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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

UŽSAKĖ PARAKO Už 
20 MILIJONŲ. Federale 
valdžia karo reikalams už
sakė parako už 20 milijonų 
dolarių, dirbtuvėj kuri dar 
nėra išhudavota, Charles- 
ton, Ind. Ta dirbtuvė sta
toma už $25,000,000.

Valdžia padarė milijoni
nius užsakymus įvairioms 
karo reikmenims dauge
lyje kitų išdirbysčių.

Be to bus statoma kiti 
parako ir amunicijų fabri
kai paskirose šalies dalyse.

PLIENO darbai pakilo 
iki 88.2 nuoš. normalio — 
pirmą kartą taip aukštai 
po pereito Gruodžio mėne
sio.

PENNSYLVANIJOJ su 
pagalba WPA viešų darbų 
darbininkų ir pinigų, per 
metus laiko iki Birželio 1 
d. išstatyta 1700 mylių ke
lių. Tuose darbuose <^rbo 
apie 33.000 darbų ; b-* 
pati valstija į tuos darbus 
įdėjo 15 milijonų dolarių 
savo pinigų.

MEKSIKOJE, 50,000 ge
ležinkelių darbininkų suti
ko dirbti už mažesnes al
gas išgelbėjimui geležinke
lio iš finansinės pražūties.

Prez. Gardenas 1938 me
tais geležinkelio linijas pa
vedė patiems darbininkams 
operuoti, bet jie nuvėrė į 
milijonines skolas.

JAUNIMO šelpimui bė
gyje 1940-41 mokslo metų 
valdžia per Jaunimo Admi
nistraciją paskyrė $26,- 
240,000. Tie pinigai pada
linami tarp 48 valstijų.

Pašalpas gaus mokslus 
einanti šimtai tūkstančių 
studentų.

RUMANIJOJE derlius 
šią vasarą, kaip praneši
mai rodo, bus tik trečdalis 
normalio. Jugoslavijoj ir
gi derlius toks prastas kad 
sako ta šalis turės impor- 
tuotis grudus duonai.

MIŠKO gaisrais Idaho 
valstijoje prasiplėtė per 
18,000 akrų laukų ir 2000 
akrų miško. Žuvo šimtai 
galvijų, sudegė 50 ūkių su 
javais.

HAVANOJE p r a sidėjo 
Amerikos respublikų atsto
vų suvažiavimas aptarimui 
bendro apsigynimo ir pre
kiavimo. Suv. Valstijų at
stovas Hull ųtvyko su pa
siūlymais paremti tų šalių 
prekiavimą finansiškai, iš
vengimui Vokiečių įsiverži
mo su savo gerybėmis.

KANADOJE plinta min
tis apie susivienijimą su 
Suv. Valstijomis geresnei 
apsaugai ir bendrai gero
vei. Jeigu Britų' salos bu
tų Vokiečių išnaikintos. 
Kanadiečiai norėtų glaus
tis prie Suv. Valstijų.

LIETUVA PAVERGTA Kraštas RandonyjŲ apvagiamas
Kaunas, Liepos 21. — Šiądien liaudies sei

mas pirmajame iškilmingame posėdyje paskelbė 
Lietuvą socialistine Sovietų respublika ir priėmė 
deklaraciją, kuria prašoma SSSR aukščiausi ta
ryba priimti Lietuvą Sovietų Sąjungon Seka
mais seimo dienotvarkės punktais bus svarstoma 
žemės klausimas, bankų ir stambiosios pramonės 
nacionalizacija. Liaudies vyriausybei seimas iš
reiškė padėką, pasitikėjimą ir paprašė eiti parei
gas kbl liaudies seimas sudarys naują vyriausybę 
pagal naująją konstituciją.

Nuo Redakcijos: ši žinia iš Kauno yra ne keno 
nors išmislas, bet pačių komunistinės valdžios narių at
likto Lieuvos išdavystės akto paskelbimas. Lietuva pa
jungiama Sovietams, Sovietų kariuomenių prievarta, be 
abejo. Tas “iškilmingas posėdis”, tas paskelbimas Lie
tuvos sovietų respublika ir “prašymas” priimti Lietuvą 
sovietų sąjungon yra tai išdavikų atliktas aktas, sulyg 
Maskvos komisarų padiktavimo.

Sekantis to “seimo” žingsnis yra: užgrobimas ban
kų ir biznio įmonių, atėmimas iš jų savininkų, arba “na
cionalizavimas”. Taip pat pasielgia ir su žemėmis — 
viskas ką žmonės savinosi, atimama. Lietuva tokiu 
budu Maskvę ^auditu APIPLĖŠIAMA.

BRITAI ATSISA- IMS VYRUS KARO 
KO TAIKYTIS TARNYBON

Londonas, Liepos 23. — 
Hitleriui savo ilgoje kalbo
je Berline pereitą savaitę 
pasiūlius Britanijai prašy
ti taikos, o jei ne tai lauk
ti žiauraus Vokiečių puo
limo, į tai Britų vyriausy
bė atsakė jog “kariaus to
liau”.

Tokį atsakymą gavę, na- 
ziai pradėjo organizuoti 
visus galimus budus Bri
tanijai sumušti. Italija ir
gi pasiruošė smarkiau už
puldinėti Britus Vidurže
mio juroje ir Afrikoje.

Vokiečių lėktuvai pradė
jo smarkius puolimus Bri
tanijos industrinių centrų 
ir pajūrio uostų. Anglai 
savo lėktuvais užpuolikus 
atmušinėja ir daro puoli
mus Vokiečių kariškų cen
trų.

Britanija tuojau pakelė 
savo piliečiams taksus su- 
darymui $13,868,000,000 
šalies gynimo biudžeto ir 
ėmėsi kitų žygių ruoštis 
atkakliam karui.

Britų užsienių sekreto
rius pareiškė: “Niekad ne- 
priimsim šį naują Hitlerio 
siūlomą pasaulį.... nesu- 
stosim kariavę iki musų ir 
kitų saugumas bus užtik
rintas”.

Vokiečiai pasiruošę pa
naudoti visus žiauriausius 
užpuolimo budus Britams 
pamušti.

Vokiečių spauda kaltina 
Rooseveltą už tokį Angli
jos atsinešimą į dabartinę 
Europos padėtį — kam at
meta Hitlerio taiką.

JAPONIJOS naujas ka
binetas pasireiškė už laiky
mąsi išvien su Romos-Ber- 
lino diktatoriais ir nori pa
sinaudoti galimybės pasi
grobti Europos šalių pra
laimėjimu, kurias Vokieti
ja nugali.

Washington, Liepos 24. 
— Skubiai ruošiama įsta
tymas draftuoti Amerikos 
karo pratimams vyrus — 
pirmas šaukimas 400,000 
vyrų manoma jau pradėti 
'Rugsėjo 1 d. Registruotis 
turės vyrai nuo 18 iki 45 
metų amžiaus. Karo pra
timams bus imami tarp 21 
ir 31 metų amžiaus.

F VOKIEČIAI šaukia kon
ferenciją aptarimui Balka
nų ramybės. Šaukia Slo
vakijos atstovus. Vengrija 
tikisi gauti dalį Rumanijos 
greitu laiku.

VOKIEČIAI savo oro ir 
submarinų puolimais Bri
tų laivų sako nuskandinę 
31,000 tonų laivų bėgyje 
48 valandų.

PRANCŪZIJOJE prasi
dėjo savųjų persekiojimas, 
V o kiečių įsakymais: buvęs 
premjeras Deladier suim
tas ir bus baudžiamas už 
pradėjimą karo prieš Vo
kietiją. Kaltinamas jis už 
pradėjimą karo ir pralai
mėjimą...,

ŠIMTAI MIRĖ nuo, kar
ščio tiesioginai ir netiesio- 
ginai, kuomet per savaitę 
laiko Suv. Valstijose užsi
tęsė dideli karščiai. Tem
peratūra vietomis pasiekė 
100 laipsnių.

ISPANIJOJ pradėjo ro
dytis Vokietijos kareivių. 
Gal bus ruošiami jie pulti 
Britus Gibraltaro uolose ir 
užimti Gibraltarą. Vokie
čiai Ispanijon ineina per 
Prancūziją.

SUOMIJOJE duota lei
dimas veikti Tėvynainių 
organizacijai, kuri skaito
ma fašistinė. Iki šiol jai 
gyvuoti buvo draudžiama.

LIETUVOS MINIS-
TRO PAREIŠKI

MAS
LONDONAS, Liepos 23. — 

Lietuvos ministras Britanijai 
B. K. Balutis, kartu su Esti
jos ir Latvijos ministrais, 
kreipėsi i Britu vyriausybę 
su pareiškimu nepripa ž i n t i 
Sovietų užgrobimo tų šalių. 
Tą be abejo padarė ir kitose 
šalyse esanti tų šalių minis
trai. Iš jų vargu kuris suti
ko su Lietuvos nepriklauso
mybės užsmaugimu.

y-

Washington, D. C., Liepos 
22 d. — Lietuvos ministeris 
Suv. Valstijoms Šiądien įtei
kė Amerikos Vyriausybei me
morandumą sąryšyje su So
vietų Rusijos veiksmais Lie
tuvoje. Lietuvos pasiuntiny
bės vėliava visą dieną buvo 
pusiau nuleista.

Būtinai yra reikalinga vi
suomenės talka, vienybė ir 

aktingumas.
Lietu vos . - i u ritiny be

Washingtone.
# * #

Iš šito pranešimo matome 
kad Lietuvos Pasiuntinybė ne
sutinka su Sovietų okupacija 
ir priverstinu Lietuvos prijun
gimu prie Maskvos imperijos.

Panašiai padarė ir Latvijos 
Pasiuntinybė. Jas paseka ir 
Estijos Pasiuntinis.

Jau prieš savaitę laiko Suv. 
Valstijų valdžia išleido uždrau
dimą išduoti tų Baltijos kraštų 
kreditus Maskvos Įsteigtoms 
tų šalių valdžioms.

NEPRIPAŽYSTA
UŽGROBIMO

Washington, Liepos 23. — 
Suv. Valstijų sekretoriaus par
eigas einąs Sumner Welles iš
leido pasmerkimą Sovietų gro
bikiško žygio—prijungimo tri
jų Pabaltijo valstybių, Lietu
vos, Latvijos ir Estijos.

Formaliame pareiškime, pa
tiektame spaudai, Welles pa
reiškė :

“Suvienytų Valstijų žmonės 
yra priešingi plėšikiškiems žy
giams ar jie pravedami jiegos 
panaudojimu ar pagrąsinimu 
jiega”.

Nors tų trijų šalių komunis
tiški seimai nubalsavo vienytis 
su Rusija, Suv. Valstijos po se
novei pripažins tų Baltijos ša
lių ministerius kaipo ministe- 
rius valdžių kurios tapo nuslo
pintos.

RAUDONASIS 
TERORAS

Pabaltijo šalyse Įvestas rau
donųjų teroras. Iki šiol nu
kentėjusių skaičius dar neper- 
didžiausias. Priimta GPU (So
vietų slaptoji policija) meto
dai. Visus areštus vykdo vy
rai užsirišę ant rankovių rau
donus raikščius. Areštai at
liekami daugiausia tarp vidur
nakčio ir 4 vai. ryto. Suimtie-

Lietuvos Nepriklauso
mybe Palaidota

Štai Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo Aktas, 
padarytas ir paskelbtas pasauliui Vilniuje Vasario 
16 d., 1918 metais, kuris Sovietų raudonų despotų ir 
savų Lietuvių išdavikų tapo palaidotas:

“Lietuvos Taryba savo posė
dyje vasario 16 d. 1918 m. vienu 
balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, 
Vokietijos ir kitų valstybių vy
riausybes šiuo pareiškimu:

“Lietuvos Taryba, kaipo vie
nintelė lietuvių tautos atstovy
bė, remdamos pripažintaja tau
tų apsisprendimo teise ir lietu
vių Vilniaus konferencijos nuta
rimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 
metais, skelbia atstatanti nepri
klausomą demokratiniais pama
tais sutvarkytą Lietuvos valsty
bę su sostine Vilniuje ir tą val
stybę atskirianti nuo visų vals
tybinių ryšių, kurie yra buvę su 
kitomis tautomis.

“Drauge Lietuvos Taryba pa
reiškia, kad Lietuvos valstybės 
pamatus ir jos santykius su ki
tomis valstybėmis privalo galu
tinai nustatyti kiek galima grei
čiau sušauktas steigiamasis sei
mas, demokratiniu budu visų jos 
gyventojų išrinktas.

“Lietuvos Taryba pranešdama 
apie tai ........................ vyriau
sybei, prašo pripažinti nepri
klausomą Lietuvos valstybę.

“Vilniuje, vasario 16 d. 1918 m.
Dr. J. Basanavičius, S. Banaitis, M. Biržiška, 
K. Bizauskas, Dr. J. šaulys, Pr. Dovydaitis, 
J. šernas, A. Smetona, J. Rainys, P. Klimas, 
S. Smilgevičius, J. Staugaitis, A. Stulginskis, 

D. Malinauskas, J. Vailokaitis, J. Vileišis, 
VI. Mironas, S. Narutowicz, Alfonsas Petrulis, 

K. šaulys.”

Lietuvos Laisvės 
Stovyla Kaune

SMETONA TUR
TU NETURI

C-

Dirvos Redakciją pasiekė ži
nios kurios užginčija kairiųjų 
paskleistus melus buk Prezi
dentas A. Smetona pasišalin
damas iš Lietuvos išsivežė val
stybės pinigų, ir buk jis turįs 
kur ten dvarus, plantacijas ar 
užsienių bankuose pinigų pa
sidėjęs. Tokių turtų Smetone 
neturi nei savo nei savo žmo
nos vardu. Jis buvo pasiryžęs 
savo šalyje gyvenimą baigti, 
šalyje kuriai tarnavo su pasi
šventimu ir niekad nesvajojo 
kad turės ją apleisti.

Buvęs Lietuvos Prezidentas 
ir Tautos atgimimo kovotojas 
Smetona su šeima skubomis 
išvažiavo iš savo tėvynės, ir 
neturi net rytojaus dienai ma
žiausių sutaupų.

ji, vyrai, ir kartais moterys ir 
vaikai, prikeliami, susodinami 
į automobilius ir išvežami.

Giminių ir draugų klausinė
jimai apie išvežtuosius būna 
be pasekmių. Išvežtieji dau
giau jau negryžta. Kai kurie 
suimtųjų, sakoma, išvežami Į 
Rusijos gilumą.

PRAŠO’ STALINO 
KONSTITUCIJOS
KAUNAS, Liepos 20 d. — 

Liaudies seimas šaukiamas 21 
Liepos. Visame krašte vyksta 
rinkimai Į darbininkų valstie
čių darbo inteligentų tarybas.

Reikalaujama Stalino kon
stitucijos. Prašoma Sovietų 
aukščiausioji Taryba priimti 
Lietuvą į Sovietų Sąjungos 
narius.

(Nuo Redakcijos: šis prane
šimas iš komunistinės vyriau
sybės Kaune parodo dar vieną 
komediją kokią vykdo raudo
nosios armijos ginklais Mas
kvos valdovai Lietuvoje. Tas 
“reikalavimas” Stalino teroriš- 
kos konstitucijos, “prašymas” 
priimti Lietuvą į Sovietų Są
jungos narius sufabrikuotas 
ir komunistų mitinguose pra
vestas. Kaip jau paskiausios 
žinios skelbia, tas “prašymas” 
išpildytas — Lietuvos “seimas” 
nutarė prijungti Lietuvą prie 
Sovietų. ...)

BRITŲ uostuose rekvi
zuojami karo reikalams vi
si buvę Prancūzijos laivai.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

STAMBIEJI Lietuvos . ūki
ninkai prieš raudonosios armi
jos Įsiveržimą į Lietuvą buvo 
pradėję pirkti žemės ūkio ma
šinas ir gerinti ūkio kultūrą. 
Prie to privedė ir aukštos ūkio 
darbininkų algos bei darbinin
kų stoka, ir ūkininkai pradėjo 
kreipti didesnį dėmesį Į ūkio 
mechanizavimą.

PRIEŠ NAUJOS TVARKOS 
įsiveržimą Lietuvon, buvo su
planuota Gedimino kalnui, ir 
piliai tvarkyti darbai ir paskir
ta komisija švietimo Ministe
rijos žinioje. Gedimino kalnas 
kaipo tautos šventovė rengta
si puikiai ištaisyti. Dabar tie 
darbai pastumti Į šalį.

•

BIRŽŲ apielinkėje šį pava
sarį ypatingai buvo juntama 
pašaro stoka. Del pašaro sto
kos — nes praeitais metais 
neužderėjo dobilai ir pievos — 
daugelis ūkininkų turėjo par
duoti ir ' geriausius gyvulius, 
nes per žiemą neturėjo kuo jų 
maitinti.

•

PRAEITOS žiemos didieji 
šalčiai, kaip miškų departa
mentas vėliau į pavasarį surin
ko žinias, vietomis pakenkė ir 
miškams. Nuo šalčio nušalo 
spygliai, pumpurai ir augliai. 
Ypač nuo šalčių nukentėjo 
spygliuočių veislių medžiai, 
daugiausia eglės. Medžiai ku
rie smarkiai nušalę, palaipsniu 
nudžiūvo. Vietomis nušalo iki 
60 nuoš. spyglių, šie medžiai 
iškertami.

LIETUVOS AIDE Birželio 9 
d. buvo įdėta pranešimas kad 
“atvyksta apie 15,000 Lietuvių 
iš Sovietų Sąjungos”. Tai bu
vo gavę teisę gryžti į savo ša
lį karo pabėgėliai, kurie pasiša
lino kai Vokiečiai užpuolė po 
Lenkais buvusias Lietuvos da
lis.

•
SU VASARA į Lietuvą at

vyksta ir kasmetinis jos paly
dovas perkūnas. Kaip kiekvie
ną vasarą taip ir šią jis prida
rys kraštui nemaža nuostolių. 
Dar kaip reikia nei neatšilo, o 
perkūnas jau spėjo kelis žmo
nes nužudyti bei padegti ke
lis ukius.

•

PREZ. A. SMETONA rengė
si padaryti oficialį apsilanky
mą sostinėje Vilniuje Birželio 
23 d., kaipo Valstybės Prezi
dentas, bet komunistams už
grobus Lietuvą jis tos dienos 
nesulaukė — turėjo apleisti 
savo tėvynę ir gauti ramesnę 
prieglaudą kaimyninėje Vokie
tijoje.

•
ŠYMET per pirmus keturis 

mėnesius iš Lietuvos emigravo 
116 asmenų, iš jų 5 Lietuviai 
ir 111 žydų. Pernai per tą 
laiką emigravo 275 žmonės, jų 
tarpe 77 Lietuviai ir 195 žy
dai. O 1938 m. — 301 asmuo, 
kurių 163 Lietuviai, 164 žydų. 
Del Europoje išplitusio karo 
šymet išeivybė buvo maža, o 
dabar visai negalima.



DIRVA

PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

PABĖGO SU PINI
GAIS

savo gyveni- 
Alice Quatro,
Jie apsivedė 
Bet štai šio- 

nuotaka dingo

CASTLE SHAN'NON, Pa.— 
(Pėter Karkalla, 40 m. amžiaus 
senbernis, sumanęs vestis, ne
trukus surado ir 
mo draugę, tūlą 
34 m. amžiaus. 
Balandžio 16 d. 
mis dienomis jo
iš namų, ir kartu dingo $9000, 
kuriuos namie paslėpus laiky
davo jo motina. Jaunoji pa
bėgo su kitu vyru. Vėliau bet 
ji atsirado Pittsburghe, para
šė savo vyrui laišką, paminė
dama kad sutiks sugryžti, nes 
nuo to kito vyro gavo mušti, 
g 11 būt už nedavimą jam pi
nigų.

Apie 
mergi- 
amatų

MOKINASI DARBŲ. 
1600 * j aunu vaikinų ir 
nų Įsirašė į speciales 
mokyklas Pittsburgho distrik-
te, kur jie bus paruošti specia- 
liams šalies gynimo darbams 
industrijose. Tie darbininkai 
yra iš WPA darbininkų eilių.

STREIKUOJA. La Belle iš- 
dirbystėj priklausančioj Cru- 
cible Steel Co., kilo streikas ir 
800 darbininkų liko be darbo 
delei nesusipratimų tarp kom
panijos- ir CIO. plieno darbi
ninkų unijos skyriaus. Strei
kas kilo dėl keturių darbinin
kų kurie buvo neunijistai.

Nusižudė dėl Meilės
Baldwin priemiestyje, tūlas 

J. K. Spencer, 26 m. amžiaus, 
persiskyręs su savo žmona ir 
tėvas dviejų vaikų, įsimylėjo 
į merginą Dormonto dalyje ir 
norėjo ją vesti. Bet ji jo mei
lės nepriėmė. Taigi jis atva
žiavęs automobiliu prie jos na
mų, gatvėje pasistatęs auto
mobilį, įvedęs dujoms iš moto
ro sueiti į vidų paipą ir užsi
daręs viduje, parašęs atsisvei
kinimo raštelius savo mylima
jai ir savo motinai nurodymą 
kad jam mirus į jo rankas įdė
tų tos mergelės atvaizdą, nu
sinuodijo. Už tūlo laiko išėjus 
į gatve ta mergina rado jį au
tomobilyje negyvą.

Smulkios Žinios
Goodrich gumų dirbtuvė 

vo didelį valdžios užsakymą 
padaryti guminių reikmenų — 
nežinia ar tas reikmenis dirbs 
Akrone ar kitose valstijose. 
Mat, ši kompanija savo dirbtu
ves turi ir kitur. Jei Akrone 
dirbtų, daug pasigerintų dar
bai.

General gumų išdirbystė po 
streiko pradėjo geriau dirbti. 
Suėmė senus atleistus darbi
ninkus atgal į darbus ir paėmė 
kiek naujų, jaunų. Darbinin
kai džiaugiasi tuo.

Prieš pora savaičių nežino
mu budu tapo nušautas savo 
ofise Dr. Miller. Užmušėjas 
paspruko. Laike jo nušovimo 
jo ofise buvo ir jo žmona. Po
licija pradėjus tyrinėjimą tos 
žudystės, klausinėja ir dakta
ro žmoną, kuri savo liudiji
muose nuolat kalba kitaip. Ji 
tapo suimta ir nuvežta į Cle- 
velandą specialiams detektivų 
tardymams.

S. Norkienė su dukteria lan
kėsi pas savo seserį ir švoge- 
rį Warren, Conn.

Pas biznierius J. Gari jonus 
ir P. Gaškus lankėsi buvę Ak- 
roniečiai, A. Petrulevičiai, iš 
Detroito. Jie atlankė kitus sa
vo draugus, Janickus, Rokus ir 
Termėnus.

Pas Albertą Daukintį lankė
si jo žmonos švogeriai su žmo
nomis, iš Pennsylvanijos.

P. Paulauskas su žmona, iš 
Boston, Mass., lankėsi pas P. 
Ražukus. Jie atlankė ir P. 
Sederį, gyvenantį ukėje palei 

• A kroną. 'Paulauskas pirmiau 
■ yra gyvenęs Akrone. Atvažia

vo čia aplankyti draugus, ku- 
lrių pasiilgo.

Akrono 
vasaros 
prigeria.

, taria tėvams prižiūrėti vaikus 
ir nurodyti kaip elgtis nuėjus 

Į prie vandens. Mat, Akrone ir 
, apielinkėj yra 17 nedidelių eže- 
. rų, yra vietos kur prigerti.

Kalnas.

ga-

UŽDARBIAI PADIDĖJO

PHILADELPHIA. — Fede- 
ralio Rezervo Bankas skelbia 
kad per Birželio mėnesį visoje 
Penna. valstijoje darbuose dir
bo 892,000, kas reiškia 7 nuoš. 
daugiau negu Birželio mėnesį 
1939 metais. Jų bendras sa
vaitinis uždarbis buvo $22,- 
100,000, arba 16 nuoš. daugiau 
negu metas laiko atgal.

žymiausias darbų pakilimas 
apsireiškė pastoviųjų reikme
nų industrijose, plieno, gele
žies, ir tūlose transportacijos 
šakose.

Audimo industrija 
jokio pagerėjimo, tik 
pagerėjo vyrų rūbų 
ir avalų darbai.

neparodė 
šiek tiek 
siuvimas

Tyrinėja Sprogimo 
Priežastį

PORTAGE, Pa. — Laido
jant Sonman kasykloje žuvu
sius darbininkus, kurių 63 su
tiko mirtį sprogime, valdžios 
atstovai pradėjo tyrinėti spro
gimo priežastis.

užima 
ploto.

• BERLINO miestas
24 ketvirtaines mylias 
Didysis Berlinas su priemies-
čiais, prasiplštęs ant 1376 ket
virtainių mylių.

• APSKAIČIUOTA kad obe
lių medžių Amerikoje esama 
apie 100 milijonų; Vokietijoje 
85 milijonai, Prancūzijoje 68 
milijonai; visame pasaulyje— 
apie 450 milijonu.ir svetimi givc/nvcii užjosiu

RYTIEČIAI UŽ VIDURINĖS SROVĖS 
SEIMO ŠAUKIMĄ

SEIMAS SIŪLOMA ŠAUKTI PHILADELPHIJOJE ARBA 
NEW YORKE — PER LABOR DAY, RŪGS. 1—2.

ATSIŠAUKIMAS Į TAUTIŠKAS ORGANIZACIJAS
IR VEIKĖJUS

TRUMPOS
ŽINUTES

(Iš Musų Laikraščių)
MIRIMAI

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

Amerikos Rytų Tautinių Veikėjų Centro komitetas įvyku
siame savo posėdyje Liepos 18 d. š. m. Brooklyn, N. Y., išklau
sęs savo atstovo pranešimo iš buvusios konferencijos laike SLA. 
seimo Chicagoje, ir taip pat pasitaręs su kai kuriais Tautinės 
Tarybos nariais, atsižvelgiant į dabartinę pražūtingą Lietuvos 
ne tik kaip Valstybės bet ir kaip Lietuvių Tautos būklę, nuta
rė skubiai šaukti visos Amerikos TAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ 
atstovų ir VEIKĖJŲ SEIMĄ, pradžioje RUGSĖJO, per LABOR 

DAY (Rūgs. 1—2).
Vieta siūloma New Yorkas arba Philadelphia, bet tuoj bus 

paskelbta kur tikrai SEIMAS įvyks.
Seimo tikslas: kuogreičiausia sudaryti iš visų pavienių vei

kėjų tautinių organizacijų bei draugijų vieną Tautinį Centrą, 
kurs galėtų kalbėti visos Amerikos Tautinės visuomenės vardu 
bei 
vos 
mo

• CHICAGO, III. — Lietuvių 
Vaizbos Butas rengia links

mą draugišką išvažiavimą sa
vo nariams laivu į MiLvaukee, 
sekmadienį, Rugpjūčio 4 d.

daryti bendrus pasitarimus su kitų srovių centrais Lietu- 
Nepriklausomybės ir Lietuvių tautos nuo pražūties gelbėji- 
reikalu. * 6
Prašome visų veikėjų ir tautiškų organizacijų valdybų šiuo

reikalu greitai imti žygių
A. R. T.

® WAUKEGAN, III. — Rugp.
18 d. rengiama Lietuvių Die

na ir Dainų Šventė Foss Par
ke. Rengia Lietuvių katalikų 
chorai. Dalyvaus ir Chicagos 
Lietuvių parapijų chorai.
® BROOLKYN, N. Y. — Čia

yra 
vykęs 
kuris 
Iš jo
Lietuvių tautos ir kalbant zjis 
tikrai žyduoja. Matyt komu
nistų atsiųstas agitatorius, žy
das.

SAILIS Juozas, 23 metų, mirė 
Liepos 11, McKees Rocks. 
'Pa. Čia gimęs ir augęs. Pa
laidotas su bažnytinėmis ap
eigomis šv. Marijos kapinė- 

moti- 
Buvo 

vyras, 
svarų, 
išplėšė

nubudime

at-iš Lietuvos nesenai
Rubinas Matusevičius, 

sako Lietuviams kalbas, 
vardo atrodo kad nėra

Sūnūs gi visai nesirgęs 
nuo išgėrimo šalto van- 
laike šilto darbo.
jam lengva

Lai 
šios šalies

ir paskirti savo atstovą į SEIMĄ.
V. Centro Rast. Pranas Narvydas.

©

gyventojų vaikai 
laiku maudydamiesi 
Miesto valdyba pa-

AMERIKOS PREKY
BA SU PIETŲ RES

PUBLIKOMIS 
PAKILO

lais-Amerikos išdirbystės, 
vos nuo Europos karo naštos, 
savo eksportus į Pietų Ameri
ką bėgyje praeito meto beveik 
padvigubino.

Komercijos Departamentas 
patiekia "žinias kad per Gegu
žės mėnesį pernai eksportuota 
į Pietų Ameriką už $22,668,- 
000, o šymet Gegužės mėnesį 
eksportuota už $40,332,000.

Pietų Amerikos importas iš 
Europos, išskyrus Italiją, ku
ri dar nebuvo įstojus į karą, 
nupuolė.

Bet štai jau sklinda žinios 
kad Vokiečių keliaujanti agen
tai jau prižada Pietų Amerikos 
šalims pristatyti reikmenų už
sakymus Spalių mėnesį, ir ren
ka užsakymus. Užsakymų iš
pildymo garantavimui jie siū
lo piniginius užstatus. Prekes 
siūlo žemesnėmis kainomis ne
gu galima pirkti iš Amerikos.1

Tas reiškia jog Vokiečiai 
pasitiki baigti karą iki vasa
ros pabaigos ir pradėti preky
bą su užsieniu.

Taipgi reiškia kad jie pasi
ryžę savo pigiom prekėmis iš
stumti Amerikos brangesnes 
prekes iš pasaulio rinkų.

Prez. Roosevelt siūlo suda
ryti bilijono dolarių kooperati- 
vio prekiavimo programą su 
Amerikos ^respublikomis atsi
laikymui prieš tokią Vokietijos 
kom peticiją.

šiuomi sutinkame su 
nas, Rugsėjo-Sept. 1—2, 
ti Philadelphiją, kaipo daugiau centrą rytinėms kolonijoms.

Šiuomi kartu su Rytų Komitetu kviečiame tautines drau
gijas skirti savo atstovus į Seimą ir ruoštis prie didelio musų 
Tautai reikalingo darbo šioje laisvoje šalyje, kur galim už savo 
žmoniškas teises kovoti.

Amerikos Liet. Tautinės Tarybos Sekr. K. S. Karpius.

Tautinio Seimo šaukimu minėtas die- 
1940 m., ir. vietą pageidautume skir-

SOVIETAI BIJO JAPONIJOS IR
HITLERIO

Turi Bergždi^ Viltį kad Amerika Stojus į Karą prieš 
Japoniją bus Vienatinė Sovietams Pagalba

Sovietų Rusija žiuri į Japo
nų karą su Kinija tik kaip į 
“paprastą karą’’, bet patys So
vietai visu įtempimu stiprina
si apsigynimui nuo Japonų To
limuose Rytuose, nes Maskva 
bijo galimo anti-komunistiško 
bloko (Japonijos, Vokietijos ir 
Italijos) bendro puolimo So
vietų imperiją sudraskyti ir iš
versti Stalino valdžią Maskvo
je.

Sovietams labiausia rupi ar 
Amerika bus įtraukta į karą 
ir ar Amerika duos atvirą pa
galbą Kinijai, kaipo dalį savo 
gynimosi programo.

Sovietams labai norisi kad 
Amerika butų įvelta į karą su 
Japonija, tik tada pasijustų 
saugiau ir ramiau.

Jei Amerika butų įtraukta į 
karą, Maskva tiki kad ji turė
tų vienaip ar kitaip^ padėti su
mušti Vokietiją, na o tas pa
šalintų Maskvos carams pavo
jų kokį sudarė Hitleris, ku
riam Stalinas ištiesė savo kru
viną ranką kaip “geram kama- 
rotui”.

žinias paduoda sako keliauda
mas matė pilnus traukinius po
litiškų ir kitokių tremtinių ga
benamų iš Rusijos į Sibirą, ir 
daugelyje xietų ant geležinke- 
dių dirba -’ftKiitrių būriai sargy- 

prižiurimi.bu

INDO-KINIJA

šalys, ypatingai

Indo-Kinija yra 
didesnė negu pati

• M ILKES - BARRE, Pa. —
Liepos 15 d. sukako 25 me

tai‘kai Kun. Juozas Miliauskas 
dabartinis šv. Trejybės para
pijos klebonas, įšventintas ku
nigu. Ta proga suruošta ati
tinkamas paminėjimas. Kun. 
J. Miliauskas yra gimęs 1890 
m. Centralia, Pa.
© SO. BOSTON, Mass. —' Lie

tuviai suruošė viešą pager
bimo banketą naujam Filosofi
jos Daktarui, Pranui Galiniu!, 
kurs yra pirmutinis Lietuvis 
gavęs tokį laipsnį iš 300 metų 
senumo Harvardo universite
to. Pagerbimo banketas įvyk
ta Liepos 24 d.
• BRIDGEPORT, Conn. — Ta

mošiūnas ir Baltrušaitis iš
laikė kvotimus ir pradės mo
kytojauti ateinantį sezoną.
• CHICAGO, III. — Albertas 

Vaitekūnas ikšiol veikęs Dė
dės Šamo aviacijoje, dabar yra 
priskirtas prie rekrutavimo 
naujų kareivių. Vaitekūnas 
yra aukšto išsilavinimo ir yra 
geras kalbėtojas.
®NEW YORK, N. Y. — Bal

tijos Amerikos Draugija 21 
d. Liepos buvo surengus Lie
tuvių, Latvių ir Estų veikėjų 
išvažiavimą.
® WATERBURY, Ct. — šio

mis dienomis užbaigė medi
cinos mokslą Petras P. Karpa
vičius ir pradėjo praktiką Me- 
morial ligoninėje;

se. Paliko 
ną, brolį ir 2 seseris, 
labai gražiai nuaugęs 
apie 60 pėdų, per 200 
Negailestinga mirtis
iš gyvųjų tarpo. Didelis šir
dies skausmas motinai. Tė
vas mirė apie trys metai at
gal, 
mirė 
dens 
būna
žemelė.

JOČIUS Pranas, 57 
žiaus, Amerikoje 
daugelį metų, 
virš 6 metus buvo senelių 
prieglaudoje.
bažnytinėmis apeigomis Šv. 
Kazimiero kapinėse, Pitts
burgh, Pa. — Akm^niškių 
k., Raseinių aps. J. S.

ŠAUKUNAS Juozas, mirė 25 
Birželio, So. Boston, Mass.

LUBINIEbČĖ Antanina, mirė 
Birželio 6, Los Angeles, Cal.

LEKAVIČIUS Justinas, pus
amžis, mirė Birželio 23 d., 
Chicagoje. — Vilniaus aps., 
Žaslių p., Budilo k. Ameri
koje išgyveno 23 metus.

RAŽANAUSKAS Motiejus, 
rė Gegužės 13 d., Erie, 
Trakų aps., Punios par.

SMOLUKAS Antanas, 49 
mirė Liepos 8 d., Akron, O. 
— Druskininkų par. Ameri
koje išgyveno 28 metus.

MINIOTIENĖ Stasė, 41 
mirė Liepos 11 
land, Ohiof

RUMBUTIS^' Kazys, 
mirė Liėpos 15,

metų am- 
: išgyvenęs 
Paskutinius

Palaidotas su

d.,

Tai 
Kanadoje, 

daugiausia 
rasės, pa-

SKAITYKIT
ir GARSI NK1TES

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

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

KJ kjczi v nvvi v. s « •

Jeigu Britanija ir Amerika 
at;. Įsakys nuo tiesiogino rėmi
mo Kinijos, tada Rusijai nie
ko neliks kaip tik skubomis 
sudaryti su Japonija nepuoli
mo sutartį. Mat, tada Japoni
ja lieka savarankė rytuose ir 
lieka atviru grasintoju Sovie
tams iš rytų pusės.

Maskva tiki kad Japonija 
i priėmus Sovietų nepuolimo su
tarties paktą, nekibs į Rusiją, 
bet slinks į pietus ir Pacifike 
graibstys sau reikalingas teri
torijas, kurias Europos 
kariaujančios valstybės 
ka be stiprios valdžios.

Sovietų Rusija visomis 
riornis dirba stiprindama 
vo pozicijas Tolimuose Rytuo
se: visos salos ir uostai gink
luojami dar labiau. Vladivos
tokas esąs stiprinamas apsi
gynimui ir ten stovi daug ka
ro laivų ir submarinų.

Sibire nekurie miestai didė
ja ir ten darbai eina gerai, ge
riau negu pačioj Rusijoj. Per 
Rusiją ir Sibirą kelių beveik 
nėra, ir daugiausia naudojama 
geležinkelis visokiarų važinėji
mui ir prekių pervežimui.

Vežama, gabenama ginklai ir

Hitleriui užkariavus Prancū
ziją/ pakyla klausimas likimo 
Indo-Kinijos, kurią Prancūzija 
valdė per daug metų, ir- kurios 
norėjo kitos 
Japonija.

Prancūzų 
kelis kartus
Prancūzija buvo, turi 264,000 
ketvirtainių mylių plotą. Joje 
žmonių yra 22 milijonai, 
dusyk daugiau negu 
žmonės ten yra 
geltonosios Mongolų 
einanti iš Kinijos.

Indo-Kinijos žmonės valgo 
daug ryžių, kuriuos jie patys 
išaugina, bet jų priaugina to
kią daugybę kad jų užtenka ir 
eksportui. Kas metas gausy
bė ryžių išeksportuojama į 
sas pasaulio dalis.

Ten taip pat auginama 
kas, cukrus, vata, gumas ir 
ti rytų augalai.

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, k.omp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašaa:

•‘MARGUTIS’
6812 So. Western Avė. 

Chicago. III,

besi- 
palie-

ketu-
. sa-

CONN. VALSTIJOS
LIETUVIAMS

L. R. K. S. A. Conn. apskri
tis rengia didelį pikniką Rug
pjūčio 4 d., Roseland Pavilion, 
Lakewood Parke, Waterbury, 
Conn. Piknikas rengiamas pa
minėjimui 25 metų nuo Conn. 
apskričio susitvėrimo.

Bus smagumas per ištisą 
dieną jauniems ir seniems. Be 
to bus programas iš įvairių 
dainų ir kalbų. Dalyvaus Wa- 
terburio mayoras, ir filminin- 
kas Januškevičius padarys pik
niko nuotraukas.

Įžanga į pikniką visiems ne
mokamai. Pradžia 12 vai. po 
pietų. Kviečia Komisija.

Vežama, gabenama ginklai ir į 
visokios reikmenys į Tolimus 
Rytus.

Korespondentas kuris
I • ~ t) - ~ - •

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

i ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa- 

Tas būtina.šias kymui.

GARčINSKAS Mykolas, 49 m. 
mirė Birželio 28, So. Bos
ton, Mass.

PLENAITIS Izidorius, mirė 1 
Liepos, E. St. Louis, Mo.

BAIDOKAITĖ Katrė (vienuo
lė Marija Elzbieta) mirė 30 
Birželio, Chicagoj. — Švent
ežerio par. Vienuolyne iš
buvo 29 metus.

STIKLIUS Jonas, 40 m., mirė 
Gegužės 1, San Cayeatano, 
Argentinoj, kur išgyveno 12 
metų.

ŠILKAITIENĖ Ona, 61 metų, 
mirė Liepos 3, Bronx, N. Y.

SAULIS Juozas, 60 metų, mi
rė Birželio 21, Philadelphia, 
Pa.

MASLOVAS Juozas, mirė 1.3 
Birželio, Danbury, Conn.

DAILYDAITĖ Ona, mirė Ge
gužės 23, Berisso, Argenti

noje.
JURKEVIČIENĖ Stasė, 30 m. 

mirė Gegužės 31, Buenos Ai
res, Argentinoj.

VASALSKIS Antanas, 57 me
tų, mirė Birželio 26, 
getown, Pa.

JANKAUSKAS Vincas, 
mirė Birželio mėn., 
noy City, Pa.

ŠUMSKIS Stasys, 67 
mirė Baland. 9, Elm
W. Va. — Šiaulių ap., Uosos 

’k. Amerikoje išgyveno 45 
metus. Lietuvoje liko šeima, 
kuri ten gyvena jau 27 me
tai. Vaikai visi Amerikoje 
gimę, Lietuvoje suaugę.

Geor-

42 m. 
Maha-

metų, 
Grove,

V’

mi-
Pa.

m.

metų, 
Cleve-

metų.68 
Clevelande.

— Kudilgalės k., Žarėnų p.. 
Telšių ap.

GRIGAS Stepas, 76 metų, mi
rė Birž. 12, Brooklyn, N. Y.

RAČKAUSKAS Juozas, 53 m., 
mirė Birželio 16, Brooklyn, 
N. Y.

KIELIENĖ Elzbieta, mirė Bir
želio mėn., Shenandoah. Pa. 
xi\merikoj išgyveno 55 m.

BAUSERIS Antanas, mirė Bir
želio m., Shenandoah, Pa.

ROČIUS Petras, 49 metų, mirė 
Liepos 8, Chicagoje. — Kle
počių par., Veisėjų k. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

Pardavimui Mūrinis 
Namas

SPECIAL PER 30 DIENŲ

Geroj bizniškoj vietoj, 4 šeimų 
apartmentai po 4 ir 5 kambariu.., 
SU; maudynėmis, trys krautuvės, kur 
yra valgykla, barbernė ir radio par
duotuvė. Tinkama vieta visokiems 
bizniams, kaip bučernei, grosernei, 
arba karčiamai. Namas kaštavo 
virš $20,000, parduodam už $11,000. 
Pardavimo priežastis: nesutikimas 
partnerių. Kreipkitės tuoj:

S. VALENTAS
350 W. Thornton St. Akron, O.

Pardavimui Namas
Kampinis dviejų aukštų šešių šei

mų namas, su saliunu-restoranu ir 
sale. Namas yra užpildytas nuomi
ninkais, saliunas daro labai gerą 
biznį. Priežastis pardavimo: savi
ninkas turi kitą biznį, ir yra pavie
nis, negali prižiūrėti du bizniu. — 
Kaina žema. Gera proga vedusiai 
porai. Daugiau galima sužinoti an
trašu: (32)

H. P. ROS&
515 CoJumbia st. Utica, N. Y.

IDELLA C JAKUBS j 
U (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) įj 

[j Vežimai ligoniams pervežimui į Kgonbučius. 9
H Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. {j

LITHUANIAN FUNERAL HOME
ENdicott 1763

• M

pa&ks AKRON

žinomi
Jie yra iš ledų ga- 

savo vardą nuo to 
yra perėjimo punktas 
vedančių i Erie Eže- 
Upę.
ežerai, Į pietus nuo 
žinioje Division of

of Ohio. Jų yra dvylika, guli 
Tie ežerai yra

STATĖ
PARK

STATĖ
PORTAGE STATĖ PARK

Portage Ežerai, dabar vieni iš žy
miausių Ohio pasilinksminimo cen
trų, buvo gerai žinomi šios valsti
jos Indijonams. 
dynės ir gavo 
fakto kad jie 
tarp vandenų 
ra ir į Ohio

Šiądien, tie 
Akrono, yra .. „. - - ___
Conservation and Natūrai Resour- 
ces 
tarp smėlėtų kalnų, 
dalinai sujungti vienas su kitu tam 
tikromis pertakomis.

Gamtiški vaizdai aplink . šiuos 
vandenis yra labai gražus, vieto
mis yra pliki smėlėti pakraščiai, o 
kitur medžiai nuaugę iki pat van
dens krašto.

Progos sportui ir pasilsiui Port- 
age Ežeruose yra neribotos. Juo
se pilna žuvies, taipgi yra valčių 
plaukiojimui, vietos maudymuisi, 
piknikavimui ir stovyklavimui. In
formacijas ir leidimus galima gau
ti iš Statė Conservation Office ant 
Portage Drive.

Pakraščiais yra įrengta šokiams 
paviljonai, hoteliai ir kitoki rezor- 
to- patogumai, ir be to randasi ko
merciniai operuojami golfo, plotai, 
kur golfistai randa sau smagų lai
ką.

Mėgstantiems atostogauti atvira
me ore yra vietos palapinėms ir 
traleriams, kur gali' atostogauti 
didelėmis grupėmis. Yra pečiūkai 
ir stalai piknikuotojams kurie mėg-
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;a keptis sau maistu atvirame ore.
Žiemos metu tie ežerai, kalnų ap

saugoti nuo smarkių vėjų, patrau
kia tūkstančius čiuožinėtojų kurie 
mėgsta manevruoti lygiu kaip stik
las ledu. ’
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JUOZAS PETRAITIS

APYSAKA

(Tęsinys iš pereito nr.)

ant laužo su- 
iškelta dide- 
vargšą Liud- 
po karaliaus

visi 
kep- 
gur- 
sun-

Tam burtininkui ypatingai 
maloniai kvepėjo baltasis be
laisvis Liudvikas. Senio bai
dyklės net seilės džiuokėsi per 
barzdą. Bet jis gerai žinojo 
kad baltieji belaisviai lemta 
suvalgyti tik karaliui ir ka
riuomenės vadams, kurie juos 
paima į belaisvę. Ir štai žy
nys pradėjo reikšti savo juo
dų dievų valią. Jis juodiems 
belaisviams patepė savo seilė
mis kaktą. Tai buvo ženklas 
kad dievai juos reikalauja nu
žudyti ir pakepus 
valgyti.... Bus 
lė puota. O štai 
viką sugniuždęs
kojom, paliko gerai ar piktai 
karaliaus valiai.... Mat, jie 
tikėjo kad suvalgytieji balta
odžiai keršina kaip piktos dva
sios įvairiais nepasisekimais. 
Tada jiems ypatingai nesiseka 
kariauti su savo priešais.

Bet jų įsivaizdavimu, kar
tais būna ir tokių atsitikimų 
kad karaliui su vadais suval
gius baltaodį dar geriau seka
si kariauti ir gausi dievų pa
laima atlanko jų giminę.

Gal tik dėl to burtininkai ir 
nesikišo į baltaodžių žudymą.

Po viso to žyniai pradėjo 
kaukti baisiai alkanu balsu ir 
nervingai dantimis kalenti. Tai 
buvo ženklas kad nedelsti kep
ti belaisvius. Todėl greit 
šukaločiai gavo po šmotelį 
tos žmogienos ir po gerą 
kšnį iš kaukolės vynuogių
kos išgerti, nuo maitintojų mo
terų. Bent kiek apsiramino.

Prasidėjo belaisviams galvų 
kirtimas. Tam jie vartojo Eu
ropietiškų kardą, kuris kaž 
kaip buvo pas juos patekęs.

Kiekvienam žymesniam ka
riui buvo teisė pasiimti po vie
ną galvą ir išsikepus suvalgy
ti smegenis. Baisiai godžiai ir 
vikriai žmogėdos elgėsi su sa
vo aukomis.... Tai buvo už
vis baisiausias ir nežmoniš- 
kiausias Liudvikui vaizdas.

Jam darėsi svaigu, akyse 
tamsu, ir pylė visą šaltas pra
kaitas. O širdį jam tarsi pjau
stė į šmotelius tas pats žmog- 
ėdų peilis. Liudvika^ baisįps 
baimės apimtas, apmirusiai 
lauke karaliaus nusprendimo, 

štai karalius pradėjo bur- 
nosį užrietęs uosdamas die- 
valią. Jam sudvelkė nosy- 
kad savo baltą nelaisvį kol 

Bet vis tik 
kuriam laikui

nų vėl kaip norės taip su juo 
karalius pasielgs.

Karalius davė ženklą kad jis 
keltųsi iš po kojų. Taip pat 
davė ženklą maitintojoms mo
terims kad pavalgydintų Liud
viką. Jisai, pergyvendamas 
tokį sukrėtimą, nenorėjo nei 
matyti laukinių nešvarų mais
tą. Bet štai, paaiškinus Pran- 
cuzaitef kad karalius baisiai 
užsirūstins jei nevalgys, Liud
vikas pradėjo kramtyti patie
kalą kaip nesavais dantimis. 
Jis pastebėgo kad jį saugoja 
du raumeningi kariai. Netru
kus jį pasodino prie vieno ur
vo angos ir leido žiūrėti į be- 
puotaujančią minią. Jis matė 
kaip vėl pradėjo šokti Prancū
zaitė laukinių mėgiamuosius 
šokius. Jos veide matėsi di
delis nenoras šokti ir pasibjau
rėjimas visu tuo ką matė šio
je pragariškoje puotoje....

Ji bešokdama vargšelė greit 
pavargo, sušilo ir pakimo, nes 
vis reikėjo dainuoti, visaip ka
ralių paginančią dainelę. Jos 
malonus žvilgsnis, laisvės ilge
sio pilnas, vis krypo ton pusėn 
kur sėdėjo niekadėjiškai nusi
teikęs Liudvikas. Iš jos išsi
veržiančių jausmų aiškiai ma
tėsi kad ji nori daug ką pasa
kyti. Nori jam pasakyti savo 
širdies kančias, pasibjaurėji
mą šiuo baisiai nuobodžiu gy
venimu.... Nori pasakyti tą 
didžiulį savo ilgesį savųjų ir 
brangios tėvynės Prancūzijos.

Liudvikui pasidarė jos gai
la. Ji jam pašėliškai patiko, 
nes buvo nepaprastai graži, 
grakšti ir maloni mergaitė. 
Jis puikiai pastebėjo kad ji, 
jei gyventų laisvėje, butų dar 
gražesnė, malonesnė ir gyves
nė mergaitė. Ji čia vien turi 
nykti kaip ta graži darželio 
gėlė prakaituotais pirštais lau
žoma. Jos matė kaip jos jau
nas kūnas dribo iš nuovargio. 
Bet laukiniam tas labai 
Jie žviegė šiurpulingais 
kad ji dar daugiau ir 
šoktų. Liudvikui dar
pasidarė jos gaila. Jis jautė 
savo širdyje kaž ką tokio nu- 
bundančio, maloniai šilto.

Nubudo pas jį Lietuvio did
vyriškas užsidegimas visuose 
sąnariuose, kad išgelbėti, šią 

. nelaimingą mergaitę iš. šių bai
sių mirties urvų...* Jo akys 
apsiplovę ašaromis sužibo Lie
tuviško narsumo ugnimi....

Jam norėjosi tik šokti žaibo 
greitumu, pribėgti ir ištraukti 
tą kruviną kartą, kuriuomi iš
sklaidyti po tamsius urvus vi
sus žmogėdas. šią gi gražią 
Prancūzaitę prisispaudus prie 
savo pasakiška ugnimi degan-. 
,Čios krutinės skristi toli, toli, 
kur laukia savieji....

Pagaliau Liudvikas sudreba 
visas ir nesuvaldo savo jaunat
vės įkarštyje didvyriškos jie- 
gos ir šoka iš vietos, metasi 
žaibo greitumu prie budelio, 
kuris turi rankoje tą kruviną 
kardą, 
kardą 
laitis 
laužą, 
savais 
savo lindynes, bet kiti visgi su
sivokė pulti Liudviką, parsi- 
metę ant žemės atėmė iš jo 
kardą.

Iškart jis dar bent kiek spy
rėsi, bet greit pavargo, sušilo, 
ir kaip iš sapno prabudęs su
prato kad blogai pasielgė. Už
sitraukė laukinių rūstybę ir 
kerštą. Jam greit surišo ko
jas ir rankas suvytomis me
džių plaušomis ir nunešę į 
tamsų, dvokiantį urvą pagul
dė. Ant angos užrito didžiu
lį akmenį.

Ant šaltos žemės greit at
vėso jo įkaitę sąnariai. Urve 
jis pradėjo jaustis kaip kars
te. Jis pradėjo giliau galvoti. 
Pamatė koks yra silpnas, men
kutis prieš likimo galią. Jam 
suspaudė širdį skausmas ir pri
sipildė pilnos akys ašarų. Vai

kinas pradėjo garsiai aima
nuoti ir kalbėti:

— O, Viešpatie gailestinga
sis, kur tie mano išsvajoti di
di idealai žmonijos gerovei?... 
Kur gi tie mano saulėti, auksi
niai siekiai nuklydo? Kur tie 
mano mokslai: mokslininkas, 
gamtininkas ir naujų gyveni
mo kelių filosofas?.... Kur gi 
pagaliau tie pasakiški laimės 
kraštai, apie kuriuos tiek daug 
svajojau?!....

Šis Liudviko balsas šiurpu
lingai aidėjo požemiais. Lau
kiniams atrodė kad jis šaukia 
kito pasaulio piktas dvasias 
jiems kerštui.... žyniai pra
dėjo mušti į bubnus ir reikšti 
piktą dievų valią.

Pasidarė baisus sumišimas 
pas juos.... Vienas senas žy
nys, atšliaužęs prie karaliaus 
kojų pareiškė kad baltajam be
laisviui reikia atrišti kojas ir 
rankas, tik tada praeisianti 
dievų rūstybė ir nieko nepa
kenks jų giminei. Karalius 
įsakė tai padaryti. Vietoj su
rištų kojų ir rankų, ant angos 
užristi dar vieną akmenį ir 
statyti sargybą.

(Bus daugiau)

Gėdijasi 
Džiaugtis
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nu-

padėti pagerėtų 
didžiulės šalies, 

industriniais cen- 
joms nebūtų pa
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savo 
kau-
Ka- 

iššo-

Ir 
ti, 
vų 
se
kas dar nežudyti, 
nebuvo žinios 
Liudviką gyvą palikti.

Karalius’’ įsakė vienam 
burtininkų atnešti iš urvo 
kę su keliolika akmenukų, 
ralius kaukę krestelėjo,
ko akmenukas; antru kart — 
kitas; trečiu kart — trečias. 
Tai buvo ženklas dievų valios, 
kad baltaveidį belaisvį palikti 
gyvą trims dienoms, ar trims 
mėnulio pasikeitimams, arba 
trisdešimts trims dienoms. Tas 
priklausys jau nuo karaliaus 
geros ar piktos valios.

Liudvikas šiek-tiek atsigavo 
kai Prancūzaitė paaiškino ka
raliaus išburimą. Bet vis tik 
jis jautėsi kaip suvalgytas! 
Juk jis žinojo kad po trijų die-

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą. nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 

į|?7/ kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą, 

pigų Metodą, kuris pagelbėjo šim
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3 
2708 W. Farwell Avė. Chicago, III.

patiko, 
balsais 
gyviau 
labiau

Išpleše jam iš rankos 
ir štai, kaip viesulą, ši- 
pradėjo švaistytis apie 

Laukiniai suklykę ne- 
balsais greit slėpėsi j

AMERIKOS Lietuviai! Mes susiduriame su dideliu, 
bet šventu darbu — nauja kova už musų Tėvynės 

laisvės atkovojimą! Sovietų banditiškas įsiveržimas ir 
okupavimas Lietuvos, Maskvos carų Aziatiška suktybė 
pravesti Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse “liaudies valią” 
šimtų tūkstančių ginkluotų raudonarmiečių prievarta, 
ir musų pačių brolių išdavikų gaujos sutikimas pasira
šyti savo tautos pardavimo dokumentą lai neatima mu
sų ūpo dirbti už savo tautos ir šalies laisvę! Išdavikai 
su laiku atsiims savo užmokestį, musų Lietuva vėl lais
va stosis!

Atminkime, didieji žūsta, griūva, o mažieji keliasi! 
Iš užgrobtų tautų sudaryta Rusų imperija sugriuvo pir
miau, sugrius ir vėl! Mažos tautos, kurios moka lais
vę įvertint, vėl atsikratys tironų ir atsistos laisvos ant 
kojų! Sekantis Rusijos — raudonos despotinės Sovietų 
respublikos — griuvimas bus didesnis ir trukšminges- 
nis — Rusija galės palikti tik maža, bereikšmė šalis. Ji 
liks be Sibiro, be Ukrainos, be kitų savo iki šiol paverg
tų plotų, nekalbant jau apie svetimas okupuotas šalis 
ir tautas!

Užgrobikai nėra kas daugiau kaip tik paskiri žmo
nės, išnaudojanti tarptautines suirutes savo laikinam 
susistiprinimui. Bet jie griūva ir jų galybė sunyksta 
prie pirmiausios progos — tą istorija parodė daugeliu 
atvejų — ir istorija vėl pasikartos, ir net gal labai grei
tai.

lyg 
ryt

su-

Vilnyje Andriulis rašo:
“Lietuvos Seimas, sako, 

taręs dėtis prie SSSR. Dery
boms vesti paskirta komisija.

“Lietuvos žmonės mano kad 
jų vidujinė 
esant dalimi 
su dideliais 
trais, taipgi
vojaus iš Hitlerio pusės.

“Jei Lietuva ir susidėtų su 
SSSR, ji pasiliktų Lietuviška 
respublika, su savo kalba, savo 
kultūra, savo mokyklomis ir 
savo valdžia, tik federatyviais 
ryšiais butų susijungus su 
SSSR.

“Bet privatinė nuosavybė 
butų panaikinta. štai delko 
mūsiškė ponija taip priešinga 
tam’’.

Iš šitų komunisto Andriulio 
žodžių matyti’ kad ; jis nori 
džiaugtis tuo' kad su Lietuva 
daroma musų šalies užgrobikų 
ir nepriklausomybės smaugi- 
kų, bet nedrysta. Jaučiasi 
musę perkandęs, nežino, ar 
ar spjaut....

Andriulis gerai žino kad
verbuotų išdavikų gauja nuta
rė pajungti Lietuvą po sovie
tų valdžia, bet tą primeta Lie
tuvos žmonėms.... Jeigu Lie
tuvos žmonės butų norėję prie 
Sovietų dėtis jie nebūtų kovo
ję per 22 metus prieš dė j imą
si. Net kada Hitleris grasino 
Lietuvai per kelis metus, jie 
nesiskubino dėtis prie Sovietų. 
Tik kada tie raudonieji paver
gėjai su šimtais tūkstančių ar
mijos įsiveržė ir Lietuvą oku
pavo, tada “Lietuvos žmonės” 
buvo varu priversti, per išda
vikų “seimą”, pasireikšti “už” 
prisidėjimą....

Toliau, Andriulis aiškiai pa
sako kad viskas ką Lietuvoje 
žmogus savinosi, bus iš jo at
imta — privatinė nuosavybė 
panaikinta. Gale dar prideda 
pagiežos, buk “musų ponija” 
taip “priešinga tam”.

'Pats Andriulis, patys aršie
ji komunistų pasekėjai Ame
rikoje yra didžiausi godišiai 
į privatinę nuosavybę, ir jie 
niekaip nesutiktų išsižadėti jos 
čia, kur žino kad įstatymais ir 
stipria valdžios ranka jiems jų 
nuosavybę apgins.

žino taip pat kaip Lietuvos 
kiekvienas žmogelis myli ir no
ri savo nuosavybę turėti: Lie
tuva juk ūkio kraštas, suside
dąs ne iš “ponijos” bet iš kai
miečių, kurie didumoje savino-

MAŽO VAIKO PROTELIS

Mes jau esam patyrę dirbti tautos išlaisvinimo dar
bą — mums daug lengviau tas darbas eisis, tik turime 
stoti DIRBTI!

Mums liko pareiga užlaikyti Lietuvos Atstovybę 
Amerikoje, kad šioje laisvoje šalyje galėtume turėti sa
vo diplomatinę reprezentaciją, nes Suv. Valstijos ne
pripažino to užgrobimo.

Tie Lietuviai kurie anksčiau kovo jot už Lietuvos 
laisvę, kurie dabar perseni esat, paremkit jaunesniuo
sius, kurie nuo dabar paima jūsų patyrimu dirbtą dar
bą ir ves jį toliau. Kurie negalit prisidėti darbu prisi
dėkit finansine parama — bet dirbkime visi!

Lietuvių Tauta turės savo provizinę Vyriausybę 
kur nors užsienyje — mes visi ją sekim. Mes nesivar- 
žysim kokių pažiūrų ji turi būti — tautinė ar katalikiš
ka ar socialistiška — mes nuo dabar esam tik LIETU
VIAI KOVOJANTI UŽ SAVO ŠALIES IŠLAISVINI
MĄ iš po raudonojo despotizmo.

Amerikos Lietuviams reikalinga kuogreičiausia su
šaukti savo hmdrą tarpsrovinį seimą, kuriame butų ap
tarta veikimo programas.

Veikimas turės būti palaikymui atstovybės Ameri
koje, išlaikymui laikinos vyriausybės kur ji nebūtų, ir 
auklėjimas susipratimo Lietuvių išeivijoje, kad mokėtų 
suprasti ir įvertinti kas reiškia būti Laisvu. Lietuviu, 
mokančiu save gerbti, savo Tauta 'didžiuotis.

Tautinė, katalikų ir socialistų spauda Amerikoje su
daro didelę galybę — ta spauda išvien dirbdama priva
lo visomis pastangomis kovoti prieš tautos išdavikų 
komunistų skleidžiamas melagystes ir tamsių darbinin
kų Lietuvių tolimesnį prigaudinėjimą ir išnaudojimą.

Kova su jais bus sunki dėl to kad jie dabar pasida
rys Maskvos agentais ir jų spauda gaus visą paramą iš 
komunistų internacionalo Amerikos ir užsienių Lietuvių 
klaidinimui. Tačiau tas sunkus darbas turi mus dar la
biau užgrūdinti dirbti!

LAISVĘ PAŽINĘ — JUNGO NEVILKSIM IL
GAI! Į darbą, Lietuviai, vyrai ir moterys!

K. S. Karpius, A. L.. Tautinės Tarybos Sekr.

Bolševikų Vilnies visas pus
kapis redaktorių niekaip nesu
pranta net perdaug aiškaus 
išaiškinimo kaip Lietuvos Kre
dito Bankas Kaune gavo 150 
Dirvos bendrovės šėrų, ir pri
sispyrę nori įrodyti buk Dir
vai iš to esą kokios naudos.

Eikime prie reikalo šitaip:
Koks gi butų Vilnies dien

raščio bendrovei “stambus- šė- 
rininkas” bent koks bankas ar 
Chicagoje ar Clevelande, ar 
Kaune ar net pačioje Maskvo
je, jeigu kuris nors iš dabarti
nių Vilnies redaktorių, turėda
mas apie 150 to dienraščio (jų 
popieros vertės) šėrų, butų 
tiek gabus kad tam bankui sa
vo Šerus įsukti ir gauti ‘cash’?

Jei Vilnies redaktoriai b'utų 
didesnio razumo negu pasirodo, 
dėl to dalyko visai nesisielo
tų. Ne Dirvos bendrovė pada
rė tą banką savo šėrininku, ir 
ne tas bankas įsisiūlė į šėrinin- 
kus Dirvą palaikyti, ar remti, 
ar finansuoti, bet bankas 
per neatsargumą, paėmė 
Šerus iš p. Račkausko ir 
su 150 šėrų, kurie yra tik
verti kiek ir Vilnies bendrovės 
šėrai.

Vilnies redaktoriai žino kad 
Amerikos paštas reikalauja pa
skelbti kas yra stambieji šėri- 
ninkai, tai to banko vardas dėl 
visko ir pažymima, bet taip 
pat turėtų žinoti kad bankai 
Šerus perka (jei kur perka) ti
kėdami sau pelno iš invest- 
mentų, o ne kad kokį laikraštį 
paremti, taigi, jeigu Vilniečiai 
taip džiaugiasi “sugavę”' Kau
no banką tarp Dirvos šėrinin- 
kų, turėjo pagalvoti kad Dirva 
privalo duoti bankui pelną už 
jo investmėntą, o ne bankas 
šelps Dirvą, tokiu netiesiogi
niu budu tapęs tų šėrų savk 
ninku.

Pagaliau, reikia priminti, kai 
raudonieji Lietuvoje visų tur
tus konfiskuos, to banko in- 
vestmentas liks tik Dirvos ben
drovėje, kurį raudonos rankos 
pasiekti negalės....

tik, 
tuos 
liko 
tiek

PALAIDOTAS 10 PĖDŲ 
ILGIO GRABE. Manistee, 
Mich. — Jaunas milžinas, 
Robert Wadlow, kuris mi
rė nuo įsibrėžimo kojos, 
palaidotas 10 pėdų ilgio 
grabe. Laidoti parvežtas į 
Alton, Ilk, kur jis gimęs.

HENRY A. WALLACE, 
Roosevelto kabinete agri
kultūros sekretorius, tapo

si savo ukes. Argi Andriulis 
neturi gėdos džiaudgamasis iš 
tų žmonių nelaimės, kad jie 
bus palikti ubagais, kad ką 
turėję ir branginę ant ryto
jaus patirs kad jau ne jų?

O kas tą paims? Ar ne to
kie dykaduoniai kaip Andriu
liai, Pruseikos, Bimbos, kurie 
pratę iš darbo žmonių misti ■— 
kurie bus pastatyti kitų atplė
štas nuosavybes valdyti, kon
troliuoti ?

Gėda žmogui džiaugtis, jei 
jis darbą pažysta, iš apiplėši
mo sunkiai vargusių, dirbusių 
ir savo žemę 
broliu....

Kokią teisę 
kiniai barbarai
ti ramiai gyvenančią tautą?

Kokią teisę turi džiaugtis iš 
to Lietuvis jeigu jis yra 
Lietuvis, ne išgama, ne savo 
brolių pardavikas, ne darbo 
žmonių siurbėlė?!

mylejusių savo

turi atėję lau- 
užpulti, apiplėš-

nominuotas Demokratų vi- 
ce prezidentu greta Roose- 
velto.

Kokį malonumą fui i Vilnieš 
štabas įrodinėti savo skaityto
jam kad k.ųn ' nors Lietuvoje 
apie 17 metų atgal pateko Dir
vos bendrovės šėrų tai tik jie 
patys savo mažose galvelėse 
težino.

Jei Vilnies redaktoriai turė
tų ką rimtesnio rašyt, neban- t 
dytų iš to beverčio mažniekio 
pusti į didelį burbulą.

DRAUGAS L. PRUSEIKA
Vilnyje štai kaip:

“Tūlas tautininkų laikraštis 
jau kelia klausimą apie Lietu
vos ambasados namą Washin- 
gtone. Grasina neįsileisią am
basados naman naujo atstovo, 
jeigu tokį paskirtų naujoji 
Lietuvos valdžia.

“Klausimas apie Lietuvos di
plomatus ir ambasados yra

iLietuvos valdžios reikalas, o ne 
Amerikos Lietuvių. Jąkia A1- 
merikiečių srovė negali diktuo
ti Lietuvos valdžiai. Juk, ro
dosi, nediktavo ir praeityje”.

Kuomet pirmiau šitaip buvo 
sakyta apie Amerikos Lietu
vius ir Lietuvos valdžią tai ir 
draugas Pruseika bliovė kaip 
jautis, ir kiti komunistų agen
tai kėsinosi diktuoti Lietuvai 
ką daryti, o dabar tas draugu- 
tis bando viską užginti....

ILGAI TRUKO SURGYžTI
Picburko korespondentas ra

šo Naujienose Liepos 22 d. — 
“Visi Pittsburgo Delegatai 
Gryžo Sveiki iš SLA. Seimo”,.

Kadangi SLA. seimas Čika
goje atsibuvo Birželio 24—29, 
tai trejetas savaičių sugryžti 
iš SLA. seimo yra gana ilgas 
laikas. Ar tik nepasikartojo 
1930 metų SLA. seimo istori
ja, kada centro ponai pažadėjo 
delegatams užmokėti kelionę, 
o tie atvažiavę, pinigų negavo 
ir gryžo atgal pėsti....

Kažin ar sveiki sugryžo tie 
Picburgo delegatai: reikėjo ap
žiūrėti jų batų padus ir kor- 
nus, nes keliauti tris savaites 
ne juokas....

Supa Garba.

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ —seniausias ir 

geriausias Lietuvių laikraš
tis Amerikoje, einantis 52 me
tus ir antrus metus 
dienraščiu. Leidžia 
Spaudos Bendrovė.

populiariu
Lietuvių

KanadojeSuv. Valstijose ir 
metams $5; pusei m. $2.75.

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.
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Its wodd-famous whfte, sandy beoch ertends 
seven miles along thebtoe waters of lakeErie. 

Enjoy HOTEt BREAKERS with its new lounge 
and rotonda. One thoosand comfortable ovt- 
side rooms.Moderate rates. Excebent meals. 

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

1 -'‘y

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

y Easy to Reacfa via U. S. Route 6, Ohio 2, in the 
center of Ohio’s Lake Erie Vacationland. Free 
park ing f or6,000cars. Ga ra ge fa cilities. Con- 
venienf rail or bus connections to Sandusky.

N Steamers from Cleveland and Detroit. < 

OPEN JUNE 8 to SEPTEMBER 2 • ASK FOR FOLDER 

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE * SANDUSKY, OHIO

CEDAR PDINT
THE FINEST YACATION RESORT 

ON THE GREAT LAKĘS

___ \__ _____
DANGE NIGHTLY Beautitui 
New Ballroom to famous name bands 
such as Charlie Barnet, Bob Crosby, 
Jimmy Dorsey, Glen Gray, Gene 
Krupa, Ray Noble and others.
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TAIP NEDARYSIM
pARODYMUI kaip Lietuvoje pravesta “liaudies valia” 
* * padengtas Maskvos banditų darbas — musų tėvy
nės ir Latvijos bei Estijos pavergimas — paduodame šį 
pavyzdį:

Sakysime, jei Vilnies ar Laisvės redaktoriai, Pru
seika ar Bimba, sudarę didelę gaują banditų, nuo kojų 
iki ausų apsiginklavę šautuvais, bombomis, kulkosvai
džiais ir automatiškais įsiveržtų į Dirvos redakciją ir 
pareikalautų pravesti Dirvos štabo “valią” pasirašymu 
jog atiduoda viską ką turi,.— kartu ir savo liuosybę, 
tų banditų vadui, ką tas reikštų?

Toks tai buvo “sutikimas” ir Lietuvos žmonių, kai 
į jų šalį įsiveržė du šimtai tūkstančių raudonarmiečių, 
su visais žiauriausiais karo pabūklais, ir pareikalavo 
Maskvos paskirtų neva valdžios vadų pravesti Lietuvos 
pavergimą Sovietams.

Kodėl Maskvos carams reikėjo tos prigavystės — 
kodėl nepasitenkino okupavimu?

Štai kodėl: jeigu butų okupavę, tai karo pabaigoje, 
kuomet įvyks diplomatę suvažiavimas išspręsti Europos 
klausimą ir tautų likimą, Lietuva ir jos kaimynės galė
tų kelti balsą ir reikalauti grąžinimo laisvės.

Dabar gi, Sovietų carai turės melagingą pateisini
mą savo žygio: jie sakys kad tos šalys pačios “nusita
rė” prisidėti, ir prieš jų “valią”, kuri pareikšta “99 nuo
šimčiais” niekas negali prieštarauti....

Kadangi viskas įvykdyta vienu kartu — Lietuva, 
Latvija ir Estija prijungtos vienu laiku, vienu laiku at
likti jų “seimų” “rinkimai”, aišku kiekvienam kad So
vietų užgrobimas tų mažų valstybių vykdyta su pagal
ba tų tautų išdavikų ir išanksto suplanuotu programų.

T IETUVOS pavergimas įvykdyta skubomis, į 7 dienas 
nuo to neva seimo “išrinkimo”, kur suvažiavę viso

kie niekšai, tautos išdavikai, prieš kuriuos per 22 metu 
Lietuvos gyventojai kovojo, juos į kalėjimą už išdavikiš
kus darbus sodino, nutarė “prašyti Sovietų priimti Lie
tuvą j Sovietų Respubliką”....

Aišku, tas buvo vykdoma Maskvos atsiųstos raudo
nos okupacinės armijos, bet su pagalba tų išdavikų, ku
rie nuo paėmimo Lietuvą neva valdyti, sutiko atlikti sa
vo tėvynės išdavimą ir pardavimą — savęs ir savo visų 
brolių pardavimą svetimon vergijon.... Kas būdamas 
doras žmogus drystų tokį darbą pasiimti? Tiktai ko
munistas, tiktai didžiausias niekšas, kuris nesigėdina 
savo tėvą, motiną, brolį seserį nužudyti....

Reikia tik pasibjaurėti kaip jie ir jų Amerikoje gy
venantieji ir dirbantieji kamarotai, Lietuviški komunis
tai, per šias kelias savaites MELAVO Lietuvos žmo
nėms, MELAVO Amerikos Lietuviams, apie tai kas da
roma su jų tėvyne, Lietuva.

MELAVO jie kad Lietuvoje įvykdyta “liaudies lai
svė”; melavo kad ten visiems darbininkams pagerinta 
padėtis; melavo kad Sovietai atvyko užtarti ir globoti 
šalį; melavo apie jų “kultūros” fondus; melavo apie 
Lietuvos žmonių “džiaugsmus” tais darbais kokius iš
davikai vykdė; melavo apie pasitenkinimus užgrobikų 
įsiveržimu į Lietuvą!

Melagystė yra ir sekantis Paleckio, to neva premje
ro 'ir neva laikino Lietuvos prezidento, paskutinis pra
nešimas apie jo kablegrame minimus dalykus. Šis jo 
kablegramas pasiųstas prieš pat jo vadovaujamos išda
vikų gaujos nubalsavimą Lietuvą pavergti Sovietams.

“Atsakydamas i daugelio Amerikos ir kitų pasaulio kraštų 
Lietuvių organizacijų ir asmenų sveikinimus mano vardu siųs
tus Lietuvos liaudies vyriausybei ir iš smurto išsivadavusiai 
darbo liaudies Lietuvai dėkoju ir kviečiu Amerikos ir kitų kraš
tų Lietuvius tokiu pat vieningumu ir entuziazmu kokį parodė 
visa Lietuvos liaudis rinkdama liaudies seimą dalyvauti laisvos 
Lietuvos kūrimo darbe, kurio tikslas yra ilgai tamsoje ir skur
de laikytą Lietuvos liaudį išvesti Į šviesią ateitį. Sveikinu Ame
rikos Lietuvių tarpe iškeltą kultūros fondo idėją. Ta sena pa
žangiosios visuomenės svajonė Lietuvoje dabar įsikūnija. įkur
tuoju liaudies kultūros fondu, kuriam viso pasaulio Lietuvių 
parama bus labai brangi. Aiškiai ir drąsiai pareiškiu kad Lie
tuvos likimas iš abejonių ir klaidų ir gėdos pilnų santikių yra 
dabar pasuktas į didį platų taikos darbo, kultūros ir gerovės 
kūrimo kelią, kuriuo Lietuva eis glaudžioje draugystėje su di
džiąją Sovietų Sąjunga, tikra tautų išlaisvintoja, žmonijos pa
žangos, taikos ir darbo žmonių reikalu gynėja.”

CVARSTANT apie tokius gaivalus kokie valdo didelę
Rusijos valstybę, kaip jie vaikiškai elgiasi savo už

grobimą vykdydami, reikia tik pamanyti ar tokio pro
to žmonės galės ilgai viešpatauti ir ar neatsiras gabes
nių jų atsikratyti, arba gudresnių kurie sumaniau juos 
apgaus?.... Sovietų imperija subirs — tam tikėkime.

Nieko nėra amžino, neamžina ir ši Sovietų raudono
ji imperija. Ją parblokš tie kurie ją padrąsino užgro
bimus pradėti. Jie yra pasiruošę Rusiją smogti — ir 
ateis ta valanda kuomet tie mažo proto Sovietų valdo
vai, kurie nesupranta pasaulinės diplomatijos, o vykdo 
savo užgrobimus barbariškos galvos išskaičiavimu, bus 
sutriuškinti.

Gaila tų keliolikos Lietuvos nepatyrusių vyrukų, ku
rie sutiko tapti Maskvos carų įnagiais savo šalies išda
vime. Jie gali tikėtis sau iš Maskvos carų tinkamo at
lyginimo: kaip tik bus užbaigta Lietuvos pavergimas, 
jie ne vienas atsidurs prie sienos....

Iš Lietuvos į Ameriką ateina laiškai tik tų kurie iš
sišiepę giria naują tvarką, kad “nesą jokių mokesčių” 
ir nieko, o už viską pakelta kainos.... Kaip ilgai gali 
laikytis kokia nors šalis be mokesčių, ir kam tas mulki
nimas svieto?

Lietuvių tauta perkęs šį pažeminimą, bet išdavikai 
ir svetimi grobikai užsprings savo darbais....

j e 
tai 
to 
šia

L. Pruseika Vilnyje porina: 
"‘Kuomet Lietuvoj buvo pa- 

liųosuoti politiniai kaliniai, 
jiems pasveikinti buvo suroš- 
tas labai įspūdingas mitingas. 
Bet ar žinote kas sudarė to di- 
džiulo masinio mitingo prezi
diumą? štai kas: žymiausias 
Lietuvos dainininkas Kipras 
Petrauskas, Dr. K. Grinius, 
Prof. Tumėnas, generolas Ku
bilius, Vaclovas Biržiška. Ten 
buvo ir prof. Kolupaila, vienas 
žymiųjų krikščionių demokra
tų.

“Na, ponai šimučiai, Michel- 
sonai ir Karpiai, pasidažykite 
savo plunksnas nuoduose ir 
pradėkit paškudint tuos žmo
nes! Nuo jus bėga visi kultū
riški žmonės.”

Klysta draugas Pruseika ti
kėdamas kad tuos kulturiškus 
žmones mes turėtume pašku
dint. Už ką? Juk jie pakliu
vo katastrofon, iš kurios nega
li išbėgti. Lietuva yra jų tė
vynė, jie ar žus ar gyvens, ki
tur negali pasišalinti.

Jie nuo musų nepabėgo, nes 
jie Lietuvoje yra. Jeigu jie 
ėjo pasitikti politiškų kalinių, 
tai tik prisitaikė sąlygoms ko
kiose atsidūrė toje naujausio- 

santvarkoje, kur komunis- 
ar liaudis valdo, kur, anot 
paties Pruseikos, “pilniau- 
tautinė laisvė”....

Antra priežastis jų pasiliki
mo Lietuvoje ir prisitaikymo 
prie aplinkybių gal bus ta:

Atėjus laikui ir progai, jie 
pagelbės Lietuvai atgauti lais- 
svę, atsikratyti komunizmo ir 
svetimų despotų vergijos.

išlik- 
žmo-

Gri-

Į
Svarbu kad Lietuvoje 

tų kuodaugjau kultūriškų 
nių, tokių gerų kovotojų kaip 
Kipras Petrauskas, Dr.
nius, Prof. Tumėnas, Gen. Ku
bilius,, Prof. Kolupaila, Vaclo
vas Biržiška, bet ne tokių išda
vikų kaip Leonas Pruseika-Va- 
balas, kuris džiaugiasi maty
damas kai svetimi despotai 
mina jo paties kraujo brolių 
sprandus prie žemės!

Tik reikia abejoti ar, jeigu 
bus valia tokių parsidavėlių 
kaip Pruseikai, išliks daug 
kultūriškų žmonių gyvų....

(Tęsinys iš pereito nr.)
tų

V •! v V'* • 1 • vLaikraščiai dar iš 
‘Senosios Lietuvos’

Šios savaitės pradžioje atėjo 
iš Kauno laikraščiai spausdinti 
Birželio 14 dieną ir prieš. Tai 
vis dar tautinės vyriausybės 
laikų. Birželio 13 ir 14 d. Lie
tuvos Aide pažymima apie iš
kilmingą minėjimą Prez. Ant. 
Smetonos vardinių. Tai buvo 
dar tos dienos prieš baisiąją 
audrą.

Jau Birželio 13 dienos laido
je pažymima apie Ministro pir
mininko Merkio sugryžimą iš 
Maskvos su Sovietų vyriausy
bės įteiktais reikalavimais kad 
atsistatydintų Vidaus Reikalų 
Ministras Gen. Skučas, kuriam 
Sovietai melagingai metė kal
tę dėl randonarmiečių dingimo 
Lietuvoje.

Kokia pavietrė juos užtiks 
dar tik kelios dienos prieš tai 
nei Prez. Smetona nei kiti Lie
tuvos žmonės nežinojo.

, Gražiai sukurtą gyvenimą, 
svetimi įsiveržę suardę, tvarką 
ųakrikdė, miestus ir mieste
lius užpuolę raudonieji šaran- 
čiai nuniogė, žmones išgąsdino 
ir desperacijon įvarė....

©ŠVEDIJOJE išrasta būdas 
įleisti į gyvą medį arseniko, 
kurio prisigėręs, vėliau medis 
jau nepūsta ir kirminų nesu- 
ėdamas.
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ATEIK....
O tai, sese, dar nesenai 
Žvilgsniais krutinę gaivinai, 
Dabar ir dieną ir sapne 
Jau užmiršai lankyt mane....

Prašvitus saulei rytuose
Virpėjo saldumais dvasia;
Bet saulei gęstant vakaruos 
Klajūno sielą kas paguos?....

Liepsnoti meilės aukurai,
Linksmi jaunystės vakarai,
Ir tavo veidas malonus 
Ar dar papuoš kada sapnus?....

Ateik, atskriski tuo keliu 
Kuriam, tarp žvaigždžių ir gėlių 
Mes susitikom pirmą kart!
Ateik, bent mielą žodį tart....

Apeik tamsias nakties buitis, 
Ateik ir žvilgterk i akis;
žvaigždėtą naktį, 'kai dyv’na 
Skambės tavo sielos daina!

Tada širdis širdį paguos, 
Kaip aidas jos erdvėj banguos.... 
Tik neliūdėk, nebūk viena;
Ateik kaip švies mėnesiena.... 

Nors žvaigždes ilgus amžius švies, 
Ir gėlės liepsnomis žydės, 
Bet širdys plaka taip trumpai.... 
Nelaukim kol užgaus varpai....

15-V-1940 J. S. Galutis.
Baltimore, Md.

PR. VAIČIŪNO EILĖS
Skaisčios aušros saulę vysto. 
Ryto rasos žemėn krenta.
Siela Dievą vėl pažysta.
Vėl manyj ramu ir šventa.
Lankos žalios, dirvos žvainos. 
Saulės kelias tolyj verias.
Supas maldos — ryto dainos. 
Gailios rasos žemėn geriąs.
Čia ir ji — svajonė mano, 
Prie krutinės gėlę sega.
Gal ir saulė nepamano
Ko jos akys skaisčiai dega....

'.wj«

« Paskutinis |f| 
M Prūsų Sukilėlis i!

Jeigu Guče laukė linksmos draugės tai ji 
turėjo skaudžiai apsirikti. Nomedos mintys 
skriejo į Klauzą. Iš Symekos ji sužinojo kokį 
uždavinį jis gavo iš jos tėvo. Tėvas bus pa
stebėjęs ano vakaro nuotikį. štai iš kur kilo 
tas staigus noras pašalinti iš pilies riterį ir jį 
grąžinti ordinui pakaitais į Glotino sūnų.

Nomeda žinojo kad kada nors ateis skyri
mosi valanda, kad jie ilgai negalės taip gyven
ti vienoje pastogėje. Ji mylėjo Klauzą; ji taip 
pat žinojo kad jis ją myli; žinojo kad jie nie
kuomet vienas antram nepriklausys, kad ši mei
lė turi būti užgesinta. Tik vienas dalykas jos 
širdį spaudė: jis išvyks nepasimatęs su ja ir 
netaręs paskutinio draugiško žodelio. Ji daž
nai kartojo paskutinį šventvakario pasikalbėji
mą su juo....

Dėl ko ji tuomet taip susirūpino? Dėl ko 
jam taip aštriai ir piktai atsakė? Jis niekuo
met neprasitarė kad ją myli. Klauzas žinojo, 
kaip ir ji, kokia bedugnė juos skiria. Jo pasku
tinė daina pirmą kartą atmerkė akis ir-ji su
prato kad tą vakarą ji pajuto mylinti šį vyrą, 
tautos priešą, tėvo belaisvį.

Herkaus Manto įsakytas, Symeka su paly
dovais išjojo imtinių pasikeitimo reikalais į or
diną.

Nomedai dienos virto amžinybe, kol Sy- 
’meka pagaliau gryžo. Ji vis labiau nerimo. 
Guče, veltui norėjus paguosti Nomedą, patarė 
jai pagaliau gryžti namon.

— Tu turi dar tarti riteriui draugišką žo
dį, kol jis neišvykęs, — tarė Gucė su užuojau
ta savo draugei.

Gryžusiam Symekai buvo labai malonu kad 
Nomeda pati pasisiūlė pranešti tėvui apie de
rybų pasisekimą. Jis galės panaudoti trumpą 
laiką, likusį iki naujo iš jojimo, namų reikalams 
sutvarkyti.

Saulėtą rytą Nomeda išvažiavo į savo tėviš
kę. Vežiku jai Symeka davė patikimą baudžiau
ninką. Jie tik. saulei iškrypus iš pietų teįva- 
žiavo į mišką, už kurio tuoj turėjo pasirodėti 
tėvo pilis.

Nomedai smarkiai plakė širdis. Ji žinojo 
kad tiesus, beveik visuomet sausas takelis eina 
per mišką į pilį, o tuo tarpu vieškelis darė di
delį lanką, ir, be to, pavasario metu būdavo 
pažliugęs purvynais. Sustabdžius vežėją, ji iš
šoko iš ratų.

— Tavo šeimininkui patiks jei gryši anks
čiau namon. Apsisuk ir važiuok atgal. Vieš
kelis nuo šios vietos labai klampus, o aš grei
čiau pasieksiu namus peščia.

Ir ji lengvais žingsniais dingo miško tank
mėje, nedavus laiko vežikui .atsikalbinėti. Ji 
parneš žinią kad Klauzas turi būti paleistas; po 
kelių dienų jis bus pas savuosius. Ji pati no
rėtų jam pranešti šią žinią. Skubiais žingsniais 
ji žengė pilies linkui. Jau beveik įpusėjus ke
lią, staiga ji sustojo; atogiai, nejudėdamas, pa
sirėmęs medžio, stovėjo žmogus. Ji jau žinojo 
kad tai bus Klauzas, nors dar aiškiai nematė jo 
veido. Riteris'taip pat buvo ją pastebėjęs. Ne
griežtais žingsniais, čia skubėdamas, čia susto
damas, ėjo jis pasitikti Nomedos.

Susitikę stovėjo tylėdami, nerasdami tin
kamų žodžių. Pagaliau tarė Klauzas:

— Ar dar tu pyksti ant manęs? Aš visiš
kai nenorėjau tavęs užgauti.

Ji papurtė, galvą.
— Aš nepykstu ant tavęs, riteri. Aš tikė

jausi tave čia sutikti. Aš norėjau tave prašy
ti, — ji kalbėjo nesurišdama žodžių, tartum kas 
užgniaužė jos gerklę, — galėjo atsitikti kad mu
sų keliai amžinai butų išsiskyrę ir net be atsi
sveikinimo; štai dėl ko aš norėjau tavęs prašy
ti kad man atleistum ką susijaudinus ištariau. 
Skirkimės kaip geri draugai....

Ji ištiesė jam abi savo rankas. Jis pagrie
bė jas ir norėjo prie savęs pritraukti Nomedą; 
ji ramiai, bet griežtai atstume jį. Klauzas puo
lė ant kelių prieš ją ir paslėpė savo veidą jos 
rankose. -z

Karšti, aistringi žodžiai spruko iš jo lupų; 
visa ką jis tiek laiko slėpė dabar išsiveržė kaip 
upės srovė pavasarį.

— Nomeda, Mergele, kaip mane kankini! 
Skirtis, sakai? Aš nebematysiu tavęs niekuo
met, niekuomet. .. .. Kad žinotum kiek aš ken
tėjau!. Kiek aš klūpodamas maldomis kovojau 
su savimi. Aš norėjau užgesinti gaisrą, kuris 
degino aistros liepsnose visą mano būtybę. Vi
sa buvo veltui. Gaisras jau perdaug įsiliepsno
jęs. Tu esi tokia rami ir abejinga. Ar žinai 
kas tai yra meilė? Ar žinai kad ji vyrą paver
čia pamišėliu? Dar blogiau,. meilė paverčia jį 
žodžio ir priesaikos laužytoju. Išgirsk bent kar
tą. Nomeda, išgirsk tai iš manęs ir suprask ma
ne, vargšą kvailį.... Aš norėčiau iš dangaus

iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 1 3-to 

šimtmečio pradžioje

M. Springborn

išvogti žvaigždes ir jas po tavo kojų sviesti, aš N 
norėčiau nukariauti pasaulį ir jį tau atiduoti. 
Aš esu vienuolis, šventų įžadų surištas. Ką tau 
Čia sakau man yra didžiausia nuodėmė. Kad 
prieš tave raitausi dulkėse — didžiausi nuodė
mė. Mano meilė, mano visete mintys — didžiau
sia nuodėmė. .. .

Jis pašoko nuo žemės ir atsistojo prieš ją. 
Nomeda pasitraukė vieną žingsnį atgal.

— Nebijok, mergele, aš nenoriu tave įžeis
ti. Neprieinama ir šalta buvai nuo pirmos die
nos. šiądien aš dar esu tavo priešas, tavo tėvo 
belaisvis. Kai tu kartą parodei man vaišingu
mą, kai su manim draugiškai kalbėjai tai nėjo 
iš tavo širdies liepimo, tai buvo dievų įsaky
mas. Tu esi daug kilnesnė ir didesnė už mane 
šiame dalyke. Tu visur ir visuomet pildei die
vų valią; aš pamiršau dėl tavęs savo Dievo įsa
kymus. Aš sulaužiau savcrįžadus; mano širdis 
pusiau plyšo. Jei aš dabar gryšiu į ordiną, aš • 
negalėsiu pamiršti tavo paveikslo. Mane am
žinai kankins mintis kad tu kitam atiduosi savo 
širdį, kad tapsi kito vyro žmona, gal būt to Glo
tino, gal kurio kito, ir visa tai mane kraustys 
iš proto, drums mano sielą....

Ir stabo ištikta stovėjo Nomeda. Ji žinojo 
jau kad jis ją myli, ir vis dėlto tokio žodžių po- 
tvinio ji nelaukė. Dabar ji ėmė jaudintis. Lyg 
priesaikai, ji ištiesė rankas į jį ir tarė griežtai:

— Buk ramus, riteri. Aš niekuomet nebu
siu kito žmona, jeigu negaliu būti tavo.... Gal 
bus tau paguoda tolimoje šalyje jeigu Žinosi 
kad Nomeda atsimena tave. ... Aš visai nesu 
tokia bejausmė kaip tu manai.... Tiesa, aš 
dar nepažinus kas yra meilė, nei vienas vyras 
dar neregėjo mano palankumo, iki tu čia atvy
kai ....

Si
— Nomeda, tu myli mane?!. ...
— Myliu, riteri. Nuo to laiko kai miško 

pirkelėje buvai mano svečias, aš vis turėjau ta
ve galvoje. Aš pati nežinojau kad tave myliu. .

Jos taip paprastai ir tvirtai ištarti žodžiai 
nuramino Klauzą. Dabar aistringą susijaudi
nimą pakeitė liūdesys.

— Tu mane myli, — skausmingai ištarė 
jis, — ir kartu sakai man: mes turime skir
tis.... Mudu galėtume būti laimingi jei aš 
nevilkėčiau baltuoju apsiaustu. Tada tave pa
traukčiau į musų tikėjimą. Mano meilės ver
čiama tu atsižadėtum stabų tikėjimo. Tu pri
imtum krikštą. Ir šalyje taikos saulei prašvi
tus, tu taptum mano žmona....

— Ne, riteri, taip nemanyk; nepiešk taip 
viliojančių vaizdų, nes tai dar labiau padidins 
tavo kančias. Ne tik baltas apsiaubtas skiria 
musų kelius. Nors, kaip mano tėvas, per prie
vartą priimčiau krikštą, bet širdies gelmėse vi
suomet palikčiau ištikima seniems dievams ir 
savo tautai. Aš esu Prūsė, tu Vokietis. Nie
kuomet negalėčiau būti tavo žmona, nors ir 
myliu tave. Ar tu gali atlyginti už visą išlietą 
kraują, už nuniokotas žemes? Ar gali atitai- 
syti ką Vokiečiai padarė musų tautai per ilgus 
karo metus ? Aš priklausau savo tautai, aš 
vargsiu visus jos vargus ir džiaugsiuos jos 
džiaugsmais. O jei likimo lemta jai žlugti tai 
aš mirsiu su visais savo tautiečiais. Kol tėvelis 
bus manęs reikalingas tol aš paliksiu su juo. 
Tokiu budu aš geriausia tarnausiu savo žmo
nėms. Jeigu dievai paskubins jo mirtį, tada 
aš einu pas krivę ir apsivelku vaidilutės apda
ru ....

Neaprašomos didybės šviesa nušviesta, ji 
stovėjo prieš jį, jos akys sujaudintai žibėjo*. 
Klauzas nedryso ją paliesti. Jis stovėjo kiek 
atokiau, pasirėmęs medžio. Jis vėl neteko vil
ties.

— Vadinas, tauta tavo širdyje užima pir
mutinę vietą ir tavo pirmoji meilė priklauso 
jai.... Savo tautai pasiryžus gyventi arba 
mirti. Tai kilnus pasiryžimas. O aš? Sakyk 
man, kam aš nuo šios dienos gyvensiu? Esu 
belaisvis; kas žino kuomet atgausiu laisvę? Sa
vo karščiausią širdies jausmą, tau meilę, kaip 
galėčiau numalšinti ?. .. .

— Tu busi laisvas. Mano tėvas pasiūlė ta
ve iškeisti į kitą nelaisvi. Aš gryžtu su žinia 
kad ordino broliai laukia tavęs Brandenburge 
pilyje. Saulei leidžiantis tu jau busi pas sa
vuosius .....

Klauzas, išplėtęs akis, žiurėjo į ją, tartum 
netekęs sąmonės.

— Tavo tėvas mane paleis? Dabar? Juk 
jis yra pasakęs kad grąžins man laisvę tik ka
rui pasibaigus. Ar ordinas jau nugalėtas? Ar 
karas baigtas?

Nomeda papurtė galvą.
— Karas dar nebaigtas. O jūsų ordino pi

lys dar rūsčiai dunkso musų žemėje. Mano tė
vas pakeitė savo nuomonę.

(Bus daugiau)
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PADĖKA
Dėkoju visiems giminėms, 

draugams ir pažystamiems, 
taipgi draugijoms, ir Kun. An
gelaičiui, graborei Jakubaus
kienei už jų prielankų patar- 

/navimą ir visiems už atsilan
kymą į šermenis ir palydėjimą 
į kapus mano žmonos, Stasės.

Nubudęs vyras, 
Boleslovas Miniotas ir 

vaikai.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis 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

C.
1001

ir kitokių.

Pakeltis Vaistinė
E. 79 St. Cleveland, O.
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

TUŠČIAS DESPERA- 
TO DŽIAUGSMAS

Tas subankrutijęs atvok. 
lis tikrai nubankrutijo ne tiK 
kišenium, bet ir smegenimis: 
jis rodydamas džiaugsmą dėl 
komunistų įsigalėjimo Lietu
voje, kurie konfiskuoja bažny
čių turtus, areštuoja kunigus, 
mano tuo savo išgamišku pa
sišaipymu atsilygins sau ne
patinkamiems asmenims. Bet 
jo džiaugsmas veltus, kartu gi 
labąi tragingas katalikystei, 
kuria jis dar dangstosi.

Sunku suprasti iš ko tas 
išgama juokiasi prikaišioda
mas ordinus ir kitką. Juk or
dinus iš Smetonos vyriausybės 
turi ir konsulai, ir kunigai, ir 
katalikų veikėjai, ir tautinin
kų veikėjai.

Tie kurie gavo ordinus už 
praeityje darbus savo tautai, 
juos nešios iki gyvi bus ir ne
galės jų toks subankrutijęs 1 
desperatas atimti.

Tas žmogelis keliolika 
atgal buvo paršliaužęs į 
tuvą, norėjo ten gauti 
valdžioje, bet turbut ten 
čiau jį pažino ir nieko nedavė. 
Tada jis ptisiprašė iš Ameri
kos Lietuvių katalikų aukų ir 
pardzimbino atgal į Ameriką. 
Čia pradėjo savo darbelius to
kius už kuriuos Lietuvoje jau 
senai butų kalėjime sėdėjęs, 
čia jį iš kalėjimo išgelbėjo jo 
draugai, kuriems jis dabar no-

, ri i ranką kąsti.
Tas žmogelis turėtų tik ty

lėti ir džiaugtis kad jo į kalė
jimą neuždarė už jo darbelius; 
'•ik žmonės jo griekų neuž- 

aO.
Jis niekam negali garbės už 

jų nuopelnus sumažinti, bet 
jį patį žmonės visur sekioja ir 
reikalauja grąžinti visokiais 
budais paimtus jų pinigus.

Jis nori gal būt atsigriebti 
pataikaudamas bolševikams — 
bet, žmogeli, jei£u patektum 
pas bolševikus už savo tokius 
darbelius, jie tave skubiai lik
viduotų. Nemoki džiaugtis lai
sva Amerikos žemele vaikščio
damas, bet pagiežą lieji prieš 
kitus žmones, kurie tavo bal
są laiko tik tiek vertu kiek šu
nelio au-au prieš mėnulį....

žinantis.

metų
Lie- 

vietą 
grei-

•PENSIJŲ Ohio valstijoje 
išmokėjimas šiuo tarpu pasie
kė aukščiausio laipsnio: pen
sijas gauna 126,760 senų žmo
nių, iš kuriu 9,906 randasi Cu- 
yahoga apskrityje. Liepos m. 
visoje valstijoje bus išmokėta 
$2,898,000 pensijų, 
išeina po $22.87 į mėnesį 
vienam. šiai pensijai 
reikalinga būti Amerikos 
čiu.

vidutiniai
kiek- 
gauti 
pilie-

OHIO KELIUOSE NE
LAIMĖS 19'39 ME

TAIS

Surinktos žinios iš trafiko 
nelaimių Ohio valstijoje ant 
vieškelių, už miesto ribų, paro
do štai ką:

Per geležinkelio bėgius va
žiuojant, traukiniai užlėkę už
mušė 22 automobiliais važiavę 
žmonės. *

Prie užsisukimų kelių ties 
siaurais tiltais užmušta 58.

Ant staigių užsisukimų ke
liuose užmušta 103.

Susidurimuose užvažiuojant 
ant kalno čiukuro užsimušė 18.

REIKIA BŪTI PI
LIEČIU

Norint Gauti Bedarbės 
Atlyginimą Ohio 

Valstijoje

COLUMBUS, Ohio. — Dar
bininkai kūrės neišsiima nors 
pirmų pilietybės popierų tokio
se darbavietėse kur yra tokia 
darbo sąlyga, negali gauti be
darbės atlyginimų Ohio vals
tijoje. Tokį patvarkymą išlei
do Ohio Bedarbės Atlyginimo 
Biuras, kuris nepiliečiams su

laiko mokėjimą bedarbės atly
ginimo už jų apsileidimą išsi
imti nors pirmas pilietybės po- 
pieras.

Dabar dirbtuvėse daugiausia 
reikalaujama kad darbininkai 
butų Amerikos piliečiais, arba 
nors turėtų pirmutines popie- 
ras.

Daugelyje dirbtuvių išdėta 
pranešimai darbininkams kad 
-jeigu bėgyje 30 dienų jie ne
padarys pirmoms popieroms 
aplikacijos jie bus paleisti iš 
darbo.

Buvo atsitikimų kad darbi
ninkai nekuriose dirbtuvėse 
neišpildė tos sąlygos ir tapo

paleisti iš darbo. Likę bedar
biais jie kreipėsi į Valstijos 
Bedarbių atlyginimo biurą, bet 
biuras atsisakė atlyginimą iš
mokėti dėl darbininkų neturė
jimo pilietybės aplikacijos pa
reiškimo.

Už tokį apsileidimą nereikia 
kaltinti kitų, nes reikalavimas 
turėti nors pirmas pilietybės 
popieras lengvai išpildomas.

©KETURI Amerikos prezi
dentai bu vo^ kilę iš New Yorko. 
Tai buvo: Van Buren, Fillmo- 
re, Theodore Roosevelt, ir da
bartinis, F. D. Roosevelt.

FARMERS POULTRY MARKET
Poutry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS

Daugiau Pinigų Cuya- 
hoga Upės Darbams
Pernai pradėti Cuyahoga li

pęs tiesinimo darbai, kurie at
siėjo $5,200,000, jau iki pusės 
davaryti; bet dar bus praleis
ta 7 milijonai dolarių naujiems 
tos upės gilinimo, platinimo, 
priestočių išstatymo ir kt. dar-

Kryžkelėse susidūrus auto-
mobiliams užmušta 71.

Visokiose kitose vietose iš
tikusiose nelaimėse automobi-
bais užsimušė 338.

Sulyg mėnesiais, tos nelai-
mės atsitiko šitaip:

Sausio mėn. 35
Vasario 30
Kovo 43
Balandžio 35
Gegužės 47
Birželio 49
Liepos 71
Rugpjūčio 61
Rugsėjo 57
Spalių 60
Lapkričio 59
Gruodžio 63
Viso žuvo 610

Lietuviams patogi vieta — užkviečiame visus.
Cor. Superior and E. 43rd St. (37) ENd. 5025

THE BIG DIPPER
SKANUS SALDUS GĖRIMAI, AISKRYMAS

Visoki kiti saldus gėrimai, užkandžiai.
Užkandžiai duodami visomis valandomis kada tik norit 

Padarykit šią vietą savo užeigos vieta.
20 rūšių pasirinkimui. (33)

7023 Superior Avė. prie Addison.

DOAN UPHOLSTERING CO.
RECOVER1NG — REMODELING and 

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

TELEFONAS: NAKTIES METU:
GLenville 6460 POtomac 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

LIETUVOS BANKO balan
sas Gegužės 31 d. rodė, kaip 
praneša Lietuvos Aidas Bir
želio 14 d., kad banknotų apy
varta per 15 dienų padidėjo 
6,800,000 litų ir siekė 175,800,-, 
000 litų. Bet lito padengimas 
ne tik nesumažėjo bet dar pa
didėjo ir siekė tą dieną 44.6%. 
Aukso fondas padidėjo iki 60,- 
400,000 litų, užsienių valiutų 
fondas iki 18,000,000 litų. Tie 
skaičiai rodo Lietuvos ūkio ir 
finansų sveiką stovį. Visa tai 
pateko į komunistų rankas ir 
greitu laiku bus išblaškyta.

H. NIEMAN 
Service Station

GOODYEAR TIRES, BATTERIES 
Certified Lubrication 
COMPLETE LINE 

ACESSORIES
Dauguma musų kostumerių 

yra Lietuviai. (33)

71st ir Wade Park Avc.

Daugiausia užsimušimų ir 
susimušimų įvyksta tamsoje, 
po 7 valandos vakaro ir prieš 
5 vai. ryto. Po dvyliktos nak
tį apie 2 vai. būna pats aukš
čiausias užsimušimų ir susi
mušimų čiukuras.

Nelaimės įvyksta, kaip paty
rimai rodė, iš priežasties auto- j 
mobilių valdytojų užmigimo 
dienos metu ir nakties metu, 
dėl auto valdytojų girtumo, ir 
didžiausias nuošimtis šiaip iš 
visokių priežasčių ir neatsar
gumų.

HIPPODROME
“MARYLAND”

Šioje naujoje spalvuotoje f Urnoje 
sudėta daug gabių talentų. Tai yra 
smagi filmą kokios žiūrėtojai lau
kė. “Maryland” pradedama rody
ti Hippodrome Theatre šeštadienį, 
Liepos 27.

Filmoje dalyvauja žymus artis
tai kaip Walter Brennan, Fay Bain- 
ter, Brenda Joyce, John Payne, 
Charles Ruggles, Marjorie Weaver, 
Hattie McDaniel ir eilė kitų.

Veikalas vaizduoja Pietinių vals
tijų gyvenimą, tradicijas ir apima 
arklių lenktynes.

STANDARD OIL
UŽKVIEČIA JUS

GAUTI DAUGIAU UŽ
GASOLINO PINIGUS

Verta yra pamainyti prie
šito “nuolat gerinamo” 

ga sol i ne!
Dvidešimts tris kartus nuo 1935.....
šešis kartus tik vieną pereitą metą 
.....mes dadėjom naujos jiegos, gy
vumo, naujų ypatybių kurios pada
ro SOHIO X-70 geriausiu negu ka
da buvo! Kas reiškia kad Ohio’s 
mėgiamiausias ekonomiškas gasoli- 
nas yra Ohio’s mėgiamiausias veik
mės gasolinas, taipgi. Daugiau ne
gu kitados, jus sutaupysit naudo
dami SOHIO!

MUZIKOS STUDIJA
INSTRUMENTUS SKOLINAM 
NEMOKAMAI SU LEKCIJO
MIS ant AKORDIONO. SAXO- 
FONO, CLARINETOS, TRUM
PĖTOS.
Mokome dūdų orkestro (band) 
muzikos ir pradinė muzika duo
dama nemokamai. (30)

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

POOL ROOM

Atsilankykit į mano smagų
POOL ROOM

Stalai atdari 11 ryto iki 12 v. 
Saldus gėrimai, cigarai.

Dressler Recreation
6315 SUPERIOR AVĖ.

J. Žemam t aus kas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

P E R R Y’ S 

\VINE HOUSE 
7205 Wade I’ark Avė. ENd. 9276

Švenčių specials
Stiprus Alus $1.65 už ease

(Žemiausia kaina)
Pasirinkimas iš 60 įvairių rūšių. 
Mes atvežam šaltą ali į namus. 
Taipgi visokių skanių California 
Vynų didžiausias pasirinkimas.

Greitas pristatymas Vestuvėms
Pokiliams ir visokiam reikalui.

Atdara iki 1:00 vai. ryto.

SOHIO X70
TAI P R O G R E S IV I S GASOLINAS

= Ar bandėt jį paskiausia?

DIDELIS ATIDARYMAS
NAUJO RESTAURANO

, SUPREME 
RESTAURANT 
6930 Superior Avė.

•
Specialus valgiai -— žuvis, 
steiksai, ir šiaip valgiai. Ada- 
ra dieną ir naktį ir Sekma
dieniais.

k

JOSEPH 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
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Į APDRAUDOS REIKALE |
Mes esa^n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

E tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- E 
E sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
E miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). E

| P. P. MULIOLIS |
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate

ir Apdraudos Agentūra E
E 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 E 
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HARRY’S 
Electrical Service Co.

Washing Machine — Vacuum 
Cleaner ir Radio 

Taisymas
Tūbai ir Reikmenys 

Dykai apskaičiavimas su 
šiuo skelbimu.

Visas darbas garantuojamas;
6919 Wade Park Avė.

HEnd. 5283 (27)

EVĄ’S | 

DRY CLEANINGį 
Senas Drapanas padarom £ 
kaip naujas, išvalom ir ❖ 
sutaisom.

*£ Paimam iš
į

j
•>•j*

Ą
❖

%•

11 namų ir pristatom.-. 
gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Avė.

Telefonas: HEnderson 1919

f

i
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pavasari, jus naudosite 
kartą patyrę kaip leng- 
Roasteriu valgį gamint.

v ašarą ir žiemą, rudenį ir 
Elektrišką Roasterį kasdien 
va ir ekonomiška Elektrišku
Bet dabar—kuomet oras karštas ir kuomet sezonas 
teikia tiek daug progų išvažiuoti su savo šeima— 
jums ypatingai bus reikalingas pats moderniškiau-

Pamiu

Elektriško Roasterio Budu

sias kepimo padargas, Elektriškas Toaster.

■ IŠVERDA PILNĄ VALGĮ
Elektriškas Roaster pagamina pilną valgį (mė
są, daržoves ir prieskoni) astuoniems asmenims, 
viena laiką\taupančia operacija. Ir juomi val
gio gaminimas yra maloniai vėsus—insuliacija 
prilaiko karštį viduje Elektriško Roasterio taip 
kad ji kepa maistą, ne virėją!

ATLIEKA VISOKĮ VIRIMĄ
C c

Elektriškas Roaster kepa, spirgina, tusina, šu
tina ir smožija. Ir laiko prilaikytojas, kuris ga
lima nusipirkti už mažus priedinius kaštus, pa
daro Elektrišku Roasteriu gaminimą visai au
tomatišku. Su automatišku laiko laikytoju, jus 
galit palikti namus visam popiežiui arba dienai 
ir sugryžus namon rasti pietus visiškai ir ska
niai pagamintus ir gatavus duoti į stalą.

GALIMA NAUDOTI VISUR
Jus galit prijungti Elektrišką Roasterį visur 
kur tik yra elektriškos jiegos vielos—virtuvėje, 
ant porčių, arba turistų stovykloje.
Na o pasigaminus sau maistą taip lengvu, mo-
dernišku budu, galit vėl sudėti savo Roasterį į 
karą ir vėl patiekti karštą valgį už kelių valan
dų vėliau, jeigu norit.

Šimtai tūkstančių mo
terų žino Elektriško 
Roaster kepimo ekono
miškumą. Šiądien kuo
met ELEKTRA KAŠ
TUOJA PIGIAU NE
GU KITADOS ir jums 
taipgi apsimokės ga
minti valgį su elektra. 
Atminkit, juo daugiau 
elektros naudojat, tuo 
pigiau ji atsieina nuo 
unito!

■^■Neatidėliok. Pamatyk tą puikų 
Elektrišką Roasterį šiądien. įsi
gyk jį ir gamink maistą mo
dernišku budu.

&lec&iACicd -Eeacpie

18-tas Aukštas • Mildand Building * PRospcct 5522

| Skani Lietuviška Duona |
PR. KUNCAITIS |

NEW DEAL 
B A K E R Y

-1 -

Savininkas ir K e p ė j a s
o •

Telefonas WAshington 3227

Skani Lietuviška Rugine Duona, šviežia - balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai ==
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo. ĘE:

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS i
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.
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PHONE:' ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

IMS VYRUS KA
RIUOMENĖN

Suv. Valstijų vyriausybė 
vykdydama šalies gynimo 
pasiruošimo programa, su 
Rugsėjo 1 diena pradės im
ti kariuomenės tarnybon 
vyrus tarp 21 ir 31 metų 
amžiaus, nevedusius, metų 
laikui pralavinti karo veik
smų.

Iš Ohio valstijos bus pa
imta apie 20,000 vyrų, tarp 
jų apie 3,500 iš Clevelando 
srities.

Pavasarį bus šaukiama 
kariuomenėn kita tiek vy
rų, ir taip toliau, iki viso 
bus išlavinta apie 1,500,000 
vyrų.

Trafike Žuvo 66
Iki šios savaitės pradžios 

Clevelando srityje automobilių 
nelaimėse užmušta jau 66 as
menys, arba penki daugiau ne
gu buvo užmušta per tiek pat 
laiko pernai.

Clevelandas du metu paarė
tu laimėjo pirmas vietas tra
fiko mirčių sutaupyme, nes ir 
1938 metais ir 1939 metais už
muštų gatvėse žmonių buvo 
žymiai mažiau negu 1937 me
tais. Ir šymet tikisi, nors su 
padidėjusiu suvažinėjimų skai
čium, laimėti .tą patį titulą, 
nes ir šymet užmuštų skaičius 
nėra didesnis už 1937 m.

BUKIT ATSARGUS 
PO SUTEMAI

Dauguma mirtinų trafiko 
nelaimių atsitinka po sutemos. 
Nekurie automobilistai mano 
kad vakaro laiku sumažėjus 
trafikui pasidaro mažiau kliū
čių, bet akcidentų rekordai 
parodo jog nelaimėms įvykti 
galimybės yra tris kartus di
desnės vakaro metu. Apribo
tas matymas, žėrinčios šviesos 
kitų automobilių ir vakaro me
tu padidėjęs išsigėrusių žmo
nių skaičius yra svarbios prie
žastys naktinėms nelaimėms.

Saugiam važiavimui, snma- 
žinkit savo važiavimo greitį 
po sutemos.

Public Relations Bureau 
Cleveland Police Dept.

Lankėsi Diplomatai

Pereitą savaitę Clevelande 
lankėsi Suomijos Ministras iš 
Washingtono, Hjalmar Proco- 
pe. Jis sakė kalbą per radio ir 
miesto klube. Sako, Suomija 
po karo stengiasi visomis pa
stangomis atsistatydinti.

Taip pat Liepos 20 d. buvo 
atsilankęs Jan Masaryk, buvęs 
Čekoslovakijos ministras Lon
done. Jis yra sūnūs Tarno G. 
Masaryko, Čeko-Slovakų res
publikos įkūrėjo.

Masaryk atvežė Clevelando 
Čekams linkėjimus nuo Edvar
do Benešo, buvusio Čekoslova
kijos prezidento, dabar vado
vaujančio tos respublikos val
džiai Londone.

Kitos užgrobtos šalys įstei
gė savo laikinas valdžias užsie
nyje, tą padarys, be abejo, ir 
Lietuviai.

Mes Lietuviai turim kovoti 
su savo išdavikais ir išgamo
mis kurie mums trukdys dirb
ti už Lietuvos laisvės atkovo
jimą, ir klaidins gerus Lietu
vius savo melagystėmis.

PARSIDUODA NAMAS
5 maži kambariai, arti nau

jos parap. bažnyčios, tarp Neff 
Rd. ir Bulvaro, 17917 Brazil 
Road. Parduoda savininkas. 
Geras namas greitam pirki
mui, kaina maža. (30)

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU
Kurie Lietuviai nežino savo 

atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Taipgi norintiems išpildo
ma aplikacijų blankos. Patar
tina tuo reikalu kreiptis penk
tadieniais ir šeštadieniais.

(Šis patarnavimas atlieka
mas tik vietiniams, kurie gali 
asmeniškai atsilankyti į Dir
vos agentūrą.)

MIRIMAI
VIKTORAS BAGOČIUS

Viktoras Bagočius^ 57 metų, 
nuo 7014 Whitney avė., mirė 
Liepos 17. Palaidotas Liepos 
20 d.

Liko žmona, Mare, vaikai: 
Ona, Stasys, Benediktas, Julė, 
Marcelė.

Velionis paėjo iš Germantiš- 
kio k., Janapolės par., Telšių 
apsk. Amerikoje išgyveno 40 
metų.

JUOZAS KERUTIS ..
Juozas Kerutis, senyvo am

žiaus, nuo 1340 E. 68 st., -mirė 
Liepos 24 d., laidojamas Lie
pos 27 d. Pašarvotas namuo
se. Pamaldos bus Šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Jo žmona mirė lygiai du me
tai atgal. Paliko „vaikai: Jo
nas, Jurgis, Juozas, Petras, 
Mildred.

Velionis paėjo iš Suvalkijos, 
atvyko Amerikon 1902 m.

Abiejų laidotuvėse pasitar
nauja laidotuvių direktorius
N. A. ^Vilkelis.

VAŽINĖJIMAISI
Alekas Banys, tautos reika

lais darbuotojas, pirmadienio 
vakare išvažiavo desėtkui die
nų į Niagara Falls, atostogų, 
kurias praleis pas savo brolį, 
Petrą. Taipgi žada apsilanky
ti Rochesterio Lietuvių koloni
joje.

Kas norėtų tose kolonijose 
užsirašyti arba atnaujinti Dir
vą, prašomi pasimatyti su p. 
Baniu.

Iš Detroito lankėsi Dr. J. J. 
Simas, kitados gyvenęs Cleve
lande. Dr. Simas aplankė ne- 
kuriuos savo artimus draugus, 
atsilankė Dirvos redakcijoje. 
Dr. Simas daug dirbęs už Lie
tuvos nepriklausomybę ' anais 
laikais, dabar sako vėl stos į 
darbą, kai Lietuvą apniko sve
timas amaras.

Pas Plitnikus viešėjo p. Ka- 
rauskienė, p. Plitnikienės se
suo, Jurgio Karausko žmona, 
su sunum, iš W. Frankfort, III. 
Iš čia buvo nuvykus į Pitts
burghą atlankyti savo pusse
seres, ir lankėsi Šv. Pranciš
kaus akademijoje, kur randa
si jos giminietė. Clevelande at
sako jai labai patinka. Taipgi 
aplankė Dirvos redakciją. Iš
važiavo atgal į W. Frankfort 
trečiadienį.

DARŽELIO PIKNI
KAS PAVYKO

Lietuvių Darželio piknikas 
pereitą sekmadienį nors nebu
vo labai skaitlingas bet pasek
mingas. Dėl karšto oro žmo
nės buvo sutingę, lėtai judėjo 
ir net mažai vieni su kitais ar
gumentavo. Tik vakarop kai 
saulei nusileidus atvėsę pasi
girdo <ir dainavimų ir garses
nių kalbų. Kurie .atsilankė tu
rėjo smagų laiką. Nekurie lai
mėjo dovanas ir gryžo pasiten
kinę.

Dovanas piknike laimėjo:
1- mą — H. Newman, $15 pi

nigais.
2- rą — Rūta Tamošaitytė, 

toną anglies (padovanojo Pet
ras Komeras).

3- čią — šeporaitienė, didelį 
kumpį (dovanojo J. Blaškevi- 
čius).

P. Kubilius, Superior Ta- 
vern savininkas, piknikui do
vanojo bonką degtinės.

Komisija dėkoja biznieriams 
už dovanas, ir pikniko darbi
ninkams už prisidėjimą su 
darbu.

® DIDŽIŲJŲ prasime n gi m ų 
skaičius Clevelande padidėjo 
11 nuoš. lyginant su pirmu 
pusmečiu 1939 m. Padidėjo 
apiplėšimai, apvogimai, užpuo
limai, įsilaužimai į namus. Su
mažėjo tik moterų užpuolimai 
išg’ėdinimo tikslu, pasikėsini
mai užmušti ir kiti tūli užpuo- 
likiški darbai.

VYŠNIŲ 30 TONŲ
Vyšnios, 30 tonų, prisiškinkit pa

tys. Dabar tik 3c svarui. Tai tik 
$1.35 už bušelį. Jos yra didelės ir 
geriausios vynui arba konservams. 
Žemi medžiai, ir duodam tvirtas 
kopėčias. Atsilankykit visai dienai 
ir pasinaudokit tokiu pinigus tau
pančiu smagumu. Jei norit mes 
priskinsim. Kreipkitės:

BORLING, MIDDLE RIDGE, 
MADISON, OHIO.

| Savings and Loan Lyga 
Išduoda Daug Paskolų

Namų Statybai

Jonas T. DeRighter, Lietu
vių Taupymo ir Paskolos Drau
gijos sekretorius ir prezidentas 
Cuyahoga County Savings and 
Loan League, paskelbia spau
doje raportą kad trisdešimts 
septynios taupymo ir paskolos 
draugijos Didžiojo Clevelando 
srityje turi bendrai turto ku
ris siekia $75,556,164 ir išdavę 
16,711 mortgage paskolas ben
droje sumoje $56,918,226.

Tos draugijos, visos apdrau
stos per Federal Savings and 
Loan Insurance Corp., per pir
mus šešis mėnesius 1940 metų 
padarė 2,797 mortgage pasko
las išviso už $11,637,881, sulyg 
to raporto. Iš to skaičiaus, 
840 paskolos sumoje $4,731,884 
išduota, statymui naujų namų.

Tas raportas pastebi kad iš 
tų naujiems namams statyti 
išduotų pinigų mažiausia $1,- 
892,753 teko vietiniams darbi
ninkams algomis.

DAR TRYS POP 
KONCERTAI

Didelės minios lankytojų šios va
saros populiarių koncertų Clevelan
do Ęublic Auditoriume, kuriuos duo
da Cleveland Summer Orchestra, 
vadovaujama Rudolph Ringvvall, pa
skatino pratęsti koncertus dar sa
vaitei laiko. Šį trečiadienį atsibu
vo pirmas šios savaitės koncertas, 
ir du koncertai bus savaitės pabai
goje.

Penktadienio vakare, Liepos 26, 
prie orkestro bus dar solistė Hilda 
Burke, gražuolė soprano iš Metro
politan Operos.

šeštadienio vakare, Liepos 27, 
solistu bus garsus’ tenoras Michael 
Bartlett.

Hilda Burke, šviesiaplaukė, mė
lynakė dainininkė jau yra girdėta' 
Clevelande su Metropolitan Opera, 
dainavo “Madame Butterfly”. Da
bar pasirinko labai žavėjančias dai
nas.

Patogus Michael Bartlett yra ge
rai žinomas filmų tenoras kuris 
dainavo su Grace Moore “Love Me 
Forever” ir kitose filiuose bei teat
ruose. Jis yra gimęs Mass. vals
tijoje, mokslus ėjo Princeton Uni
versitete, dainavimo studijavo Ita
lijoje.

Koncertams įžanga visai maža, 
geros vietos tik po 25c., ii’ aukštyn 
iki $1.

KARŠTA!
Nuo pereitos savaitės pabai

gos Clevelandas kartu su vi
sa Amerika kenčia didelį va
sarišką karštį. Per kelias die
nas temperatūra buvo pakilus 
iki 90 ir aukščiau' laipsnių F. 
Kada atvės ir oro žinovai ne
žino. Bet gali staiga palyti 
ir atvėsti.

Nuo karščio Ohio valstijoje 
žuvo keli desėtkai žmonių.

DR. VINCO KUDIRKOS 
D-JOS SUSIRINKIMAS

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos mėnesinis susirinkimas bus 
laikomas ketvirtadienį, Rugp. 
1 d., Lietuvių salėje, nuo 7:30 
vai. Visi nariai prašomi atei
ti užsimokėti ir dalyvauti rei
kalų aptarimuose. Vald.

©IŠ WPA. DARBŲ pašauk
ta dar 200 darbininkų specia
liam lavinimui darbams šalies 
gynimo industrijose.

DIDELĖ MAISTO 
PARDUOTUVĖ

Musų naujai įrengtoj pirmos 
rūšies Grosernėje ghusit vi
sokių maisto reikmenų nu
mažintomis kainomis. (30)

MILLER’S FOOD 
STORE

5333 Superior Avenue

LITHUANIAN LITERARY 
TRENDS

Characteristics of Early 
Lithuanian Literature

(Continued From Lašt Issue)

Lithuanian peasant narration has 
brought to life, awakened, and in- 
spired an individualistic creative 
style. The peasant class produced 
more talented poets, the creators 
of a typically Lithuanian literature.

The beginning of this literature 
goes back to the XIVth Century. 
The first Lithuanian writings were 
annals, historical chronicles, and 
law codes; for instance, there were 
the folloiving; Lietuvos Metrika — 
(Annals of Lithuania); Valstybinių 
Raštų Archyvas (Archive of Statė 
Documents), -vvhich is novv in Mos- 
cow; Lietuviškosios Giminės Pra
džia (The Beginning of the Lith
uanian Dynasty), vvhich vvas vvrit- 
ten in the language of the White 
Russians; in Latin there vvas Origo 
Regis Jagyelo et Witholdi Ducum 
Lithuaniae, a yearbook concerning 
the greąter Lithuanian grand dukes 
and a chronicle of the conflict be- 
tvveen Žygimantas and Švitrigaila; 
and Lietuvos Statutas (Statutes of 
Lithuania), vvhich, under the order 
of zŽygimantas I (Sigismund I), 
vvas begun in 1522.

These manuscripts for the most 
part, vvere vvritten in the language 
of the White Russians since it 
vvas then the offical diplomatic 
language of Eastern Europe. A 
large amount of literature on Lith
uania, hovvever, vvas also vvritten 
in vvhat used to be the international 
tongue, Latin. One of the more 
famous poets vvho vvrote in Latin 
and vvho sang of Lithuania in his 
odes vvas M. K. Sarbievius (1595— 
1640), a Jesuit pedagogist and a 
teacher in poetics. His ode on Vil
nius glorifies the beauty of nature 
in and around Lithuania’s capital 
and praises the Lithuanian grand 
dukes, founders of the nation.

The first vvritings in the Lith
uanian language appeared approxi- 
mately betvveen the years 1545 and 
1547. It vvas literature of a re- 
ligious nature . . . hymns, cate- 
chisms, and books of homilies. The 
first more important book vvas 
printed in 1547, Martin Bretkunas’s 
Catechismusa Prasty Szadei. Lith
uania Minor vvas the center for all 
this religious literature since Lu- 
theran Protestantism flovved in and 
from Germany, since Calvinism al
so vvas forcing its vvay into Lith
uania, and since the Catholic lead- 
ers vvho had gathered in Vilnius 
in great numbers began to print 
Catholic literature in Lithuanian. 
The Rev. Michael Daukša (1530— 
1613) translated a catechism and 
book of homilies, and the Rev. 
Constantine Sirvydas published a 
book of sermons, Punktai Sakiniu 
(Articles for Preaching). Besides 
vvriting merely religious literature 
moreover, these tvvo vvriters awąk- 
ened the love for the Lithuanian 
language. Sirvydas, for instance, 
prepared the first key to he Lith
uanian language, a Polish, Latin, 
and Lithuanian dictionary, Diction- 
arium Trium Linguarum.

K. STONIS
RESTAURANT

Importuota Degtinė

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai

6824 Superior Avė.

EINA VISU SMARKUMU

Musų Milžiniškas Apsituštinimo

Išpardavimas
VISŲ VASARIŠKŲ REIKMENŲ

Vyriški 2 Šmotų Slack Siutai-----------2’^
verti net $3.95

Vyriški Polo Marškiniai_____________  R0c
Balti ir spalvose. 2 už $1.75

Šiaudinės Skrybėlės --------------------------- 07c
Vyrams ir vaikinams. Vertės iki $1.95

Skalbiamos Vasarinės Kelnės________  1 .89
Sanforizuotos ir pirm laiko sutrauktos

Maudymosi Kelnaitės_________________ Q7C
Vyrams ir vaikinams — vertės $1.50

TAIPGI NUMAŽINTOS KAINOS
APATINIŲ — KOJINIŲ — KAKLARAIŠČIŲ 

ir kitokių vyriškų dėvėjamų reikmenų.

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Avenue

£iiiimimniiniiiiiiiHi!n!iiiii!ini2n!iniiiiHiiiHiiiiii!iiiiiiiiii!iiiiiiimiii9igiiiiniiii£ 

| Nikodemas A. Wiikelis Į 
= Laisnuotas Laidotuvių Direktorius |
| IR BALSAMUOTOJAS |

= 6522 Superior Avė. HEnderson 9292 g

| e o |

Į The Wilkelis Furniture Co. I 
| Rakandų Krautuvė
§ 6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343 g

N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS =

E Savininkas Vedėjas g
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Humanism and the religious bat- 
tles and struggles betvveen the 
Protestants, the Calvinists, and the 
Catholics forced the combatants to 
go among the Lithuanian people 
vvith Lithuanian books. The fruits 
of these struggles grevv, ripened, 
and not only the religious būt the 
scholarly national Lithuanian litera
ture increased. Eventually, in Lith
uania Minor, the center of Lith
uanian religious activity, more and 
more attention vvas paid to the 
development of the language. Dan- 
iel Klein, vvho died in 1666, pre
pared the first Lithuanian gram- 
mar in 1653, and a Lithuanian- 
German compendium in 1654. Phil- 
ip Rugys produced Litauisch-Deut- 
sches und Deutsch-Lithauisches Lexi- 
con, in vvhich the Lithuanian lan
guage is studied and folklore, a 
collection of peasant songs, is dis- 
played. The development of non- 
religious, original Lithuanian litera
ture and poetry had begun. The 
first Lithuanian vvriter-poet vvas 
Christian Donelaitis (1714—1780). 
He vvas a Lutheran minister, a 
good preacher, and a lover of fine 
art and poetry. His poem, Metai 
(The Year), vvas vvritten in the 
hexameter form, in classical style, 
in smooth, musical rhythm. Likę 
Hesiod, Donelaitis glorified the four 
seasons of the year, the vvork in 
the fields, the people’s customs, 
and their character. His poem vi- 
vidly paints nature, its landscapes, 
its “paysages”. Donelaitis vvas, all 
in one, a moralist and an artist, 
a master of the classical form, a 
picturesųue, graceful noet, and his 
glorification of the simple peasant 
life vvas animated, genuine, color- 
ful, ųuite Lithuanian. His peasants 
(his “būrai”, as he called them), 
the farmers of Lithuania Minor, 
the diligent vvorkers and the idlers, 
the good people and the prodigally 
bad, all vvere portayed with their 
tune Lithuanian features and in 
their true Lithuanian character. — 
His pictures of nature seemingly 
colored vvįth the brush of an artist 
are present in varving, typical hues 
are scenic yet animated; his flora 
and fauna is highly varied, realis- 
tically painted, and thus it reflects 
reality and life.

(To be Continued)

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas

SIUVA, TAISO IR VALO 
RUBUS.

Paima iš namų ir pristato.
452 East 148 Street 

Telef. KEn. 5208______

ENSIGN TIRE 
SERVICE

NEW — REBUILT — USED 
Vųlcanizing and Re-Groving.

>SPfeCIALį— DVI TIRES -y- 
$00x16 tiktai už $3.90

AL KOVACH, Mgr. (33)

6305 Superior Avė.

PYTHIAS 
CAFE

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

ALŪS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Čiutelė
savininkai.

WE accept the handicaps of ad- 
vancing years because they permit 
us to refuse to climb mountains, 
ski, skate, walk in parades, dress 
for masųuerades, shag, visit night 
clubs, attend lectures, engage in 
quiz bees, eat bear meat, act in 
the manner of the adverb, tour, 
svvim in ice vvater, sleep double, 
flirt, read the latest books, see 
the nevvest plays, eat picnic lunches, 
ring doorbells, listen to W'alter 
Winchell, stifle yawns, spank ba- 
bies, discuss religion, train dogs, 
and serve on committees for the 
uplift of the human race. There’s 
a silver lining, after all.

I. T. M.

EVERY MAN HAS
HIS PRICE

H0W Producer Gabriel Pascal ac- 
ųuired the rights to Bernard Shaw’s 
plays — a minę of entertainment 
material practically every produc
er in Hollyvvood has tried to buy 
at one time or another — is an 
untterly implausible story. In the 
year 1935, after spending six or 
so months in Hollyvvood doing ab- 
solutely nothing, Pascal, who had 
made one successful picture in Eng- 
land and a succession of shorts, left 
in disgust. He arrived in London, 
and out of a clear sky called on 
Shaw, whom he had never met, 
saying he wanted to produce his 
plays. When B. Shaw asked how 
much capital he had to do it with, 
Pascal replied: “Fifteen shillings 
and sixpence — būt I owe a pound.”

Delighted as much vvith this ef- 
frontery as with Pascal’s obvious 
admiration for his vvork, Shaw gavę 
him a pound to pay his debts -and 
agreed to the experiment. The suc
cessful Pygnlalion is the result.

— Time.

H. WHITEMAN
RAKTŲ DIRBĖJAS

Padaromi visoki raktai.
Pakeičiam kombinacijas. 

Aštrinimas įrankių ir kt. 
patarnavimas. (33)
224 High St. Room 207

MAin 9385.
Viršuje, elevatorium

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas

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

Duokit rtian padabinti Jūsų na
mus, o persitikrinsit kad už pir
mos rūšies geriausi darbą kai
nos yra prieinamesnes.

Kreipkitės:

14602 THAMES ’ AVĖ.
Telef: MUlberry 0744

L'UHiiiEHHiiiiiiiHiiiiiEiinųiiniiiiiiiiiiiiiiggiiiiiimnioiimiiiiiiiiiiiMEiiiniiiiinnjiij  ̂

| Lietuviška Didelė Išdirbystė
= Langams užtraukti Blindu (Shades) 
| VENETIAN BLINDS
= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI
E SAVO LANGUS SU

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

1 STATĖ WINDOW SHADES i
= HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav. f 
5iiiiiiiini»gmiitmi»mii3HiH»siiHmigmgmniiiiimimmimimii8igiiiiu8iiiiiinii£{
♦5**i*****4**I**'J**I**I**'I**4**4**'*'**I*****I**I**^***'‘ ,̂*****I**4,*****'***I**’*'**I>*'I'*******%**'*'*****'*'**I'********l**Z'*****I'**^**I***,*O'I'**i******* kį**J**I**§*^J' 

I P. J. KERSIS | 
1 809 Society for Savings Bldg. |

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- 1 
tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą j'
įvairics apdraudos-insurance reikaluose. ❖

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo £ 
-i- mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 
5. kitės į mane telefonu arba asmeniškai. 4

TRUE GRĖATNESS

(A.n authentic essay by a 12- 
year old schoolgirl of Perry 
County, Alabama reflecting the 
meager joys, the courage and 
vitality of her own hard-driven

. people.

A person can never get True 
Greatness by trying for it. It is 
nice to have good clothes, it makes 
it a lot easier to act decent, būt it’s 
a sign of true greatness to act 
■vvhen U have not got them just 
as good as if U had.

Once there was a woman who 
had done a big vvashing & hung 
it on a line. The line broke and 
let it dovvn in the mud, būt she 
didn’t say a vvord, only did it over 
again, & this time she spread it 
on the grass, vvhere it could not 
f all.

Būt that night a dog vvith dirty 
Jeet ran over it. When she saw 
vvhat vvas done she didn’t cry a 
bit. All she said vvas: “Ain’t it 
funny he didn’t miss nothing!” That 
vvas true greatness, būt it is only 
people vvho have done vvashings 
that knovv it.

Once there vvas a vvoman that 
Iived near a pig-pen, & vvhen the 
vvind bluevv that vvay is vvas very 
smelly, & at first vvhen she vvent 
there she could not smėli anything 
būt pig, būt vvhen she lived there 
a vvhile, she learned to smėli the 
clover blossoms thru it. That vvas 
true grehtness.

Quoted by Helen Essary.

AKINIAI
galima gauti pas 

D IIĄ MATULAITĮ 
(Lait)

7829 Euclid Avenue

JOHNG.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. Užsakykit 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 123rd St.
Telefonas POtomac 6899
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