
skaitlinių

dirbtuve-

už-

SUSTREIKAVO. Nanty
1065 angliaka-

DARBAI
R DARBININKŲ ŽINIOS

ORD Liepos 30 d. šu
lė 77 metų amžiaus. Jis 
siruošęs savo 
greitu laiku išdirbti ga
gas lėktuvams motorus.

EDARBIŲ eilės suma- 
o 400į000 asmenų — to- 
skaičius sugryžo į pri- 

inius darbus per Gegu- 
menesį. Gryžo daug ir 
Liepos ir Birželio mė- 

'u^Įpet. dar 
sirodė.
iibanČiujų skaičius pa

ke 46,377,000.
gūžės mėnesį šymet į 

rbus paimta 10,500,000 
agiau negu buvo 1933 m. 

ais prasčiausiais bedar- 
metais.

IAMDEN, N. J., malia- 
dirbtuvės sprogime su- 
s dirbtuvė ir 67 namai 

link dirbtuvę.

(| M

ii Hgisley Coal Co. ka
lboj sustreikavo protes- 

ami prieš kompanijos 
vienodą apsiėjimą su vi- 
is savo darbininkais.

ETROIT, Mich. — The 
ekard Motor Car Co. su- 
o ir jau pradėjo dirbti 

tižiuosius Rolls-Royce or- 
iviams motorus.

MEKSIKOJ, valdžia 
rė 55 kaimų mokyklas, 
r apie 6,000 vaikų strei- 
oja nuo Birželio 20 d.
Aliejaus darbininkai tą
si streikuoti del valdžios 
rtvarkymo aliejaus in- 
strijos darbo sąlygų.
Iš apie 18,000 geležinke- 

darbininkų Meksikoje 
ie 3,500 darbininkų sako 
ės būti paleisti. Gele
žiai, pačių darbininkų 
ruojami, neišsimoka.

AMERIKOS ekonomistai 
yrinėję paduoda žinias 

šeimai iš 5 asmenų iš
eiti metams reikalinga 

;iau $2198. Tas ap- 
rtibus, nuomą, maistą, 

smulkias išlaidas kurios 
aro $693 metuose. Ap

ia ir rūkymą, pasilinks- 
ir teatrus. Bet 

šeimos tiek uždir- 
ir todėl su daug mažes

nis ineigomis žmonės la- 
i skurdžiai gyvena ir ne- 
li turėti patogumų.
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TŪKSTANČIAI SUŠAUDYTA; DAUG 
IŠVEŽTA RUSIJON; KITI SLAPSTOSI 

(Lietuvos Pasiuntinybės žinios)
WASHINGTON, D. C. — Liepos 30 d. gautomis iš pil

nai patikimų šaltinių žiniomis, patikrintomis keliose Euro
pos sostinėse, pasirodė tikrasis Lietuvos tragedijos vaizdas, 
arba, kaip sakoma, “antroji medalio pusė”; štai ji:

Patikrintomis žiniomis suimta Kaune arti dviejų 
pūkštančių asmenų, jų tarpe buvę ministerial: Giedrai
tis, Tamošaitis, Endziulaitis, Rusteika, Masiliūnas, Bis- 
:ras, češavičius, Čaplikas, Šakenis, Juozas Aleksa, Vi- 
eišis. Be to: Adv. Toliušis, Gen. Gustaitis, Varpininkas 
Mackevičius, Iz. Tamošaitis, Skrupskelis, Dielininkaitis, 
Greblauskas, agron. Galvydis, tautin. Statkus, Kurkaiis- 
<as, daugybė karininkų, ypač devintame ir penktame 
mlkuose; daug mokytojų, daug Varpininkų, Jaunalie
tuvių, Ateitininkų, Pavasarininkų. Visus suimtus stin
tų nustatyti, nes suėmimai slepiami, persekiojama už 
domavimąsi.
Areštai daromi ne tiktai ~ ——

centruose bet ir provinci
joje, kaimuose. Vietos val- 

žiai ir komunistų parti- 
, os organams duota visiš
ka laisvė apvalyti 

. onus nuo jiems 
daujamų žmonių, pakanka 
mažiausio įtarimo 
tekus į ekzekutorių nagus.

Išvystyta negirdėtas se
kimas gatvėse, kavinėse, 
vis kur susitinka nors ke- 
i žmonės.

Rusijon deportuoti Mer
kiai, Urbšiai, Putvinskiai, 
Voldemaras, Adv. Juknevi
čius; žmonės deportuoja
mi vagonais Rusijon.

Desperacijoje nušovė sū
nų ir save Pulk. Saladžius, 
nusižudė Kontrolės valdi
ninkas Tomkus, iš proto iš
ėjo Navakas.

Kalbama: Skučas, Povi
laitis, Glovackis sušaudyti.

Niekas, ypač inteligen
tai, nėra tikri rytojaus. 
Kur kas įmano slapstosi— 
kaimuose, miškuose.

Ties kalėjimais tragin- 
gos scenos, šeimos nelei
džiamos matytis su areš
tuotais, išsklaidomos jiega.

Birželio gale Kauno ka
lėjime buvo sukilę kaliniai 
reikalaudami juos paleist. 
Karo pajiegom malšinant 
nušauta 15, sužeista 7.

(Tęsinys ant 3-čio pusi.)

ČILE respublikoje, Pie- 
Amerikoje, nuslinkus iš 

linų žemėms po lietaus, 
griuvo kelis angliakasių 
imtis. Žuvo apie 100 žm.

BRITAI laukia iš 
kos sau reikalingų 
ktuvų. Nori gauti 
ilstančius lėktuvų 
Įėnesį, atsilaikymui 
okiečius.
Amerika sako negali pa
rminti po 3,000 lėktuvų 
mėnesį be 1942 metų.

Ame- 
karo 
po 3 

kas 
prieš

47

B

VYRAI TURĖS RE
GISTRUOTIS

savo ra- 
nepagei-

kad pa-

LIETUVOS delegacija 
nuvyko Maskvon “prašyti” 
kad Lietuva butų priimta 
į Sovietų Uniją. Tai pas
kutinis Lietuvos pavergi
mo sulosimas. Sovietai iš
skėstom rankom sutinka 
“prašymą” išpildyt.. ..___

MIN. ŽADEIKIO 
PROTESTAS

»2.00
$2.50
$3.00

25-ti Metai (25th Year)

ANGLAI LAUKIA 
PUOLIMO

VOKIEČIŲ karo lėktu
vai Rugpjūčio 1 užpuolė 
Anglijos pietinę dalį, pada
rydami daug nuostolių. Sa
ko tai yra tik pavyzdis ko
kiu budu Vokiečiai pradės 
savo žiaurųjį puolimą vi
sos Britanijos trumpu lai
ku.

Naziai traukia armijas, 
lėktuvus, laivus užimtoje 
Prancūzijoje ir Belgijoje, 
Britų salų užpuolimui, iš 
kur yra visai arti, apie 22 
mylios skersai pertaką.

Londono uostas tapo
darytas, apsaugojimui jo 
nuo Vokiečių atakų.

Washington, D. C. — Lietu
vos Pasiuntinys P. žadeikis 
Liepos 25 d. Paleckio vyriau
sybei Kaune pasiuntė sekantį 
kabelį:

Liepos 14 ir 15 rinkimai įvy
kę milžiniškos svetimos ka
riuomenės okupacijoje sveti
mai rankai diriguojant pašali
nus nepriklausomybę remian
čias sroves yra tautos valios 
falsifikacija, yra priešingi ša
lies konstitucijai, neteisėti.

Nutarimas įjungti Lietuvą 
Sovietij Sąjungon yra uzurpa- 
cija Lietuvių tautos suverenu
mo, prieš ką protestuoju pa
reikšdamas kad tokiais rinki
mais sudaryto seimo aktai ne
turi privalomos reikšmės. Tei
sėtumo atstatymui reikalinga 
karinės okupacijoj ištraukimas 
ir naujų rinkimų įvykdymas.

v * *
ELTA iš Kauno dar praneša, 

Liepos 26 d. — Įsteigta pra
monės ministerija. Ministru 
paskirtas inž. Chaimas Alpera- 
vičius. Išleisti bankų ir stam
biosios pramonės nacionaliza
vimo įstatymai. Konfiskuoti 
pabėgusiųjų turtai”.

(NUO REDAKCIJOS: Tos 
“ministerijos” arba “ministe
rial” yra tai Sovietų komisa
rai. Melagingai skelbiama ir 
pabėgusiųjų turtų konfiskavi
mas, nes konfiskuojama ir už
grobiama arba “nacionalizuo
jama” visas turtas ir žemės ir 
tų kurie pasiliko Lietuvoje.)

Washington. — Senato 
militarė komisija paskel
bia viešai savo galutinį vy
rų draftavimo- ; bylių, kuris 
reikalauja visus vyrus nuo 
18 iki 64 metų registruotis.

Bilius dar galutinai ne- 
perleistas, bet jeigu pereis 
Rugpjūčio mėnesį, tai nuo 
Rugsėjo 1 dienos prasidės 
registracija, o nito Spalių 
1 dienos jau pradės šauk
ti pirmus 400,0001 vyrų ka
riškiems lavinimams.

Karo tarnybon Įšauks vy
rus tarp 21 ir 31 metų.

Vyrai tarp 18 ir 21 ir 
tarp 45 ir 64 metų gali būti 
šaukiami lavinimui tarny
bai namie ir apielinkėse.

Vyrams kurie pasitrauks 
iš darbų eidami kariškon 
tarnybon, valdžia rūpinasi 
garantuoti jų darbus: kad 
po metų laiko sugryžę.ga
lėtų gauti vėl savo darbus.

Pašaukti sulyg drafto 
registruotis vyrą; už ne
pildymą ir slapštįinds? ga
li būti būti baudžiami pen
kiais metais kalėjimo ir 
$10,000 piniginės baudos.

Amerikos gynimo pro
gramas plečiamas ir kaip 
valdžia sako kitą metą at
sieis šešis bilijonus dola- 
rių, $2,200,000,000 daugiau 
negu buvo išskaičiuota an
ksčiau.

Prez. Roosevelt ragina 
Kongresą nutarti leisti pa
šaukti šalies miliciją ir re
zervo korpusus pradėti ka
riškus pratimus.

Suv. Valstijų karo sekre
torius Stimson sako kad 
ši šalis turi skubintis pasi
ruošti karui, nes Vokiečiai 
Angliją gali nukariauti į 
30 dienų. Pavojus yra ta
me kad Japonija veikia iš
vien su Italija ir Vokietija.

EUROPAI gręsia mais
to stoka, sako Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus atsto
vas, gryžęs iš karo nute- 
riotų Europos šalių.

UŽ-

NUO KARčšIŲ visoje 
šalyje per praėjusios dvi , vluw.u 
savaites žuvo apie 700 žm.įgabenti.

Prezidentas Roosevelt, nominuotas trečiam termi
nui, priešingai Amerikoje priimtoms tradicijoms. Iki 
šiol jokis prezidentas nėra kandidatavęs po išbuvimo 
dviejų terminų.

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

pa- 
įsi- 
ga-

MAŽEIKIŲ apieljnkėje 
jiegesni ūkininkai pradėjo 
taisyti malūnėlius ir jais 
minasi elektros energiją, kuria
apšviečia savo ukius. Taip pat 
įsiveda radiją. Ar komunistų 
valdžia duos jiems tai visa tu
rėti tuoj pasirodys.

JONIŠKIS, Šiaulių apskr. — 
Birželio pradžioje sudegė Mie- 
laičių kaimo ūkininko Povilai
čio tvartas ir dalis apdirbtos 
miško medegos. Gaisras kilo 
iš netvarkingos lentpjūvės.

•
APIE BIRŽELIO 10 d. Lie

tuvoje dar buvo užsiregistra
vę apie 12,000 Lenkų atbėgė- 
lių iš buvusios Lenkijos ir 
11,000 Žydų. Iš Lenkų atbė- 
gėlių Lietuvos įstaigos turėjo 
šelpti apie 7,000 žmonių. Ta
čiau tas skaičius ėjo mažyn, 
apie 3,000 atbėgėlių išvyko į 
Vokietiją. Kaip pabėgėlių pa
dėtis išsisprendė Sovietams 
okupavus visą Lietuvą sunku 

i pasakyti.

KĖSINASI UŽ
GROBTI

SUTARĖ BENDRAI 
GINTIS

Londonas.— Sovietų am
basadorius Anglijai, Ivan 
Maisky kreipėsi į Britų vy
riausybę reikalą u d a m a s 
kad butų pervesta Sovietų 
valdžiai Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos kreditai. Mat, 
užgrobus tas šalis, Sovietai 
nori pagrobti ir visus jų 
užsienyje esančius turtus.

VEŽIOJOSI LAVONĄ 
DVI SAVAITES

Los Angeles, Gal. 
imtas Ralph Griggs, 45 m. 
amžiaus, ir apkaltintas nu
žudymu savo be šliubo tu
rėtos žmonos. Jis nužudęs 
jį kirviu vežiojo jos lavo
ną savo automobilyje dvi 
savaites, nežinodamas kur 
pasidėti.

BRITAI dar labiau pa
didino jurų blokadą Vo
kiečiams, del Vokiečių pa
didėjusio Britų salų puoli
mo iš oro. Britų blokada 
gal apims Ispaniją, užimtą 
Prancūziją, Portugaliją ir 
Afrikos uostus, per kur tik 
Vokiečiams galima kas į-

Su-

ČEKAI galutinai sudarė 
savo valdžią užsienyje, ir 
prezidentu paskirtas Ed
vardas Beneš, kuris buvo 
Čekoslovakijos prezidentu 
laike tos respublikos pate
kimo Vokiečių okupacijom 
Čekai ir Slovakai darbuo
sis’iš Anglijos už atsteigi- 
mą savo valstybės.

Iš TURKIJOS praneša 
kad Liepos 30 žemės dre
bėjime Anatolijoje užmuš
ta apie 300 žmonių.

AMERIKOS armija 
ruošė karo manevrus 
bose šalies dalyse. Daly
vauja 32'7,000 kareivių.

su- 
ke-

Havana, Liepos 27 d. — 
Amerikos respublikų kon
ferencijoje priimta planas 
bendrai gintis ir neleisti 
Europos šalims prigulinčių 
žemių Amerikos kontinen
te pereiti į kitas rankas.

Liepos 30 d. Amerikos 
Respublikos pasirašė trijų 
punktų vieningo fronto 
programą prieš politiškus 
ir ekonomiškus pavojus iš 
kitų kontinentų.

Argentinos atstovas kal
bėjo jog Argentina nenori 
daryti nieko kas nepatiktų 
Europos valstybėms, nes 

. jos esančios geriausios Ar- 
■ gentinos klijentės.

MAŽEIKIAI PAGRAŽĖJO. 
Turbut retas Lietuvos miestas 
įkurtas tokioje pelkėje kaip 
Mažeikiai. Dar prieš 20 metų 
čia tebebuvo didelės net vasa
ros metu neišbrendamos pel
kės, durpynai. Tačiau per 20 
metų darbštus Mažeikiškiai 
tuos ilgą laiką nenaudojamus 
pelkynus nusausino, 
toje pasodino

o jų vie- 
sodus ir gėlynus.

15 d. Vilniaus 
baigė piriY|ustr-

BIRŽELIO
Universitetas
nius Lietuviškus mokslo me
tus. šymet universitete buvo 
1,005 studentai.

RYTŲ LIETUVOS ūkinin
kai turėjo gausią ekskursiją į 
Lietuvą, Birželio pradžioje — 
dar prieš raudonosios armijos 
įsiveržimą. Tai buvo jų apsi- 
pažinimas su visa Lietuva ir 
geresnėmis ukėmis.

•
KLAIPĖDOS KRAŠTE gra

žiausios mergaitės. Nazių mo
terų organizacijų surengtoje 
dainų šventėje
Klaipėdos krašte, aukštieji pa
reigūnai savo kalbose iškėlė 
kad Klaipėdos krašto mergai
tės gražiausios iš visų Rytprū
sių, jei ne Vokietijos. Pagė
gių apskrities 160 moterims 
turinčioms daug vaikų, Birže
lio pradžioje iškilmingai įteik
ta garbės kryžiai.

Pagegiuose,

ROOSEVELT yra 58 m. 
amžiaus, visai geroje svei
katoj, todėl yra tinkamas 
kandidatuoti trečiam ter
minui, nors prieš tai juda 
ir jo paties draugai, kiti 
net nuo jo nusisuko kai jis 
sutiko būti nominuotas tre
čiam terminui.

UŽKASĖ AUKSĄ. Suv. 
Valstijų iždas išvežė ir pa
slėpė Fort Knox, Ky., įren
gtose auksų ir sidabro slė
pynėse $120,000,000 vertės 
aukso.

BRITAI praneša kad iki 
šiol karo bėgiu Vokiečiai 
paskandino Britų 29 įvai
raus didumo karo laivus- 
naikintojus.

RUMANIJA plėšoma to
liau. Dalį pagrobė Rusija, 
dabar gi sako sutiko užlei
sti dar dalis savo žemių 
Vengrijai ir Bulgarijai. Tą 
sutiko daryti Rumanai pa
sitarę su Vokietija. Tam 
tikslas esąs sulaikyti toli
mesnį Sovietų lindimą 
Balkanus.

JAPONIJOJE apsireiškė 
gydytojų stoka: 3,600 mie
stelių ir bendruomenių ne
turi gydytojų sveikatai su
žiūrėti. Japonijoje vienas 
gydytojas išeina ant 1,393 
žmonių.

ITALIJA išstato 300,000 
vyrų armiją prieš Britus 
Afrikoje. Britams reikės 
rūpintis su ja kariauti.

VOKIEČIAI Liepos 25 
d. paskandino Prancūzišką 
laivą gabenusį Prancūzus 
iš Anglijos atgal. Iš 1,300 
tame laive žmonių nusken
do apie 300. Nazių sub- 
marinas nuskandino ir ki
tą didelį Britų pasažierinį 
laivą, Lancastria, žuvo a- 
pie 2,800 žmonių.

BUV. KLAIPĖDOS krašto 
gubernaturos vyr. agronomijos 
referentas Zabielavičius, kuris 
po krašto prijungimo prie Vo
kietijos buvo likęs savo ūkyje 
Klaipėdos apskrityje, gavo ati
tinkamų įstaigų įsakymą išsi
kraustyti. Jis atvyko į Lietu
vą.

HITLERIS įsakė Ruma- 
nijai iki Rugsėjo 15 susi
taikyti su Vengrija ir Bul
garija išpildant jų reikala
vimus užleisti tam tikrus 
žemių plotus kuriuos tos 
kaimynės šalys savinasi.
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San Francisco Parodos 
Gražuole

PITTSBURGH SCRANTON. PA

DIDELE SPORTO IŠ
KILMĖ KAMBARIO 

NAUDAI

Ūke j e — 
Club, Rl.

bus nepa-

Baigiant įrengti Lietuvių 
Kambarį Pittsburgho Univer- 

. sitete, nutarta turėt didelį iš
važiavimą Kambario fondo lė
šų padidinimui. Tas išvažia
vimas įvyks sekmadienį, Rug
pjūčio 11, Lietuvių 
Lithuanian Country 
51, Willock, Pa.

Tas išvažiavimas
pristas tuo kad dalyvaus visi 
Sportininkai kurie 1938 metais 
lankėsi Lietuvos Olimpiadoje: 
jie pribus su savo originaliais 
kostiumais ir visais medaliais. 
Su jais bus jų garbės vadas 
Teisėjas Zuris iš Chicagos ir 
jų ekskursijos vadas Kumskis. 
ta'p pat Chicagietis.

Jie atvyks į Pittsburghą 9 
d. Rugpjūčio, apžiūrėti Pitts 
b rgho. Jie bus svečiai Pitts- 
bu.rgho Sporto Komiteto, va
dovystėje Adv. Ed. Schultz’o.

Sekmadienį, Rugp. 11, visi 
tie sportininkai pasirodys iš
važiavime 
gabumais: 
gtynės su 1 
rie yra 
čampionais. 
prieš F.
tymą, kuris laimėjo Lietuvoje.

Bus kumštynės, lenktynės ir 
aukštyn šokimas po vadovyste 
Pittsburghiečio Bernoto.

Tie visi sportininkai pasiau
kojo Lietuvių Kambario nau
dai, todėl svarbu ir reikalinga 
kad visi kas tik gali pribūtų į 
šį išvažiavimą ir savo dalyva
vimu paremtų Lietuvių Kam
bario fondą. Norima • baigti 
sukelti reikalinga pinigų 'suma 
musų Kambario įrengimo bai
gimui.

Taigi, 
žiūrint 
pagrobė 
Rusas, bet jis musų dar neval
do. Mes Amerikos Lietuviai 
turim daugiau dirbt Lietuvy
bės palaikymui, visokiais bu
dais: puošdami savo kultūros 
paminklus čia Amerikoje ir rū
pindamiesi kaip pagelbėti savo 
broliams Lietuvoje.

Taigi užbaigkim tą taip di
dį darbą čia kad galėtume pa- 
siliuosuoti nuo darbo čia ir vi- 
sęmis pastangomis imtis nau
jo darbo kuris musų lauke Tė
vynės vadavime.

Lietuvoje likusių pavergtų 
musų brolių akys vėl atkreip
tos į mus, jie laukia kaip greit 
mes padėsim jiems laisvę at
gauti.

Taigi dar kartą kviečiu vi
sus kas tik gali atsilankyti į šį 
išvažiavimą ir pagelbėti mums 
baigti Lietuvių Kambario įren
gimo kaštų padengimą.

Bats Lietuvių kąmbaris bus 
gatavas tik rudenį ir atidary
mo iškilmė bus kartu su Grai
kų ir Italų Kambarių atidary 
mo apeigomis.

šiame išvažiavime bus lai
mėjimas didelės dovanos. Tei
sėjas Zuris pasižadėjo prižiū
rėt kad butų teisingai laimėji
mas atliktas.

Lietuvių Kambario Įrengimo 
Komisijos varde,

J. Virbickas, Sekr.

su savo sportiškais 
bus basketball run- 
Duųuesne tymu, ku- 
Amerikos Lietuvių 

šis tymas loš 
Lubino vadovaujamą

broliai ir seserys, ne- 
kad musų Tėvynę ii 
amžinas musų priešas

Pardavimui Mūrinis 
Namas

SPECIAL PER 30 DIENŲ
Geroj bizniškoj vietoj, 4 šeimų 

apartmentai po 4 ir 5 kambarius, 
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.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savy.

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
turi garbės pranešti visiems 
Lietuviams apie atsibuvusį T. 
M. D. seimą.

Seimas laikytas Birželio 23, 
1940 m., Sandaros salėje, 840 
W. 33 st., Chicago, Ill. Daly
vavo dešimts TMD. kuopų de
legatų, su delegatais ir sve
čiais susidarė 30 dalyvių.

Sekanti yra seimo tarimai: 
Nario mokestis palikta vie

nas dolaris į metus, įstojimo 
dabar atėjo ta n®ra- Nariams knygas parinks 

Lietuvai vėl Centro Valdyba su Apšvietos 
Knygas pirks Lie- 

| tuvoje išleistas. Jei nebus ga
lima gauti tinkamų knygų iš 
Lietuvos, Centro valdyba įga
liota spausdinti knygas sa
vo lėšomis ir spėkomis čia 
Amerikoje.

Esamas anksčiau išleistas 
knygas dalinti susitvėrusioms 
TMD. kuopoms ir šiaip knygy
nams duoti dykai, su sąlyga 
kad norintieji gauti knygų ap
simokėtų persiuntimo išlaidas.

Sekantis seimas sušaukti pa
vesta Centro Valdybai.

Centro raštininkui mokės al
gos $15 metuose.

Valdybon išrinkta šie asme-

Pasmerkė Smurtą
Liepos 23 d., Lietuvių salė

je, W. Market st., 17-kos vie
tos Lietuvių organizacijų 47 
atstovai turėjo susirinkimą ap
kalbėjimui Sovietų užgrobimo 
Lietuvos.

Pirmiausia V. Kersevičius 
paaiškino Lietuvos padėtį ir 
kvietė visus Lietuvius laikytis 
vienybės, nes < 
valanda kurioje _____
reikia jos patriotų sūnų pagal- Komisija, 
bos. Lietuvos žmonėms užpuo
likai Rusai neduoda pasauliui 
pasiskųsti. Kur nebūtų, kiek
vienas Lietuvis turi skelbt pa
sauliui kad Lietuvis nenurims 
kol Lietuva taps vėl laisva ir 
nepriklausoma valstybė.

Vienas komunistinio nusista
tymo asmuo mėgino teisint So
vietų žygius, kas sukėlė atsto
vų tokį pasipiktinimą jog tas 
žmogelis pasijuto kaip ugnyje, 
ko tik negavo mušt.

Toliau kalbėjo Kun. Valad- 
ka, Dr. Sakalauskas, F. živa- 
tas, A. Kubilius, P. Kantakevi- 
čius ir kiti, visi smerkė Sovie
tų smurtišką užgrobimą Lie-j ny®:
1 — Pirmininkas — F. Motuzas,

Detroit, Mich.
Vice pirm. — J. A. Baukus, 

Milwaukee, Wis.
Raštininkas ir knygius — 

M. Kasparaitis, Racine, 
Wis.

Iždininkas — D. Pivaronas, 
Chicago, Ill.

Iždo globėjai: J. Kasputis, 
Kenosha, Wis.,

V. Staupickas, Milwaukee, 
Wis.

Apšvietos komisija: Adv. N. 
Rastenis, Baltimore, Md.; Dr. 

• A. Zimontas, Chicago; S. Vi- 
taitis, Brooklyn, N. Y.

t u vos.
Išnešta rezoliucija pasmer-' 

kianti Sovietų užgrobimą Lie
tuvos, taipgi rezoliuciją pade-1 
kavojant Amerikos valdžiai 
kad užstojo už Lietuvą, nepri- j 
pažystant naujų rubežių.

Kalbėta apie Lietuvių “pen- j 
ktą kolumną” (tai yra apie | 
komunistus), nors jų labai ma
žai yra, tačiau jie gali paga
dint Lietuvių gerą vardą savo 
išdavikiškais darbais.

Nutarta vienbalsiai prašalint 
iš Lietuviškų draugijų komuni
stus Lietuvos ir Amerikos iš
davikus. Žinius.

I

WYOMING KLONIS

VASAROS KARŠČIAI

laipsnių ir daugiau die- 
ir naktimis. Del tokio 
oro daug žmonių mau- 
prigeria, daug nuo kar-

miršta. Užeina didelės 
lau-

čia 
buk

Iki Liepos 16 d. oras buvo 
70 laipsnių F. dieną ir 55 F. 
naktimis, o jau dabar tai sie
kia 90 
nomis 
karšto 
dantis 
ščio
perkūnijos, lietus, ledai, 
kams padaro nuostolių.

NETEISINGI GANDAI, 
buvo paleista paskalai
Adv\ John S. Lopatto gaunąs 
iš SLA. $900 metuose už tai 
kad jo ofise yra pakabintas S’ 
L. A. čarteris.

Liepos 27 d. po pietų nudar
dėjau į p. Lopattos vasarna
mį, Harvey’s Lake, ir pasitei
ravau. Paaiškėjo štai kas: 
SLA. moka į metus $300 už 
SLA.
men tų prilaikymą, 
rėti atskirą spintą tiems do
kumentams, ir be to buna vi
sokių 
reikia 
duoti, 
vimą
Susivienijimui tiek kaštuotų.

LIETUVIŲ UPAS PRISLĖ
GTAS. Lietuvos nuotikiai Lie
tuvių ūpą čia prislėgė, visi nu
siminę Lietuvos likimu, kiti 
savo giminių padėtimi, treti 
investmentų. Musų komunis
tai nors džiaugiasi, bet į dis
kusijas neina, nes porai teko 
gauti juodas akis už pašiepimą 
buv. Lietuvos Prezidento 
tonos.

čarterio ir kitų doku- 
Reikia tu-

korespondencijų kurios 
peržiūrėti ir atsakymus 
Kitur už tokį patarna- 

moka $3,000 metams ir

Sme-

DARBAI
daugi 
menų 
darbų 
dirba

Ka
rei k-

PAGERĖS.
čia nėra kariškų 
dirtbuvių tai ir plieno 
nėra. Anglies kasyklos 

pusę laiko. Kalbama kad
bus paleista dirbti kelios plie
no išdirbystės kurios 
jau 29 metų. Tuomet 
čiui vietos darbininkų 
bo. Jonas J.

neveikia 
tukstan- 
bus dar- 
Nienius.

TMD. SEIMO REZOLIU
CIJA

Mylėtojų Draugija 
laikais kuomet Lie- 
žiaurios Rusų val

su varžyta

Tėvynės 
Įsikūrė tais 
tuva buvo 
džios suvaržyta ir 
spauda uždrausta, 
kais Lietuvos žmonės troško 
apšvietos, norėjo knygų, bet 
jų negalėjo gauti. Tuomet T. 
M. D. leido raštus ir nešė švie
sos spindulį po musų brolių 
liaudine pastoge. Per ilgus 
metus TMD. atliko didelius ap
švietos darbus tarpe Amerikos 
Lietuvių ir tarpe musų žmonių 
Lietuvoje.

Dabartiniais laikais Europos 
dangus yra uždengtas karo de
besų ir musų broliai ir seserys 
pergyvena šiurpulingus 
Karo padėtis sutrukdė 
likaciją su 
cos Lietuviai 
:iau gauna 
spausdintų knygų. Todėl T. 
•VI. D. seimas, laikytas Birže
lio 23, 1940 m., Chicago, Ill., 
saukia visus Amerikos Lietu
sius stoti į TMD. narių tarpą, 
lidinti ir tobulinti šią garbin

gą organizaciją, kad ji šiais 
audringais laikais. vėl aukštai 

i iškeltų apšvietos žiburį — švie
stų Amerikos Lietuviams, ir 
reikalui esant teiktų ateities 
viltį musų tėvynei ir jos žmo
nėms.

Lietuvos
Tais lai-

Lietuva, 
vis rečiau

laikus, 
komu- 

Ameri- 
ir ma-

iŠ savo tėvynės

Rezoliucijų komisija:. 
Nadas Rastenis, 
Vincas F. Laukaitis.

KVIETIMAS
Kviečiu visus Lietuvius be 

atidėliojimo stoti j kūrybinį 
i darbą bendrai ir vieningai stip
rinti Tėvynės Mylėtojų Drau
giją per kuopas.

Kolonijų veikėjai, šaukiuosi 
i jus ragindamas stoti į TMD. 
pavieniais nariais ir kur gali
ma sutverti naujas kuopas.

Atgaivinkite pirmiau buvu
sias TMD. kuopos.

Juodas iš šiaurės atslinkęs 
debesys uždengė musų Lietu
vos žemelę; dulkės, dvasinė 
priespauda, ir politiška vergi-

ja spaudžia musų brolius ir se
seris.

Per TMlį galima daug gero 
padaryti suteikiant visokiario- 
pą pagalbą, savo krašto žmo
nėms. Težydi mumyse tėvy
nės meilė ir aktyvis veikimas!

Visais TMD. reikalais kreip
kitės Į raštinę:

TMD. .Centro Raštininkas 
ir Knygius

M. Kasparaitis, 
1827 Linden avė. 

y Racine, Wis.

TRUMPOS
ŽINUTES

(Iš Musų Laikraščių)

L.• PITTSBURGH, Pa. — A.
R. - K. Federacijos Tarybos 

suvažiavimas aptarimui pasta
rų įvykių Lietuvoje ir gelbėji
mui Lietuvai

d. William9
šaukiamas Rugp. 

Penn viešbutyje.
III. — Katalikų,• CHICAGO,

Socialistų ir tautininkų san- 
dariečių bendromis pastango
mis išleista atsišaukimas Gel
bėti Lietuvą, 
go, Naujienų, 
toriai ir kiti.

Pasirašo
Sandaros

Lietuvių

Drau- 
redak-

Vaiz-—-Chicagos
Los Butas išnešė rezoliuciją 
prašančią Ameriką nepripa
žinti Sovietų užgrobimą Lie
tuvos.

—Draugija šv. Antano Chi- 
cagoje mini 40 metų sukaktu
ves ir Liepos 21 d. turėjo savo 
pikniką.
• BROOKLYN, N. Y. — New

Yorko apielinkės Lietuvių 
Diena Liepos 4 'Klasčiaus par
ke praęjoy pa sėkmingai. Publi
kos dalyvavo apie du tūkstan
čiai.

Smulkios Žinios
K. Kupris su žmona lankėsi 

Pittsburghe pas 
McKees Rockse.

Jablonskienę,

su žmona, iš 
atsilankė pas 

. Čia jie 
Jisai yra

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ 5500 IŠEIVIŲ 
LIETUVIŲ

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, mirusių skaičius pa
siekė jau 5500. Mirimai čia 
žymima nuo Vasario mėn. 1937 
metų.

Visų Dirvos 
pašalinių 
nias apie 
eivius ir 
Priimama
pažymėti amžius, moterų mer
gišku pavardė, iš kur iš Lietu
vos ir kiek metų Amerikoje iš
gyveno.

V ¥ ¥

ir 
ži- 
iš-

skaitytojų 
prašome paduoti 
visus mirštančius 
jų vaikus Lietuvius,
nemokamai. Reikia

Mirė Dirvos Redakl 
riaus Tėvas

Viena iš gražuolių, Clono 
Price, San Francisco Paro
doje, dalyvaujanti “Golden 
Forties” programe. Tenai- 
tinė Paroda tęsis visą vasa
rą.

DAYTON, OHIO
LANKĖSI KOMISARAS

Liepos 14 d. čia buvo atsiba- 
ladojęs bolševikas komisaras J. 
Mažeika, užrašinėti bolševikiš
ką Vilnį ir sukurstyti kad Lie
tuviai džiaugtųsi sulaukę rau
donojo “rojaus” Lietuvoje iš 
malonės Stalino ir Molotovo. 
Kadangi Daytoniečiai didumo
je yra susipratę Lietuviai, ir 
skaito dorus laikraščius, kata
likiškus, tautiškus ir socialis- 
tiškus, tai nabagas komisa
ras kelias dienas prakaitavo, 
bet nepavyko Įpiršti niekam to 
išgamiško šlamšto. Jis surin
kęs Lietuvių antrašų pradėjo 
tą šlamštą dykai siuntinėti.

Jam nepavyko įlei džiaugs
mingo ūpo sukelti, nes Dayto
niečiai gerai supranta ką toks 
burliokiškaš - žydiškas “rojus” 
Lietuvai reiškia.

Garbė Daytono Lietuviams 
kad tokiems komisarams išga
moms nesiduoda suvedžioti ir 
išnaudoti savęs. Juk tai tas 
pats Mažeika kuris keli metai 
atgal buvo pats išvažiavęs į 
Sovietų rojų, bet tuoj vėl nešė 
kulnis į Ameriką, nenorėjo il
gai ten gyventi, čia nors dar
bininkus mulkindamas pinigų 
prisirenka, o ten buvo pasta
tytas sunkiai dirbti. D. Rep.Vincas Sketris 

Wallpole, Mass., 
savo motiną Akrone. 
praleido atostogas, 
inžinierius Firestone gumų iš- 
dirbystėje. Pirmiau gyvenęs 
ir dirbęs Akrone.

Nellie Kupriutė, SLA. 198 
kuopos raštininkė, lankėsi Bal
timore, Md. Iš ten nuvažiavo 
Į Detroitą, atlankė savo dėdę, 
Alfonsą Kuprį. Ten praleido 
savo atostogas. Turėjo gerą 
laiką.

Amerikos pilietybę šiomis 
dienomis gavo, tarp daugelio 
kitataučių ir Lietuvė Ona Poš
kienė. Kvotimus jai pavyko iš
laikyti lengvai.

Pas K. Kuprį atsilankė jo 
brolis, Alfonsas, iš Detroito. 
Jis seniau gyveno Akrone.

Liepos 26 d., šv.' Onos die
ną savo varduves minėjo dau
gelis Akrono Lietuvių Oiių, 
kurių čia yra gana daug.

Goodrich gumų dirbtuvė pa
skelbė kad ji Niagara Falls, 
N. Y., pradėjo statyti dirbtu
vę. kuri bus pabaigta rudenį. 
Ten gaus darbus daug darbi
ninkų. Tame mieste gyvena ir 
Lietuvių, jie turi savo parapi
ją, klebonauja Kun. Gelumbis. 
buvęs vikaras prie Kun. Vil- 
kutaičio Clevelande.

Apsi vedusieji Stella Tamo- 
šauskaitė su savo vyru Volča- 
ku “medaus dienas” praleido 
Niagara Falls, apsilankė New 
Yorke, Pennsylvanijoje.. ir su- 
gryžę stojo prie savo kasdie
ninio užsiėmimo. Kalnas.

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

KERUTIS Juozas, senyvo am
žiaus, mirė darbe Liepos 24. 
Cleveland, O. — Paėjo iš Su
valkijos. Amerikoje išgyve
no 38 metus.

BAGOČIUS Viktoras, 57 me
tų, mirė Liepos 17, Clevelan- 
de. Paėjo iš Germantiškio, 
Janapolės par., Telšių apsk. 
Amerikoje išgyveno 40 me
tų.

NEIMONAS Mateušas, 67 m. 
mirė Liepos 10, New Bri
tain, Conn. — Jurčunų km., 
Lazdijų par. B. T.

RATKEVIČIENĖ Katrė, pus
amžė, mirė Liepos 9, Chica- 
goje. — Panevėžio ap., Pu
šaloto par., Dičiunų k. Ame
rikoje išgyveno 29 metus.

KMILIAUSKAS Augustas, 65 
m., mirė Liepos 4, Chicago- 
je. — Šiaulių ap., Kurtuvė
nų par. Amerikoje išgyve
no 38 metus.

RIMKIENĖ Uršulė, pusamžė, 
mirė Liepos 9, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Sartininkų k. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

KANČAUSKAS .Jonas, pusam
žis, mirė Liepos 9, Chicago- 
je. — Raseinių ap., Adaka- 
vos par., Sauslaukio kaimo. 

BURBA Antanas, 59 metų, mi
rė Liepos m, Mahanoy City, 
Pa.
Liepos 8, Kingston, Pa.

KARAŠKA Juozas, 59 metų, 
VIšTARIENĖ An tose, 53 m., 

mirė Liepos 4, Buckner, 111. 
— Tauragės ap., Kvėdarnos 
par. Amerikoj išgyveno 32 
metus.

ČIČINSKAS Julijonas, 54 me
tų, mirė Liepos 6, Chicagoje. 
— Skaisgirio par., Ramoškų 
k. Amerikoje išgyveno 31 
metus.

KARPAVIČIUS SIMANAS 
m., Dirvos redaktoriaus 
vas, mirė Liepos 26 d., 
vidence, R. I. Palaidotai 
d. Laidotuvėse dalyvavj 
si jo vaikai, trys sunai, 
zas, Pranas, Stasys, ir 
tė Marė Griškienė,. kurie 
vena Providence, 
New Yorko, ir 
velando. — Paėji 
Panemunės pampi 
kijos. Amerikoje 
apie 36 metus. 
Marė, mirė 1929 
laidota taip put 
Lietuvoje liko bi 
nas, gyvena šalii 
kio.

USEVIČIUTĖ Man, 
mirė Birželio m. 
ton, Mass.

ASTRAUSKIENĖ 
seno amžiaus, ini 
d., May wood, UI. 
ap., Plungės pu., Lenįl 
kių k. Amerik'i. e iŠgvyi 
27 metus.

CUSTER STELLA (Kuisai 
23 motų, mirė Liejies 
Chicagoje. Gimus Clea 
Illinois.

MAURUTIENĖ An tutina, 
rė Birželio 
Conn.

ROPAIMENĖ 
tė), mirė 1 
go^L..............

MARCINKEVJčil.

»

'■»

20
So.

Kast; 
,ro L:

Dirvą galima išsirašyti už 
* * į — pusei metų.

I7irvą ganu 
i vieną -dolarį

i
i

24, Maut

Uršule (Jot
Liejios <> 

->

: * ..

21 metų, mirė Liepos
Juoza^

1
Pittston. Pa. 

IVANAUSKIENĖ Ona.
Mirė Liepos 7, Get
Pa.

PEČENKIS Juozas,
mirė Birže:

'■ Valley, Ill.
šilbaliu k.

D ?
Bai’tninl]

KLIMAS Juozas, giiHimžisI 
rė Lifpcp 3, Chicagojai 

išįįl

rė Liepos 3, Chi'
Telšių ap., VW ii

Anuniuji

75
i...

nių k. J
29 metus.

ČAPAS Tadeušas, 44
Liepos 1, Chicagoje, 
dainių ap., Grinkiškis 
šašių k. / 
no 30 metų.

MACIJUNAITž Arlena, : 
mirė Liepos 1. Chicagoj.ĮI 
buvo ir gimus.

VASAUSKIEN^ Veronika, 
metų, mirė 
lyn, N. Y.

m.

Amerikoje išj

Liepos

P1

8'

9, B!

STATE PAKKS

du asmenis ir reikiaužOhio’s naujausias Valstijinis Miš
kas formaliai atidarytas šį pavasa
ri. Tai yra 22,400 ^akrų Zaleski 
Forest, netoli Zaleski, Ohio. Toje 
vietoje jau buvo 3,400 akrų Zaleski 
Valstijinis Miškas nuo 1932 metų. 
Pastaru laiku valdžia dadėjo 19,000 
akrų, ir ten išstatyta parko reikme
nys ir patogumai. Ta įrengtoji 
vieta randasi netoli Hope prie Štate 
Route 278, šiaurrytinėje Vinton ap
skrities dalyje, su Ranger stovykla 
Zaleski, Ohio.

Ten yra išstatyta 14 patogių ato
stogavimui namelių. Visi turi bė
gantį vandenį, elektros šviesų, mo
derniškus suvedžiojimus, vielomis 
apdengtais langais, kerosino pečius, 
ledaunes, virimo padargus, indus, 
patalines ir užtiesalus. Maisto rei
kmenis ir kitus pragyvenimui da
lykus galima nusipirkti iš prižiūrė
tojo. Kiekvienas namelis turi vie
tos del keturių asmenų, turi švirš- 
kiama maudynę, bet juose pavelija 
būti iki astuonių asmenų. Nuoma 
nustatyta sulyg asmenų daugumo 
ir vasarojimo laiko. Savaitinė nuo
ma už mažuosius namelius praside-

ZALESKI STATE PARK

į da nuo $20
j mokėti po $2 nuo kiekvieno priedi- 

nio asmens savaitėje. Didesni na- 
■ moliai išnuomojami po* $22 už du 
: asmeniu ir priedui reikia mokėti po 

$3 savaitėje už kitus asmenis.
Tuos namelius norint išsinuomo

ti reikia parašyti į Zaleski Forest 
Ranger, Zaleski, Ohio, arba į Divi
sion of Forestry, Wooster, Ohio.

Nameliai išstatyti miške ant kal
nelių prie 120 akrų didumo ežero, 
kuris yra gausiai užveistas žuvimi. 
Ežero pakraštyje yra maudyklės 
namas su pilnais įrengimais.

Kurie mėgsta atsilankyti parke 
maudytis, arba praleisti dieną, ras 
Stalus valgyti ir ugniakurius pik- 
nikuotojams įvairiose dalyse.

Zaleski Forest pavadintas vardu 
'Peter F. Zaleski, Paryžiaus bankie- 
riaus, Lenkiškos kilmės, kuris su
organizavo Zaleski Mining Compa- 
ry pradžioje 1850 metų.

Ant vieno kalno viršaus iš kur 
matosi visa apielinkė buvo išstaty
ta Zaleski Castle, puošnus rūmai iš 
plytų dirbtų rankomis ir deginti] 
mažame plytų pečiuje senoje ply-

i
i

t

COURT6SY-THli STANDARD O'L (< 
tinėje, kuri jau apleistai r 
netoli naujos Zaleski mokjkl- 

Nežiūrint tokių savo n» 
nių čia apsigyventi, ZaleskiJ 
neatvyko į Ohio, bet pass! * 
ropoję.

Tas parkas įrengtas aplink 
ti 100 metų senumo Zaleski 
vybę.

<
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(Tęsinys iš pereito nr.)

I I M. . M. 1 JUOZAS PETRAITIS „vynes Ilgesys į apysaka ................................................................ ....... .

VI.
Kai tris .kartus saulė užte

ko ir nusileido, tada karalius 
akė vėl atvesti į jo kojas tą 
L]tą nelaisvį. Vėl žyniai pra- 
•>io mušti savo bubnus reikš- 
alni įvairias dievų valias. Ka

jus niūriai, susimąstęs, su 
pasitenkinimu klausė tų bal- 

u, nes jis vieną naktį sapna- 
0 priešingą žynių išreikštai 
aliai sapną. Sapnavo kad iš 
nkštybių nusileido auksiniuo- 

rubuose vyriausis dievas. 
js Įsakė griežtai nežudyti bai
lį nelaisvį. Dar laikyti gy- 

vą mažų mažiausia trisdešimts 
bis mėnulio pasikeitimus, nes 
kitaip karalius pasielgęs užsi
liks dievų rūstybę sau ir sa- 
Vo giminei.... Karalius vėl 
pakartojo savo burtą, kraty
mas žmogaus kaukę su ak
menukais. Iškrito du akme
nukai. Tai buvo apsireiškimas 
dievų valios kad nežudyti bal
taveidžio. Bet vis žyniai ne
siliovė beldęsi ir kaukę baisiais 
balsais. Jie reikalavo uždary
ti baltąjį nelaisvį į klaikiųjų 
požemių patį tamsiausi urvą. 
Kol gyvas bus jis tenai nema
tys saulės ir bus penimas rie
šutais ir skaniausiais vaisiais, 
kaipo maloniausia dievams au
to, kurią karalius su savo va
dais turės suvalgyti.

Bet vargšelis Liudvikas nors 
tiek jautėsi laimingas: prie jo 
maitintoja paskyrė tą Prancū
zaitę ir dvi saugotojas bjau
rios ižvaizdos, supliupusias bo
bas. juodas burtininkes, kurios 
buvo gudrios belaisvių daboto
jos. Urvas buvo kaip viduti
nio didumo kambarys. Supu
vęs. drėgnas požemių oras su 
priemaišomis kur nors paša
lais pūvančių lavonų dalių, su

darė nepakenčiamą Liudvikui 
įvėpavimą. Prie to dar prisi

dėjo bjaurus reginys kampe 
stovinčios žmogaus kaukolės, 
kuri buvo pripilta kaž kokių 
dvokiančių taukų ir joje lieps- 
nojo storas iš plaušų padary
tos knatas. Kai taukai nudeg
davo, moterys atnešdavo vėl 
kitame kaukolės kauše taukų 
ir vėl pripildavo. Tas 
kiek apšvietė Liudvikui urvą. 
Jis aiškiai matydavo kaip iš
sikraipę sienos verkdavo mur
zinom ašarom. Jis negalėjo 
prie jų nei prisiliesti, nes bu
vo apsivėlusios kož kokiomis 
dvokiančiomis gliaumėmis.

Šalia šio dvokiančio žiburio 
stovėjo stalo didumo titnaginis 
akmuo. Ant jo Liudvikui pa
dėdavo atneštą valgį. Kitoje 

pusėje buvo padaryta iš 
medžių lapų guolis.

bent kiek pabuvęs Liud- 
nustojo apetito valgyti, 
os kas kartas vis labiau 

ir sąnariai stingo. Su- 
jo ir svajonės kilniųjų 
saulėtom padangėm 
Mos....

Icodel pas jį žymiai 
stiprėjo pamaldumas. Jis 
šmoteliu titnago lygioje sie
nos dalyje uoloje išraišė kry
žiaus ženklą, prieš kurį dažnai 
melsdavosi su ašarotom akim. 
Nors vilties jis jau neturėjo 
išeiti iš šio urvo, bet vis tik 
aldoje rasdavo kaž kokią šai
žiai gaivalingą paguodą....

ip pat čia pasimelsdavo at- 
ir ta Prancūzaitė, kurios 

buvo Amilė.
Liudvikas žymią dalį savo 

dienų ir naktų praleisdavo ant 
savo 
miege, 
e, kai 
būdavo 
šokių.
įminimas ir išsigelbėjimas iš 
taip baisiai nuobodaus, mirtin- 

o gyvenimo. Ji jam pasako- 
avo kada diena ir kada nak- 
is yr;

nesek 
siu aij 
įeitini

sų laivo kapitonas buvo mano 
tėvelis. Tai man buvo begalo 
smagu ir linksma kartu su tė
veliu plaukti. Aš savo drau
ges vaišinau visomis gerybė
mis kurių mano tėvelis laive 
vežėsi. Mes visos buvom la
bai patenkintos, nes žinojome 
kad daug pamatysime pasau
lio, ir vandenais atsiplaukiosi- 
me.... Tiesa, kelionė iškarto 
buvo labai maloni, įspūdinga ir 
pasakiška.... Bet greitai pa
bodo ir pavargome. Juk žinai, 
Liudvikai, keliavai.... Po vi
sų džiaugsmų, kartais ištinka 
keleivius baisi nelaimė....

(Bus daugiau)

TŪKSTANČIAI SU
ŠAUDYTA

burtininkės

jam

jam
sa-

bent

Liudvikas tiek pramoko jos 
Prancūzišką kalbą kad beveik 
galėjo laisvai pasikalbėti su 
Amile. Taip pat ir Amilė no
riai mokinosi Lietuvių kalbos. 
Jai labai patiko Lietuviška kal
ba savo gražumu ir skambu
mu, kurio nedaug terandasi 
Vakarų Europos kalbose. Juk 
Amilė buvo gerokai prasilavi
nus ir inteligentiškos šeimos 
mergaitė.

Bet ji kažin kodėl vis lyg 
nenorėjo pasakyti Liudvikui 
kaip čia patekus. Kai jų kal
bos nukrypdavo apie savo tė
vynes ir ilgesį savųjų, Amilė 
beveik kiekvieną kartą pradė
davo verkti. Nors tai ji labai 
stengdavosi suturėti, be nie
kaip nepajiegdavo.

Praėjus pirmoms ašaroms ji 
pradėdavo dainuoti žavingas 
Prancūzų daineles. Ji dainuo
davo taip gražiai kad net at- 
žliauždavo senės
prie pat lindynės ir išsižioju
sios godžiai klausydavo. Bet 
šį kartą ji buvo taip įsiverkus 
ir susijaudinus kad niekaip ne
galėjo pradėti dainuoti. Rodos 
kaž kokie kartus durnai jai ki
šo gerklę, kimo.... Liudvikas 
stengėsi kaip nors ją nušne- 
kinti ir prajuokinti, bet 
nepavyko....

•Pagaliau Amilė pradėjo 
pasakoti praeitos nakties 
vo ypatingą sapną:

— Sapnuoju kad viena iš šių 
burtininkių ruošiasi man gal
vą nupjauti.... O tu jau pa
keptas ant laužo.... Lauki
niai godžiai laukia tavo mė
sos.... Ne tiek man baisi ro
dėsi mirtis, kiek tavęs pasida
rė gaila.... Pradėjau grau
džiai verkti ir prabudau. Nie
ko negalėjau matyti nei girdė
ti, tik spengia, tik šnypščia 
ausyse įvairiausi balsai. Bur
na išdžiūvus, kad nei liežuvio 
negaliu apversti. Aplinkui pa- 
grabalioju ir užčiuopiu pirštais 
šaltas, drėgnas urvo sienas, 
kur aš miegojau. Gerai supra
tau kad tai yra sapnas, bet 
vistiek širdį skauda ir nesusi
laikau nuo verksmo.... Pas
kui užmigus vėl sapnuoju kad 
mano motina manęs begalo iš
siilgus. Ji kasdien verkia be
viltiškai laukdama kada aš su 
tėtučiu sugryčiu į mielą tėviš
kėlę. Matau motinos priverk
tą pilną ašarų tvenkinį, kuris 
yra mano tėviškės sode išse
kęs.... Juk mamytė nežino 
kad tėtis nuskendęs jurų gel
mėse. Bet štai pamatau tėtį 
pareinantį pro žalius vartus. 
Jis taip gražiai atrodo, apsirė
dęs jurų kapitono uniforma. 
Bet štai jis pamatęs mamytę 
paima į glėbį ir vietoje pasvei
kinti, atnešęs meta ją į tą aša
rų tvenkinį.... Aš vėl baisiai 
nusigąstu 
spiegti...
mano visos gyslos ir dar gir
džiu kaip mamytė puškinasi po 
ašarų tvenkinį....

Su paskutiniais žodžiais ir 
vėl Amilė pradėjo vergti. Liud
vikas jai tarė maloniai:

— Tikrai neverta del sapnų 
verkti. Juk žinai, Amiliute, 
kad sapnas sapnu pasilieka.

— Taip ištikrųjų. ... Bet 
ką daryt kad žmogus negali 
susilaikyti.... Mane ima toks 
graudumas, kaip prieš tą lai
vo nelaimę, kada aš su tėveliu 
plaukiau per didžiulį vandeny
ną.

Ir pradėjo Amilė pasakoti, 
rodos kaž kokį apsamanojusį 
akmenį nurisdama nuo savo 
širdies:

— Tai buvo pasakiškai gra
žus ir malonus pavasario ry
tas kai aš su savo mokyklos 
linksmų draugių būreliu atėjau 
į uostą. Mes visos buvom pa
siruošusios džiugiai ir įspūdin
gai viso mėnesio kelionei. Mu
sų laivo numatytas maršrutas 
plaukti į Afriką, atlankant pa
keli kelis uostus, kurie randa
si Prancūzijos kolonijose. Mu-•

Vėl imu 
Išbundu.

baisiai
Dreba

be-

su
su

guolio svaiginančiame 
arba kalbėjosi su Ami- 
atnešdama jam valgyti 
laisva nuo. tų įkyrių 

Tai buvo visas jo nusi-

.ra. Taip pat ji jam pra- 
avo kiek jau yra praėju- 
ant dangaus mėnulio pasi-
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ARGENTINOS LIETUVIU BALSO 
“SENSACIJA”

NUO REDAKCIJOS: — Čia 
minimas Kastas Norkus yra 
tai tas pats kuris tūlą laiką 
yra gyvenęs Amerikoje, vėliau 
Kaune atsižymėjęs įvairiais 
darbeliais kai vadovavo laiva
korčių agentūrą, ir pabėgęs į 
Pietų Ameriką. Ten jis, kaip 
per kelioliką metų iki šiol, ir 
po šiai dienai varo visokias 
meklerystes, už kurias buvo 
pakliuvęs kalėjiman ir tt.

¥ * *

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.)
Seimo kampanijai rinki

mų apielinkėms buvo at
siųsti Rusai instruktoriai; 
balsavimas buvo priversti
nas, pažymint pasuose; iš 
anksto buvo paskelbta kas 
nebalsuos bus liaudies 
priešas.

Nebuvo rinkimų sąrašų; 
prie balsų dėjimo urnų bu
vo Rusų kariškos sargy
bos; balsai nebuvo skaito
mi, o tik paskelbtas išank- 
sto 
bai daug nebalsavo ar įtei
kė

norėtas nuošimtis. La-

tuščias korteles.
Obalsis prijungimo prie 

Sovietų mestas Maskvos į- 
sakymu tik praėjus rinki
mams. Daugeliui net tokio 
seimo narių tas įsakymas 
buvo staigmena. Dr. Gar
mus kalbėjo seime prieš 
prijungimą; dalis atstovų, 
balsavusių iš baimės už 
prijungimą, gryžę namon 
verkė.

Po nutarimo prisidėti, 
uždraustas Lietuvos 
nas.

Prekės krautuvėse 
gia pranykti, likučiai 
davinėjami atžymint 
suose. Miestuose jau 
ga maisto. Rinkai 
papildyti daromos kratos 
namuose. Ta proga globia
ma auksiniai, sidabriniai 
daiktai, vertybės.

Bankai, bent kiek dides
nės įmonės suvalstybinta; 
pareikalauta iš Lietuvos 
Banko perleisti Rusijai au
kso rezervus.

Tikrovei nuslėpt žmonės 
verčiami dalyvauti nesu
skaitomuose mitin g u o s e 
reikšti džiaugsmą, padėką 
okupantams. Mitingavimai 
ir palaidumas numušė ga
mybą, darbingumą net iki 
60 nuoš. Pareigūnais ski
riami pasižymėję nepri
klausomybės priešai; kur 
jų trūksta, skyrimai daro
mi prievarta.

Laukiama dar šiurpes
nių įvykių. Numatoma ne
trukus ministerial bus pa
keisti komisarais.

Užsienių reikalų minis
terijos, pasiuntinybės pa
naikintos. Visuomenė, ūki
ninkai visiškoje desperaci
joje.” ¥ ¥/ *

Esame akivaizdoje gilios 
tragedijos kokios Lietuvių 
tauta nėra dar gyvenus.

Tokia tai yra antroji me
dalio pusė: palyginkim ją 
su pirmąją medalio puse, 
tai yra su tomis pasakėčio
mis ką Paleckio telegramų 
agentūra Kaune svaidė į 
Amerikiečius, kad paslė
pus reikšmingus Lietuvos 
gyvenimo faktus.

Eltos komisaro žiniose 
nesenai juk skaitėme tokį 
šiupinį: “Valstiečiai atleis
ti nuo mokesčių mokėjimo, 
valstiečiai, darbininkai ir 
inteligentai reikalauja Sta-

him-

bai- 
par- 
pa- 

stin- 
neva

Rašo Julius Šveikauskas.

su Nor- 
buvo lai-
Bet vė- 
čiučelis

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

BUENOS AIRES, Argenti
na, Birželio 25. — Susibankru- 
tavus Jokūbaičiui, Norkui at
ėjo liūdnos dienos. Apgaudi
nėti ką nors jau buvo sunku, 
nes visi jį pažino. Pinigų, nors 
daug inėjo į jo kišenę, bet vis
ką praūžė. Pasitaikydavo kad 
kai kam darbą gauti parašyda
vo “rekomendaciją”, už kurią 
paimdavo pinigų. Vienos reko
mendacijos tekstas yra šitoks 
(rašytas Ispaniškai, paduoda
ma Lietuviškas vertimas):

“Šis vyrukas yra mano tau
tietis, bet reikia pažiūrėti koks 
gryneris Lietuvis”.

Susidėjęs su čiučeliu ir An
tanu Žukausku Norkus suor
ganizavo “Atžalą”, šios “or
ganizacijos” vardan suruošė 
Jose Verdi salione vakarą. 
Norkus buvo prie bilietų par
davinėjimo. Apie 11 vai. nak
ties Norkus su pinigais dingo. 
Saliono administracija ir mu
zikantai pareiškė pretenzijų 
prie čiučelio ir Žukausko, bet 
kadangi šie neturėję nei pen
kių centų prie dūšios tai juos 
nugabeno į policiją, šis įvykis 
čiučelio 
dė. Jie 
marotai. 
čelis tai 
ka ir net faktin»|sis Jokūbaičio 
apmokamo Pietų Amerikos 
Naujienų redaktorius. Areš
tavus Jokūbaitį sustojo ir šis 
laikraštis. Kuriam laikui pra
slinkus, nežiūrint kad Norkus 
ir čiučelis ir pavalgyti nebetu
rėjo, bet vis tik stebuklingu 
budu atgaivino Pietų Amerikos 
Naujienos ir išleido net du nu
meriu.

Skaitytojų pritraukimui, bu
vo išgalvota “sensacija”, kad 
tūlas Jonas Mickeliunas, pasi
naudodamas savo gimimo vie
ta (buvo gimęs šiaurės Ame
rikoje) ir Argentinos policijos 
išduotame dokumente buvo pa
žymėta kad esąs Amerikietis, 
tas Mickeliunas apsiėmęs Kor
dobos provincijoje vieno dva
rininko dukteris mokyti Ang
liškos kalbos, ir vietoje Angliš
kos, Mickeliunas tas mergaites 
išmokė. .. . Lietuvių kalbą!

Šią ’’sensaciją” visi Lietuvos 
ir nekurie Amerikos Lietuviš
ki laikraščiai su pasigardžiavi
mu perspausdino.

Sustojus P. A. Naujienoms, 
tiek Norkus, tiek čiučelis jau 
neturėjo vietos. Norkus vaik
ščiojo iš buto į butą ir laukė 
kad kas nors jam duotų pietų 
pavalgyti, o čiučelis, visai nu
sižeminęs, kreipėti pas Argen
tinos žinių redaktorių, p. Kazį 
Kliaugą, kad priimtų, čiučelio 
žodžiais tariant, į susparą.

su Norkum nesupyk- 
abu neperskiriami ka- 

Prie Jokūbaičio Čiu- 
dešinėji, Norkaus ran-

Jam, esą, užteksią mažos ker
tės. Jokios algos neprašė. Jam, 
sako, malonu dirbti spaudos 
darbas, ir tik už pavalgymą, 
kambarį ir kelis pezus sutik
siąs dirbti kaip raidžių rinkė
jas ir kaip žurnalistas.

Nežiūrint kad taip pigiai pa
sisiūlė, Kliauga iškarto neno
rėjo prisiimti, mat, tuo laiku 
turėti artimas ryšis 
kum arba su čiučeliu 
koma didelė negarbė, 
liau pasigailėjo, nes
labai nužemintai moka prašy
ti, o be to žmogus gamtos nu
skriaustas, yra raišas.

Kliauga iškart gynėsi kad 
pas jį dirbąs čiučelis, bet vė
liau apsiprato. Norkų tuo tar
pu ištiko Jokūbaičio nelaimė. 
Lietuvos Vyriausybė per savo 
atstovą Pietų Amerikoje, Gen. 
T. Daukantą, pareikalavo Ar
gentinos valdžios kad jį išduo
tų už padarytus Lietuvoje nu
sikaltimus, Lietuvos valdžiai.

Norkų Argentinoje arešta
vo ir nuvežė į Villa Devoto ka
lėjimą. Visi teismai pripažino 
Norkų kaltu, bet jis visuomet 
apeliavo. Vyriausiam Argenti
nos Tribunolui pripažinus kad 
Norkus reikia išduoti Lietuvai, 
beliko tik atlikti kalinio Nor
kaus perdavimo-perėmimo for
malumai. Argentinos valdžia 
pareikalavo iš Lietuvos val
džios kad apmokėtų visas by
las, kalinio išlaikymą ir depor
tavimo išlaidas, kurį palydėsią 
du Argentinos valdininkai ir 
jiems, žinoma, reikėsią sumo
kėti pirmos klasės laivakortės 
į abi puses. Išlaidų susidarė 
apie 60,000 litų. Lietuvos val
džia į visa tai numojo ranka, 
apsisprendė kad Norkus nėra 
vertas šios pinigų sumos ir at
sisakė nuo ekstradicijos. Nor
kus po dviejų metų ir 15 die- 
nų vėl išėjo į laisvę.

(Bus daugiau)

lino konstitucijos (?!), su 
pasisekimu bolševikų arti
stai koncertuoja Lietuvo
je; ‘rinkimuose’ už darbo 
sąjungos kandidatus pasi
sakę 99.9 nuoš.; gyvenimas 
Lietuvoje eina normaliau
siai, visko yra apsčiai, ke
linta diena palyja (tary
tum bolševikams net dan
gus šypsosi!); derlius pa
gerėjo, aukos plaukia” ir 
taip toliau ir taip begalo.

Bolševikiškos gudry bes 
betgi neužliuliavo Ameri
kos Lietuvių darbininkų: 
Lietuvis iš mažens moka 
atskirti pelus nuo grudų, 
melus nuo teisybės.

LEONA PRUSEIKA turbut 
opiumo ar kokaino apsirijęs, o 
gal tik paprastos degtinėlės 
kurioje negro karčiamoje ant 
Halsted gatvės, štai kaip nu- 
sapalioja (Vilnyje):

“Du šimtai Baskų katalikų 
kunigų (Ispanijoje—S. G.) dar 
tebepudoma kalėjimuose. Bas
kų ir Kataloniečių kalbos už
draustos, išvytos iš mokyklų, 
teismų.

“O kur komunistai ar liau
dies valdžia ten pilniausia tau
tinė laisvė. Pamatysite kaip 
pražydės Lietuvių literatūra, 
kaip gražiai išsimokslins visa 
Lietuva!”

HAILE SELASSIE, Eti
opijos imperatorius, Britų 
■remiamas, sugryžo Afri- 
kon ir nori atkariauti savo 
imperiją, kurią keli metai 
atgal Italai užgrobė.

SUOMIJA ir Švedija su
sirūpinusios del didėjančio 
diktatorinių šalių spaudi
mo ir joms statomų dides
nių reikalavimų, švedijon 
lenda Vokiečiai, o Suomi- 
jon vir daugiau įsiveržti 
nori Sovietai.

SOVIETAI skelbia kad 
statys savo karo laivynui 
dar 168 laivus. Darbams 
vergų turi pakankamai.

Anot draugo Pruseikos, tie 
“du šimtai Baskų kunigų”, jei 
Ispanijoje butų valdę komunis
tai, butų jau buvę sušaudyti, 
o dabar “kalėjimuose pusta”.

O kažin kaip ilgai Lietuvių 
kalba bus musų Lietuvoje, ku
ri tik kelios dienos atgal buvo 
varu priversta jungtis prie So
vietų Rusijos? Kaip pražydės 
ta Lietuvių literatūra, kaip iš
simokslins visa Lietuva dabar, 
kai jai atimta laisvė, panai
kinta nepriklausomybė — ir ne 
keno kito pasidarbavimu kaip 
tik komunistų?

Supa Garba.

PIJUS BUIKŠNAITIS Vieny
bėje šitaip:

“Virstančiai į ‘Keturioliktą 
Sovietų Respubliką’ Lietuvai 
paskutinių malonumų labai 
daug teikiama. Ir Sovietų ar
tistų žymiausios jiegos po Lie
tuvą koncertuoja, ir raudonoji 
kariuomenė nemokamus spek
taklius teatruose ruošia, kariš
kais trokais Lietuvių vaikučius 
vėžina, ir Sovietų kareiviai 
gatvėmis -su muzika ir daino
mis maršuoja ir merginoms 
bučkius oru siunčia, su pilie
čiais ir pilietėmis draugaujasi, 
balsavimų vietas saugoja, ir 
Rusiškai kalbėti visus mokina, 
ir komunistams visą pirmeny
bę atiduoda. .. .

“Džiaugkitės, sako, jus, Lie
tuvos piliečiai, kol laisvi!

“Netrukus bus čia Sovietų 
Respublika!”

PATS APIE SAVE KALBA
Vilnies red. L. Pruseika pa

sidžiaugė kad Lietuvoje visa 
eilė žymių žmonių sudarė ko
mitetą eiti pasitikti politinius 
kalinius (prie naujos tvarkos). 

Dirva priminė kad toks jų 
pasielgimas yra tik jų prisitai
kymas sąlygoms, nes ką kita 
jie turi daryti pakliuvę tokion 
katastrofiškon padėtin, kai So
vietai Lietuvą okupavo.

Bet Vilnis vis nori įrodyti 
kad Dirva sakė neteisybę: tas 
raudonasis laikraštis tiki kad 
tie žmonės tą darė, savo dide
liu pamėgimu komunizmo. O 
Dirvai štai kaip sako:

“Ponas Karpius apie kitus 
sprendžia sulyg savęs. Mat, 
jis yra Smetonos kavalierius. 
Jo dorovė yra tokia: kilsterk 
kepurę prieš Sovietų valdžią ir 
laikyk paslėpęs durklą, kad ją 
pribaigti....”

Jei šiuos žodžius rašė vėl L. 
Pruseika tai jis paklydo savo 
žodžiuose: ne Karpiui, kilsteri 
kepurę ir prisitaiko prie kitų, 
bet pats Pruseika. Jis seniau 
buvo socialistas, vėliau virto 
komunistu, paskui pasidarė at
kaklus Maskvos ir Stalino prie
šas, sklokininkas, o vėliau vėl 
“atsivertė”.

Jeigu Pruseika butų spren
dęs Karpių sulyg jo dorovės, o 
ne sulyg savęs tai butų pasa
kęs:

“Ponas Karpius, kaipo Sme
tonos kavalierius, pasiliko išti
kimas tautinei Lietuvai, ir ne
žiūrint visų Sovietų prižadų ir 
musų spaudos aiškinimų ko
kios gerovės Lietuvai atnešta 
Sovietams ją pavergus, jis vis 
netiki musų melams ir pasiry
žęs dirbti už Lietuvos laisvės 
atgavimą taip kaip dirbo 25 
metai atgal. Tas žmogus ne
sutiko nusilenkti Sovietam’s ir 
nepripažindamas jų okupacijos 
savo tėvynės, viešai ir atvirai 
stojo į kovą už pagelbėjimą at
kovoti 
mybę.”

Taigi, 
pritinka
sulyg savęs.

Lietuvai nepriklauso-

ponas Pruseika, ne
įeitus žmones spręsti 

Supa Garba.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Day tone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

SKAITYKIT 
ir GARS1NK1TES 

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

‘Lietuvių Naujienos’ 
332 N. 6th Street 

' Philadelphia, Pa.

)

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

Enjoy HOTEL BREAKERS with its new lounge 
and rotunda. One thousand comfortable out
side rooms. Mode rate rates. Excellent meals.

ALL SPORTS, me I u ding Tennis, Boating, 
Fishing, Riding, Golf. Many new attractions. 

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

' Easy to Reach via U. S. Route 6, Ohio 2, in the ' 
center of Ohio’s Lake Erie Vacationland. Free 
parking for 6,000cars. Garage facilities.Con
venient rail or bus connections to Sandusky. 
Steamers from Cleveland and Detroit.

(Spjzsict -Happy Vapt at
CEDAR POINT j

THE FINEST VACATION RESORT 
ON THE GREAT LAKES

OPEN JUNE 8 to SEPTEMBER 2 • ASK FOR FOLDER

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE * SANDUSKY, OHIO
DANCE NIGHTLY in Beautiful 
New Ballroom to famous name bands 
such as Charlie Barnet, Bob Crosby, 
Jimmy Dorsey, Glen Gray, Gene 
Krupa, Ray Noble and others.

t



4 DIRVA

Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor •820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

'T'AUTINES vidurinės Amerikos Lietuvių srovės SEI- 
* MAS virsta tikrenybe. Rytinių valstijų veikėjai 

ruošia paskutinius planus Seimo įvykdymui. Greičiau
sia jis ir įvyks per Labor Day, Rugsėjo 1—2 d., ir tuoj 
sužinosim kur, New Yorke, Philadelphijoje ar Baltimo- 
rėje. Vieta nėra tiek svarbu, svarbiausia tai tautinėms 
organizacijoms ir veikėjams rengtis Seime dalyvauti.

Privalo dalyvauti tautinio veikimo veteranai ir jau
nieji darbštus vyrai ir moterys. Klubai, chorai, rate
liai, pašalpinės draugijos, kuopos privalo skubiai išrin
kti savo delegatus, arba įgalioti kurį nors iš valdybos 
narių atstovauti tą draugiją.

Seimo tikslas — sustiprinti tautinį judėjimą, kas iš
eis į visokiariopą naudą organizacijoms; bus aptarta 
jaunimo patriotinis auklėjimas platesniu mastu negu 
iki šiol daroma; bus apkalbėta teikimas visokios pagal
bos jieškantiems Amerikos valdiškų vietų musų žmo
nėms; bus apspręsta tolesnis darbavimasis už Lietuvos 
Nepriklausomybės atsteigimą; nustatyta santykiai su 
kitomis musų srovėmis, ir tt. ir tt.

Reikalinga tik energijos, geresnio ūpo, prakilnių 
norų musų organizacijoms ir veikėjams, ir tuo vaduo
jantis nepagailėti kelių dolarių kelionei į Seimą —• pat- 
triotiniam darbui pradėti, Lietuvių tautinei visuomenei 
sukonsoliduoti, suvienyti, sujungti!

PATRIOTAI LIETUVIAI, I TAUTINĖS SROVĖS 
SEIMĄ!
pRIGAVYSTĖ vijo prigavystę nuo to kaip tik Mask- 
* vos despotai sugalvojo pavergti Lietuvą ir jos Pa
baltijo kaimynes. Nors Estijai ir Latvijai nebuvo pri
kišta raudonųjų kareivių grobimas, tačiau tų šalių už
ėmimas pradėta vykdyta staiga ir vienodu programų.

Pirmiausia, prigavingu budu kariuomenes į Lietuvą 
siunčiant, kalbėta apie “apgynimą” ir “apsaugą” nuo 
Vokiečių. Tos kariuomenės, atėjusios su Sovietų šni
pais pirmiausia apsupo Lietuvos bankus, kad niekas nei 
lito neišvežtų užsienin, jeigu ir bėgs.

Toliau, įgrūsta Maskvai ištikima neva valdžia, ku
rios vardu, visą apgavystę vykdant, skelbta Lietuvos 
žmonėms per radio ir telegrama is išeiviams Lietuviams 
apie tų “užtarėjų” siūlomą Lietuvai autonomiją, apie 
geroves kokios Lietuvai ateina. Darbininkams staiga 
pakėlė algas, ūkininkams, sako, panaikino taksus, ir ki
tus visokius palengvinimus darė — tais Lietuvos litais, 
kuriuos užgrobė bankuose. Tas daryta žmones apgau
ti, prisivilioti, kad kržšte nekaltų pasipriešinimas.

Prigavystė skelbta kai mums tikrino buk visi Lie
tuviai, kaip iš sapno atsikėlę po nakčiai virto komunis
tais, sveikino ir džiaugėsi ta neva nauja vyriausybe.... 
Visos tos žinios ėjo iš dviejų ar trijų asmenų nuskirto 
biuro, o galvažudžių gaujos visame krašte vykdė “liau
dies valią”, verčiant visus eiti į mitingus, balsuoti ir tt.

Toliau, užgrobimą vykdant, vėl naujos gerovės ža
dėta, vis suviliojimui, apgavimui žmonių, ir skubomis, 
su išgamų pagalba, pravesta “seimo” “rinkimas”, “nu
tarimas” prie Sovietų sąjungos prisidėti, ATĖMIMAS 
Lietuvai Nepriklausomybės — viskas apgavingu budu, 
vieniems žadant geroves, o kitus, kurie buvo valdžioje 
ir turėjo ką nors, areštuojant, persekiojant, grąsinant.

Dabar, kaip tik užgrobimo darbą atliko, viešai pa
skelbė kad Maskvos plėšikai užims visą Lietuvių turtą, 
išdirbystes, žemes “nacionalizacijos” vardu. Tas žo
dis ne visiems suprantamas: tai yra “suvalstybinimas”, 
arba kitaip sakant viskas pereina į rankas tų kurie val
do, o tas kuris gamina, šalį turtina, sudaro visas inei- 
gas, NIEKO neturi teisės savintis.... Jis turi būti ver
gas tos klesos kuri ginklais nuo ausų iki kojų apsigin
klavę, savo paleistuvišku dykavimu ir nieko neveikimu 
gali ir priverčia savo vergą jam dirbti....

Tai socializmas, tai komunizmas — tai sugrąžini
mas barbarų gadynės....

Tokią tai tvarką, tokią sistemą tačiau idealizuoja, 
garbina ir remia daugelis musų žmonių, kurie per eiles 
metų iš darbininkų prakaito mito — komunistais pasi
vadinę — ir toliau nori dar geresnį gyvenimą turėti iš 
kitų skurdo ir ašarų.

Tuomi pilniausia jie įgyvendina tą ką apsiseilėję il
gai skelbė: Juo blogiau — juo geriau! — Juo žmonėms 
blogiau, juo didesnė priespauda, tuo jiems geriau gy
venti. Niekas nepajiegs jiems pasipriešinti — nes ne
truks ir gyvybės netekti, kaip neteko turto, namų, že
mės, gyvulių, ir savo šeimos narių....

AMERIKIEČIŲ 
SILPNYBĖ

ko-baigęs 
laikinai li- 
rašo savo

kartu parodo koki žmonės pa
tenka į vadus — valstybės ar 
darbo — kurie net gabumo ne
turi savo kalbas ar straipsnius 
pasirašyti. Zks.

Ką gi Tuomi Mulkina?

kalba: 
Wash- 
škirpa 
prane- 
Lietu-

Prusu Sukilėlis M. Springborn

(Tęsinys iš pereito nr.)

iš Prūsų kovų Sl] 
Kryžiuočiais 13-t0 

šimtmečio pradžioj.

pABANDYKIT įsivaizduoti kas dabar Lietuvoje daro- 
1 si: gaujos niekšų, gavusių raudonas raikštis, gink
lus ir įšėlusią drąsą, laksto, siaučia po visą šalį — nuo 
paprasčiausio iki aukščiausio žmogaus namų, ir visur 
vykdo savo “tvarką”: viską užgrobia, žmones areštuo
ja, pasipriešinusius įkalina; nužiūrėtus buvusius pir
mesnių valdžių žmones persekioja, areštuoja, ruošia lik
vidavimui (sušaudymui) arba daug jau ir sušaudė — 
niekas iš tų teroristų žinių neišgaus, jei tik pradės atei
ti žinios laiškais slaptai išleistais per kitas šalis, arba 
prasidės pabėgimai tų kurie turės progą nuo tų bude
lių ištrukti. Tada žinosim kas tikrai dėjosi ir kaip Lie
tuva valdoma....
h ’ * ' •

• AFRIKOJE yra retai matomos upių kiaulės. Jos yra aiš
kios oranžinės spalvos ir griežtai skiriasi nuo vandens ir žolių 
kuriose slampinėja. Jų galva yra didelė ir nuo sprando kabo 
ilgi balti karčiai. Net tyrinėtojai labai retai gali tas upių kiau
les užtikti.

,.Z'

Vienas studentas, 
legiją 1939 metais, 
kęs be užsiėmimo, 
draugui sekančiai:

“Nuo to kai aš paskutinį kar
tą tau rašiau aš buvau gavęs 
vietą skelbimų agentūroje. Be 
kitų dalykų aš turėjau paruo
šti ir suplanuoti laiškais siun
tinėjamą skelbimų literatūrą, 
parašyti sulyg užsakymo kal
bas politikieriams ir darbinin
kų vadams, parašyti laikraš
čiui kolumną vieno Kongres- 
mano vardu ir paruošti savai
tines radio kalbas tiems kurie 
toje agentūroje užsisako. Už- 
mokesties gavau $11 už apie 60 
valandų darbo savaitę. Tą vie
tą metęs atsiradau štai New 
Yorke...

Kas ypatinga tai skirtumas 
tarp to jauno ir matyt gabaus 
vaikino darbo gausumo ir jo 
gauto atlyginimo už tą darbą.

Bet tai dar ne viskas. Rei
kia todėl nusistebėti kodėl la
bai dažnai girdim per radio ir 
žymių asmenų o tokias men
kas, mažos reikėmės kalbas, ar
ba laikraščiuose skaitome 
skystus straipsnelius, 
jauno vaikino laiškas 
visą paslaptį.

Tas vaikinas, aišku,
miai daugiau proto negu tie 
kuriems jis kalbas ir straips
nius paruošia: tūli politikieriai 
ir darbininkų 
kita medalio 
tas vaikinas 
apie tai ką 
skambančiais ;

j U 
Tas to 
išduoda

turi žy-

i vadai. Tačiau, 
pusė yra ta kad 
neturi patyrimo 
jis savo gražiai 
žodžiais piešia, ir

Del Balučių Anglija 
pyksis su Sovietų Są-

kitur Pruseika įrodi-
“prisidėji-

L. Pruseika komunistų Vil
nyje, komentuodamas Lietuvos 
pagrobimo klausimais,

“Ką žadeikis padarė 
ingtone, tą pulkininkas 
padarė Berlyne. Škirpa 
šė Hitlerio valdžiai kad
vą neteisėtai ‘pasigrobė’ So
vietų Sąjunga. Škirpa žino kur 
j ieškoti sau bičiulių!

“O Londone protestuoja p. 
Balutis. .. .

"Jį priėmė mandagiai, bet 
šaltai.
vargiai 
junga”.

Betgi
nėja kad Lietuvos 
mas” prie Sovietų Sąjungos 
esąs ne Sovietų Sąjungos Lie
tuvos okupavimas, bet Lietu
vos “liaudies valia”.

Tai kas čia mulkis: jeigu 
Anglija nenorės pyktis su So
vietų Sąjunga del Lietuvos už
grobimo, tai pats Pruseika prl- 
pažysta kad Lietuva buvo už
grobta, ir kad tas yra Sovietų 
reikalas, o ne Lietuvos “liau
dies” valia....

Tie bezmozgiai norėdami 
meluoti musų išeivijai Ameri
koje, patys „negali paslėpti sa
vo melagysčių mazgų galus, 
nežiūrint visų pastangų.

turi bėdos su

• GIRDĖJIMĄ tyrinėjant 
nesenai pasirodė kad apie vie
nas asmuo iš 25 
girdėjimu salėje ir vienas iš
400 sunkiai girdi per telefo
ną.

• AMERIKOJ ūkininkų šei
moms vidutiniai išeina po $39 
metuose vaistams ir gydytojo 
patarnavimu’.

UŽTEKĖK SAULUTE
Užtekėk šviesi saulute, 

Išblaškyk vargų audras, .
Ramink Lietuvą-močiutę, 

Dieneles jai siųsk giedrias.
Gaivink jos neramią sielą,

Skaisčią ateitį žadėk;
Apie praeitį jos mielą 

Jai diena dienon kuždėk.
Kad gyvent taikoj jai lemta, 

Tu, saulute, juk matai;
Laime puošk jos kelią, mantą, 

Lėkdama erdve aukštai.
• Neaplenk ir musų brolių, 

Negailėk jiems šypsenos;
Atgaivink jausmus varguolių 

Viltim giedresnės dienos.
Želdink diegą, skalsink grūdą; 

Tegul žydi žolynai. •
Musų žemės lai nekliudo

Jos piktieji kaimynai.
Užtekėk šviesi saulute, 

Ant mus tėviškės dangaus;
Stiprink Lietuvą-močiutę —

Lai jos jiegos atsigaus....
Šviesk ir musų margą protą;

Lai jis tiesą praregės.
Tada broliai stos į ratą:

Lietuvos vargai mažės....
20.V-1940. ' J. S. Galutis.
Baltimore, Md.

I

PR. VAIČIŪNO EILĖS
Baigias sapnas. Aukso valtis
Dar liūliuoja ant bangų....
Baltas šaltis. Krenta snaiges.
Sapno gėlės ant langų....
—Sveika-gyva, mylimoji....
Lupos rausvi debesiai....
Saulė moja — žengia mytas....
Akys — saulės degėsiai....
Ranka ranką glosto, myli....
Ryto maldos. Glusninys.
Žodžiai senka — monus audžia.... 
Ji — tik saules bučinys^...

ir tu rūpinaisi kad mane paleistų,

riteri; tavęs paleidimas 
negu tau. Gryžęs pas

man daug 
savuosius, 
O aš kas- 
vietą prie

— Ar 
Nomeda?

— Ne, 
skaudesnis
greit išjosi į karą ir pamirši praeitį, 
dięn minėsiu tave, matydama tuščią 
židinio. Mes, moterys, turime ramiai pakelti 
sielos kančias, dievų siųstą likimą. Jus, vyrai, 
labiau nesuvaldomi skausmo ir džiaugsmo va
landose, bet jus galit greičiau numalšinti savo 
jausmus ir lengviau pamiršti. Gryžus į ordi
ną, tavo jausmai vėl atšals. Tu išjosi į mūšį, 
kaip seniau, ir gryši didvyrio vainiką nusipel
nęs. Aš norėčiau matyti savo akim kaip tu ap
sišarvavęs, su plevėsuojančiu apsiaustu šoki į 
priešo eiles.

— Nomeda!
— Taigi, gryšk pas savuosius ir buk didvy

ris, kaip aš tave regiu sapnuose. Gal mes vie- 
nudu nebegalėsim susitikti prieš tau išjojant, 
ir šis pasimatymas tebūna musų atsisveikini
mas. Neminėk manęs piktuoju.

Ji stovėjo lyg jau dabar tapus vaidilute: 
didybe spindėjo jos akys. Jos žodžiai Klauzo 
širdin įkvėpė gyvenimo vilties ir jaunystės.

— Tu esi kilni moteris, Nomeda, — tarė 
jis susijaudinęs. .— Aš noriu būti tavęs ver
tas ir vyriškai pakelti Dievo lėmimą. Vieno aš 
teprašau: duok man vėl tą atminimo daiktelį 
kurį esi man vieną kartą dovanojus....

Ji nusirišo nuo kaklo raištį ir atidavė jį ri
teriui. Dar vienas rankos paspaudimas, dre
bančiais žodžiais tartas “sudiev”, ir Nomeda 
nuskubėjo siauru takeliu į tėvo pilį.

Klauzui lėtai žengiant iš paskos ir gryžtant 
į pilį, saulė jau krypo vakaran. Pilies kieme jis 
sutiko Herkų Mantą, kuris jam pranešė ką No
meda anksčiau buvo sakius.

Tą naktį Klauzas ilgai nesumerkė akių. Va
dinas, jis laisvas. Aštrus skyrimosi skausmas 
sumišo su džiaugsmu.

Ryto aušrai nudažius dangaus kraštą, jo 
pirmas žvilgsnis krito į ordino drabužius, kurie 
buvo padėti ant lovos. Greičiausia tuo bus pa
sirūpinus senoji Laumė, Nomedai įsakius, dar 
jam miegant. Jis pašoko iš lovos ir ėmė žiūri
nėti apsiaustą, ar jis nebus kur pradriskęs. Bet 
visa rado geriausioj tvarkoj. Staiga jam dingo 
visos juodos mintys. Jis ištiesė ranką, lyg ban
dydamas ar dar pakankamai turi jiegų.

— A, dabar tik kardą, žirgą, ir į mūšį! A, 
auksine laisve!.... — atsiduso linksmas jis.

Einant per kiemą, visi skersomis žiurėjo 
į jį ir lenkėsi iš kelio. Vienu akimirksniu jis 
vėl virto priešu.

Virtuvėje rado senąją Laumę; niūriai ji su
kaliojosi aplink židnį ir gana nedraugiškai at
šovė į jo rytmetinį pasveikinimą.

— Aš juk esu sakius. — bambėjo ji, — 
pirma padega stogą, o paskui gesina. Dabar jį 
galima ir išsiųsti. Del ko neišsiuntė kai aš pa- 
tarinėjau?....

Ji nutilo. Inėjo kunigaikštis. Nomeda ėjo 
iš paskos. Mantas patikrino ar viskas paruoš
ta kieme ir aiškino savo žmonėms kuriuo keliu 
keliauti; Nomeda apžiurėjo maisto atsargą, ku
rią Laumė buvo įrišus išjojančiam riteriui.

Klauzui dar kartą spaudžiant rankas pilies 
gyventojams, Nomeda pabalo, ir jos ranka tru
putį sudrebėjo riterio rankoje. Mantas tarė:

— Telydi tave Dievas, kuriam meldiesi. 
Del musų bendro draugo, tauriojo Hirchalco, aš 
tave priglaudžiau. To nepamiršk ir pranešk jo 
vaikams kad aš tave globojau. Vėliau aš ėmiau 
tave branginti del asmeniškų vertybių. Gal ne
trukus teks susidurti kautynių lauke....

Klauzas su savo palydovais šoko ant balnų; 
suskambėjo žirgų pasagos mediniame pilies til
telyje. Suspindėjo naujo gyvenimo, auksinės 
laisvės kelias.

nys greitai gryžo, ir netrukus išdundėjo 
lies pulkas raitelių, kurių viduryje jojo jau 
Glotinas. Abi pusės pasikeitė įprastomis 
monijomis ir belaisviais. Klauzas dar s 
Symekai draugišką atsisveikinimo žodelį, 
nasis Glotinas pasiuntė riteriams riebu keft 
ir tuomi abi pusės suragino žirgu.', {g. 
su riteriais nudundėjo į Brandenburgo pjp 

Tai buvo linksmas jojimas. Paž. >';i| 
dai, daugiausia iš tų laikų kuomet .ii 
nenbergiečiu viešėjo Karaliaučiuje, 
kino gryžtantį Klauzą. Labiausia 
džiaugėsi kad jis gryžo į Branden1
ordino komtūru'jis rado didžiai geri/ 
Fridrichą Holdenštetietį. 
jį apiberti klausimais.

SI
Visi 
jo i

žinoma, 
Jis taip pat

sinėti saviškius, betjki pilies jojimo
>i į
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vo pertrumpas. Jis tesužinojo apie 
šalo Ditricho žuvimą kautynėse tiej 
apie Holdenštetiečio paskyrimą marš 
nuo jo išvykimo būvis nei kiek nep; 
valdžios plotas buvo tik pilies sienos 
apielinkės ratas, riterių karingumas 
siškai nupuolė, o iš užsienio paramos 
sitikėjo. Vyriausias mistras Zapgei 
lakstė nuo vieno kunigaikščio pas kit 
žius vėl skelbė karą, 
kti kariuomenę žygiui Į Prusus.

Viso to Klauzas nesužinojo. Dži; 
gavęs laisvę, bet jautė kad jis sugryži 

nūs ikrai > . I
prieš’Brain

Jis draugiškai pasveikino jauną ii 
riam jau nuo senesnių laikų jautė pa 
Viršininkas klausinėjo Klauzą apie vis. 
išgyveno nelaisvės metais, ir su užuojai 
sėsi Klauzui kalbant apie savijautą I ■ 
Manto pilyje. 
Natangų kunigaikščio prakilnumą, 
ilgas pasakojimas. Holdenštetietis liluu 
lėto žingsniuodamas po salę.

— Tu dabar visai kitaip manai |pi 
kaip anuomet, — pasakė jis, Klauzui bai 
bėti. — Juk atsimeni dar musų pašnekę

— Aš nuo to laiko išmokau teisingi

Bet nebuvo vilti

tu žmogum, kad sunku bus 
mos praeities išgyvenimais, 
jojo Į pilį ir netrukus stojo 
komtūrą, Fridrichą Holdenštetietį.

Taiiį nujs

Riteris karštais žoclžia
Įfa L

voti.
— Sprendžiant iš viso ką tu pasak i 

taip jau buvo 
gryžti toks pat 
kokiu buvai?

— Aš taip
zas.

Holdenštetietis priėjo prie lango ir p. 
gė laukan. Staiga jis atsisuko ir tarė:

— Pilyje buvo ir moterų? 1 
sutikdavai?
Klauzas tamsiai paraudo.
— Ar neperžengei ordino įstatymų, ar 

nusikaltai skaistybės įžadams?
— Aš pamilau vieną mergaitę; aš ją nia 

davau kasdien ir dažnai su ja kalbėdavau, 
žinau kad tai nuodėmė 
gailai....

— Tu ją matydavai
Daugiau nieko?

— Nieko... .
Klauzas jautėsi lyg

sėdys; juk trečias asmuo neturėjo sužinoti 
širdies slėpinio.

bloga nelaisvėje gyvent 
karštas ir ištikimas krik

manau, — rimtai atsakė l\.

lare:
Ir tu kasti

jas

ir esu pasirengę-

ir su ja šnekėdav

kankinimų kedėje

IX.
Palydėtoj ai pirmiausia pasuko žirgus pas 

Symeką. Jo vedami, visi jojo toliau, daugiau
sia miškuotomis, vietomis. Klauzas ėmė spėlio
ti ar toks kelio kraipymas nebus tyčia parink
tas kad jį suklaidintų ir jis neatsimintų kelio. 
Galėjo būti ir kita vingiavimo priežastis, būtent, 
pelkės, kurių buvo taip gausi Natangų žemė, ir 
del jų turėjo tokius lankus daryti.

Kelionė nevyko taip greitai kaip buvo ma
nęs Klauzas. Keletą kartų leidosi saulė kol to
lumoje iškilo Brandenburgo pilies bokštai. Pa
siuntinys buvo paleistas joti pirma jų. Syme- 
kd su savaisiais laikėsi tokiame atstume kad 
priešams parodžius išdavikiškus norus, galėtų 
laisvai pabėgti. Jis taip pat pagriebė Klauzo 
žirgo pavadžius, nors jis iki šiolei jojo laisvas. 
Bet jo atsargumo butą nereikalingo. Pasiunti-

Pavasariui išaušus, Herkaus Manto kai 
sustiprino puolimus, visur siaučiąs badas 
jiems į pagalbą. Pagaliau pilis turėjo pasid 
ti. Klasta apgavę priešą, pilies gynėjai slap 
pabėgo, nes jie nematė geresnės prie::."D 
viena dalis laimingai pasiekė Karaliau' ■ ir 
ten pasiuntė liūdną žinią maršalui H< Ams 
tiečiui. Kita dalis nutarė bėgti į. Elbingą

Taip pat sukilo Sambiai ir puolė L$enev 
pili, Sambijos vyskupo sostinę. VisaiSambi 
po tiek palieto kraujo, sukilo prieš ordiną.

Pagaliau atėjo diena kad ir Klauzas tur 
išjoti karan prieš Prusus. Karaliaučiaus k< 
turas > rengė priešo puolimą ir prašė Holdens 
tietį'paramos; su tais kuriuos maršalas siui 
Karaliaučiui i pagalbą, išjojo ir Klauzas.

Tai buvo drąsiai sumanytas žygis: P 
priešą jo šalyje. Iki Rinavos sričių jojo orą 
būrelis, kurį lydėjo siaubas. Kas tik kele f 
klą, buvo užmuštas, moterys ir vaikM^su v 
turtu pateko nelaisvėn. Tokiu kruvintįl 
vakarinėj Sambijoj grąžinta tariamoji

(Bus daugiau)

• APIE 1880 metus trys iš keturių Al 
ūkininkų buvo savo žemių savininkais! 
apie pusė ūkininkų yra nuomininkais I

kos
bar
pusininkais ūkių kuriuose jie pragyvenimą i 
ro.
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DIRBA SU LIETU
VOS IŠDAVIKAIS

Jeigu jis tikisi Clevelando 
katalikus nuvesti pas komunis
tus tai gal laikas katalikams 
apsižiūrėti, 
vo tautos išgamas mes 
dabar dar labiau kovoti.

Prieš visokius sa- 
turim

VAŽINĖJI NAUJU 
KARU?

karą? Jei- 
kad važinė- 
važiuodavai 
visai natų-

LIETUVOJE PER 300 
EŽERŲ ..

JŪSŲ S EIK AT A

Clevelando keletas aklų su- 
fanatikintų žmonių, gaudami 
iš komunistų viršūnių nurody
mus, pradėjo kviesti į susirin
kimą žemesnius Clevelando 
Lietuvius, neva ‘apkalbėjimui’ 
ir “išaiškinimui” dabartinės 
padėties Lietuvoje.

Komunistų tikslas yra įkal
bėti 
W Hl- -• -
visų atimama jų turtas, žemė, 
kada Lietuva neteko nepriklau- 
JoHf
Frj n 11 nycios, areštuojami kunigai ir 
kiti žymesni žmonės..^.

Nekuria į komunistų 
rinkimą nuėjo iš

šiems greitomis kaip da- 
etuvoje “gerai”, kada iš

kada ten persekioja- 
kejimas, uždaromos baž-

PADĖKA
Liepos 27 d. Markevičių 

muose, 1409 Giddings rd., 
vo surengta “shower party 
p-lei E. Morkevičiutei, kuri ta
po gausiai apdovanota, šiuo- 
mi dėkojam giminėms, drau
gams ir kaimynams už tokias 
dovanas. Taipgi gauta dova
nų iš Rochester, N. Y., ir 
Greensburg, Pa.

Dėkoj arpe visiems už atsi
lankymą ir širdingai ačiū ren
gėjoms, p. O. Markevičienei ir 

Velioniškiutei.
Helen Markevičiūtė, 

Norbert F. Kirchner.

eže-

S.

na- 
bu-

susi- 
i savo nesupra

timo, 'bet pas komunistus nu
ėjo ir tas neva katalikų “žy
nius darbuotojas”, katalikų pi
nigais mokslą išėjęs ir katali
kų per eilę metų pestintas ad
vokatas česnulis!

Kada rimti žmonės ignora
vo komunistų vadukų kvieti
mu, kadtvvisoje Amerikoje ka
talikiški veikėjai ir redaktoriai 
smerkia viską kas komunistiš
ka ir išdavikiška musų tautai, 
tas musų neva katalikiško lai
kraščio neva redaktorius lan
ko mitingus išvien su komu
nistais !

Kada buvo šaukiama tauti
ninkų, katalikų ir kitų Lietu
vos reikalais susirupinusių vei
kėju susirinkimas, česnulis į 
tą susirinkimą neatėjo! Jisai 

su kitais džiaugiasi tik 
sietuvoje neliko Prez. A.

• OHIO RUBBER CO., Wil- 
loughby priemiestyje, paliuo- 
savo iš darbo bėgyje pastarų 
kelių savaičių 8 darbininkus 
kurie yra gimę Vokietijoje. 
Tas daroma atsargumui, kad 
atsitikime jie nedarytų sabo- 
taf).

Ar pirkai naują 
gu taip tai gal but 
ji greičiau negu 
pereitą metą. Tas 
rališka. Seno karo barškėji
mas buvo persergėjimas kad 
greitas važiavimas yra pavo
jingas. Na o naujas karas, ra
mus, švelniai važiuojantis ne
padaro tokio persergėjimo.

Pastebėtina tas kad dauge
lis automobilistų areštuotų šį 
metą už greitą važiavimą va
žiavo naujais karais. Tas pa
didėjęs greitumas naujais ka
rais važiuoti padrąsina ir ki
tus senais karais važinėjančius 
“neužsileisti”, na ir prasideda 
nelaimės. Nežiūrint fakto kad 
mažiau žmonių buna sužeidžia
ma, bet daugiau jų užsimuša. 
To kaltė yra — padidėjęs grei
tumas.

Public Relations Bureau 
Cleveland Police Dept.

VITAMINAI IR RE
GĖJIMAS

HIPPODROME

‘They Drive By Night’

sujungti 
netarpiš- 
upeliais, 
baidarė-

karti
[AT mSniet mos (kodėl toks kvailas 
Ižia igsmas sunku pasakyti ir 
r " ........................ ....

• VARGA, miesto nuosavy
bių direktorius, del nelegalio 
rinkimo aukų iš miesto įstaigų 
tarnautojų paremti may oro 
Burtono kandidatūrą į S. V. 
senatą priverstas pasitraukti 
iš savo vietos. Jis rezignuoja, 
jo vieton skiriamas Bubna (ne 
Lietuvis).

Lietuvoje yra "per 300 
rų — didelių, vidutinių, mažų, 
žinomų ir nežinomų, net bevar
džių. Didžioji ežerų dalis yra 
grupėmis — po kelis, kartais 
net keliasdešimts. Tokių gru
pių ežerai dažnai yra 
vieni su kitais arba 
kai, arba upėmis ir 
taip kad valtimis ir
mis galima kartais perplaukti 
net 100 ir daugiau kilometrų.

Atgavus Vilniaus kraštą Lie
tuva praturtėjo nemažu skai
čium reto grožio ežerų ir upių. 
Ypatingai įdomus yra Žeime
nos upės rajonas, iš kurios bai- 

i darėmis galima atplaukti net 
į Kauną. Taipgi gražus ir ne
paprastai įdomus yra Trakų 
ežerų rajonas.

duoda vaistinėse. Jie niekad 
neužpildys spragos kurią pada
ro vienpusiškas maistas. Mai
stas turintis visus vitaminus 
yra daug pasegmingesnis negu 
pilės. Dr. Matulaitis.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

akies da-Lietuvoje buvo patarlė 
visos žolės yra gyduolės, tik ne 
smilga.

Tas pats galima pasakyti 
apie vitaminus. Visi turi įta
ką į regėjimą, vieni daugiau, 
kiti mažiau, bet visi reikalingi.

Vitaminas A yra reikalingas 
augimui. Kūdikio akis yra to
ly regė — maža, trumpa. Vai
kų tolyregystė galima tankiai 
išgydyti duodant jiems daug 
vitamino A.

Nesant gana vitamino A mai
ste, suaugusio žmogaus akis 
gali pagesti. Priešakinė akies 
dalis, vadinama cornea, sumin
kšti, pasidaro neperšviečiama. 
Nakties neregystė, vištalaktis 
taipgi paeina nuo vitamino A 
nedatekliaus. Paprastose ap
linkybėse tas nelabai atsitin
ka. Vidutinio žmogaus mais
tas turi savyje užtektinai vi
tamino A.

Ligoje, karo metu, badmety
je stoka vitamino A aiškiai ap
sireiškia. šiądien Europa su
teiks gerą dirvą tyrinėjimui vi
tamino A nedatekliaus.

Vitaminas B yra nervų vita
minas. Kadangi matymo or
ganas susideda iš nervo galū
nių, tat vitaminas B reikalin
gas regėjimo aiškumui.

Vitamino B dalis vadinama 
thiamin veikia ant nervo ga
lūnių, kuomet nikotiniška ruk- 
Stis paliečia smegenis, kaip tas _ __ _ _
^TiTimnimiimiiniiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiim

jog
sukietėti, 
Matymas 
Tokiuose

apsireiškia pellagroj. Kita da
lis, vadinama riboflavin veikia 
ant korneos. Nedatkelius gali 
aptemdyti priešakinę 
ii.

į senatvę akis ima 
neperleidžia šviesą, 
pasidaro ūkanotas,
atsitikimuose naudojama vita
minas C, kartais’su labai gero
mis pasekmėmis. Akys nušvin-. 
ta, žmogus pradeda aiškiai ma
tyti.

Į senatvę žmogus paprastai 
mažai valgo, negauna užtekti
nai vitaminų ir jo regėjimas 
nukenčia, šiądien greta su aki
niais seniems žmonėms pata
riama pridaboti savo maistą ir 
dar pridėti vitaminus, darytus 
priemonišku budu.

Bet nereikia perdaug pasiti
kėti vitaminams kurie parsi-

P E R R Y’ S

WINE HOUSE
7205 Wade Park Ave. ENd. 9276 

Švenčių specials
Stiprus Alus $1.65 už case

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

Greitas pristatymas Vestuvėms
Pokiliams ir visokiam reikalui.

Atdara iki 1:00 vai. ryto.NIAGARA FALLS
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Važiuojant per Niagara Falls, 
N. Y., užsukit į Lietuvišką įs
taigą atsivėdinti, užsikąsti —

Ice Creanų Saldus Gėrimai,
• visoki Užkandžiai

MARY URBONAS
403 Portage Avenue 
Niagara Falls, N. Y.

* M a Al 1 ailAKiaiIl ■■■■■>■■■*■ ■ ■ A ■ ■ • ■ a ■ m ■ ■h a

LUCAS BEVERAGE CO. I
! 1682 East 55th Street ENdicott 2540 I
! “Lietuviai Savininkai”
; Piknikams, baliams, vestuvėms ir pokiliams saldžių gė
li rimų reikalaudami kreipkitės į savo Lietuvį išdirbę ją vi
li šokio Papso, Ginger Ale ir Kola gėrimų. (33)
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VALGOMŲ DAIKTŲ 
PARDUOTUVĖ
NAUJOJE VIETOJE

Dilių duktė Ona su savo 
nierium vyru perkėlė savo 
gomų daiktų parduotuvę į 
'gerai įrengtą vietą,

1509 SPRING ROAD
Didelė krautuvė įvairių valgo
mų produktų. Užsakymai pri
statomi į namus. (33)

Telef: FL. 5627.

Ši nauja Warner Bros, filmą bus 
pradėta rodyti Hippodrome Theatre 
ši šeštadienį, Rugpjūčio 3. Joje va
dovaujamas roles turi žymus Holly- 
woodo artistai, George Raft, Ann 
Sheridan, Ida Lupino ir Humphrey 
Bogart.

George Raft vaidina žiaurų Joe 
Fabrini, kuris su moterimis apsi
eina kaip nori, myli ir pameta, bet 
patyrė kad nėra taip lengva aplei
sti raudongalvę gražuolę, kurių vai
dina Ann Sheridan. Ji dirba 
tarnautoja pakelės valgykloje, 
jis jų susipažysta. Humphrey 
gard vaidina jo brolį, kuris turi 
vo prietikius ir įsimyli į kito 
ro žmonų.

biz- 
val- 
kitą

■ms Smetona nedavė kad 
J to džiaugsmo nori net 
Lietuvą pražudyti!).

FARMERS POULTRY MARKET
Poutry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS
Lietuviams patogi vieta — užkviečiame visus.

Cor. Superior and E. 43rd St. (37) ENd. 5025

pa- 
kur 
Bo-
sa- 
vy-

Parsiduoda Farma
40 akrų, 6 kambarių gražus 

mūrinis namas, elektra, įrengi- 
! mai, gera žemė, per žemę teka 
I mažas upelis; prie gero kelio. 
Kaina $2500, įmokėti $1000. 
Kreipkitės: J. Dermeitis,
R. 3, Box 208 Caro, Mich.

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 Ave. prie Addison.

CLEVELAND POULTRY CO. Inc.
Wholesale and Retail

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

4323 Superior Avenue. Telef. EN. 3142

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

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

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

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 navie- 
nis, negali prižiūrėti du bizniu. — j 
Kaina žema, 
porai, 
trąšu:

II. P. ROSS
515 Columbia st. Utica, N. Y.

Ge*#.. proga vedusiai
Daugiau galima sužinoti an-

(32)

HAN’S CAFE
paranki Užeiga

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John

5325-27
Prie E.

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

ENdicott 8908

DELLA C JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui į hgonbučius.
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

THE MAY CO
Likučių Išpardavimas

SILKS.. RAYONS VATINIAI

STANDARD OIL
UŽKVIEČIA JUS 

GAUTI DAUGIAU UŽ 
GASOLINO PINIGUS

Verta yra pamainyti prie 
šito “nuolat gerinamo” 

gasoline!
p', iilešimts tris kartus nuo 19E5....

kartus tik vienų pereitų metų 
mes dadėjom naujos jiegos, gy- 

i no, naujų ypatybių kurios pada- 
! > SOHIO X-70 geriausiu negu ka- 
'> i buvo! Kas reiškia kad Ohio’s 
1' 'painiausias ekonomiškas gasoli
nes yra Ohio’s mėgiamiausias veik- 
”'<s gąsdinąs, taipgi. Daugiau ne
su kitados, jus sutaupysit naudo
dami SOHIO!

SOHIO
X-7O

H. NIEMAN 
Service Station

GOODYEAR TIRES, BATTERIES 
Certified Lubrication 
COMPLETE LINE 

ACESSORIES 
Dauguma musų kostumerių 

yra Lietuviai. (23)

71st ir Wade Park Ave.

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas

SIUVA, TAISO IR VALO 
RUBUS.

Paima iš namų ir pristato.
452 East 118 Street 

Telef. KEn. 5208

“Stiprus” Rayon Spausdiniai 
Skalbiami Sports Rayons 
Pin-Stripe Rayon Sheers 
Spausdinti Rayon Sheers 
Celanese Rayon Print Taffeta 
Salyna-jr. Stiprus Rayons 
Vatinis Suknioms Laces

yardas

Vėliausios Vasarinės ir ank
styvo Rudens medegos ilgių 
nuo 1 iki 5 yardų, tinkamos 
dresems, jacketams, andaro- 
kams, bliuskoms, vaikų ap
valkalams, vidaus suknioms 
ir atostogų rūbams. Daugy
bė spalvų, marginių, pavyz
džių, bet kadangi visko nė
ra po daug taigi pribuki! ap
žiūrėti anksti.

I

=

SKALBIAMOS 
MEDEGOS

VATOS IR RAYON 
MEDEGOS

VILNONIAI 
LIKUČIAI

POOL ROOM
Atsilankykit į mano smągų

POOL ROOM
Stalai atdari 11 ryto iki 12 v. 

Saldus gėrimai, cigarai.
Dressier Recreation

6315 SUPERIOR AVE.

ENSIGN TIRE 
SERVICE 

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

600x16 tiktai už $3.90
AL KOVACH, Mgr. (33) 

6305 Superior Ave.

yardas
Spausdinti Piques 
Spausdinti Sheer 
Seersuckers
Spausdinti Vatos Ladder 
Lace

Spausdinti Sheer Seed-o- 
Lawns
Gilbrae Printed Dimities 
Sheer Cotton Novelties

C
yardas

*
Print Spun-Rayon 
Thick-n-Pin Print Rayon 
Embroidered Marquisette 
Print Dotted Swiss
La Chine Muslin
Print Rayon Challis

Wool Crepe Norma

Wool-Mixed Tweeds

Woolen Suitings

Fine Dress Woolens

SOHIO X-70
TAI P R O G R E S I V J S G ASO LINA S 

-■ Ar bandėt jį paskiausia?
...........................................    a

DIDELIS ATIDARYMAS
NAUJO RESTAURANO

APDRAUDOS REIKALE Į
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musu pa- = 

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

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

ir Apdraudos Agentūra
606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 i 
liiiiiiiiiiilfiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiflijiiiiiiJlHiiiiinn

SUPREME 
RESTAURANT 
6930 Superior Ave.

JOSEPH KODRIC
GEROS RŪŠIES MĖSINĖ IR

VISOKIŲ GROSER1Ų 
PARDUOTUVĖ

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

Telef. HE. 3365

FABRICS . . . FOURTH FLOOR = 
ilinillllllliliiiillllllilllillilHIIllllillllllllllllllllllllEnillllllllimEIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllMlllllllllllllillllllllllllllllllllHI  ̂
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I Skani Lietuviška Duona I

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

Fe v a* s 
į DRY CLEANING?

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue
Waterbury7, Conn.

%
•j:

f Senas Drapanas padarom T 
kaip naujas, išvalom ir j 

t sutaisom. ❖
X Paimam iš namų ir pristatom.*. 
* gatavus atgal. *
| EVA PETRAITIS | 
J 6702 Superior Ave. ? 
*•* Telefonas: HEnderson 1919 ?■¥ * '' r f• J

NEW DEAL 
BAKERY

____ ♦*

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

• •

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

balta Duona, visokį Pyragaičiai, PyragaiSkani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS i
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.

III IK'



J CLEVELAND!) IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais *

SENIEMS DARBI
NINKAMS

Kas Gali Gauti Senat
vės Apdraudą Sulau

kus 65 Metų
Socialės Apdraudos tarybos 

skyriaus Clevelande vedėjai 
praneša jog faktas kad asme
niui suėjo 65 metai ir kad jis 
tūlą laiką dirbo komercinėje ar 
industrinėje įmonėje dar ne
reiškia kad tas žmogus gali 
gauti mėnesinius atlyginimus 
sulyg Socialės Apdraudęs Ak
tu.

Daugelis tokių asmenų, kaip 
pasirodo, nėra kvalifikuoti ga
vimui atlyginimų. Pirmiausia, 
toks aplikantas turi būti dir
bęs komercijoje ar industrijo
je tuo laiku ir po to kaip inėjo I 
galėn tas aktas, po Sausio 1, | 
1937 metų. Žmogus kuris dir-1 
bo pirm to, bet nedirbo po to 
nei kiek, negali gauti tokio at
lyginimo.

Antra, darbininkas turi būti 
uždirbęs po $50 ar daugiau per 
šešis paskirus kalendorinius 
metų bertainius po Sausio 1, 
1937 metų, ir išdirbęs tokia
me darbe kur iš jo algų buvo 
išskaityta nuošimtis Socialės 
Apdraudos taksams.

Darbininkai kurie buvo 65 
ar daugiau mėtų kada ta sis
tema pradėjo operuoti 1937 m. 
neapimami to akto iki Sausio 
1 d. 1939 metų. Tokie darbi-' 
pinkai mokėję socialės apdrau
dos taksus turi išdirbti dar 
du kalendorinius bertainius ir 
uždirbti po $50 ar daugiau, tik 
tada jie galės gauti senatvės 
atlyginimą.

'Pagaliau, darbininkas turi 
visai apleisti darbą, tik tada 
galės gauti senatvės atlygini
mą, jeigu atitiks jo kitos kva
lifikacijos.

PADĖKA ,i
šiuomi dėkojame visiems gi

minėms ir artimoms musų ■ 
draugėms už dalyvavimą ir, 
dovanas laike “wedding show
er’’, sekmadienį, Liepos 28 d.

Mrs. Kuncaitienė ir 
Anna Kuncaitis.

Išlaikė Dentisto Kvoti
mus

Ohio State Dental Board pa
skelbia kad Clevelando srity
je dentistų kvotimus išlaikė 
26 (lentiniai, tarp jų vienas 
Lietuvis, Henry J. Williams 
(Vilimaitis), nuo 1000 Linn 
Drive. Jis mokslą baigė pra
eitą pavasarį.

Vaizbos Buto Mitingas
Svarbus Lietuvių Vaizbos 

Buto susirinkimas atsibus šį 
sekmadienį, Rugp. 4, nuo 9:30 
vai. ryto, P. P. Muliolio ofise. 
Nariai biznieriai visi prašomi 
pribūti. Yra svarbiu reikalu.

‘ Valdyba.

• MIESTO PARKUOSE su
naikinama ir sugadinama la
bai daug įrengimų, kaip suolų, 
stalų, tiltų ir kitų dalykų. Tą 
atlieka įvairus vandalai, kurie 
nesuvaldomai veikia, daugiau
sia vaikezai. Išdaužoma dau
gybė mokyklų langų per visą 
vasarą. Desėtkai tūkstančių 
dolarių nuostolių paeina iš to. 
Policijai įsakyta dėti pastan
gas tuos vandalus gaudyti.

Parsiduoda Namas
Didelis namas, Lietuvių ko

lonijoje, tinkamas del Night 
Club. Kaina prieinama.

Klauskit DIRVOS Adminis
tracijoje, skubiai.

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU
Kurie Lietuviai nežino save 

atvažiavimo dienos ir laive 
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 I «„?uyo t™?
BENEDIKTAS žVINIS

Benediktai žvinis, 44 metų, 
nuo 6111 White avė., mirė Lie
pos 26 d. Palaidotas Liepos 
29. Liko žmona, Pranė.

Velionis paėjo iš Strakėnų 
k., Maletų p., Utenos ap. Lie
tuvoje liko du broliai, Petras 
ir Valentinas.

Iš Lietuvos velionis atvyko 
į Kanadą 1912 m., paskiau at
važiavo į Clevelandą.

Laidotuvėse pasitarnavo lai
dotuvių direktorius N. A. Wil- 
kelis.

ADOMAS BERžINSKAS
Adomas Beržinskas, 73 m., 

nuo 1210 Addison road, mirė 
Liepos 30, pašarvotas namuo
se; laidojamas šeštadienį, su 
pamaldomis šv. Jurgio bažny
čioje 9:45 v. ryto.

Liko žmona, Ona, 4 sunai: 
Adomas, Jonas, Juozas, Alber
tas, 5 dukterys: Mrs. Anna 
Traskevičienė, Mrs. Julia Kat- 
cer. Marė, Elena ir Marcelė.

Laidojime patarnauja laido- 
dotuvių direktorė Della Ja- 
kubs.

GYVENA PARMOJĘ
Klemensas žvinis, per kele

tą metų laikęs valgyklą ir už
eigą ant St. Clair avė., persi
kėlė į ūkę prie East Orwell, O.

Redaktorius Gryžo iš 
Tėvo Laidotuvių

Dirvos redaktorius K. S. 
Karpius sulaukė liūdnos žinios 
— kad Liepos 26 d. Providen
ce, R. L, mirė jo tėvas. Sku- 
bomis susirengė ir išvažiavo 
į laidotuves. Laidotuvės įvy
ko pirmadienį, Liepos 29.

Iš laidotuvių gryžo Liepos 
31 d. rytą, išleidimui šio Dir
vos numerio.

Pakeliui sustojo Worcester, 
Mass., aplankė žymesnes Lie
tuvių vietas, Amerikos Lietu
vio redakcija, kur apkalbėjo 
nekurtuos svarbesnius musų 
tautinius reikalus.

Naujojoj Anglijoj pasirodo 
tautininkai taip pat suintere
suoti Tautinės Srovės Seimo 
šaukimu.

Važiuos į Pittsburghą 
Lietuvos Reikalais

Pittsburghe Rugpjūčio 9 d. 
įvyks- Am. Liet. R.-K. Federa
cijos valdybos posėdis. Ten 
antrytojaus manoma sudaryti 
visuotinas bendras tautininkų, 
katalikų ir socialistų komite
tas Lietuvai Gelbėti. Iš Cleve
lando ruošiasi važiuoti keli 
tautiniai ir katalikų veikėjai. 
Nuo greitesnio suorganizavimo 
bendro komiteto greičiau gali
ma bus pradėti rūpintis Lie
tuvos vadavimo darbais.

APSIVEDA
P-lės Elenos Markevičiūtės 

vestuvės su Norbert F. Kirch
ner įvyks šį šeštadienį, Rugp. 
i, šliubas naujoje parapijoje, 
prie Kun. Angelaičio, 9 vai. 
ryto. Užprašomi visi atsilan
kyti.

• VĖL BUS KARŠTA. Be 
lietaus, oras Clevelande visgi 
atvėso, tas didysis karštis pa
sibaigė. Tačiau oro biuro ve
dėjai sako kad vėl užeina nau
ja karščio banga.

Del karšto oro Clevelande iš
tiko mirtinų nelaimių: prigė
rimų, mirimų nuo karščio ir t.

• DŽIOVOS DISPENSARY. 
Cuyahoga Apskrities Džiovos 
Dispensary atidaryta antrašu 
E. 2nd St. ir High Ave. Ta 
dispensary galės patiekti gy- 
iymą apie 100 asmenų kas
dien.

PYTHIAS 
CAPE 

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

ALUS — DEGTINĖ
UŽKANDŽIAI 

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
’enktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. ČiutelS 
savininkai.

NIO NELAIMĖJE

Pennsylvania linijos preki
nis traukinys susilėkė ir susi
mušė su pasažieriniu gasolinu- 
elektra varomu pasažieriniu 
vagonu Liepos 31 d., vežusiu 
pasažierius iš Hudson į, Akro- 
na. Nelaimė ištiko prie Cuya
hoga Falls. Pasažieriu vago
nas aplietas gąsdinu ir tuoj 
užsidegęs, virto liepsnojančiu 
laužu. Užmušta ir sudegė 43 
pasažieriai. Išliko sunkiai su
žeisti tik to pasažierinio vago
no motormanas ir kondukto
rius, bet ir jie sako mirs.

Tai didžiausia geležinkelio 
nelaimė šioje dalyje.

Kaltinamas to pasažierinio 
vagono motormanas, kuris tu
rėjo žinoti apie traukinio at
ėjimą, bet ties bėgių išsilenki- 
mu nepalaukė iki traukinys 
praeis.

DARŽELIUI $5.00
Andy Rudžius, biznieribs iš 

Detroito, atsilankęs Dirvos re- 
dakcijon, paliko Lietuvių Dar
želiui $5.00 auką. Tai yra jo 
jau kelinta penkinė Lietuvių 
Darželiui, kurį svečias labai 
pamylėjęs.

Jis atvyko su savo broliu 
Juozu, čia svečiavosi pas brolį 
Miką, aplankė Darželį, atsilan
kė Dirvoje. Visi šie Kudziai 
yra Dirvos prenumeratoriai.

Iš Brooklyno trys viešnios, 
p. A. Sinušienė, p. P. Zinienė 
ir Aldona Zinis, gryždamos 
automobiliu iš Chicagos ir ki
tur, sustojo Dirvos redakcijo
je, ir apsilankė Lietuvių Dar
želyje. Jos savo kelionėje ap
lankė Wisconsin, Micaigan ir 
tulus jų miestus, gryždamos 
pasuko į Niagara Falls.

Poni Sinušienė 1938 m. ru
denį atvežė savo automobiliu 
M jr. S. Narušį į Clevelandą 
Df. Kudirkos paminklo atiden
gimo iškilmėms. Ji yra Dirvos 
prenumeratorė.

ONŲ PIKNIKAS
Lietuvių Moterų Klubas tu

rėjo savo metinį Onų pikniką, 
Liepos 27 d., klubo pirminin
kės Onos Mihelichienės farmo- 
je. Dalyvavo beveik visos na
rės, turėjo smagų laiką.

A. GRIGIENĖ, plačiai žino
ma Clevelandiętė, randasi Po
lyclinic ligoninėje, kur Dr. J. 
T. Vitkus padarė jai operaciją. 
Linkime greitai pasveikti.

• Iš MIESTO valdybos dar
bų ir ištaigų visi ne-piliečiai 
bus paliuosuoti iki Rugpjūčio 
15 d. Paprastai į miesto dar
bus priimama tiktai piliečiai, 
tačiau yra tam tikrų vietų kur 
dirba ne-piliečiai.

• MIESTO ribose siūloma 
sumažint automobiliams važi
nėjimo greitumą vakarais ir 
naktimis tik iki 25 mylių per 
valandą. Tuomi butų suma
žinta trafiko nelaimės žymiai. 
Kaip policija skelbia, trafiko 
nelaimių daugiausia atsitinka 
po sutemai.

ARTRITIS
Aš galiu visiškai išgydyti jūsų 
ARTRITIS, Reumatizmų ir pras
tų cirkuliacijų nauju metodu. Gy
dau ir kitas ligas. (38)

GRETA BUTTERFASS
HEALTH SERVICE

5005 EUCLID AVE. Cleveland 
(Trečias aukštas—imt elevatorių)

Formal Cleaners Inc.
Vyriškų 

Moterišku
RŪBŲ

Taisymas
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visų darbų 
iš jūsų namų ir pri
stato™ gatavų atgal.

Telefonuokit 
HEnderson 3050

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

Youth’s
PHONE: ENdicott 448G _____ _______ ___________

Tithuanian literary
TRENDS

Characteristics of Early 
Lithuanian Literature

(Continued from Last Issue)

Literature in the Days 
of the University 

of Vilnius
The culture of the Lithuanian na

tion and her literature was linked 
closely with and depended on politi
cal and governmental relations. In 
1795 Lithuania and Poland were 
partitioned by Russia, Germany, 
and Austria; Lithuania and Poland 
lost their independence and, with 
it, lost their unrestricted freedom 
to go on with their cultural work. 
The Russian*, beginning cautious
ly, began gradually to destroy cen
ters of Lithuanian culture, to con
fiscate the land of the Lithuanian 
noblemen, and to close Lithuanian 
schools. On the other hand, the 
Poles had been woAing ever since 
the Lublin Union of 1569 (which 
had united Lithuania and Poland) 
in an effort to polonize the Lith
uanian people. The Lithuanian 
noblemen had already become polo- 
nized to a large degree, only the 
peasant class clung strongly to the 
Lithuanian customs, to the language, 
and even somewhat to the old pa
gan religion and the old Lithuanian 
culture. Two Slavic factions met 
on Lithuanian soil and pertinacious
ly fought for influence.

The Russians, having taken over 
the governmental reigns, succeed
ed through the efforts of Lithuan
ian and Russian potentates in es
tablishing an institution of higher 
learning, a university, in Vilnius 
and in taking into their own hands 
at least a part of the educational 
system. In spite of the fact that 
the University of Vilnius was es
tablished in the Polish sphere of 
influence, it gathered together a 
fairly large į group of Lithuanians, 
made up of Samogitian noblemen 
and “sons of the soil”, who orien
tated themselves as Lithuanians and 
began to build up the Lithuanian 
culture, primarily in the field of 
literature. First among these, we 
notice, was Xavier Baužas, or Bo- 
huža, who had come from Ukmergė 
in the center of. Lithuania; he was 
a cultured {'tatholic clergyman, a 

I champion for the independence of 
the Lithuanian language, active in 
its advancement and the propaga
tion of its use.

Ideas of national freedom flow
ing in from the west, the birth of 
national feeling, and Napoleon’s 
compaigns awakened a national con
sciousness and the desire to strive 
for freedom- in the Lithuanian 
youth.

Youth circles which inspired pa
triotism and. fostered a national 
feeling among the Lithuanians were 
organized at the University of Vil
nius.

The pioneers in the development 
of national culture and national tra
ditions, the renovators of the eth
nological, ethnagraphical, historical 
bases of the nation were the stu-

K. STONIS
RESTAURANT

Importuota Degtinė
Skanūs Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

dents at the University of Vilnius. 
Samogitian noblemen or the student 
sons of the peasants. Among these 
were A. Klemensas (1756—1823), 
Dionisius Poška, who died in 1832, 
Sylvester Valiūnas, who died in 
1811, and Simon Stanevičius. They 
wrote verses, stories, and poems 
and through their work, from the 
modern point of view, is quiet me
diocre as literature, it bears a 
common, salient characteristic... the 
concern over the hardships of the 
Lithuanian, a sympathetic view of 
his suffering, and the expression 
of a desire for Lithuania’s welfare 
and a revival of her glorious past. 
The greatest, the best work is that 
of Poška, his Mužikas Žemaičių ir 
Lietuvos (The Peasant of Samogi- 
tia and Lithuania), in which he 
lyricized the hard lot of the Lith
uanian serf, his hardships, the tor
ments in his soul, and foreign op
pression. However, he was not 
able to show concretely how the 
nation was to wade out of this 
unfortunate state and how to shake 
it off. The strongest poetically, in 
peasant motifs, was the familiar 
lyrical poem of Valiūnas, Birutės 
Daina (Song of Birute), which has 
been for a long time and still is 
a favorite or the Lithuanian na
tion.

The bondage of villeinage, o con
sequence of the social structure in
troduced during the days of the 
Russian oppression, weighed down 
the Lithuanian people heavily. The 
oeasant possessed practically noth
ing, he could do nothing for him
self... everything was done for oth
ers, for the Polish and Russian 
potentates. Sensitive poets and the 
writers, seeing this injustice, suf
fered with the torments of their 
people and glorified them. One of 
the most sincere, one of the strong
est and most original of these poets 
was Antanas Strazdas (Drazdaus- 
kas, Strazdelis, 1763—1833). Since 
he had risen from among the 
common people, since he too had 
endured a serf’s torments, and 
since he had received an opportun
ity to study in preparing for the 
clergy after unexpectedly falling 
in with the intelligentsia, he de
voted his whole life to the lyrical 
presentation of the bitter fate of 
the unfortunate. He was a friend 
of the people, a poetic champion 
for the welfare of these people. 
The poetry of Strazdelis is satura
ted with folkflore motifs; it re
flects lyricism, melodiousness, sim
plicity, sincerity, and richness of 
meaning. He sang of the peasant’s 
hardships, his toil, his worries, and 
he forecasts a more beautiful to
morrow for the peasant class... 
spring, and national rebirth. His 
songs were passed from mouth to 
mouth, were • sung by the whole 
Lithuanian nation, and today his 
example has become the traditional 
thematic model for today’s writers.

The University at Vilnius did not 
function for long; it was closed in 
1832. Russian oppression increas
ed steadily, press censorship was 
introduced, and finally it was even 
Drohibited to print book$ using the 
Roman alphabet.

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)

VYŠNIŲ 30 TONŲ
Vyšnios, 30 tonų, prisiskinkit 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:

BORLfNG, MIDDLE RIDGE, 
MADISON, OHIO.

E/NA V/SU SMARKUMU
Musų Milžiniškas Apsituštinimo

Išpardavimas
VISU VASARIŠKU REIKMENŲC- e <-

Vyriški 2 Šmotų Slack Siutai______0.99
& verti net $3.95

Vyriški Polo Marškiniai ___________
Balti ir spalvose. 2 už $1.75

šiaudinės Skrybėlės ______________  Q7c
Vyrams ir vaikinams. Vertės iki $1.95 ** ’

Skalbiamos Vasarinės Kelnės_______ 1 .89
Sanforizuotos ir pirm laiko sutrauktos A

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

Forum
6820 SUPERIOR AVE CLEVELAND, oiųj

By Jay Dee

TEST YOURSELF
or 
or

TO determine whether a man 
woman has the aptitude to win 
be liked by friends and make sales, 
he is invited to answer 1^7 ques
tions.

A few of the questions:
\ If you come late to a meeting 

would you rather stand than take 
a front seat?

Do 
books

On 
at a 
of a

Do -
time on puzzles, tricks, or problems?

Do you like to do little mechani
cal or carpentry jobs about the 
house in your spare time?

Do you feel like working harder 
after listening to a “pep” talk?

The questionnaire pounds away 
thru six long pages, so that when 
every question has been answered 
— as it must be — the man who 
does the rating has a clear idea of 
what kind of a fellow it was who 
wrote the answers.

We don’t know definitely what 
aptitudes an insurance salesman 
should possess, but the presumption 
is that a likely candidate would 
answer yes to this question: “Do 
you like to go to parties or social 
gatherings even when you are on
ly slightly acquainted with the var
ious people present?” and no 
this: “Do you frequently look 
holes in arguments you read 
hear?”

Some questions r.re arranged 
groups and the candidate is asked 
to indicate his choices, as 1, 2, 3, 
and 4.

Which of the following are the 
most important reasons for having 
friends?

(a) Friends appreciate what you 
can do and admire what you stand 
for.

(b) They keep you from be 
lonely and they understand y0(

(c) , In time of need you 
count on your friends to 
and help you.

(d) Friends are valuable
ing . . i*, mj
run things effectively.

you to gam influence
in į 
and

you sometimes read serious 
or attend lectures?

a vacation, do you like to be 
lively resort or hotel instead 
quiet, secluded one?
you ever work for a long

to 
for 
or

in

H. WHITEMAN
RAKTŲ

Padaromi
Pakeičiam 

Aštrinimas 
patarnavimas. .

DIRBĖJAS
visoki raktai, 
kombinacijas, 
įrankiu ir kt.

(33)
224 High St. Room 207

MAin 9385.
Viršuje, elevatorium

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas

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

Duokit man padabinti' jūsų da
rnus, o persitikrirfsit kad už pir
mos rūšies geriausi darbų kai
nos yra prieinamesnės. ,

Kreipkitės:

14602 THAMES AVE.
Telef: MUlberry 0744

FOR YOUR ‘INFO’
“Taking together sane and ; 

sane, philanthropist and bunk k 
ber; throwing in kidnappings, 
vorces, press agents, murders a 
speeches — the fact is that of 
entire nation of 130,00(),()(i0 only 
couple of hundred or so a cay ( 
do anything of any sort tha ■„ 
get their names into, Hay. ; į 
leading American newspajtr<‘

Theodore Roosevelt is supposed 
have, said: “Not one in ton hiillj 
born into this world is lenu-mbe 
«d.”........................... -
er been a man in our history v 
led a life of ease wlidse name 
worth remembering."

Not 2I inrr thing extraordinary to be bog - 
membered, but contempor izes :■ 
generations that follow mast ..... 
the name ,and deeds alive.

Dr. Dilworth Lupton, a IJnitari, 
minister, once observed: ‘Had 
not been for Paul, Christianity n. 
still be an obscure sect.”

He also said, “There has n-
Tune>»

only must a

—
__ "f

Rocks High School, Mim-- - .e

“MISS LITHUANIA” 
Surminskiutė, a graduate

skiutė, 19 of 219 Sagamt 
plen will reign as “Miss 
of Pittsburgh in 1940. She 
named queen by the Young Ai 
can-Lithuanians of Pittsbr-;! 
their annual picnic in Adams G 
Castle Shannon.

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITĮ 
(bait)

Euėiid Avenue7829

JOHN G. POL TO
Lietuvis

Namų Maliavotojas. 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaifyj 
mo ir apgražinimo darbą] 

iš lauko ir iš vidaus.
Laikas apsirūpint savo namo ap] 
taisymo darbu ne tik iš vidaus 
bet ir iš lauko. Užsakvkit savi 
darbų tuoj kad nereiktų laukt il
gai vasarų. Aprūpinu visų na-] 
mų aptaisymo darbų, k.t. medžio/ 
rynų, stogų ir visų kitą.

495 East 123rd SI
Telefonas POtomac 6899

...—...... =a
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PUOŠTI

Į Lietuviška Didele Išdirbyste
= Langams užtraukti Blindų (Shades) 

VENETIAN BLINDS
= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI
= SAVO LANGUS SU

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

STATE WINDOW SHADES
i HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav.
7llllllllllllilllllllllllllll9!IIIIIIIISIIillll!lllllllllllllllli:illlllll|||||||||||||illllllllllllllll

P. J. KURSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki
tės į mane, gausit už pigių kainų. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairicB apdraudos-insurance reikaluose.

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės j mane telefonu arba asmeniškai.

-M-
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Nikodemas A, Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave, HEnderson 929

O O

| The Wilkelis Furniture
Rakandų Krautuvė \ ,

= 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
I N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS
= Sa rininkas Vedėjas
?tlllllllHlillllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll


