleivius 
tė šiurpulinga nuotaika, 
gumas moterėlių pradėjo mels
tis, išrasojusias akis pakėlę į 
dangų. O Liudvikas šilaitis 
stovėjo prie lango, kaž kaip sa
votiškai didvyriškai nusiteikęs. 
Bet kartu ir jo veide matėsi 
baimė su nepaprastų pergyve
nimų šešėliais.... Jisai svajo- 
tiškai žiurėjo į raudoną saulę 
ant vandens paviršiaus besi- 
raičiojančią. Jam viskas atro
dė apsisukusiai. Atrodė kad 
laivas plaukia į rytus ir saulė 
teka.... Bet buvo saulėlydis.

(Bus daugiau)

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

| APDRAUDOS REIKALE |
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- s 
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DIRŽELIO 22 diena pradedant, Chicagoje bus ištisa 
savaitė Lietuviškų seimų: Pirmiausia įvyks, dvejeto 

dienų Amerikos Lietuvių Tautinės Sandaros seimas, po 
to, Birželio 23, senos kultūriškos organizacijos, Tėvynes 
Mylėtojų Draugijos seimas.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje seimas, kuris pra
sidės Birželio 21 ck, yra priežastimi įvykimo ir tų ki
tų seimų ir konferencijų, nes SLA. kaipo didelė organi
zacija sutraukia daug delegatų, ir SLA. kuopų, delegatai, 
kurie yra paprastai savo kolonijų veikėjai, atlieka ir ki
tus visuomeninius reikalus ta pačia proga.

SLA. seimai, reikia pažymėti, per kelioliką metų yra 
nedaug kas daugiau kaip varžytinė tarp musų Lietuviš
kų vrovių. Jau prieš 30 metų atgal, pirmutinė žymi var- 
žytinė-kova įvyko tarp dvasiškijos ir tautininkų, kurie 
ir vieni ir kiti buvo užsimoję Susivienijimą užvaldyti. 
To kontesto pasekmė buvo skilimas ir katalikų frakcija 
susiorganizavo savo, Lietuvių Rymo-Katalikų Susivie
nijimą. Jie veikia sau paskirai, ir jų seimas atsibuvo 
Gegužės mėnesį Worcester, Mass.

Po to, Susivienijimą ėmė atakuoti caro laikų auklė
ti socialistai, kurie tūli šią organizaciją’ net “ant Mar
so” siuntė....

Po 1917 metų, kai įviso komunistai, jie užvedė savo 
“gręžimo iš vidaus” politiką pasiryžę užgrobti Susivie
nijimą ir užvaldyti. Paskutinis seimas kuriame jie bu
vo nugalėti įvyko Chicagoje 1930 metais, kur jie paga
liau atsimetę nuo SLA., įsteigė savo Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą.

Bet po to tuoj užsimojo ir gudriai papolitikavę su 
Sandariečiais, Susivenijimo kontrolę pagavo socialistų 
klika. Šiame seime prisieis socialistų kontrolę ir galybę 
neutralizuoti, nes tas labai kenksminga organizacijai.

SLA. nariai komunistai, kurie pastaru laiku gelbėjo 
socialistams SLA. užvaldyti, o už tai nuo jų nieko nega
vo, nors kelis metus po priedanga “bendro fronto” var
go, šiame seime pasireiškė stovėsią už geriausius orga
nizacijos interesus, ne kurios nors klikos naudai.

Butų labai pageidautina kad komunistai nepasiduo
tų socialistų klikelės įtakai ir pagelbėtų tautininkams ir 
sandariečiams bei nepartiniams SLA. nariams šį seimą 
pravesti geriausiems Susivienijimo interesams.

Srovinės tąsynės, — kaip musų vadai mato, — nie
kuo nepasitarnavo Susivienijimo gerovei nei Amerikos 
Lietuvių išeivių naudai.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

Bezmėnas Ruošiasi
Musų kairieji numato kad 

busimame SLA. seime tauti
ninkų ir socialistų delegatų 
bus veik po lygų skaičių, todėl 
persvarą sudarys “penktoji ko- 
lumna” — komunistai. Kitais 
žodžiais tariant, pasikartos Lie
tuvos krikščionių - demokratų 
diktatūros metai, kada su “ka
zoko” Jerino pagalba krikščio
nys valdė Lietuvą.

Tačiau, nėra abejojimo kad 
įvyks kitaip negu komunistai 
mano. Delegatai bus ne tik 
tautininkai ir socialistai, bet 
pirmon eilėn bus SLA. nariai, 
kuriems organizacijos gerovė 
rūpės. Politikos klausimais su
sikirtimų bus, bet organizaci
jos gerovės klausimus spręs 
balsų dauguma. Tą daugumą 
sudarys tautininkai, socialis
tai ir bepartiniai. Organizaci
ją pjaus tik komunistai, 
bus pirštais suskaitomi.

▼▼v

0 jie

Vėjo Vaikai
Pora metų atgal, musų spau

dos dalis bandė įkalbėti kad 
vienintelis dalykas kuris Lie
tuvos Nepriklausomybę išsau
gos tai įsteigimas “demokrati
jos”. Į rimtų Lietuvių nuro
dymus kad demokratijos buvi
mas krašto viduje neišglebėjo 
Čekoslovakijos, būdavo tik pik
tai pasijuokiama.

Kiti metai, kiti lapai, 
bar ir kairiųjų Vilnis,
aukščiau minėtą mintį uoliai 
platino, sako: “Lietuvos nepri
klausomybė nepasilaiko viduji
ne savo padėtimi. Ji pasilaiko i

Da- 
kuri

dabar vyriausiai savo santi- 
kiais su kaimynais, ypatingai 
su Sovietija”. Ji nurodo kad 
vidaus santvarka neišgelbėjo 
Holandijos, Belgijos ir Norve- 

piktų

Lietu-
Lietu-

gijos nuo įsiveržimo 
piktų priešų.

Tiek kiek Amerikos 
via žinių iš savo brolių
voje gauna, aišku kad dabarti
nė Lietuvos vyriausybė atitin
ka žmonių daugumos nuotai
kai. Visa svarba dabar yra 
užsienio santikiai.

Tie santikiai buvo svarbus 
ir tada kada musų komunistai 
Lietuvą ragino stoti karan su 
Vokietija už Klaipėdą. Lietu
va raginimo nepaklausė, kaip 
nepaklausė raginimo tų socia
listų kurie ragino ją stoti ka
ran prieš Sovietiją.

Suomijos ir Belgijos pavyz
džiai parodo kad mažoms val
stybėms dabar reikia lenktis 
kada sąlygos lankstumo reika
lauja. Susilenkęs dar išsities, 
bet su šaknimis išrautas 
nebeatsigaus.

▼▼▼
Vilkas Vilku Palieka

Lietuva turi mums visai
aiškių nesusipratimų su Sovie
tija, dėl kurių Lietuvos Minis
tras Pirmininkas Ant. Merkys 
turėjo važiuoti Maskvon tar
tis. Nesusipratimus, 
tyčia kelia Sovietija, 
pat reikalu Maskvoje 
Latvijos delegacija,
kad Sovietija nori labiau kari
niai Pabaltijyje įsistiprinti ir 
j ieško nuolaidų Lietuvos ir 
Latvijos pusėje.

Amerikos Lietuviui čia įdo
mi musų kairiųjų spaudos nuo
taika — ji visa širdimi atsisto
ja Maskvos pusėn ir atkakliai 
tiki visiems melams kurie Ma- 
skvinės spaudos skelbiami.

Katalikų laikraštis Amerika 
sako: “Abu musų komunistų 
dienraščiai šiomis dienomis pa
sirodė Lietuvos didžiausiais 
nedraugais”.

Nepavydėtina musų kairių
jų spaudo's padėtis: ji Lietuvos 
priešas, ji Amerikos priešas, ji 
demokratijos priešas. Ji drau
gas tik Hitlerio, Mussolinio ir 
Stalino.

jau

ne-

matyti, 
nes tuo 
vieši ir 

Spėjama

J.

+1
Paskutinis Mf "j :

iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 1 3-to 

šimtmečio pradžioje

■

M. Springborn

(Tęsinys iš pereito nr.)

TZARTU su SLA. seimu Chicagoje įvyks Amerikos Lie- 
tuvių Tautinės Tarybos Konferencija. Tautinė Ta

ryba, kuri veikia jau nuo 1934 metų, sudaryta iš tauti
nių ir sandariečių veikėjų, ir tie veikėjai suvažiavę ap
taria vidurinės srovės ir musų tautos svarbius reikalus.

Tautinės Tarybos gyvavimo laikotarpiu įvyko suta
rimas tautinėje spaudoje, susiartinimas veikėjų; per tą 
laikotarpį atlikta įvairių gerų tautinių darbų kolonijo
se, daugelyje kolonijų ištraukta iš komunistų ir socialis
tų kontrolės tautinės organizacijos, įstaigos, SLA. kuo
pos. Tas negalima vadinti tiesioginiu Tarybos nuopel
nu, bet tas viskas įvyko kai po 1934 metų Tautinės Kon
ferencijos Clevelande tarp tautininkų ir sandariečių iš
nyko skirtumai ir jie dirbo vieningiau savo kolonijose 
prieš opozicijos elementus.

Šios tautinės konferencijos svarbiausia užduotis bus 
nutarti ir įvykdyti Vidurinės Srovės Seimą, kuriam pri
tarimas kas savaitę didėja. Dėl to tautiniai veikėjai į 
Chicagą vykdami privalo pasiruošti tam klausimui sprę
sti, privalo pasitarti su savo vietų veikėjais ir gauti jų 
mintis ir patarimus tuo reikalu.

Tautinės Tarybos konferencija bus laikoma Birželio 
25, vakare, Hotel Chicagoan, kurioje privalo dalyvauti 
plačios Chicagos tautiniai veikėjai, seni veteranai ir jau
nieji.

Tautinis vekmas ŽYGIUOJA PIRMYN!
I

C TALINO susirūpinimas Hitlerio laimėjimais vakaruo- 
se 'kasdien didėjd. Jo beveik paskutinė viltis liko 

tik maža Lietuva, už kurios jis nori slėptis, ir todėl pa
sikvietęs į Maskvą Lietuvos vyriausybės vadus pareika
lavo daugiau teisių pastatymui savo ginkluotų jiegų 
Lietuvoje. Nekurie laikraščiai praneša kad Maskvos 
vyriausybė reikalaujanti Lietuvos leisti pastatyti jos ri
bose “net 500,000 kariuomenės”.

Jeigu Stalinas ir Sovietų vadai to reikalautų tai 
butų didelė negudrybė iš jų pusės, kaip negudrus yra ra
šymas tų kurie tai praneša. Jei Sovietams prireiks ka
riauti tų 500,000 Lietuvoje pastatytų raudonųjų karei
vių neužteks, jie neapgins Sovietų sienų, ir nepagelbės 
nieko Lietuvos išnaikinimas, jeigu ji patektų po dvįejų 
susikaujančių milžinų kojų.

Hitleriui maža naudos pulti Rusiją per Lietuvą, nes 
per užimtą Lenkiją, Čekoslovakiją ir Rumaniją j Mask
vą daug arčiau, ir Ukrainos plotai, kuriuos Hitleris tu
ri savo planuose pasibrėžęs paimti, guli į pietus nuo Lie
tuvos ir Vokiečiai per Lietuvą gali neiti užpuldami So
vietų Rusiją. Lietuvoje pastatyta Sovietų kariuomenė 
nenueitų ir neišgelbėtų visos Rusijos nuo Hitlerio už
grobimo.

Sovietų armijų grūdinių, į Lietuvą musų komunistų 
spauda vėl pavadins “didele Stalino loska” Lietuvą ap
ginti. ... Bet net mažas vaikas žino kad Stalinui nėra 
jokio noro Lietuvą globoti, lindimas j Lietuvą reiškia di
dėjančią Stalino baimę pasekmėmis kurios gali būti kai 
Hitleris apsidirbs su aliantais.

PADAINUOK, SESUTE!
Padainuok, sesute, skambią, linksmą 

dainą,
Kad skambėtų girios, gojai ir. laukai. 
Neveltui į saulę tiesiu keliu einam, 
Neveltui mes esam dobilo vaikai.
Dobilo lapelis prie krutinės žalias, 
Rausvas jo žiedelis žydi mus laukuos.. 
Supantis prie kelio sviruokliui berželiui, 
Pasakyk, sesute, kodėl nedainuot?....
Tegu dainos aidas nulekia paveju, 
Tegu jis kvatojas uosiuos ir beržuos. 
Žydės dobilėliai kaip dar nežydėjo, 
Ant krūtinių musų ir musų laukuos.
Savo rankom kelią laimėn skinsim tiesų, 
Ir parnešim saulę rankom mus kraštam 
Kils tėvynės vardas aiškus, kilnus, šviesus 
Jei skambės, sesute, tavoji daina.
Padainuok, sesute, dainą apie laimę, 
Kad aidėtų girios, gojai ir laukai.
Taip smagu gyventi mus žaliajam kaime, 
Kai užtraukia dainą dobilo vaikai....
J. U. Jonas Lapenas.

KRUVINAS ŠOKIS
Tai kas kad ponai šoka 
Ir alpsta net juoku, 
Kai lopas dengia lopą, 
Kai daug baltų veidų.

Ar kryžkelyj juos šauksim, 
Minėsim jų dievus?! — 
Valstiečiai juos prakeikę, 
Be jų laimingi bus.

Pripilki! aukso taurę, 
Vėliau — garsus valio!....
Tedirba, žemę rausia!
Pašoksim dar tango.

Tai kas kad ponai šoka
Ir alpsta net juoku,
Kai lopas dengia lopą, 
Kai daug baltų veidų....

Šiauliai. Balys Buinauskas-Jazminaitis.

— Kas jie? — paklausė Klauzas berną, ku
ris rengėsi vesti kuiną į tvartą.

— Man rodos kad čia bus Glotino sūnūs; 
nežinau kuo jis vardu. Glotinai amžini peštu
kai ir būtinai su kiekvienu turi kibti į krutinės.

— Ko jie nori? — klausinėjo toliau Klau
zas; jis nuėjo paskui senį į tvartą ir ten jam 
padėjo trustis.

— Nežinau. Gal atvyko merginti kunigaik
ščio dukterį.

Klauzas suraukė antakius.
— Tuomet vėl turėsim vestuves, — tarė jis.
— Kažin? Jau daug jaunuolių išdidžiai bu

vo atjojusių, ir nieko nepešę turėjo gryžti iš kur 
atvykę, — patikrino tarnas.

Senis nuspėjo. Atjojęs raitelis buvo Gloti- 
nų vado sūnūs ir su dideliu buriu palydovų buvo 
atvykęs prašyti Nomedos rankos. Herkus Man
tas nelabai apsidžiaugė atjojusiu svečiu, šaltai 
jis klausėsi atmintinai iškaltos jaunuolio kalbos. 
Jam pasakius apie brangias piršlių dovanas, iš
sisukinėdamas kunigaikštis pareiškė pirmiau 
norįs išgirsti savo dukters nuomonę.

Jis inėjo pas Nomedą.
— Kaip senai jus laikotės papročio klausti 

moters valios? — piktai sumurmėjo jaunikis.
Nomeda jau buvo per. tarnaites sužinojus 

apie svečius ir gerai nujautė ko jie atvyko. Ji 
sėdėjo prie židinio ir rankom parėmus galvą sva
jojo. Kas bus? Ką nutars jos tėvas? Jau tiek 
kartų jis buvo nusilenkęs jos valiai kai ji pra
šė: “tik ne šį”, ar jis vėl išklausys jos prašymo?

Glotinai buvo galiūnų giminė, Mantas neno
rėjo jų pykdyti, bet juk Nomeda jų nekentė, jie 
buvo šiurkštus ir žiaurus, gero žodžio iš jų nie
kados nesulauksi, o antra vertus — argi paliks 
ji senmerge, kartą juk reikia ryžtis.

Čin inėjo tėvas. Ji pašoko iš vietos. Tėvas 
stovėjo prie jos ir nubraukė nuo mergaitės akių 
ištryškusią ašarą. Smalsiai ištempusias kaklus 
dvi tarnaites paleido iš kambario ir tarė:

— Glotinų vadas siunčia savo sūnų, vaikeli, 
ir nori tave imti į marčias. Tu pažysti Glo- 
tinus, tai yra turtinga, garsi giminė. Tavo jau
nikis vyriausias tėvo sūnūs ir bus vėl visos gi
minės vadas. Ką tu manai?

Nomeda tyliai papurtė galvą.
— Aš jau daugeliui jaunikaičių atsakiau. 

Kaip aš galiu pateisinti tavo nenorą dabar? 
Man labai nemalonu ir šiam atsakyti. Tu žinai 
koks karštas jo tėvas ir kaip greit jis supyksta, 
Jį padaryti savo priešu labai nenorėčiau.

— Pasakyk jam kad aš nenoriu palikti Na- 
tangų. Aš negaliu ir pagalvoti kad man reikės 
atsisveikinti su savo miškais....

— Ermlandija taip pat gauti miškais. At
sisakymo priežastis labai neprotinga.

— Nątangų žemė daug gražesnė; tokio gro
žio niekur nerasi.

— Vaikeli, buk protinga. Jei tau patiks 
vyras, mažai klausinėti kaip atrodo pats kraš
tas. Sakyk man tiesiog, dukrele, ar tu myli ki
tą? Gal Velotę?

Nomeda turėjo nusišypsoti.
— Velotę? Ne, tėveli, niekuomet.
— Tai gal kitą?
— Ne, nieko. Aš tik noriu pas tave likti. 

Aš turiu su tavim pasilikti. Ką tu veiksi vie
nas, jei aš išeisiu?

— Tu negali ilgiau būti pas mane. Aš jau 
senas.

— Bet dabar aš tau reikalinga dar labiau. 
'Pasakyk piršliams kad aš lieku su tavim, kol 
pasibaigs karas. Kol nors viena ordino pilis 
stovės musų krašte, Nomeda neatiduos niekam 
rankos. Jis gali ramiai gryžti namon ir paken
tėti, jeigu jis tikrai nori manęs.

Jos akys spindėjo. Pergalės mintis ją pa
drąsino.

— Pasakyk tai jam, tėveli. Tai ne atsisa
kymas, bet atidėjimas.

Herkus Mantas papurtė galvą. Argi jis ti
kėjo kad šios piršlybos baigsis laimingai? O 
gal jis manė kad Nomeda išsisukinėja?

— Aš tavęs varu neversiu, — tarė jis liūd
nai. — Tu esi mano viskas kas bepaliko iš lai
mingos jaunystės laikų. Miela butų man maty
ti tave garbingo vyro žmona, miela butų pasi
džiaugti tavo vaikučiais, bet labiausia aš tave 
matyti laimingą. Ar tu gerai apgalvojai ir ar 
nesigailėsi vėliau savo žodžių?

— Ne, tėveli, — tarė ji ir maldaujamai pri
siglaudė prie tėvo; — neversk mane būti šio vy
ro žmona. Aš negaliu....

Maža džiaugsmo turėjo svečiai iš tokio nu
sprendimo kurį jiems kunigaikštis pranešė. Nu
leidę galvas, jie susikrovė dovanas ir išjojo. Ne
labai džiaugėsi ir Laumė. Matydama išjojan
čius svečius ji gerai žinojo kad jiems atsakyta.

Ji priėjo prie Nomedos, kuri viena sėdėjo ant 
židinio krašto, ir norėjo ją apibarti, bet Nomeda 
buvo pergiliai paskendus mintyse, kad dėtų gal
von senelės barimo žodžius. Vis labiau ir labiau 
švaistėsi Laumė puodais ir dubenimis aplink ži
dinį; vis piktesni buvo jos žodžiai. . Pagaliau 
Nomeda pakėlė galvą.

— Ko tu nori? — paklausė ji senės. — Tu, 
ko gero, sukulsi puodus, o gerai žinai kaip sun
ku žiemos metu gauti naujų indų.

Senė atsistojo prieš Nomedą ir išrėžė lita
niją visų jaunikių, kilniausių sūnelių, kurie vel
tui prašė jos rankos.

— Tu negali senmerge likti, baigė senė. — 
Tėvui mirus, tu paliksi be tėviškės; jo turtus 
paveldės giminės vyriausias. Gal pasiryžai eiti 
į vaididutes ?....

— Dėl ko ne? Butų daug geriau negu to 
glotino tarnaite tapti.

Bet Laumė ėmė tardyti Nomedą daug griež
čiau negu jos tėvas, kad galėtų patirti kas mer
gelei širdį spaudžia. Bet Nomeda paliko nepri
einama. Ar ji neturėjo jokių slėpinių, ar mo
kėjo taip puikiai juos paslėpti. Pagaliau jai vi
si tie klausinėjimai įkirėjo ir ji tarė:

— Dėl ko aš turiu vieną vyriškį mylėti la
biau negu kitą? Aš nematau jokio reikalo. Aš 
jau pažinojau tokių kuriuos gerbiau, bet nera
dau ne: vieno kuriam galėčiau paaukoti savo 
laisvę. Tas vyras turi būti kaip mano tėvas: 
toks išdidus, toks taurus, toks narsus kaip jis.

Ji pasisuko į duris; Laumė,stovėjo žiūrėda
ma į jos petis.

Tuomet iš kiemo inėjo Klauzas. Jis nebuvo 
girdėjęs pasišnekėjimo, bet iš visų ženklų nu
sprendė kad vestuvės neįvyks. Dėl to jis buvo 
pilnas džiaugsmo, jis pats nežinojo kodėl, ir pa
mačius Nomedą, jo veidas spinduliavo laime. 
Jis kaž kam paklausė apie jos tėvo sveikatą, o 
ji taip pat išsiblaškius pasakė į klausimą. Stai
gus riterio pasirodymas ją sumaišė ir ji parau
do. Laumės akys, kad ir senos, gerai matė. Vė
lai vakare, nusinešus ąsotį midaus kunigaikščio 
kambarin, gaišavo ten ilgiau negu paprastai, kol 
Herkus Mantas pagaliau tai pastebėjo ir pa
klausė senės ar ji nori ką pasakyti.

— Taip, viešpatie, vieną prašymą, — tarė 
ji. — Išsiųsk iš- pilies tą riterį. Tavo namams 
gręsia nelaimė jeigu jis čia ilgiau pasiliks.

Nustebęs kunigaikštis pažiurėjo į ją.
— Kaip senai pradėjai kišti nosį į vyrų rei

kalus! Tu turi dar būti jam dėkinga už gyvy
bės išgelbėjimą; ar nori už tat juo atsikratyti?

— Ne, viešpatie. Tikėk manim, nieko ge
ro nežada toks ilgas kryžiuočio viešėjimas. Jis 
jaunas ir kilnus, o svetimos šalies vyrai patrau
kia moterų akis labiau negu saviškiai.

— Ar kuri iš tavo tarnaičių nebus tik įsi
mylėjus riterio? Dėl to ji nemirs. Dėl tokių 
menkniekių aš nepaleidžiu savo belaisvių.

— Juk gali įsimylėti ir kita. ...
Mantas suraukė kaktą.
— Nepliaukšk kvailybių, — tarė jis trum

pai. Laumė nutilo ir išėjo.
— Jis, kaip ir visi kiti vyrai, gaisrą paste

bi tik tada kai jau įsiliepsnoja stogas, — mur
mėjo senė už durų.

(Bus daugiau)

• EUROPOS angliakasiai uždirba per die
ną mažiau negu Amerikos angliakasiai, bet jie 
bendrai per metą uždirba beveik tiek pat kaip 
ir Amerikonai, nes ten dirba visą metą ištisai, 
ir jie turi geresnius gyvenamus namus negu 
turi Amerikos trumpai gyvuojanti kasyklų mie
steliai.

SAPNININKAS
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.

Ekstra! Nauji Gauti iš Lietuvos
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI

Dirvos knygynas gavo naujų Lietuvos že
mėlapių, kurie parodo tikrosios Lietuvos ru- 
bežius, dabartinę Lietuvą, dalį kuri atgauta 
nuo Lenkų ir kurią pasilaikė Sovietai, šių 
žemėlapių turim nedaug. Skubėkit užsisa
kyti. Kaina su prisiuntimu tik 35c. Ga
lit atsiųsti pašto ženklais.

Reikalaukit uDirvoje”
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio
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AM. LIET. PILIEČIŲ KLU
BE pereitą penktadienį buvo 
net 15 laimėtojų, kurių vardai 
buvo šaukiami net kelis kartus 
pasiimti laimėtus pinigus, bet 
vos vienas jų klube radosi ir 
gavęs “cash” linksmai pralei
do vakarą. Šį penktadienį ir
gi bus 15 laimėjimų, ir iš tiek 
daugelio turėtų rastis klube 
daugiau laimėtojų negu vienas. 
Taigi prašome jus visus klubie- 
čius į Klubo vakaruškas.

P. P. Muliolis, Prez.

NAUJAS DENTISTAS.. šio
mis dienomis Clevelandiečiai 
susilaukė naujo profesionalo — 
vietos jaunuolis Henrikas Wil- 
liams-Vilimaitis baigė dentis- 
teriją. Jis yra sūnūs Antano 
ir Bronislavos Vilimaičių.

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška 
Importuota Degtine

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.
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M. MOTUZAS, vienas iš Mo
tuzų brolių, po aprodymo Lie
tuvos filmų rytuose, gryžo į 
vakarus per Clevelandą, apsi
lankė pas pažystamus. Motu
zas apsibus Detroite. Su juo 
kartu atvyko Marianapolio Ko
legijos studentas R. Pocius, jis 
iš Clevelando vyksta į Chicagą.

• PEREITĄ savaitę Cleve
lande įvyko Amerikos Laidotu
vių Direktorių suvažiavimas — 
tai buvo 60-ta metinė konven
cija, dalyvavo apie 2,000 dele
gatų.

IŠLEISTUVĖS. Dr. Kun. K. 
Širvaitis, kuris Clevelande vie
šėjo pas savo giminiečius p. 
Cicėnus, pasiryžo apleisti Cle
velandą. Jo išleistuvėms ren
giama vakarienė naujos para
pijos salėje šį sekmadienį.

“Dirvai” išsirašyti nereikią 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva’’ 
lankys jus ištisą pusmetį.

I

NAUJI TAUTIŠ
KI ŠOKIAI

POPULIARIAI KON
CERTAI TĘSIAMI

Pirmas Lietuvių Viešas 
Pasirodymas su Pui

kiais Kostiumais

11: 52e.

BEDA JUMS, RAŠTO 
MOKYTIEMS

Luko

5:

Instituto su- 
tautų šokių

tautinių gru-

Jokūbo 
turtingieji,

per. 
verkite 
bėdos ant

ir

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

NAUJENYBĖ CLEVELANDE
Jeigu mokat savo sąskaitas Money Orderiu 

naudokit naujus

CLEVELAND TRUST
BANK MONEY ORDER

Gaunami bent kuriame musų 48 
patogių bankinių ofisų

Turi priėmėjo parašą ir parodo 
siuntėjo vardą.

Cleveland 
Crust Compang

Klauskit savo artimiausiame Cleveland Trust Bank

ir

DOAN UPHOLSTERING CO.
RECOVER1NG - REMODEL1NG and

REPAI RING
500 puikių medegų pasirinkimui, šaukit mus dieną arba naktį
gausit musų apskaičiavimą be jokių obligacijų iš jūsų pusės. Musų 
kainos žemiausios negu keno kito mieste. Darbas pirmos rūšies.

TELEFONAS: NAKTIES METU:
GLenville 6460 POtomae 4796

10003 St. Clair Avenue

CLEVELAND POULTRY CO. Ine.
Wholesale and Retail

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

4323 Superior Avenue. Telef. EN. 3142

DELLA C .TAKTJBS I
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) U

Vežimai ligoniams pervežimui | HgonbuČius. 1
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. į

D LITHUANIAN FUNERAL HOME 3
H 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 U

Birželio 21 ir 22 vakarais, Public 
Auditoriume įvyksta kiti populia- 
riški koncerai, kurie prasidėjo Bir
želio 18. Po to seks kitą, savaitę 
tris vakarus, Birželio 26, 28 ir 29.

Kiekvieną vakarą tie koncertai 
esti skirtingi, su nauja muzika ir 
naujais * solistais, kurie kartu su 
Cleveland Orchestra išpildo puikius 
lengvus klasiškus muzikos kurinius, 
vadovystėje Rudolph Ringvvall.

Tie koncertai lengvai prieinami 
visiems kas tik mėgsta klasišką mu
ziką, nes auditorijoje yra 5,000 vie
tų tik po 25c.; 1500 vietų rezervuo
tos po 50c, o visa apačia, išsėta pui
kiais stalukais ir kėdėmis, kur ga
lima užsikąsti ir išsigerti koncertų 
klausant, vietos po 75c ir $1, taksų 
mokėti nereikia.

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas

SIUVA, TAISO IR VALO 
RUBUS.

Paima iš namų ir pristato.
895 East 128 Street 

Tel. MU. 3549
i
i

Matt. 24:21.

moteriškų ir vyriškų 
siuvimą atliko Ona 
kuri 1938 metais va- 
Lietuvoje išstudija-

Clevelando Lietuviai parodė 
tūkstantinėms minioms šio did
miesčio gyventojų gražią nau
jenybę — savo naujus Lietu
viškus tautiškus šokius, ku
riuos atliko Edgewater Parke 
sekmadienį, Birželio 16, YWCA 
Internacionalinio 
rengtame įvairių 
perstatyme.

Iš apie desėtko
pių šokikų, Lietuvių grupė bu
vo didžiausia skaičiumi — da
lyvavo 34 šokikai, nuo 8 metų 
amžiaus iki apie 40. Jaunieji 
yra tai SLA. 14 kuopos jauni
mo mokyklos mokiniai, o prie
du prisidėjo dar augesniųjų 
buris, kurie taip pat išsimokino 
šiuos šokius ir šoko visi išvien.

Kas gražiausia tai kad ypač 
moteriškos šokikės, nuo mer
gaičių iki suaugusių, dėvėjo 
naujai įsigytus spalvingus Lie
tuviškus kostiumus — pirmą 
kartą viešai pasirodant. Vi
si veik kostiumai buvo naujai 
siūti, išskyrus keletos tų kurie 
yra autentiški, parvežti iš Lie
tuvos pora metų atgal.

Lietuvių grupė pašoko “Suk
čių’’, “ Kubilą”, “Blezdingėlę” 
ir “Kalvelis”.

šokių sumokinimo darbą ir 
daugumą 
kostiumų 
Karpienė, 
žinėdama
vo tautiškus kostiumus, parsi
vežė kostiumų ir medegų jiems 
ir taipgi apsipažino su naujais 
tautiškais šokiais. Ji dar pla
čiau tautiškus šokius išsimoki
no Šv. Pranciškaus Akademijo
je Pittsburghe pereitą žiemą, 
kur buvo atsilankius Lietuvos 
šokių mokytoja p-lė Baronaitė.

Be to, Ona Karpienė Birželio 
14 d. per didžiulę Clevelando 
radio stotį Angliškoje kalboje 
atliko pasikalbėjimą apie Lie
tuvius, jų šokius, apie Lietuvių 
šokių pasižymėjimą Paryžiaus 
Parodoje 1937 metais, New 
Yorko parodoje pernai, ir pla
čiau apibudino Lietuvių tautiš
kus rubus.

Iš visų tautų dalyvavusių 
Internacionalinio Instituto šo
kių programe tik vieniems Lie
tuviams duota ta garbė per ra
dio kalbėti išanksto parekla
muojant

Didelė 
sirengę 
prisidėti

Jus, 
raudokite dėl savo 
jūsų ateisiančios; jūsų turtai, 
jūsų auksas ir sidabras jus ne
išgelbės; jūsų turtai supuvę, 
jūsų rūbai kandžių ėdami, jū
sų auksas ir sidabras surūdijo 
ir jų rūdys bus jums liudijimu 
ir jūsų kunus ės kaip ugnis su
ėda šiaudus; jus sau skarbus 
surinkote, paskiausiose dieno
se; jus darbininkų algas nu
traukėte; jus linksmybėje gy
venate ant žemės; jus nusmel
kėte teisėją ir užmušate. Tei
sėjo šauksmas pakilo i ausis 
Viešpaties, nesą atėjo Viešpa
ties didi diena — Jo keršto die
na, ir kas galės išstovėti. Liu
dija Šv. Raštas, Dievo žodis.

Nes tada bus
didis vargas kokio nei būti ne
buvo iš svieto pradžios iki šio
lei.

Brangus draugai, eikite prie 
tiesos, nes biblijos studentai 
skelbiam pasaulio sunaikinimą, 
dėl to kad šėtonas yra šio svie
to karalystės valdovas. Dabar 
jau laikas atėjo kad musų Vie
špats Jėzus Kristus pavartos 
savo galybę ir visas šias kara
lystes sutrupins ir sugaišins. 
Matote jus patys kad šėtono 
karalystė, badas, maras, karas, 
drebėjimai žemės visur, o Vie
špaties karalijoje nebus mir
ties. Viešpats Dievas sunai
kins mirtį amžinai, ašaras nu
šluostys nuo visų veidų. Ne
bus karų, nebus bado, ligų, nes 
Dievas tai yra sakęs per pra
našų raštus.

Skelbia S. B. S. D., Cleve
land, Ohio. W. F. S. K., 1150 
E. 76 St. (Skelbimas)

PYTHIAS
C A F E

LIETUVIŠKA UŽEIGA
231 EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko)

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutel? 
savininkai.

SKOLINAM
LEKCIJO- 

SAxn. 
TRUM-

save.
dalis šių šokikų pa
vykti į Pittsburghą 
prie išpildymo progra-

mo laike atidarymo Lietuvių 
Kambario Pittsburgho Univer
sitete.

Ši šokikų grupė pasilaikys 
nuolatai ir atstovaus Lietuvių 
tautą tokiose pramogose tarp 
Amerikonų ir kitų tautų, bei 
dalyvaus Lietuvių svarbesniuo
se parengimuose. Koresp.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John

5325-27

Prie E.

Schvveizer, Prop.
SUPERIOR AVENUE 
55th St. (14)

ENdicott 8908

ALUS Į NAMUS
Musų geležinių reikmenų par
duotuvėje rasit sau įvairių rei
kmenų, namams dažų, sėklų, 
elektriškų dalykų, ALAUS pri
statymui į namus.

ALBERT MARKS 
Hardware 

4520 Superior Avė.

(28)
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I Skani Lietuviška Duona I

NEW DEAL
BAKERY

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

• •

4023 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.

g •JST’ VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS |
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už 1c atvirutę. §
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©MOKSLO metas užsibaigė 
Clevelando mokyklose su per
eita savaite, virš 150,000 mie
sto mokyklų vaikų pradėjo ato
stogas. Taipgi desėtkai tūks
tančių vaikų išėjo atostogoms 
iš parapijinių mokyklų.

HIPPODROME

JUS MOKAT NUOMĄ
bet savininkas ją gauna ir 
moka už kitus namus — ko
lei jam mokėsi nuomą.

Lietuvių bankas turi kele
tą namų pasirinkimui, ir ga
lima pirkti lengvomis išlygo
mis. Mėnesiniai mokėjimai 
kaip rendos mokestis — mo
kėsit už savo namą ir po ke
leto metų tapsit pilnu namo 
savininku.

ši įstaiga 
kolas namų 
metų ir tą 
varyti toliau.

Po Federal Insurance Corp. 
apdrauda iki $5,000 kiekvie
na sąskaita. Dabartinis už
darbis 3% ant depozitų.

“Brother Orchid’’
Edward G. Robinson vaidina nau

joje klasiškoje filmoje “Brother Or
chid”, Warner Bros. paveiksle kuris 
pradedamas rodyti Hippodrome Te
atre šeštadieni, Birželio 22; su juo 
svarbiausią moterišką rolę vaidina 
Ann Sothern.

“Brother Orchid” einasi apie prie
tikius “Little John” Sarto, kuris su
pykęs ant savo gaujos kuri pasiren
gia sau pokilį jį nepakviesdami, pa
meta raketieriavimą ir išeina į pa
saulį savo grobtais pinigais, savo 
keistu budu jieškoti kultūriškų 
lykų. Jis patenka net į Europą 
jį pusėtinai išnaudoja ir kur 
išmelžia visus dolarius. Iš ten
gryžta į Ameriką atauginti savo 
turtus. Jis vėl pakliūva tarp savo 
klastingų draugų.

da- 
kur 
jim 
su-

finansuoja pas- 
pirkimui per 30 
darbą pasiryžus

The Lithuanian Savings 
& Loan Ass’n

6712 Superior Avė.

H. NIEMAN 
Service Station

GOODYEAR TIRES, BATTERIES 
Certified Lubrication 
COMPLETE LINE 

ACESSORIES
Dauguma musų kostumerių 

yra Lietuviai. (33)

71st ir Wade Park Avė.

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, - 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

iš lauko ir iš vidaus.
Laikas apsirūpint savo namo ap- 
taisymo darbu ne tik iš vidaus 
bet ir iš lauko. Užsakyki! savo 
darbą tuoj kad nereiktų laukt il
gai vasarą. Aprūpinu visą , na
mų aptaisymo darbą, k.t. medžio, 
rynų, stogų ir visą kitą.

495 East 1231d St.
Telefonas POtomae 6899

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas

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

Duokit man padabinti jūsų na
mus, o persitikrinsit kad už pir
mos rūšies geriausį darbą kai
nos yra prieinamesnės.

Kreipkitės:

14602 THAMES AVĖ.
Telef: MUlberry 0744

MUZIKOS STUDIJA
INSTRUMENTUS 
NEMOKAMAI SU
MIS ant AKORDIONO.
FONO, CLARINETOS, 
PETOS.
Mokome dūdų orkestro 
muzikos ir pradinė muzika duo
dama nemokamai.

John Cook’s Music School
1000 E. 79th St. HE. 3887

ENSIGN TIRE
SERVICE

NEW — REBUILT — USED 
Vulcanizing and Re-Groving 
SPECIAL — DVI TIRES — 

600x16 tiktai už $3.90

AL KOVACH, Mgr.

6305 Superior Avė.

(band)

(30)

nebuvo!

Proga barškina—jūsų proga pirkti Elektrišką Re
frigeratorių kuris viršija visus žema kaina kokios 
niekad istorijoje

Elektrišką Refrigeratorių ir jus 
puikiausias kokis kada buvo pa
virsi j a ankstyvesnius modelius

Pamatykit 1940 
sutiksit kad tai 
dirbdintas. Jie 
taip kaip 1940 metų automobilis viršija karus iš
dešimts metų atgal. Ir jie yra tokie ekonomiški! 
Jie sunaudoja tik pusę tiek jiegos kiek sunaudoda
vo anktyvesni modeliai.

Jus manytumėt kad reikia mokėti daugiau už Elek
trišką Refrigeratorių su tiek daug pagerinimų. O ' 
tikrenybėje jų kaina yra tik PUSĖ, tokių didumų, 
kaip buvo dešimts metų atgal.

Pirkit Elektrišką Refrigeratorių dabar, praside
dant karštam sezonui. Sutaupysit pinigus, darbą, 
maistą ir laiką—jūsų Elektriškas Refrigeratorius 
užsimokės pats už save! PIRKIT DABAR ir gau
kit dvigubą vertybę už pusę kaštų.

★ Pamatykit puikius 1940 Elektriškus Refrigeratorius krautuvėse Dabar!

THE ELECTRICAL LEAGUE
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GAUKIT sau vieną tikietą Į šį pikniką DYKAI. Tą pačią dieną įžanga bus visiems po 25c. (vaikams nemokamai), šokiams gros Jono Apa naičio Orkestras. Pikniko vieta: prie Lloyd Road ir Grant Blvd.

SUSIRŪPINIMAS IR NUSIMINIMAS
NEKLAUSYKIT KOMUNIS

TŲ MELAGINGŲ ŽINIŲ
Pasklidus per radio ir laik

raščiuose žinioms kad Sovietų 
armija okupuoja Lietuvą, savo 
sugalvota pigia priekabe buk 
Lietuva susitarus su Latvija ir 
Estija “prieš Sovietus”, pat- 
riotingi Lietuviai susirūpino 
savo tėvynės likimu. Dabar 
jau įvykęs faktas kad Sovietų 
armijos dideli skaičiai su įvai
riais ginklais inėjo ir apsibuvo 
Lietuvos didesniuose centruo
se ir tą patį daro Latvijoje ir 
Estijoje.

Dėl to rodos nereikėtų nei 
ką nors kaltinti, nei džiaugtis, 
bet yra tokių musų tamsių gai
valų kurie tiesiog džiaugiasi: 
jie linksmi kad svetima vals
tybė jų brolius, seseris, tėvus, 
namus gali vienu pamojimu 
nublokšti....

Neužtenka to, dar sekdami 
komunistų spaudą kaltina Lie
tuvos tautininkų buvusią vy
riausybę. Tai aklo žmogaus 
argumentas, kuris nemato ar 
atsisako svarstyti kad karo su
metimais Hitleris užgrobė sa
vo kaimynes mažutes šalis, ir 
'kad Stalinas bijodamas galimų 
namus gali vienu mostelėjimu 
Vokiečių puolimų, skuba stip
rinti Rusijos padėtį užimant 
Lietuvą ir jos kaimynes.

Vietoje smerkti priešą, vie
toje įvertinti visą Europos pa
dėtį, musų tamsunėliai džiau
giasi kad “Smetona išverstas.” 
ar “pabėgo” ar kas kitkas at
sitiko.

žinokit gerai sekantį:
Ar Lietuvą dabar butų val

dę krikščionys demokratai, ar 
liaudininkai, ar socialdemokra
tai ar net komunistai, Maskva 
butų tą įsiveržimą pravedus ir 
Lietuvą ir kitas Pabaltijo ša
lis okupavus, nes tą daro savo 
apsaugai nuo Vokietijos. Hit
lerio'pasisekimas Prancūzijoje 
Sovietus tiek įgąsdino kad jie 
jau nepajiegia savo baimės pa
slėpti, ir milžiniška Rusija jie- 
ško apsaugos lysdama už ma
žų savo kaimynių andarokų.

Tai ir visa priežastis Sovie
tų įsiveržimo į Lietuvą ir ki
tur.

Paslėpt savo tokį žygį, Mas
kva sugalvojo Lietuvai kaltini
mus, kuriems dabar jau netiki 
nei Lietuviški komunistai čia 
Amerikoje.

Su įsiveržimu, dėl tų sufa
brikuotų kaltinimų, jie sudarė 
priežastį pastumti į šalį tauti
nę vyriausybę, gal būt ruošda
mi dirvą komunizmui Lietuvo
je. Kada begėdiškais reikala
vimais spaudė Lietuvos vyriau
sybę, ji turėjo atistatydint, ir 
tada iš Maskvos nuskrido į Lie
tuvą komisarai “padėti suda
ryti vyriausybę”.

Jeigu Maskvos užsimojimas 
yra Balti j o šalis sukomunistin- 
ti kaip daro su užimta Lenki
ja tai nei musų komunistų da
bar rodomas džiaugsmas dėl 
Prezidento Smetonos pabėgimo 
iš Lietuvos, ir sudarymas “koa
licinės” vyriausybės nebus il
gas: Lietuva bus pablokšta vi-

siškai. Kam tada kitus mul
kinti tokiais džiaugsmais?

Maskvai patinkamą valdžią 
Kaune formuojant, aišku kad 
atsakomingesni žmonės, tarpe 
jų ir valstybės prezidentas, ge
riau pasitraukė iš kelio ir iš
vengė žiaurių pasekmių: juk 
tankiai po tokių nelaimingų 
įvykių senieji valdžios nariai 
esti apkaltinami, areštuojami 
ir šaudomi. Ar žmogus dirbęs 
savo šaliai visą amžį, jau tik 
tiek vertas kad senatvėje kiti 
jį tampytų, 'pasijautė laisvi ir 
dar didesnių pakurstomi ?

Prez. Smetona pernešė dide
les audras: ir Vokiečių bylą, ir 
vidujines partijų kovas ir su
kilimus, bet nebėgo. Jeigu da
bar pasišalino tai buvo svarbi 
priežastis, ir yra absurdas no
rėti, kaip nori musų komunis
tai, kad jis bėgęs į Rusiją, ne 
Į Vokietiją....

Ta Vokietija dabar komunis
tams yra tokia baisi, ir dėl to 
kad ji yra gyvas, tikriausias 
pavojus jų garbinamai “Matuš- 
kai Rusijai”, o ne Lietuvai.

Iš Lietuvos Hitleris atsiėmė 
tik suvokietintą Klaipėdą ir tą 
kraštą, o Sovietai lenda užvieš
patauti visoj Lietuvoj, kurioje 
jų kultūros jokio pėdsako neli
ko ir niekas nenori kad ir bu
tų likę. .. .

MIRIMAI
JUOZAS GRIGAS

Birželio 19 d. 6 vai. vakare 
mirė Juozas Grigas, nuo 907 E. 
130 St., 69 metų amžiaus.

Paliko žmona, Agota, duktė 
Elena, ir sunai: Edvardas ir 
Vincas.

Velionis buvo senas Cleve- 
lando gyventojas, iš Lietuvos 
paėjo iš Prienų.

PETRAS TAMULIONIS
Birželio 17 d. mirė, Petras 

Tamulionis, 62 m. amžiaus, nuo 
2507 E. 22 st. Pašarvotas pas 
Della Jakubs. Palaidotas Bir
želio 20, pamaldos atsibuvo Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Liko du sunai, Vladas ir Pe
tras, trys dukterys: Mrs. Ma
ry Ross, Mrs. Josephine Mar
kevičius, Mrs. Anna Inghram.

VYKSTA I RYTUS
Katre Miliauskienė ir duktė 

Adelaide, nuo 603 E. 97th st., 
Birželio 20 d. išvažiavo į Du
ry ea, Pa., dalyvauti vestuvėse 
p-lės Mortos Runskaitės, A. 
Miliausko seserėčios. P-lė Mi
liauskaitė giedos laike vestuvių 
iškilmių. Po to jodvi, aplan
kiusios gimines ir draugus ke
liaus į New Yorką pamatyti 
Pasaulinę Parodą ir aplankyti 
gimines ir draugus Bronxe ir 
Long Island.

Poni K. Miliauskienė yra gi
mus Ashley, Pa., Scrantono 
priemiestyje.

IŠSIDUODA KAMBARIS 
Privatiška ineiga, Lietuvių 
kaimynystėje, 7413 Superior 
avė. Suite 3.

VAŽIUOJAM Į DIRVOS PIKNIKĄ!

Kas gaus Dovanas 
KAIP NUVAŽIUOTI Į DIR

VOS PIKNIKĄ*
Štai jau ir atėjo Dirvos Ju- 

bilejinio pikniko diena — pik
nikas atsibus šį sekmadienį, 
Birželio 23, Joninių išvakarėje.

Svečių į pikniką atvažiuoja 
daug iš plačių apielinkių, net 
ir iš Pittsburgho. Pittsburgho 
veikėjas Juozas Virbickas pra
nešė kad keli automobiliai tos 
kolonijos Lietuvių atvažiuoja 
į Clevelandą dalyvauti Dirvos 
piknike ir aplankyti Clevelan- 
do Lietuvių Darželį.

Kitoje vietoje šiame Dirvos 
numeryje telpa paaiškinimas 
kaip surasti Lietuvių Kulturinį 
Darželį ir Dirvos pikniko vie
tą.

Šis Dirvos 25 metų jubileji- 
nis piknikas bus žinomoje vie-

toje, Ališausko Camp by-Heck 
(arba Palicmono farmoj), prie 
Grant Blvd. ir Lloyd road.

Nuvažiuoti visai netoli: au
tomobiliais važiuot Lake Shore 
Blvd. arba St. Clair avenue iki 
Lloyd road ir sukti į rytus į 
Grant Blvd. Ten pat pikniko 
vieta. Ten matysit ženklus.

Kurie automobilių neturi tie 
važiuoja ‘gatkevariu iki Euclid 
Beach, iš ten ima busą kuris 
nudažytas mėlynai, raudonai ir 
baltai. Tas daveža iki Lloyd 
Road. Iš ten daeiti į vietą ne
toli.

Prie pikniko ineigos visi už 
tikietus mokės po 25c.

DOVANOS piknike dalyvau
jantiems bus: kas iš toliausia 
atvažiavęs; didžiausiai piknike 
atvykusiai šeimai, seniausiam 
dalyviui, jauniausiam dalyviui 
ir daug kitų dovanų.

Delegatai Išvažiuoja į 
SLA. Seimą

Clevelando SLA. kuopų dele
gatai jau pasiruošę važiuoti į 
SLA. seimą Chicagoje. Vieni 
išvažiuoja šį penktadienį, apsi
lankys Tabor Farmoje pas J. 
J. Bačiuną, iš ten vyks į Chi- 
ęagą. Kiti išvažiuos sekmadie
nį tiesiog į Chicagą.

Trečiadienio vakare, p. Kar
pių namuose įvyko delegatų iš
leistuvių vakarėlis, dalyvavo 
delegatai, SLA. 14 kuopos val
dybos nariai ir veikėjai.

Nuo 14-tos kuopos važiuoja: 
Jonas ir Ona Brazauskai, K. S. 
Karpius, Dr. S. T. Tamošaitis. 
Elena Klimienė, Povilas Vasi
liauskas, Jonas Verbyla.

Įstatymą Tempia ant 
Savo Kurpalio

Ohio valstijos legislatura su
šaukta specialiai sesijai. Tai 
vra pirmutinė dabartinio gu
bernatoriaus sušaukta. Bet ji 
sušaukta nutempti rinkimų įs
tatymą ant sau patinkamo kur
palio. Lapkričio mėnesį įvyks 
šalies ir valstijos valdžių rin
kimai. Republikonai sumanė 
pakeisti rinkimų įstatymą at
skiriant prezidento rinkimo la
kštą nuo valstijos kandidatų 
sąrašų. Mat, Republikonai ti
ki kad Roosevelt šiuos rinki
mus laimės, o su juo ir kiti vi
si Demokratai gali laimėti jei 
kandidatai bus viename sąraše. 
Taip buvo balsuojama per dau
gybę metų, bet dabar Republi
konai bijo pralaimėti.

Be to, specialis posėdis tars 
biednųjų šelpimo klausimą ir 
ir žada didinti senatvės pensi
jas nuo $30 iki $40 mėnesiui.

»165 NAUJI PILIEČIAI. 
Pereitą penktadienį, Clevelan- 
de gavo pilną Amerikos pilie
tybę 165. ateiviai. Jų tarpe ke
li Lietuviai tapo šios šalies pi
liečiais.

® CLEVELANDO didž i ų j ų 
dienraščių — Press, Plain Dea- 
ler ir News — pardavėjų strei
kas užsitęsė į antrą savaitę, 
ir tie laikraščiai gatvėse visai 
negalima gauti pirkti. Dien
raščių pardavėjų šimtai taip 
sakant liko be darbo. Parda
vėjų reikalavimą didesnio atly
ginimo nuo parduodamų laik
raščių jų leidėjai atmetė.

• ĮVES BUSUS. Gatvekarių 
kompanija susitarė su miesto 
valdyba įvedimui E. 30 ir E. 
79 gatvių linijose, kur dabar 
vaikšto seni gatvekariai, nau
jus moderniškus busus pasa- 
žierių vežiojimui. Be to gat
vekarių kompanija užleis viso 
31 mylią savo bėgių, kurie bus 
išimti iš miesto gatvių ir ten 
kur reikės, bus leidžiama busai.

• RAUDONOJO KRYŽIAUS 
parėmimui Clevelande iki per
eitos savaitės pabaigos surink
ta jau $153,000 ir aukų vis dar 
gaunama.

Clevelanre norima sukelti 
kvotą iš $480,000 prie visoje 
šalyje nunvatytos sukelti $20,- 
000,000 sumos Europos civili
nių karo nukentėjusių žmonių 
šelpimui.

• TRAFIKO nelaimėse Cle
velande iki šios savaitės pra
džios jau suvažinėta 53 asme
nys. Pernai per tiek pat laiko 
žuvusių buvo 45.

PHONE: ENdicott 4486

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

SOFTBALL PLAYERS, MANAGERS, 
ATTENTION!

DUBOIS, PA. — If war is to 
come to the United Statės, a cer- 
tain group of Lithuanian-American 
athletes are hoping it doesn’t come 
before August. And here’s the rea- 
son why . . .

The third annual Easter Division 
play-off games of the National Lith- 
uanian Šoftball Tournament, under 
the auspices of the American-Litb- 
uanian Athletic Association and the 
DuBois Lithuanian Athletic Associa
tion, will be held in DuBois, Penn- 
sylvania, Saturday and Sunday, July 
20 and 21.

And what a time it promises to 
be . . .

Two full days of top-noteh soft-

balling, two complete days of fun: 
frolic and care-free “struttin’ ” and 
among friends, relatives and fellow 
Liths.

Notices have been mailed Amster- 
dam and Niagara Falls, N. Y., to 
Dayton and Cleveland, Ohio, Detroit. 
Wilkes-Barre, Duųuesne and Pitts- 
burgh. .

The event is a month away — 
time enough for any team or pro- 
posed outfit to organize and get 
in shape. Players, managers, or 
fans, interested in further details. 
write: George R. AVaylonis, 817 
W. W-ashington Avenue,, DuBois, 
Penna. Watch these columns for 
future announcements.

G.R.W.
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AN OCCASION OF 
PLEASURE -

Dirva’s Annual Picnic
Sunday, June 23 
Camp by-Heck

Heads are bent and faces are 
pinched these days, and why should 
fhey be othervvise? On the radio, 
between programs, we are bom- 
barded with war scares. In our 
daily nevvspapers we are hit smack 
in the eye, night after night with 
larger and bolder headlines, dis- 
closing sadder events then we have 
read in many a year.

Of course it’s necessary to be 
informed, būt why all this un- 
necessary burdening, events will 
happen regardless of whether we 
are informed up-to-the-minute or 
not. Let’s cheer-up, let’s laught 
and be gąy, it’s summer, with all 
the šame glories and benefits. Let’s 
pack up this Sunday and drift back 
to our old friends.

What is meant is . . . let’s take 
the family and a few friends to 
the DIRVA PICNIC! Even if you 
want to rėmam morose over world 
events, your worries will just nat- 
urally be dissipated. You’ll drink, 
eat, laugh and sing, because here 
wili be all your old friends and 
neighbors. That alone makes one 
forget his own troubles, būt there 
will be plenty of other things to 
make you glad you’re alive.

Prizes, of all kinds, contests of 
various nature, dancing throughout 
the cool lovely evening. Group 
singing in various corners of the 
old picnic site. Give yourself and 
family a break, get out in the 
country, where the cows moo and 
the frogs croak.

The date is this Sunday, JUNE 
23rd. The place is the scenic and 
near-Cleveland situated CAMP-BY- 
HECK; The admission for a day 
of good fun is too small to men- 
tion. Let’s pack up our troubles 
in our old picnic basket and have 
one complete day of FUN.

REIKALINGA MOTERIS 
namų darbui, paprastam val
gių gaminimui, apvalymui, tik 
du šeimoje; turi būti patikima. 
Telefonuoti po 8 vakare.

WEstlake 514-W.

President of Fan Club

Young and attractive, Alice Kar- 
pies, daughter of Mr. and Mrs. 
Anthony Zdanis, 1146 Dalias Road, 
is a movie star fan of a different 
nature. Miss Karnies organized a 
fan club, with regular meetings and 
officers. The purpose of this club, 
name of which is “Stanley Brown 
Club” is to write and encourage 
their particular movie actor on to 
success, and have the thrill of re- 
ceiving first hand information, let- 
ters, and photograDhs of all said 
stars activities. Incidentally, be- 
sides bmng active nresident of this 
club, Alice also edits a fine journal, 
which appears monthly, concerning 
activities of members and stars.

TOURING AMERICA
Miss Sophia Kane accompanied 

by several of her ladv friends are 
vacationing and touring thru the 
various statės of interest in the 
United Statės. So far they have 
visited the Grand Canyon. Yosemite 
Park. Boulder Dam and the Califor- 
nia Fair.

JOSEPJ4 KODRIC
GEROS RŪŠIES MĖSINĖ IR 

VISOKIŲ GROSERIŲ 
PARDUOTUVĖ

1307 Addison Road
Duosiu 10% nuolaidą kas atsi
neš šį skelbimą ir pirks sau vi
sokių reikmenų čionai. (31)

Telef. HE. 3365

| EVA’S 
į DRY CLEANING 
į Senas Drapanas padarom 
f kaip naujas, išvalom ir 

sutaisom.

X I
1vi į£ Paimam iš namų ir pristatonu£ 

gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telefonas: HEnderson 1919
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f t v

Dabar Laikas
ĮSIGYTI VASAROS REIKMENIS
Jau gatavi jums

Maudymosi Kelnaitės
Vilnonės ir Lastex, Rayon 
Satin Lastex, gražių pavida
lų, su diržais ir viskuo

$į oo ir $į-45
Vaikams maudymosi kelnai
tės su diržu ir kt. 69c

Vėrams Vėsus Vasariniai
SPORT MARŠKINIUS 1.00 
vėsus karštame ore
Visokių pavidalų, su ir be 
apikaklių, balti ir spalvuoti
Vyrams ribbed sportiniai 
marškiniai, trumpos 50c 
rankovės, apvali kaklai
VYRAMS puikus bryžiuoti 

UNION SIUTAI 97c

Jau pats laikas 
Šiaudinėms Skrybėlėms 

pilniausias pasirinkimas 
Vyrams ir Vaikinams 

ir q -95 
Vyram lengvos vasarai 24c 
kepuraitės

Vyrams 2 šm. Sanforizuoti 
SLACK SIUTAI 

ko jums labiausia reikia vė
siam dėvėjimui, tiktai po 

$2-95 ir $3.95

Vasariniai kaklaraiščiai 65c 
Šilk, Crepe, Shanting

• 2 už $1.25
Vyrams Vasarinės 25c 
kojines, visokių spalvų

DYKAI Eagle Stamps su kožnu pirkiniu 
už 10 centų ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Avenue

Let movie makeup wizards make 
their brags about vvorking on the 
best known faces in the world. The 
RKO Radio prop department now 
can go them one better. It has 
been called on to make up the fące 
of dame nature.

It happened with Director Robert 
Stevenson took his “Tom Brovąi’s 
School Days” company on location 
at Lake Malibu, in the costal moun- 
tains forty miles north of Holly- 
wood. Centrai seųuences was to 
protray Jimmy Lydon as “Tom 
Brown” fishing for bass.

Chief reason for section of this 
location was because of large and 
overhanging boulders by the lake 
shore, said to resemble the fishing 
spot near England’s Rugby, locale 
of the screen play. ,

Būt Stevenson, himself an Eng- 
lishman, studied the roeks on arri- 
val with a dubious glance. Final- 
ly he said:

“The coloring isn’t quite correct. 
I remember the English roeks pret- 
ty well. They should be thus and 
so”—he went into technical des- 
criptions of veining and tint.

So he marshalled his prop de
partment, armed them with paint 
buckets and brushes, and—made up 
the roeks.

« «
The vogue for anniversary edi- 

tions of newspapers has a by-pro- 
duet in the freųuent reprinting of 
fac similes of earlier editions, fifty 
years old or older, so that readers 
may glean items of historical in-

p E R R Y’ S

VVINE HOUSE
7205 Wade Park Avė. ENd. 9276

TĖMYKIT MUSŲ SPECIALS

Specialis
IŠPARDAVIMAS

PENKTADIENIAIS IR ŠEŠTAI).
6% ALUS — 1.65 CASE

Mes turim kelių rūšių geriausio 
stipraus alaus—6 buteliai 45c.

Taipgi laikom visokį vietinį alų. 
Sustokit pasiimt kokio tik norit. 
Pasirinkimas iš 55 įvairių rusių.
Užlaikome 25 rūšis tyro Kali
fornijos vyno, 85c gal. ir aukš.

Taip pat mes dar turim kelis šim
tus dėžių Bock Beer, pasiimkit 
patys.

terest and make comparisons of 
the paper of 1890, let us say, with 
the paper of today.

The difference is startling. If 
one looks beyond historical interest 
for something to admire i n the old
er papers, he may be intrigued by 
a certain free and easy air, the 
casualness of items in vvhich per
sonai reputations are involved, the 
frank belligerance of he editorial 
page. Jt is uossible to form the 
impression that the older paper, 
with all its imperfections, may have 
been eloser to its reader than the 
more recent produet.

¥ Ą'

There’s something terrifying about 
a silent woman.

We’d make more friendly sočiai 
calls if we didn’t have to play with 
so many dogs, admire so many 
children, and look at so many of 
our hosts’ movies.

To be Married
Miss Albina Žilinskas and Mr. 

Dominic Rakauskas will be joined 
in. the holy statė of Matrimony at 
St. Thomas Acųuinas Church. The 
couple have chose then date of 
Saturday, June 29th, just barely 
making Miss Žilinskas the prover- 
bial June bride* Reception for rela
tives and elose friends will take 
place at St. Nicholas Hali.

DIDELE LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakaitis Pharmacy 

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Avė.)

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

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

PUOŠTI

į Lietuviška Didele Išdirbyste
= Langams užtraukti Blindų (Shades)

Į VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI

= SAVO LANGUS SU

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

1 STATĖ WINDOW SHADES
= HEnd. 2119 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. i
MiimmmiimiinimmiiiiiiimmiigiiiimmniiniiiKmiiiiimiiiiiiiiinimiimiiiiiih*
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P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairios apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

| The Wilkelis Furniture Co. |
| Rakandų Krautuvė
S 6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343 E
| N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS =
H Savininkas Vedėjas
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii?
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