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hUSTATĖ MINIMUM 
MOKESTĮ. Washington.— 

Lij-Darbo Santikių Ad- 
Lįistracija nustatė odos 
Lbtuvių darbiri inkams 
Liausią mokestį 40c va- 
kodai, žemiau to negali 
įi mokama. Šis patvar
ias ineina galion Rug

sėjo 16 d.

AUTOMOBILIŲ i š d ir
stės ruošiasi prie gami- 
įo 1941 metų modelių. 
L dirbimui ir dirbtuvių 
plėtimui jos bendrai lei- 
į apie 100 milijonų do
biu.

JOHN L. LEWIS, CIO. 
l adas, pareiškė kad abi di
ldės Amerikos politiškos 
■partijos neišrišo bedarbės 
Ijroblemų, todėl jis tas par

ijas paneigia. Lewis sa
lo, Amerikoje tebėra 10,- 
|;00,000 bedarbių, tarp jų 
1:1,500,000 jaunų vyrų ir 
hierginų tarp 19 ir 24 mė

li amžiaus. Taipgi tyri
nėjimai 29 milijonų šeimų 
parodė kad 19 milijonų tų 

[seimų minta gaudamos tik 
B Į mėnesį.

me-

PLIENO darbai pereitą 
savaitę ėjo su apie 90 nuoš. 
normalio, šiai savaitei pu
se punkto sumažėjo. 

I Bendrai imant, šis
tas plieno industrijai bu- 

Į vo geras. Plieno industri
jos pirmą šių metų pusme
ti ineigų turėjo arti 100 
milijonų dolarių. Paskuti
nį pusmetį pernai įneigos 
siekė 115 milijonų dolarių.

25-ti Metai (25th Year)R>47
-

priimtas Lie-

buvusio tautinin- 
dabar pavers- 
įrankiu.— Re-

Vaizdas iš Trįasyre Island lankytojų Golden Gate Internacional Parodos San Fran
cisco, Kalifornijoje. Paroda tęsis iki Spalių mėnesio. Ją aplanko ir Lietuviai.

(šios žinutės paimtos iš Lietu
vos Aido, 
kii dienraščio, 
to komunistų 
dakcija.)

• •
LIEPOS 3 d.

tuvos kariuomenės pertvarky
mo įstatymas: Kariuomenė va
dinsis “Lietuvos liaudies ka
riuomenė”. Kariuomenėj įve
damas politinių vadovų insti
tutas. Kariuomenėje steigia
mas Propagandos skyrius. Iš 
tarnybos paleista daug buvu
sių Lietuvos kariuomenės kari
ninkų.

KALBAMA APIE AMERIKOS-BRi TANUOS MILITARE SĄJUNGĄ
S. VALSTIJOS GAUNA BRITŲ PUNK

TUS AMERIKOS GYNIMO TIKSLU

Washington, I). C., Rug
pjūčio 22. — Su v. Valstijų 
vyriausybė turi gatavai iš
dirbtus planus greitam įs
teigimui naujų karo laivų 
ir orlaivių stočių Amerikos 
pakraščiais, kaip tik baigs 
su Britanija derybas toms 
stotims vietų gavimui.

Britanija sutinka išnuo
moti Suv. Valstijoms 99 
metų laikui salas nusitę- 
siančias nuo Niufoundlan- 
do iki Karibejos juros.

Prez. Roosevelt turėjo 
pasimatymą su Kanados 
premjeru MacKenzie King 
ir taipgi sutarė dirbti iš
vien Kanados ir Suv. Val
stijų apgynimo reikaluose.

MacKenzie King lankėsi 
Prez. Roosevelto privačio
je rezidencijoje, jo tėviškė
je Hyde Park, N. Y.

Iš patikimų šaltinių tik
rina kad Vokiečiai turi įs
teigę savo submarmams 
aprūpinti gasolinu slaptas 
stovyklas Karibejos juroje 
netoli Amerikos pakraščių.

NORI SĄJUNGOS 
SU AMERIKA

GINČIJASI DEL 
DRAFTO

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

PASIBAIGĖ. Hazleton, 
Pa. — Pasibaigė 23 dienų 
angliakasių streikas, ku- 
riame dalyvavo 1800 dar
bininkų. Streikas kilo del 
paleidimo iš darbo septy
nių darbininkų.

■ SUV. VALSTIJŲ eks
portas per pirmus 6 mėne
sius 1940 m. buvo $774,- 
W00 didesnis negu im
portas, nes iš Amerikos la- 
i>ai daug kas perkama pa
kale karo reikmenų.

SPROGIMAS. Dinamito 
dirbtuvėje prie Gibbstown,

J., sprogime užmušta 4 
darbininkai.

Prie Joplin, Mo., parako 
dirbtuvės sprogime užmu
ša 5 darbininkai.

MIRe. Great Neck, N. 
J; — Čia mirė Walter P. 

žinomas
• NZ

1S-
^rysler, 65 m., — 
yhrysler automobilių 
dirbėjas.

Kinijoje, japonų 
;egamomis bombomis 
pūdytas sudegė Chung- 
*lng miestas, apie 25,000 
gyventojų liko be pastogės.

TRYS SUDEGĖ. Middle 
wer, Minn. — Užsidegus 
u^s namui ■ sudegė sena 
Moteris, motina ir keturi 
vaikai.

pa- 
ap-

Londonas, Rugp. 21 d.— 
Iš tikrų šaltinių eina žinios 
jog Britanija deda pastan
gas sudaryti militarišką 
sąjungą su Suv. Valtijo
mis.

Kanados-S. Valstijų su
sitarimas sakoma yra pir
mas žingsnis į tokią sąjun
gą.

Iš principo Britanija su
tinka išnuomoti Suv. Val
stijoms 99 metų laikui sa
las ir punktus savo terito
rijose Amerikos pakraš
čiais, reikalingus Ameri
kos apsaugai. ’

Britai pasiryžę vykdyt 
blokadą prieš Vokietiją di
desniu įtempimu, kad jo- 
kis maistas iš Vokiečių už
kariautų šalių nepasiektų 
Vokietiją. Vokiečiai atima 
maistą iš užgrobtų tautų, 
jas skriausdami.

Per nepilnai metus karo 
su Vokiečiais, jau užmušta 
ir sužeista 92,000 Britų.

V * *

Londonas, Rugp. 22 d.— 
Vokiečiai vėl smarkiai už
puolė Britų salas iš oro, 
paleisdami orines torpe
das, kurios sprogdamos 
nepalieka akmens ant ak
mens.

Rugp. 20 Vokiečių lėk
tuvai bombardavo Didžio
jo Londono dalis. Del to 
Britai surengė atkerštą ir 
Anglų lakūnai užpuolė na
zių stovyklas Prancūzijo
je ir be to pasiekė Berlino 
apielinkes.

Jurose kasdien nuskan
dinama po laivą-kitą, dide
liu ir mažesnių.

* » ¥

Berlinas. — Vokiečiai 
praneša užvedą “pilną blo
kadą” prieš Angliją, kas 
reiškia neribotą oro ir ju
rų puolimą Anglijos.

Washington. — Senate 
tebesitęsia ginčai del draf- 
to amžiaus, kokių metų vy
rus šaukti kariškon tarny
bon. Senate tąsomasi už 
amžių nuo 21 iki 31, kas 
duotų apie 11,500,000 vyrų 
kariuomenės eilėse.

Atstovų Rūmuose komi
sija priėmė kad draf tuo ja
ma butų vyrai tarp 21 ir 
45 metų amžiaus vienų me
tų laikui.

Kiti siūlo kad butų sure
gistruota vyrai tarp 18 ir 
64 metų amžiaus, ir kad į 
kariuomenę butų imami 
tarp 21 ir 44 metų.

Suv. Valstijos gali turė
ti 1,300,000 kareivių, sako 
karo ekspertai, bet jie ne
bus paruošti ir kaip reikia 
apginkluoti iki kito meto 
Liepos mėnesio.

Gen. Geo. C. Marshall, 
armijos štabo viršininkas, 
pareiškė Kongresui kad šį 
kontinentą apginti reika
linga S. V. turėti tarp 3 iv 
4 milijonų kariuomenės.

* * ¥

SUV. VALSTIJŲ
laivyno viršininkai įrodi
nėja kad industrijų vadai 
bijodami karo taksų, pelnų 
apribojimo, ir varžytinių 
už valdiškus užsakymus, 
įskaitant ir Britų kariškus 
užsakymus, sulaiko, vary
mą pirmyn ginklavimosi 
darbų. Karo laivyno dar
bams trukdoma gavimas 
medegų ir reikmenų.

Taip tai demokratiškai 
dirbama už šalies apsaugą 
ir gynimą — per kelias sa
vaites nepriėjo nutarimo 
paimti nors vieną vyrą j 
kariuomenę....

AMERIKOS GINKLA
VIMOSI EIGA

SOVIETU ŠNIPAS NUŽUDĖ TROCKĮ
C

Apie Metus Laiko Nudavė Amerikietį ir Draugą

Karo

Kariuomenės tiks 1 a m s 
užsakyta 700 lėktuvu už 
$11,335,000.

Iš pirmiau jau užsakyta 
ir dirbdinama 2,500 lėktu
vų.

Viso yra numatyta įsi
gyti 35,000 lėktuvų kariuo
menės ir karo laivyno rei
kalams.

Fordas sutiko išdirbti 
4,000 motorų kariškiems 
lėktuvams.

Prez. Roosevelt tuoj iš
leis pašaukimą stoti į ak- 
tivę kariuomenės tarnybą 
400,000 Nacionalės Sargy
bos ir Armijos Rezervis
tų.

STATYS KARIŠKĄ 
DIRBTUVĖ

Suv. Valstijų Karo De- 
partmentas apima 15,000 
akrų plotą prie Ravenna, 
36 mailės nuo Clevelando, 
kur statys amunicijos dir
btuvę. Čia bus pripildoma 
šoviniai. Parakas bus at
gabenamas iš valdiškos iš- 
dirbystės Indiana valstijo
je. Patys tušti šoviniai iš 
kur nors kitur.

Iš EUROPOS parplau
kia Amerikos laivas veži
nas 897 pasažierius. Jų 
tarpe yra Ot-to D. Tolišius, 
New York Times užsienių 
korespondentas, Klaipėdos 
krašto Lietuvis. Taip pat 
parvyksta Amerikiečiai iš 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Švedijos, Norvegijos ir kt.

RUMANIJA turėjo už
leisti afpie 3000 ketv. kilo
metrų ploto Bulgarijai. Šie 
tuoj t aplotą ir užėmė.

Rumanijai stato reikala
vimus ir Vengrija, kuri 
nori pasiimti didelius plo
tus iš Rumanijos.

—
ITALIJA traukia savo 

kariuomenes Albanijoje ir 
ruošiasi užpulti Graikiją.

Graikai gikluojasi, didi
na savo kariuomenes ir ža
da gerumu neužsileisti.

Iš Turkijos eina žinios 
kad Turkija stos Graikijai 
į pagalbą, jei Graikija bus 
Italų užpulta.

SUV. VALSTIJOS nori 
užkirsti Vokiečiams preky
bos kelius į Amerikos val
stybes, sustiprinant ekono
minius reikalus Amerikos 
respublikose. Nori paruoš
ti tokį programą kad kitos 
šalys turėtų prekiauti su 
Amerikos respublikomis jų 
sąlygomis, arba visai ne
gauti prekybos.

WILLKIE, Republikonų 
kandidatas į prezidentus, 
Rugp. 17 d. savo miestely
je, Elwood, Ind., turėjo di
deles iškilmes. Jose jisai 
padarė savo oficialį parei
škimą jog priima nomina
cijas. Savo kalboje jis pa
darė pažadus dirbti tuos 
pačius darbus ką dabar at
lieka Roosevelt, bet Roose- 
veltą smarkiai atakavo ir 
neigė jo politiką. Willkie 
pareiškė jog iššaukia Roo- 
seveltą i debatus prieš rin
kimus.

Mexico City, Rugp. 21.— 1 
Leonas Trockis mirė . nuo < 
užpuoliko žaizdų šiądien i 
vakare, 8:25 vai. :

v ¥

Mexico City, Rugp. 20.— i 
Jaunas vyras, kuris mokė- 
gerai Angliškai kalbėti ir : 
pasivadinęs Amerikoniška : 
vardu, bet kurio pavardė 
yra van der Dreschd, 36 m. 
amžiaus, susidraugavo su 
Leonu Trockiu, 60 m. am
žiaus, buvusiu Sovietų ka
ro komisaru, ir apie metus 
laiko buvo jo namų drau
gu. Dabar tas vyras, bū
damas vienas su Trockiu 
jo kambaryje, pavartoda
mas kanabėką naudojamą 
calnų laipiotojų, perkirto 
Trockiui galvą ir kitose 
vietose jį sužalojo. Troc
kis kritiškoje padėtyje nu
vežtas į ligoninę.

Sunkiai sužeistas, Troc
kis pakėlė riksmą, ir jo du 
sargai įbėgę užpuoliką la
bai sumušė, taip kad ir jis 
nuvežtas į ligoninę.

Spėjama kad tas vyras 
galėjo būti Sovietų šnipas, 
atsiųstas į Meksiką ištolo 
su Trockiu susidraugauti 
ir padaryti jam galą.

Trockis, buvęs užpultas 
gaujos su šautuvais perei
tą pavasarį, išliko gyvas, 
ir buvo labiau saugojamas. 
Šis užpuolikas pasinaudojo 
seno komunistų veikėjo na
mų draugiškumu ir patai
kęs progą pasikėsino prieš 
Trockio gyvastį. Užpuoli
kas turėjo ir revolverį, bet 
jo nenaudojo, matyt norė
jo be balso žudystę atlikti, 
o pats panaudoti revolveri 
savo pabėgimui nuo sargų

Trockis priėmė to vyro 
draugiškumą, del jo mokė
jimo gerai Angliškos kal
bos; manė kad jis yra A- 
merikietis, ir nebijojo su 
juo artimai susieiti.

Trockis, buvęs Sovietų 
isteigėias. gyveno Ameri
koje iki 1917 metų, kai ki-

lo Rusijoj revoliucija prieš 
carą. Tada parsiskubino į 
Rusiją, ir ten su Leninu 
įsteigė tą kruviną imperi
ją. Kai Leninas 1924 m. 
mirė Trockis tikėjosi tapti 
jo vietininku, bet turėda
mas ir priešų, jis parėmi
mo negavo, kiti nusviro į 
Staliną, ir tas paliko dik
tatorium. Trockis buvo iš
vytas iš Maskvos, o 1927 
m. turėjo bėgti iš Rusijos.

VYSK. MATULIONIS palei
stas iš Lietuvos kariuomenės 
kapeliono pareigų. Paleisti ir 
visų tikybų karo kapelionai.

•
KAUNE Liepos 2 d. buvo 

surengta Sovietų kariuomenės 
Raudonosios Armijos Dainų ir 
Šokių ansamblo koncertas. Į 
koncertą atvyko ir keli tūks
tančiai Lietuvos kariuomenės, 
kurie atėjo organizuotai su 
raudonomis vėliavomis ir ne
šamomis iškabomis, ant kurių 
buvo užrašyta: “Tegyvuoja vi
so pasaulio darbo žmonių va
das draugas Stalinas! Tegy
vuoja 13-ji Sovietų Socialisti
nę Respublika!” (Lietuvos ka
reiviams raudonos vėliavos ir 
tie “tegyvuoja” buvo komuni
stų įsakymu į rankas įbrukti. 
—Red.)

5

ŠVEICARIJA šymet su- 
gyveno 649 savo unijos ir 
nepriklausomybės met u s . 
Ji tebėra vienintelė maža 
šalis tarp kariaujančių val
stybių jų dar nesuminta.

BRITAI Afrikoje pasi
braukė iš savo laikytos te
ritorijos Somalilando, už
leido ją Italams, kurie ver
žėsi link sostinės Berberą. 
Italai džiaugiasi “pergale 
Britų Rytų Afrikoje”.

Britai tą vadina “tuščiu 
laimėjimu”, nes Britai val
do Raudonąsias juras ir 
Adeno užlają, kas sunkina 
Italams pristatyti maistą 
ir reikmenis Italijos karei
viams Afrikoje.

LIETUVOJE panaikino mo
kėjimą dvasiškijai algų pirmo
se dienose kaip tik komunisti
nė valdžia įsigalėjo. Kartu 
paskelbta šitokios žinios:

Kataliku bažnyčių Lietuvoje 
yra 800, katalikų kunigų apie 
1,500. Kunigų algoms ir kt. 
katalikų bažnyčios palaikymo 
reikalams iki šiol kasmet iž
das išmokėdavo apie 1,400,000 
litų. Keturioms kunigų semi
narijoms išlaikyti išmokėta į 
metus po apie 370,000 litų. 
Vienuolynų (su Vilniaus kraš
tu) buvo 35, apie 1,200 vienuo
lių ; jiems iždas skirdavo 
šalpas.

Evagelikų, Liuteronu ir 
formatų kunigų Lietuvoje
42. Jiems iždas išmokėdavo 
kasmet apie 100,000 litų.

Žydų sinagogų ir maldos na
mų Lietuvoje 521, rabinų 220. 
Sinagogoms bei rabinams iš
laikyti kasmet skirta po apie 
117,000 litų.

Nuo 1928 iki 1939 m. įvai
rioms tikybinėms įstaigoms 
Lietuvoje bendrai buvo išmo
kėta apie 20 milijonų litų, se
minarijoms apie 4,300,000 lt.

•
PEREITĄ žiemą Lietuvoje 

šalčiai vietomis pakenkė ir mi
škams, nušaldant spyglius, au
glius ir pumpurus. Spygliuo- 

. čių medžių kurių nušalo dau- 

. giau 60 spyglių ir jie jau by- 
į ra, medžiai iškertami.

pa-

Re-
yra

KANADOJE, iš belais
vių stovyklos išsikasė pro 
pamatus ir pabėgo vienas 
jaunas Vokietis, atvežtas 
iš Anglijos, paimtas laike 
šio karo.

IŠ VOKIETIJOS pabėgę 
nazių priešai, kurie rado 
prieglaudą Prancūzijoj da
bar Vokiečių išreikalauti 
grąžinti atgal. Šimtai jų 
bus sugrąžinti ir paklius 
žiaurių nazių kerštui.

Prancūzijoje tebėra tūk
stančiai iš Ispanijos pabė
gusių lojalistų, internuotų 
stovyklose, kai jie atbėgo 
per Pyrenų kalnų. Tarp jų 
yra Vokiečių, Žydų, Len
kų, Rusų, Austrų ir kt.

PASAULIO gyven tojų 
tiktai vienas trečdalis yra 
krikščionys.

/



I-PENNSYLVANIJOJE MARGUČIO ME
TINIS PIKNIKAS

PITTSBURGH KVIEČIA I SEIMĄ

KUR REGISTRUO
SE PITTSBURGHO 

ATEIVIAI

Tautinis Seimas įvyks 
Muzikalėje Saleje, 

Rugs. 1-2 dd.

CHICAGO, Ill. — Margutis 
rengia įdomų savo pikniką šį 
sekmadienį, Rugpjūčio 25, di
džiausiame pasaulyje pasilink
sminimo parke, Riverview.

Saulei leidžiantis, milžiniš-
I

LIET. SPAUDOS 
KLUBAS IR KO

MUNISTAI

TRUMPOS
ŽINUTES

(Iš Musų Laikraščių)

mirimai
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

f*.-

Pittsburgho 
ta dvylika vietų 
viai ne-piliečiai 
gistruoti.

Registracijos 
ma 
jas 
da 
dos

srityje pas k i r- 
kuriose atei- 
turės užsirė

blankas gali- 
įsigyti iš pašto skyrių ir 
išpildžius atnešti atgal, ta- j 
bus atlikta pirštų nuospau-l 
ir registracija bus baigta.! 

Pittsburghe registracijos Man
io.s bus galima gauti dirbtuvė
se ir kai kuriose kitose vieto-j 
se.

Registravimas prasidės 
dieną šio mėnesio.

Pittsburgho srities ateiviai 
nepiliečiai registruosis Šiose 
vietose:

Pittsburghe — 
Federal Bldg.

Brushton — 
kykloję, Bennett

E st Liberty 
re r įokykloj, Shakespeare st,, 
netoli Shady, avė.

Hazelwood — Gladstone Ju
nior High mokykloje, Hazel
wood ave.

Knoxville — Rochelle moky
kloj. Knoxville ave. ir Rochel
le st.

i iwrence ville — Arsenal 
Junior High mokykloj, 39 st. 
ir Butler st.

?lt. Washington — Whittier 
mokykloj, Meridan st.

North Side — Post Office 
Bk g., W. Ohio ir W. Diamond 
sts.

Sharpsburg — High i 
kloję, 1313 Middle st.

South Side — Morse i 
kloję, 25th ir Sarah sts.

West End — New Thaddeus 
Stevens mokykloj, Crucible ir 
Amherst sts.

Swissvale 
kloję, 2500

Kadangi 
iki Kalėdų, 
giminėms ir 
kalinga bus 
jos vietos,

Room

26

437,

nio- 
sts.

moky-

moky-

— Milligan moky- 
Braddock avė.
registracija tęsis 
ir jūsų draugams, 
jums jiatiems rei- 
žinoti registraci- 

patartina šiuos ad
resus išsikirpti ir laikyti ten 
kur greitai galėsit rasti.

AMBRIDGE, PA.

VESTUVĖS.
rijotia Raulinaičiai 
jau ir jauniausią i 
rį, vestuvės 
Tėvai iškėlė 
dėlę puotą, dalyvavo daugybe 
giminių ir 
tapo apdovanoti 
vanomis. Giminės < 
Pittsburgho, Beaver 
chster ir iš kitur.

Vakare buvo iškelta vaka
rienė, kur susirinko jaunimas 
iš visų šios apielinkės penkių 
miestukų, pasilinksminimui.

Pietaujant, jaunosios moti
na pasakė linkėjimus savo du
krelei ir žentui, kuris yra Kro
atų tautos. Po vakarienės vi
si šoko, linksminosi iki vėly
vos nakties.

Giminės ir artimesni kaimy
nai pas Ratili narčios svečiavo
si dar ir antrą dieną.

Raulinaičiai yra Dirvos skai
tytojai.

DARBAI šiuo 
bai sumažėjo, 
veža daugiau, 
tį kad greitai

Jonas ir Ma- 
i apvesdino 
savo dukte

rį vyko Rugp. 10 d. 
jaunavedžiams di-

draugų. Jaunieji 
įvairiomis do- 

dalyvavo iš 
Falls, Ro-

laiku čia 
bet geležies 
taigi turim 
pradas gerėti.

B. Grumba.

la- 
at- 
vil-

VISI KAIP VIENAS Į

LIETUVIŲ DIENĄ
Youngstown, Ohio

Rugs.-Sept. I, I 940
Lietuvių Diena prasidės 10 

Country 
Rt. 304, 
ir anais 
valanda,

šokiai, gros 
Lytų ar sni-

vai. > ryte, Hubbard 
Club, Hubard, Ohio, 
toj pačioj vietoj kaip 
metais. Bus mėgėjų 
žaidimai, sportas, 
puikus orkestras.
gtų, Lietuvių Diena įvyks.

Įžanga tik 25c. Komit.

Philadelphia, Pa. — Lietu
vai netekus nepriklausomybės, 
Phiiadelphijos Lietuviai sujudo 
del jos liūdno likimo. Tatai 
Rugpjūčio 14 d. veikėjai nuo 
draugijų ir pavieniai susirinko 
Lietuvių Muzikalėn Salėn tuo 

' reikalu pasikailjėti.
asmenys 
balsą ir 
nuomonę 
vos likimu.
Lietuvos, 
labai 
darydamas 
nimą buvusios 
vietų Sąjungos, 
aplinkybes, priežastis, ir tt., 
del kurių Lietuva negalėjo sa
vo nepriklausomybės išlaikyti. 
Referatas svečio tęsėsi apie 
pusantros valandos laiko.

šis susirinkimas užgvrė ir 
nutarė sudaryti Lietuvos Rei
kalams Komitetą, kaip pradi
nį branduolį į kurį trauks tas 
organizacijas ir pavienius vei
kėjus kuriems rupi Lietuvos ir 
Lietuvių gyvenimas joje. Nu
tarta komunistų nepriimt į ko
mitetą.

Toliau, užgirta ir visapusiš
kai pritarta šaukiamam Phila- 
delphijon Lietuvių Vidurinės 
Srovės Amerikoje Seimui Rug- 
sėjo-Sept. 1 ir 2 dienomis.

'lodei šiuomi pranešame ir 
kviečiame draugijų, organiza
cijų atstovus ir pavienius vei
kėjus pribūti į šį Seimą, kuris 
atsibus minėtomis dienomis 
LITHUANIAN MUSIC HALL, 
'Tilton St. ir Allegheny Ave. 
Seimo pradžia 1 :00 vai. po pie
tų.

Svečiams - delegatams ap
sistoti patartina Lorraine Ho
tel, Broad St. ir Fairmount av. 
ir Majestic Hotel, Broad St. ir 
Girard Ave.

Tinkamas rezoliucijas, svei
kinimus Amerikos valdžiai už 
Lietuvos reikalų užtarimą, ir 
patį programą Seimui vesti 
paliekame išdirbti šaukiamojo 
Seimo iniciatoriams.

Lietuvos Reikalų Komitetas 
TVaranavičius, Pirm. 
Mankelevičitis, vice p. 

Jankauskas, rašt. 
M. Bura, finansų rašt.

Susirinkę 
šaltai ir rimtai ėmė 
reiškė savo geriausią 
ir supratimą Lietu- 

Ypač svečias iš
N N., padarė ilgą ir 

žingeidi] pranešimą, pa
gyvenimo palvgi- 

Lietuvos ir So- 
susideriusias

A. 
M.
Z.
L.

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

UŽMUŠTAS. Baltrus Miku
lis traukinio užmuštas palei 
Tunkhannock miestelį. Buvo 
geras Lietinis, mylėjo savo 
žmones, prigulėjo daugelyje 
draugijų Scrantone, buvo S. 
L. A. seime Chicagoje delega
tu ir maršalka.

Paėjo iš Šunskų v. Marijani- 
polėš par. Amerikon atvažia
vo 1906 metais. Palaidotas 
Lietuvių laisvose kapinėse.

STAIGI MIRTIS. Aleksan
dras Staugus, 33 metų,
Rugp. 10, užkrečiama liga, 
rebro 
veno 
tu ves 
kvtis
palaidotas privatiškai.

IŠLAIKĖ KVOTIMUS, 
stijos kvotimus išlaikė 
mine foreman popieras 
J. Udila, Wilkes-Barre, 
tant mine foreman — 
Dargia, Pittston, Pa.,
das Sinkus, Sugar Notch, Pa.

Retenybė pas Lietuvius ka
syklų bosais tapti.

Jonas J. Nienius.

mirė 
ce- 

spinal meningitis. Gy- 
W. Pittston, Pa. Laido- 
rengti ir žmonėms lan- 

šermenvse uždrausta,

Val- 
ir gavo 
Vincas 
Assis- j 

Juozas j 
Bernar-1

• MĖLYNI A LSI A jura pa
saulyje yi’a tai Viduržemio ju
ra.

NEW YORK. — Lietuvių 
Spaudos Klubas Liepos 25 d. 
savo susirinkime vienbalsiai 
nutarė "duoti sekančiame su

ka scena bus nušviesta dauge-! sirinkime t*ogą pasiaiškinti 
lio spalvų šviesomis, ant ku- kodėl netui'Alų būti prašalinti 
rios bus išpildytas įvairus pro- Į iš klubo ti nariai kurie yra 
gramas. Pirmiausia, George Į komunistai,' priklauso prie ko- 
Victor’s orkestras, vadovauja
mas Antano Olio, išpildys ei
lę Lietuviškų melodijų; dainas 
atliks trys Margučio 
paskirai ir susijungę 
prie to bus išpildyti 
rus Lietuvių tautiniai

Prie muzikos ir dainų ir šo
kių programo bus dar Bėdy
tė ir Tetytė, Baltramiejus, Al
girdas, Dėdė Celestinas, o gal 
dar Jeronimas, Valerijonas ir 
Kunigunda. Taigi programas 
bus nepaprastai įdomus ir juo
kingas. k

Pabaigoje bus perstatyta 
įdomieji 1940 metų nuotikiai, 
juokingoje formoje, kokius tik 
Margutis gali paruošti.

Riverview parkas randasi 
prie Western, Roscoe ir Cly- 
bourne avenues, Chicagoje.

chorai, 
vieną, 

popui ia- 
šokiai.

i

DAYTON, OHIO

munistų organizacijų ar sim
patizuoja komunistams iš Ma
skvos Lietuvos užgrobime”.

Sekantis susirinkimas įvyks
Rugp. 22, 8 .vai. vak., SLA. na
me, 307 W. 30 St., New York.

Minėtų nusistatymų savo 
pažiūrose nariams apie šį nu
tarimą yra pranešama laiškais 
ir kia žinute.

Vincas F. Jankauskas,
Klubo Sekretorius.

DETROIT, MICH.

NEWARK, N. J. — Vietos
Vasario 16-os Komitetas nu

tarė dalyvauti vidurio srovės 
Seime Philadelphijoje Rugsė
jo 1 ir 2 ir išrinko 5 atstovus. 
Be to komitetas nutarė sukvie
sti Didžiojo New Yorko apie
linkės Lietuviškų radio vedė
jus, laikraščių administrato
rius ir redaktorius aptarimui 
svarbių visuomeniškų reikalų.

MIRĖ 5600 IŠEIVIŲ
LIETUVIŲ

• WORCESTER, Mass. — 26 
Liepos Lietuvių Politinis Są

ryšis turėjo savo susirinkimą. 
Lietuviška "penktoji 
na” norėjo pravaryti 
pasveikinimui Stalino už Lie
tuvos pavergimą, bet 
ko: išėjo iš salės kaip šunes 
uodegas pabrukę.

kolum- 
jnešimą

nepavy-

• CHICAGO, Ill. — Lietuvai
tė Roberta Lucas, 19 metų 

amžiaus, išrinkta "Miss Co
lumbia”, ir dalyvavo Republi- 
konų partijos kandidato Wen
dell Willkie iškilmėse, Elwood, 
Ind.

Su šiame numeryje ^skelbia
mais 
vardais, čia žymimų 
jų skaičius pasiekė jau 5600. 
Mirimai Dirvoje pradėta žy
mėti Vasario mėn. 1937 me
tais/ taigi iki šiol per pusket
virtų metų jau išmirė 5600 
išeivių ir jų vaikų.

Skaitlinės, žinoma, nėra pil
nos, nes Lietuvių miršta dau
giau, bet ne visų giminės ir 
draugai pasirūpina patiekti ži
nias apie jų mirtį musų spau
dai.

Dirvoje mirusių pažymėji
mai talpinama nemokamai ir 
žinių padavėjui nereikalinga 
būti Dirvos prenumeratorium.

Būtinai paduokit iš kur iš 
Lietuvos paėjo, kiek metų iš
gyveno Amerikoje, ir moterų 
pavardes po tėvais.

mirusių išeivių Lietuvių 
mirusių-

ve-

—Lietuvių Advokatų Drau
gija priėmė protesto rezoliuci
ją, kurioje pasmerkia Sovietų 
Rusiją už Lietuvos užgrobimą.

SVEČIAS Iš KALNUOTOS 
PENNSYLVANUOS. Čia lan
kėsi Jurgis Povilaitis iš Frack
ville, Pa., pas savo seserį Pllzę 
Vilimaitienę ir jos gražią šei
mą. Tai buvo malonus broliš- 
kas-seseriškas susitikimas, po 
2) metų nesimatymo. Svečias 
J. Povilaitis yra linksmo budo 
žmogus, taipgi SLA. narys, tu
ri išauklėtą gražią šeimą, turi 

i biznį, užeigą, ir toje srityje 
Į gyvena nuo pat atvažiavimo iš 
į Li( tuvost i

DAUG YRA NE-PILIEČHJ.
M (> n tgom e ry aps k r i ty j e s k a i -! 
loma apie 8,000 ne-piliečių at- 

' eivių. Tame skaičiuje randa
si nemažas būrelis ir Lietuvių 

į vyrų ir moterų neturinčių S. 
i V. pilietybės (moterų yra dau
gi, u). Kadangi jau prasideda 

; ne-pi)ieČių registracija, Rugp.
27 d., tat patartina Lietuviams 

i ne-piliečiams registruotis ir 
■ teisingai atsakyti į visus re- 
i gistracijoje reikalingus klausi
mus. Registravimui vieta yra 

I pa skirta pašto name. 1). Rep.

ŽUVO LIETUVIS JAUNUO
LIS. Rugp. 3 d., 3 vai. po pie
tų, maudantis Erie ežere, prie 
Port Colbourne, Kanadoje, 22 
mylios nuo Buffalo, N. Y., pri
gėrė Vitoldas Dermaitis, 27 
metų amžiaus.

Jo kūną pas tėvus į Detroi
tą parvežė Rugp. 4 d., kur bu
vo pašarvotas. Kadangi
lionis turėjo plačią pažintį su 
violos gyventojais tai šerme
nyse buvo pilno žmonių dieną 
ir naktį, ir buvo prisiųsta dau
gybė vainikų.

Palaidotas Rugp. 7 d. Wood
more kapinėse. Kadangi Vi
toldas iš pat jaunystės darba
vosi musų visuomenėje, taigi 
jį palydėjo daugybė žmonių. 
Kapinių duobkasiai tur tarpu 
buvo sustreikavę reikalaudami 
didesnio atlyginimo ir pripaži
nimo unijos. Taigi velionio 
kūnas buyp padėtas į didelę 
koplyčią kapinėse, ir ten, žmo
nėms suėjus, vargonams gau
džiant, kelios merginos Dailės 
Choro narys padainavo dvi ati
tinkamas daineles, Dr. A. An
drews pasakė kalbą Angliškai, 
M. Kemešienė Lietuviškai, ir 
tuomi laidotuvių ceremonijos 
baigėsi. Palydovai buvo už
prašyti sugryžti į namus pas 
pp. Dermaičius. 
pasitarnavo 
torius D. B.

• NEW YORK, N. Y. — K.
Jurgelionis, Tėvynės redak

torius, atleido iš darbo savo 
pagelbininką, Praną Bajorą, 
kuris pereitame seime buvo 
statomas kandidatu į redakto
rius, bet keliais balsais pralai
mėjo. Jo vieton Jurgelionis 
pasirinko p. J. Tysliavienę, ku
ri pirmiau buvo Vienybės ofi
so vedėja.
Taryba su tuo vargiai ar su
tiks, nes permainos atlikta be 
jos nutarimo.

Tačiau SLA. Pild.

YOUNGSTOWN

įvyks priprastu

SLĄ. NARIAMS. Sekantis 
SI.A. 157 kuopos susirinkimas 
perkeliamas nuo 1 d. Rugsėjo 
į kitą sekmadieni, Rugsėjo 8. 
Susirinkimas
laiku ir toje pačioje vietoje.

’erkėlimo priežastis ta kad 
Ri gsejo 1 d. įvyksta Lietuvių 
p- apijos piknikas ir Lietuvių 
Di na, o pikniko komitete yra 
nc.mrie kuopos valdybos 
į’iai, ir daugelis kuopos 
pr'klauso parapijoje.

M. Sabonis, Sekr

PRIE POLICIJOS Lietuvoje 
komunistų valdžia įsteigė ne
va ‘g'arfcės miliciją”, iš viso
kiu bernų, kalinių 
kitokių.

"Kova

'g'arfcės miliciją”, iš 
ą, .žydukų 

Jos tikslai: 
su įvairiausiais nusi- 

j kaitimais ir veiksmais nukrei
ptais prieš Liaudies vyriausy
bę ir darbo žmonių gerovę, ap
saugant naikinamą privatinį 
ar valstybinį turtą, sekti ir 
persekiot liaudies priešus, gan
dų skleidėjus ir kitokius mal- 
versantus 
pranešant 
goms ir 
pu gauja, kuriems ąnt 
vių užrišta raudoni 
lai.—Red.)

įr

juos sulaikant ar 
atitinkamoms įstai- 

organams” (tai šni- 
ranko-

s karma-

• LAIKE Didžiojo Karo, vie
nas vyras iš astuonių draftuo- 
tų į Amerikos kariuomenę te
buvo aktualėje tarnyboje.

Laidotuvėse 
laidotuvių direk- 
Brazis.

TRUMPA VELIONIO BIO
GRAFIJA. Vitoldas 
tis gimė Gegužės m.

Ia. 1920 
atvyko į 
ir baigė ;

kuopos
suoragnizuota

Dermai- 
1913 m., 

• m. kar- 
Detroitą, 

aukštesnį

iniciatyva 
jaunuolių 

velionis

Sioux City, 
tu su tėvais 
kur užaugo 
mokslą.

SLA. 352
buvo
364-ta kuopa, kurioje
ėjo finansų raštininko parei
gas, kartu lankė mokyklą ir 
vakarais mokėsi muzikos, dau
giausia piano; vėliau susiorga
nizavus Dailės Chorui, jis bu
vo choro nariu, paskiau tapo 
choro mokytoju ir tas parei
gas ėjo iki prisiėjo jam aplei- 

! sti Detroitą.
Dirbo prie General Motors 

Corp,. Detroite, vėliau buvo 
1 tos kompanijos išsiųstas į To
ledo, o pastaru laiku į Buffa
lo, N. Y., kur ir prarado savo 
L'rangią gyvybę pačioje jauny
stėje.

Jam vainikai buvo prisiųsti 
i ir iš SLA. 352 kp., Piliečių Pa- 
šalpinio Klubo, ir Choro prie > 
vainikų nuo daugybės giminių j 
ir draugų.

\ itoldas buvo vienintelis te-1 
vų sūnūs, todėl tėvai pergyve- j 
no didelį širdies skausmą. Mo-1 
tina kaip tik gavo telegramą I 
apie Vitoldo mirtį nualpo, ir I 
visą šermenų laiką buvo po i 

I gydytojo priežiūra.
Ilsėkis, Vitoldai, ramiai, o 

draugai ilgai neužmirš ir atsi
mins tave. J. Overaitis;

• AMERIKOJE, Naciona 1 i ų 
parkų lankytojų skaičius nuo 
11,989,000 1936 metais pakilo 
iki 16,233,000 1938 metais.

• BROOKLYN, N. Y. — šeš
tadienį, Rugp. 24, New Yor- 

ko Pasaulinėje parodoje įvyks 
Lietuvių Diena su Lietuvišku 
programų. Lietuvių Dienos 
globėjais yra pakviesti Metro
politan Operos dainininkė Ona 
Karkas, ir Teisėjas W. F. Lau
kaitis, iš Baltimore, Md. 
tuviškas programas bus 
rican Common aikštėje.

KAIP
TA

Lie-
Ame-

ŽMONĖS ŽUS-
AMERIKOJE

Šimtas 
atsikelia 
sugryžta 
nakvynei

čia nekalbama apie karei
vius kurie pastatyti mūšio Jau
ke kitose šalyse.

Tas šimtas žmonių kurie šią
dien žus yra ramus, darbingi 
Amerikos piliečiai. Jie bus nu
blokšti savo pačių gatvėje, ar 
mieste, ar ant vieškelių, einant 
Į darbą, mokyklą ar biznį.

Šis kasdien žūvančių šimto 
skaičius pasiekiamas visoje ša
lyje. Jie žūsta nežiūrint dide
lių pastangų 
kovojant su 
mis.

Šios mirtys 
tomobilių,

žmonių kurie rytą 
stiprus ir sveiki, ne
gyvi vakare atsigulti 
tą patį vakarą.

apie

KUIZINAS Juozas, 52 m., iš 
Portage, Pa., užmuštas ka
sykloje. — Paėjo Kauno r., 
Tauragės ap., Upynos par., 
Pabremenio k. Lietuvoj gy
vena motina, dvi seserys, du 
broliai; Pittsburghe, viena 
sesuo, ir brolis. Velionis 
Amerikoje išgyveno 31 m.

DUBULIS 
muštas 
'Portage, 
gimęs.
(Tame 
viso žuvo 5 Lietuviai.)

BOGDANSKIS Antanas, žuvo 
geležinkelio nelaimėj Liepos 
31, Cuyahoga Falls, O. Gy
veno Akrone. Iš Lietuvos 
paėjo Siesikų par., Ukmer
gės ap.

MATULAITIS Juozas, 41 m., 
mirė Liepos 29, Chicagoje.— 
Gimęs Sheboygan, Ill.

PRONSKIETIS Juozas, 53 m. 
mirė Liepos 29, Chicagoje. 
— Šeduvos

BUKAUSKAS 
mirė Liepos

BOLEN Marė 
pusamžė, mirė Liepos 31 d., 
Chicagoje. — Šiaulių apsk., 
Papilės p., Gumbakių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 28 m.

GREBLIAUSKAS Kazys, 
re Liepos 
Mass, — .

RADZIKAS 
tų, mirė i 
ing, N. Y.

EUDIENĖ Marė, mir: Liepos 
23, Pittston, Pa.

ODAITIENĖ Margarieta, 
m., mirė Liepos 30, Brook
lyn, N. Y.

už- 
kasy kloję, 

buvo ir

Jonas, 26 m.,
anglies 
Pa., kur

kasyklos sprogime

par., Puikių k. 
Adolfas, 54 m. 

m., New Yorke. 
(Čerapauskaitė)

mi-
30 d., Worcester, 

Airiogalos par.
Albertas, 28 me- 

Liepos 31, Flush-

68

DIDŽIAUSI AMERI
KOS MIESTAI

VAICEKAUSKAS JUozas 1 
metų, mirė Cleveland, nil 
Rugp. 14 d.

URBONAVIČIUS Baltru 
metų, mirė Liepos 28/cta 
cagoje. Amerikoje iL.J 
no 38 metus. 1

VELYVIS Motiejus, mirė i I 
pos 12, Detroit, Mich 1 

LUKOŠEVIČIUS Juozas, j 
m., mirė Birželio 6,\’j 
wood, Mass. — Žaslių paj 
Pajuociškių k.

.TANUSIS Stasys, 55 m., nil 
Rugpj. 1, Mattapan, 
Amerikoj išgyveno 35 m| 

MIŠKINIS Juozas, 87 nu, nij| 
Liepos 24, Greenfield, Masl 

GEDVILĄ Petras, mirė Liepi 
mėn., Mahanoy City, p| 
Amerikoje išgyveno 40 nil 

KATKUS Stasė, 17 m, w|
Liepos 31, Chicagoje, J 
buvo ir gimus.

DANIUNIENĖ 
mirė Liepos
— Panevėžio 
Vaišvilčių k. 
gyveno 32 metus.

DIGRIENĖ Ona, 60 metu, J 
rė Liepos 31, Chicagoje. j 
Amerikoj išgyveno 36 m I 

URBONAVIČIENĖ Ona (a| 
šauskaitė), sulaukus senai 
vės mirė Rugp. 8, Chicagl 
j e. — Vištyčio par. Anieil 
koje išgyveno 40 metų. I 

DOVEIKA Kazys, prigėrė bl 
simaudydamas Liepos 13 fl 
Ansonia, Conn.

' MIKELIUNAS Vincas, užmul 
tas anglies kasykloje Liepti

1 mėn., Shamokin, Pa.
ZUBRIENĖ Rožė, mirė Lil 

pos mėn., Connerton, Pa. I 
MEŠKINIS Juozas, 87 m., ml 

rė Liepos mėn., Greenfiell 
Mass.

' ULEVIČIUS Juozas, 40 meti 
mirė Liepos 30, New York|

MARKEVIČIUS Jonas, 40 nl 
mirė Birželio m., Buenos Al 
res, Argentinoje. — Vii J 
viškio ap., Alvito par.

LAUŽONIS Mikolas, 54 metiH 
mirė Liepos 28, Worcester 
Mass.

VALEIKA Juozas, seno amžl 
mirė Liepos 25, Wilkes-Bail 
re, Pa. Amerikoje išgyvenj 
45 metus.

NUTAUTIS
rė Liepos

KAPOČIUTĖ
rė Liepos
Pa.

ČIKANAUSKAS Kristupas, ai 
metų, mirė Liepos 25, Bresl 
lau, Pa.

GUDONIENĖ Magdė, 58 metiil 
mirė Liepos 29, Brooklynl 
N. Y.

ŽUKAUSKAS Jonas,. 56 metijl 
mirė Liepos 22, Worcester! 
Mass. — Alytaus par., Gaij 
liūnų k.

Antanina, ji 
31, Chicagojl 
ap., Upytės l
Amerikoje ji

Aleksandras, mil 
26, Lynwood, Pal 
Alice, 7 m., mil 

25, Wilkes-BarrJ

gelbėti 
trafiko

gyvastis 
nelaimė-

patina
kuriais važinėdami 

dideliu greitumu, arba neatsar
giai, arba nepilnoje tvarkoje 
esančiu automobiliu, arba per 

| neatsargumą einančio žmogaus 
j ii užsimušant patiems važiuo- 
I tojams.

Amerikoje šiuo tarpu ikaito- 
| ma 30 milijonų užregistruotų 
Į naudojamų automobilių, Kurie 
judėdami keliuose ir gatvėse 
aišku sudaro savo pavojų ir pa
ima savo aukas.

Bėgyje 20 metų sakoma au
tomobilių skaičius pasieks 40 
milijonų, vienas automobilis iš
puls ant kiekvienų trijų šalies 
gyventojų.

Trafiko auką skaičius turės 
padidėti nežiūrint įvedimo vi
sokių saugių pagerinimų ir ge
rinimo kelių.

nuo au-

Sulyg šio pavasario Ameri
kos gyventojų surašo, paaiški 
kurie yra didžiausi Amerikos 
miestai ir kaip paeiliui jie ei
na savo didumu, 
skaičiaus atžvilgiu.

New York
Chicago 
Philadelphia
Detroit
Los Ahgeles
Cleveland 
Baltimore 
St. Louis 
Boston 
Pittsburgh
Washington
San Francisco 
Milwaukee 
Buffalo
New Orleans 
Minneapolis 
Cincinnati 
Newark
Kansas City 
Indianapolis 
Houston 
Seattle
Rochester

gyventojų 
štai jie: 

7,380,259 
3į384,556
1 >935,086
1,618,549
1,496,792

878,385
854,144
813,748
769,520
665,384
663.153
629.153
689,558
575,150
492,282
489,976
452,852
528,236
400,175
386,170
386,160
366,847
324,694

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu- 

-merj pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
68i2 So. Western Ave.

Chicago. TIL

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų •,‘e‘ 
todą nuo Reumatizp10’ 
kurį noriai pasiųs^}* 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris t'* 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą silna‘ 
riuose, jeigu jie ,?u‘ 
stingę, arba labai J«u‘ 
siųs, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro Pcr' 
mainoj, štai jums Pr0‘

^ga išbandyti papra?ta' 
pi«ų Metodą, kuris pagelbėjo šim
tams.

Mes noriai pasiųsim jums 
Pakeli, 7 dienoms DYKAI 
DYMUI, ir jeigu noVesite naudo 
daugiau, tą galėsit daryti už 
žus kaštus. Mes kviečiame J“ 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYK- ’ 
musų kaštais. Pasiuskit savo va 
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO. Dept- X-3 
2708 W. Farwell Ave. Chicago, I'1'
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angelas, savo švelnias ran- 
ištiesęs, prisiglaudė prie 

krutinės Liudviką ir sparnus 
!JtieSęS pradėjo kilti aukštyn. 
Liudvikas jautė saldų kvapą 
ngelo, kaiP žydinčio Lietuvos 

^vasario. Ir girdėjo jis kaip 
įįgelas lėtai sparnais plasno- 

as darė milžiniškus šuolius 
er saulėtą orą. Paskiau štai 
t mato aplinkui gražiai besi
laikančius, kaip sniegas bal- 
tl)Sj o ten aukščiau kaip auk- 
sas blizgančius debesius.

Angelas pradeda leistis že- 
jįjyn ir žemyn, pagaliau spar
nus suglaudžia ir štai nutupia 
ant aukšto kalno, prie senutės, 
^samanojusios ir truputį ap
siuvusios pilies. Matyt kada 
*ors senai čia gyvenęs galin
as šalies valdovas ir plevėsa
vus pries aukštumoje vėliava. 
get dabar ten nieko nėra. Tik 
nuobodus vėjelis kartas nuo 
karto praskrenda dejuodamas 
ir numeta po sėklelę žolių, ku
rios auga pilies sienų plyšiuo
se.

pakalnėje Liudvikas mato 
gražiai blizgančią upę ir seną 
didoką miestą, iš kurio kyla 
suodinas aimanų rūkas. O dar 
ten toliau į vakarus mato dar 
didesnę upę, ant kurios krantų 
įpusėjus graži vasara. Ten 
žmonės sušilę dirba, valo švie
žia duona kvepiančius javų 
laukus....

Liudviko širdis dar labiau 
užsidegė tėvynės ilgesiu ir 
meile! Jis visas pradėjęs dre
bėti iš ilgesio, prašo angelo 
kad neštų jį tenai kur darbš
tus Lietuviai jo broliai dirba, 
nes jis pažysta savo tėvynės 
išsiilgtus laukus....

Bet angelas jam taria, rody
damas pirštu, į dangaus pa
kraščius:

“Štai, žiūrėk, anava iš va
karų, iš pietų ir šiaurės 
kyla baisių perkūnijų 
sys!....”

Ir Liudvikas pakėlęs 
pamatė, 
besys! 
mes šiurpas.

Angelas jam pridūrė: 
“Užmerk akis, nes esi 

nas, gali mirti iš baimės....
Po valandėlės, kai Liudvi

kas atmerkė akis, pamatė jau 
tėvynės padangėje praėjusius 
debesius su baisia audra. Jau 
debesiai toli dangaus pakraš
čiuose susproginėję ir nublu
kę. žemė nuo gausaus lietaus 
visur nuostabiai atgyjanti gai
valingu pavasariškumu: visur 
skleidėsi žiedai ir žydėjo so
dai. Visur žmonės pradėjo 
n^ują, gražų gyvenimą....

Tuo tarpu angelas vėl ištie
sė savo galingus sparnus ir 
pradėjo kilti aukštyn.

Netrukus Liudvikas pasiju
to kad 
pačiame 
Amilė. 
stė....

panoro truputį atsisėsti ir pa
galvoti kurion pusėn eiti. Jai 
bežiūrint šian ir ten, pasirodė 
vienas urvas už 
nįs.

kitus švieses-
Ji pasuko juomi eiti ir 

štai dunkstelėjo iš jo toks šil
tas, malonus ir gaivinantis vė
jelis, kaip iš jos 
lies, Prancūzijos, 
kė pagunda dar 
šiuo urvu. Jai

JUOZAS PETRAITIS

APYSAKA
Patriotai, Į Philadelphijos Seimą!

Posėdžiai bus Rugsėjo 1—2, Lietuvių Muzikalėje Salėje, Tilton Steet ir Allegheny Avenue

rytų 
debe-

akis
Tai baisus buvo de- 

Jį visą nupurtė bai-

silp-
o

vėl jau randasi tame 
urve j kur jį atvedė 

Jis nubudo ir užsimą-

Vieną 
nešdama

už- 
ilgą 
ten,
ve

VIII.
dieną Amilė skubiai 
Liudvikui maistą, be- 

sislapstant nuo laukinių,
klydo. Sušilus, pavargus 
valandą bėgiojo šian ir 
jieškodama to urvo kuris 
dė pas Liudviką, bet vis nega
lėjo rasti. Pagaliau pavargus

ir

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias

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

Suv. Valstijose ir Kanadoje 
metams $5; pusei m. $2.75.

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

išsiilgtos ša- 
Ją patrau- 

paeiti toliau 
beeinant vis

darėsi šviesiau ir šviesiau, ir 
štai išgirdo šlamėjimą lapuo
tų krūmų, kurie augo prie pat 
urvo sienų. Ji išėjus nustebo, 
nes saulės šviesa jai taip mer
kė akis kad negalėjo nei mirk
telti. Viskas jai atrodė lyg iš 
mirusiųjų atsikėlusiai....

Oras buvo svaiginančiai duš- 
nus, kvepėjo įvairiaspalviais 
žiedais ir medžių žalumu. O 
visokiausių vabzdžių zurzimas 
buvo toks kad Amilei sukėlė 
baimę, nes jai atrodė kad jie 
pamatę ją nori sunaikinti, kai
po patamsių gyventoją. ...

Be vis dėlto jai širdis gar
siai mušė saldžiu gyvenimo 
gaivalingumu ir naiviu kaž 
kokios laimės prijautimu.

Tačiau ją vis traukė gryžti 
į urvus ir j ieškoti Liudviko, 
kuris alkanas laukia jos atne
šant maisto. Ji nusilaužus ke- 
lioliką šakelių ir nusiskynus 
vieną gėlę, kuri buvo labai pa
naši į baltą leliją, gryžo prie 
Liudviko. Jai urvai nuo sau
lės šviesos paregėjimo buvo 
tokie tamsus kad apsičiupinė
dama vos galėjo bepaeiti, 
užsižymėjo kelią atgal į 
nulaužtom šakelėm, kad 
nereiktų klaidžioti.

Palengva vėl ji įsižiūrėjo ir 
jau be sunkumo atrado savo 
gerai pažystamas vietas, nuo 
kurių netoli randasi tas urvas 
kuris vedė pas Liudviką.

Ji su visu mergaitės džiaug
smingumu pasakojo Liudvikui 
kaip netikėtai atrado urvą, ku
ris išėjo į orą, į laisvę.... Ir 
padavė jam tą gėlę kurią nu
skynė išėjus iš urvo.

Ludvikas, kaip mažas vai
kas, nežinojo kaip džiaugtis ir 
kaip gerajai Amilei išreikšti 
savo dėkingumą už suradimą 
išeigos iš tų tamsių urvų, ir 
už atneštą jam maistą. Jo 
sudžiuvusios rankos drebėjo 
kaip senelio, ir visas jaudino
si godžiai kvėpindamas gėlę, 
kurios stipriai saldus kvapas 
smelkėsi į jo kairiąjį šoną, 
gaivindamas ištroškusią gyve
nimo krutinę. Jo širdis smar
kiai mušė, beldėsi po krutinę, 
kaip smarkiai bėgusio, o ausy
se čypė įvairiausi sumišimo 
balsai. Akyse blizgėjo kibir
kštėlės kaip žiemos mėnesie
noje sniegas. Jam šis blizge
sys puikiai priminė Lietuvos 
žiemos gražius vakarus, ku
riais jis mėgdavo čiuožinėti 
ant užšalusio Nemuno.

Stojo jam vėl prieš akis nu
mylėta tėvynė visame savo 
grožyje žiemos rūbuose.

Bet štai vėl jam skausmin
gai pradėjo kutenti kairiąjį 
šoną ir jis papliupo baisiu ko
sėjimu. Tik po geros valan
dos jis atsigavo. Apsišluos
tęs'kruvinas lupas, pasilsėjęs 
pradėjo kalbėti, su pertrauko
mis, kaip silpnas senelis:

— Geroji Amile, žinau aš 
gerai kad tau bus labai nema
loni 
bai 
mas 
Jau 
artėja mano mirtis. Netrukus 
aš tave vieną paliksiu čia var
gti....

šie jo žodžiai Amilei atėmė 
kalbą. Ji pasikrupčiodama pra
dėjo verkti ir nesąmoningai 
sukniubo ant žemės užsigryž- 
dama į sieną. Liudvikas kaip 
tik mokėdamas ramino ją ir 
prašė kad neverktų....

Paskiau, kai Amilė apstojo 
verkus, Liudvikas maldaujan
čiai jai kalbėjo:

Ji
orą 
jau

— Visi mano jaunatvės di
dingi troškimai ir siekiai pra- < 
dingo, Amiliute, kaip mažų 1 
dienų žaidimai.... Bet vis 
tik mano idealinga širdis ne
nurimsta .... Dar trokšta kad 
po mano mirties pasaulis suži
notų kaip aš šiuose urvuose 
baisiai ilgėjausi savo brangio
sios tėvynės, kaip kentėjau... 
Kaip troškau nors bent prieš 
mirtį kartą ją pamatyti!.... 
Man rodos tėvynėje daug len
gviau butų numirti ne kaip 
čia..., Aš, kai gyvenau sa
vo brangioje tėvynėje, — pa
silsėdamas Liudvikas tęsė, — 
maniau, svajojau ir tikėjau, 
jaunatvės svaiguliui diktuo
jant, kad nuversiu kalnus, pa
saulio veidą pakeisiu savo kul
tūriniais žygiais.... Man at
rodė kad permaža tėvynės — 
reikia skristi į platųjį pasau
lį.... Ir taip jaunatvės įkar
ščio nesuvaldydamas, leidausi 
su visu pasiryžimu į tą tolimą, 
pasakišką Braziliją.... Bet 
štai jau kelyje ištiko laivo ka
tastrofa ir patekau į šį neži
nomą žemyną ar salą.... Tat, 
geroji Amile, jei tu sugryši į 
kultūringą pasaulį, paskelbk 

. tai milijonams jaunuolių kad 

. jie pasimokytų iš mano nelai- 

. mės ir neklajotų
apgavingos laimės 
Varčiau lai palieka 
nėję dirbti, kurios 
tina ir nežino kas 
vynės ilgesys.... O jei 
liautų tai turi būti labai 
gus, pinodami kad jų 
visoki dideli vargai.... 
kia juos karštas tėvynės ilge
sys, kuris kankins amžinai....

Su šiais žodžiais Liudviką 
pradėjo kankinti baisus kosu
lys. Amilė ištikro matė 
jau nebeilgos jo gyvenimo 
nos.

(Bus daugiau)

SPECIALIS KVIETIMAS PENNSYLVA
NIA LIETUVIAMS

^AS GALI DALYVAUTI

PENNSYLVUNIJOS Lietuviai patriotai tik vieni ga
li užpildyti salę kurioje įvyks Tautinės Vidurio sro

vės Seimas Philadelphijoje, sekmadienį, Rugsėjo 1, ir 
pirmadienį, Rugsėjo 2 d.

Svarbu kad plačių Philadelphijos apielinkių Lietu
viai susitarę sudarytų ekskursijas į Philadelphiją ir at
vyktų į Seimą nors pirmutinę dieną, Rugsėjo 1. Tai 
bus svarbiausia diena. Antra diena seimo bus pašvęs
ta komisijų techniškiems darbams.

Pennsylvanija yra Amerikos Lietuvių išeivijos kul
tūros kilimo ir tautinio veikimo lopšinė.

Philadelphija yra lopšys kur užgimė Amerikos Lai
svė —- kur paskelbta Suvienytų Valstijų Nepriklauso
mybė!

Taipgi kviečiami ir raginami dalyvauti visų rytinių 
valstijų Lietuviai veikėjai kuriuos tik šios žinios pa
siekia.

Draugijų, klubų, chorų, kuopų, moterų organizaci
jų seni veteranai darbuotojai ir jauni vyrai ir moterys 
raginami, kviečiami pribūti į šį Seimą.

po pasaulį 
j ieškodami, 
savo tėvy- 
jie neįver
tai yra tė- 

ir ke- 
atsar- 
laukia 

Lau-

kad 
die-

au- 
uo- 
rie-

• LEBANO Respublikoje 
ga tokia avių veislė kurių 
degos yra tokios didelės ir 
bios kad toms uodegoms vežti
avims pritaisyta ratukai. Tų 
uodegų nubalai avims teikia 
energiją tuo laiku kai natura- 
lio maisto ištekliai sumažėja.

• PIRMUTINIS laikraštis iš
leistas Europoje sakoma buvo 
parduotas Paryžiuje Kolumbo 
laikais, 1494 metais, laike įta
kų karo tą metą. Tas laikraš
tis sustojo ėjęs 1495 metais. 
Jis randamas viešame knygy
ne Nantes, Prancūzijoje.

GALUTINIS PRANEŠIMAS APIE 
TAUTINĮ SEIMĄ

Tautininkų Vidurinės Sro
vės Seimas įvyksta RUGSĖJO 
1 ir 2 dienas, LIETUVIŲ MU
ZIKALĖJE Salėje, Tilton St. 
ir Allegheny Ave., Philadelphi
joje. Pradžia 1:00 vai. po pie
tų.

Seimo dalyviams į 
pribuvus, kuriems bus 
las, patariama apsistoti 
čiuose viešbučiuose:

Hotel Lorraine, Broad ir 
Fairmount Ave., arba, Majes
tic Hotel, Broad ir Girrard av.

Iš Seim o iniciatorių pusės 
visas preliminarinis darbas 
dirbama geriausia kaip yra 
galima, ir norima kad Seimas 
butų našus tautos laisvinimo

Seimą 
reika- 
sekan-

SEIMO TIKSLAS
Seime bus apkalbama Lietuvos nepriklausomybės 

gelbėjimo akcija;
Finansavimas kovos už Lietuvos nepriklausomybę 

ir Lietuviškos propagandos palaikymas Amerikoje ir vi
sose kitose šalyse.

Tautinės srovės draugijų, organizacijų jungimas į 
vieną galingą Centrą tautinės akcijos sustiprinimui.

Tautinės srovės draugijų, organizacijų ir įstaigų 
palaikymas ir auginimas;

Lietuvių jaunimo tautinio auklėjimo klausimas;
Rėmimas Lietuvių einančių į Amerikos politiką;
Rėmimas ir platinimas tautinės spaudos.
Prie to visa eilė kitų musų gyvenimą liečiančių 

klausimų, kurie Seime bus sumanyti ir iškelti.

SVEIKINIMAI IR AUKOS
Kurie veikėjai negali į Seimą pribūti prašomi pri

siųsti savo sveikinimus ir auką Tautinės srovės suvie
nyto darbo pradžiai, arba didesnes aukas Lietuvos ne
priklausomybės atkovojimo rėmimui.

Aukas siųsti šiuo antrašu:

Lithuanian National Convention
Tilton St. ir Allegheny Ave. Philadelphia, Pa.

ATEIVIU REGISTRĄ 
CIJA

ši mano žinia, bet tave la- 
brangindamas ir gerbda- 
vis tik turiu pasakyti.... 
artėja, dideliais šuoliais

• Iš AMERIKOS 32 prezi
dentų, 23 buvo advokatai. Vie
nas plantacijos savininkas, vie
nas ūkininkas, du buvo kariai, 
vienas siuvėjas, vienas publi- 
cistas-laikraščio leidėjas, vie
nas mokslininkas, vienas re
daktorius, ir vienas inžinie
rius.

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:

• BILIETUS 
ir kitokius.

PLAKATUS 
LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai.
• Darbą Atliekam • 

G “
t G

G

Suv. Valstijų Kongreso Ak
tu, visi svetimšaliai kurie nėra 
Amerikos piliečiais, nuo 14 
metų amžiaus aukštyn, priva
lo atlikti 
travimo 
tradienį, 
baigsis 
26 d.

Kurie 
nesnius 
tur negu šioje šalyje, tuos vai
kus jie užregistruos patys, vai
kams nereikės daryti pirštų 
nuospaudų.

Visi Lietuviai kurie neturi 
antrų pilietybės popierų, nors 
jau turi pirmas, privalo atlik
ti registravimąsi, ir neatidė
liojant, nes laikas greitai pra
bėgs ir galit pasijusti likę ne
užsiregistravę paskirtu laiku, 
ir pakliusit po didele bausme.

ATEIVIAI BUS ŠAUKIAMI 
ALFABETIŠKAI

Padaryta patvarkymas re
gistraciją pravesti šaukiant 
užsiregistruoti sulyg pirmos 
pavardės raidės: kurių pavar
dė prasideda su A tie turės ei
ti registruotis 
taip toliau.

Registravimas 
mas pašte arba 
se.

i registraciją. Regis- 
darbas prasidės an- 
Rugpjučio-Aug. 27 ir 

po Kalėdų, Gruodžio

tėvai turi vaikus jau-
14 metų, gimusius ki-

pirmiausia, ir

KOKIE KLAUSIMAI REI
KĖS ATSAKYTI

Registracijos blanko je viso 
randasi 15 klausimų su prie- 
diniais paaiškinimais, štai tie 
klausimai:

Vardas, pavardė, kokiu var
du įvažiavęs į Ameriką, kokiu 
kitu vardu vadinaisi; adresas; 
gimimo diena ir vieta (šalį^), 
kokios šalies pilietis (atsaky
kit: LITHUANIAN); vedęs ar 
ne; kokios rasės (baltos), auk
štis. svoris ir tt.

Kada atvykęs ir per kur į 
Ameriką (kaip imigrantas, ar 
darbininkas, ar slaptai); jeigu 
daugiau negu kartą atvykęs į 
šią šalį ir tą reikia pasakyti.

Po to seka klausimas kiek 
metų Amerikoje išgyvenęs ir 
ar manai čia visada gyventi; 
užsiėmimas, darbo vieta, arba 
biznis, priklausymas prie or
ganizacijų per 5 metus; ar 
tarnavęs kokioje kariuomenė
je; kada išsiėmęs pirmas ar 
padavęs prašymą antroms pi
lietybės popieroms; kokius gi
mines Amerikoje turi; vaikų 
skaičius; ar buvęs 
tuotas, apkaltintas 
ir už ką.

15-tas klausimas
klausei per 5 pastarus metus 
prie kokių nors organizacijų 
kurios dirba svetimos šalies 
ar kitos valdžios naudai.

Paskaitę šiuos klausimus, 
svarbesnius jų užsirašykit ir 
nusineškit gatavai į registra
cijos punktą, kad paskui nesi- 
maišytumet ir nesuklystumet.

Registracijos blankas galė
sit gauti parsinešti namon, jas 
išpildyti, ir nunešus atgal į 
paskirtą vietą bus padaryta 
jūsų pirštų nuospaudos.

kada areš- 
ar baustas

yra ar pri-

atžvilgiu, ir kad butų apteik
tas per visus seimo dalyvius 
naujas kelias Amerikos Lietu
viams. Kad tautininkai butų 
sukonsoliduoti, statydami tau
tos reikalus pirmoje vietoje, ir 
po šiuo pagrindiniu siekiu ko
ordinuotų visus kitus savo 
veiksmus. Tik šitaip einant 
atsieksim kilnių tikslų ir vai
singo darbo. Todėl prašome 
visus organizacijų, draugijų 
bei klubų atstovus, ir pavie
nius veikėjus ruoštis į TAU
TININKŲ SEIMĄ, 
kilnių tikslų.

Amerikos Rytų
Veikėjų

J. Sagys, Pirmininkas.

sukuriĄiui

Tautininkų 
Centras.

DAVEY PARAŠĖ BRICKER
Jei Taip Galima Sakyt Meilišką (?) Laišką

rinkimuose:

PASTABA: Martin L. Davey, Demokratų kandida
tas į Ohio Valstijos Gubernatorius, pasiuntė sekančio 
turinio laišką Gubernatoriui Jolm Bricker, savo Repub- 
likonui oponentui Lapkričio

August 2, 1940. 
Governor John W. Bricker, 
Columbus, Ohio.
Gerbiamas Tamsta:

Jei musų informacija teisinga, ir 
ji rodos tokia yra, jūsų Industrial 
Relations Direktorius yra prasižen
gęs prieš įstatymus, kaip sekanti 
incidentai parodo.

Prieš vidurį Birželio mėnesio, 
jis sukvietė į Columbus visus savo 
Departmento tarnautojus, neva šta
bo susirinkimui. Tas susirinkimas 
laikytas Saite Office Building 10 
vai. ryto. Direktorius Strain pasi
rodė sueigoje ir kalbėjo tik kelias 
minutas, beveik nieko neužsiminda
mas apie Departmento darbus.

Jis kalbėjo sekančiai, “Aš esu 
surūpintas šiais rinkimais ir laimė
jimu Gubernatoriaus Bricker rinki
mų. Aš taipgi renku aukas. Jei 
kuriam iš jūsų nepatinka ši admi
nistracija, aš jums palengvinsiu iš 
tarnybos pasitraukti. Dabar galit 
gryžti į savo Divizijos raštinę ir 
apkalbėkit reikalus su savo Vadu.”

Daugybė tų tarnautojų yra Civi
linės Tarnybos ribose. Tamsta ži
nai, arba turėtum žinoti, kokie yra 
tuo atžvilgiu įstatymai, nors tam
sta dėjai pastangas pravesti kokį 
plyšį panaikinti jų reikšmingumą.

Tas Direktorius įsakė kad daly
vautų visi iki vienam. Visi tarnau
tojai išpildė įsakymą ir nuėjo į Di
vizijos raštinę. Ten juos, po vieną 
iškamantinėjo. Jiems buvo įsakyta 
kiek kuris turi aukoti tamstos rin
kimų vajui. Paskui gi buvo patik
rinta kiekvienas ar jie užmokėjo. 
Tas neva štabo susirinkimas netu
rėjo jokios reikšmės. Visi tie tar
nautojai buvo pašaukti į Columbus 
atkakliam privertimui mokėti rinki
mų duokles.

Taip pat bloga, kad Valstija bu
vo priversta užmokėti keliones 481 
asmenų, ir jų buvimą dvi dienas 
Columbus mieste. Jūsų Direktorius 
išreikalavo iš Valstijos Iždo suvirš 
$5,000.00, prigulinčių Ohio taksų 
mokėtojams, tikslu išgauti tarnau
tojų aukas į vajaus fondą. Ar tai 
ne reikalas Gubernatoriui pasiaiš
kinti apie tai, kuomet jis taip gar
siai kalba apie ekonomiją?

Be abejo tamsta atmeni tą ne
padorų “terliojimo” vajų kokis bu
vo vedamas prieš mus 1938 metais, 
del valstijos tarnautojų prisidėji
mo aukomis prie vajaus. Tamsta 
tikrai turi atsiminti, nes pats buvai 
dalimi tos “terliojimo” konspiraci
jos.

Bet tada buvo didelis skirtumas: 
mes įsakėm savo žmonėms, didžiau
siu atsargumu, neprašyti aukų iš 
Civilės Tarnybos darbininkų. Ne
žiūrint to, “terliojimo” vajus buvo 
varomas pirmyn. Daug mėnesių po 
to, apkaltintieji buvo pripažinti ne
kaltais.

Bet jūsų atsitikime, jūsų Direk
torius Industrialių Santikių panie
kino įstatymus ir nedarė 
imčių Civilinės Tarnybos 
jams.

Mes taipgi įsakėm savo 
neprašyti aukų iš prastai 
mų darbininkų, tokių kaip 
prie kelių taisymo. T' 
kad jūsų žmonės verčia tuos bied- 
nus vieškelių darbininkus mokėti 
lygiai su visais.

Taigi, mano brangus Gubernato
riau, kuomet tamsta kandidatavai 
1938 metais, tamsta darei prižadus 
kaip teisingai prisilaikysi įstatymų!

Ar tamsta nežadėjai savo hipo-

jokių iš- 
tarnauto-

žmonėms 
apmoka- 

dirbančių 
Mes gi žinom

Martin L. Davey

įkarščiu kad apsaugosi Ci-

visu nuduotu prakil-

kritišku 
vilinės Tarnybos neliečiamybę? Ar 
neprižadėjai, 
numu, kad padarysi galą aukų tu
pimą iš valstijos tarnautojų? Tiesa, 
juk skelbei kad visus prasižengėlius 
uždarysi kalėjiman! Na, taigi, ma
no brangus Gubernatoriau, ką tam
sta patraukei atsakomybėn ? 
sakymas—nieką.

Tamsta dalyvavai nešvarioj “ter- 
liojimo” kampanijoj prieš mano ad
ministraciją. Tą darei pavidale že
mos purvinos politikos. Koks tam
sta pasirodei šventvagiškas nuda- 
vikas! Kaip mažas vaikas tamsta 
sakei kad kitas vaikas yra negeras, 
bet pats tapai sugautas įkišęs savo 
nagus į grietinę.

Ką tamsta pasakysi apie save, 
mano brangus Gubernatoriau? Jei 
tamsta neturi sąžinės, tačiau gal 
baimė gali tamstą prie ko nors pri
vesti. Kuomet tamsta užbaigsi ši
tą, mes turim kitus dalykus patiek
ti Jūsų Ekscelencijos dėmesiui.

Su pagarba,
(Pasirašo) Martin L. Davey. 

MLD:CC.

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

At-

Duok žmogui šviesą — jis pats' 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą.

SKAITYKIT 
ir GARSINKITES 

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

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

CEDAR POINT
bus atlieka- 

pašto skyriuo- 
Skyriai bus atdari iki 10 

vai. vakare, kad dirbantieji tu
rėtų progą nesugaištant iš dar
bo atlikti užsiregistravimą.

Registruotis reikia vyrams 
ir moterims.

Už registravimą nėra jokio 
mokesčio, todėl nesiduokit ko
kiam nors apgavikui išvilioti 
iš jūsų pinigus neva už atliki
mą registracijos už jus. Re
gistraciją turi atlikti kiekvie
nas pats už save.
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6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

o/t
THE FINEST VACATION RESORT ON THE
CHEAT LAKES. • Seven miles of superb, sandy 
beach. • One thousand cool, ouiside rooms at HOTEL 
BREAKERS. Moderaie rates. Excellent meals and service.
All Sports. Many new attractions, including Dancing 
to Famous Bands in beautiful new ballroom.
• Easy to Reach, via U. S. Route 6, Ohio 2, midway 
between Cleveland and Toledo. Rail or bus io 
Sandusky. Steamers from Detroit and Cleveland.

OPEN June 8 to September 2 
Ask for folder.

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE
SANDUSKY, OHIO
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Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor

Dienos Klausimais
•820 Superior Are, Cleveland, Ohio

AMERIKOS Lietuvių vidurinės-įautinės srovės stipri- 
** nimui ir tautinei akcijai padidinti vidurinės srovės 
veikėjų Seimas buvo numatytas dar prieš nelaimingus 
įvykius Lietuvoje. Seimas buvo sumanytas sustiprini
mui vidurio srovės Amerikos Lietuvių išeivių gyvenimo 
lygsvarai palaikyti, tautinę idėją pastatyti ant aukštes
nio laipsnio.

Dabar, Lietuvai patekus po svetimų despotų okupa
cija, Vidurio Srovės Seimas tapo dar svarbesniu — ir 
tautinė srovė, galėdama šiuo momentu tokiame Seime 
dalyvauti, savo balsą ir pirštą prie didelio Lietuvos ne
priklausomybės atsteigimo kovų pridėti, privalo spar
čiau ir nuoširdžiau į Seimą rengtis.

Be Lietuvos reikalų, juk turim ir kitų mums būti
nų darbų, be kurių silpna vidurio srovė ir kenčia Lietu
vių išeivija.

Taigi, kiekvienas patriotas Lietuvis raginamas va
žiuoti į Seimą Philadelphijoje, Rugsėjo 1—2 dd.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

yjIENAS Lietuvos kunigas, paskiausia siuntęs Dirvos 
* agentūrai tam tikrą dokumentą, prie jo pridėjo ši

tokį trumpą raštelį:
“Melskitės už Lietuvą ir už save. Laikai bai

sus ir žmonių jiegos nebepajiegia išsigelbėti.”
Tas raštelis išsiųstas iš Lietuvos Birželio 25 dieną— 

jau kaip apie desėtką dienų į Lietuvą įsiveržus raudo
noji armija musų tėvynę okupavo ir komunistai pradė
jo vykdyti savo tvarką. Matyt, laiškelis dar per komu
nistų cenzūrą praspruko.

AMERIKOJE šalies ginklavimo reikalas eina vėžio 
• žingsniu: nors pinigų ir butų tą programą vykdyti, 
tačiau visas darbas užkliuvo kuomet valdžia susidūrė su 
išdirbėtais. Jie dabai- išdirba paprastas gyvenimui kas
dienines reikmenis. Tam paruošta jų mašinos. Kariš
kas reikmenis gaminti reikalinga naujų pasiruošimų ir 
pinigų jiems įrengti. Čia demokratija kaip tik ir truk
do: kas Amerikoje yra toks galingas — neišimant pa
ties prezidento — kuris galėtų priversti vieną kokį iš- 
dirbėją apleisti savo reguliavę gamybos šaką ir im
tis gaminti kariškas mašinas? Niekas. Dirbtuvės sa
vininkas pareikalauja kad valdžia atlygintų už tuos ka
riškiems dalykams pirkti įrengimus. Jie jam bus ne
reikalingi kaip greit valdžios užsakymai baigsis. Be to, 
išdirbystės rūpinasi ar valdžia labai taksuos jų gauna
mas iš valdžios užsakymų ineigas. Apsiskaito kad be 
užtikrinimo iš valdžios pusės dirbtuvei neapsimoka nau
jas mašinerijas pirkti, ir darbai trukdomų nors Hitle
ris gali už kelių savaičių ir Amerikai į duris pabelsti.

Kas kita pas Hitlerį, kas kita kitose šalyse 'kur de
mokratijos skraiste niekas nesidangstė. Paveizdan Vo
kietijoje: ten visos karui reikalingos įmonės tapo paim
ta į valdžios kontrolę, viskas sumilitarizuota, karo reik
menų gamyba pastatyta pirmoje vietoje; dar draudimo 
laikais, Vokiečiai slapta gaminosi ginklus, giriose už
tvertuose plotuose, kurie išrodė nekalti, lyg laukiniams 
žvėreliams apsaugoti plotai. Kada prireikė pinigų, Vo
kiečiai aptaksavo visus Vokietijos Žydus. Vokietija pa
siruošė karui pilniausioje prasmėje. Ten nebuvo klau
simo kas norės ar nenorės ką gaminti.

Prancūzija gi vargo su savo demokratija, vargo ir 
Anglija, parliamentarinių taisyklių prisilaikydama. Ir 
kas atsitiko su jomis šiądien?

•

,TZ AIP Vokiečių numatyta, jei jie visko laikysis sulyg 
•* * savo nustatytos tvarkos, iki Rugsėjo 15 dienos Ang
lai gali būti sumušti ir Vokiečių įsiviešpatavimas įvyk
tų pilnoje prasmėje. Iki Rugsėjo 15 dienos jurų vande
nų pakilimai apie Angliją bus kaip tik patogiausi ir jie 
pasitarnaus Anglijos užpuolimui vandenais, pasekant, 
didelius veiksmus ore.

Milijonai Anglų laukia kas dėsis ir kokia pražūtis 
sutiks juos. Šimtai tūkstančių jų tikisi žūti, kiti šimtai 
tūkstančių bus sužeisti, o jų šeimoms liks liudesis, ai
manos ir vergija.

Kurioje pusėje bus karo persvyra — ar Vokiečiai 
išeis pergalėtojais ir Britų užpuolime, parodys trumpa 
ateitis.
hk. lt jK" <1
VOKIEČIŲ propaganda rodos apėmus visą pasaulį — 
v jų šnipų, ir propagandos agentų, ir* kurstytojų ir 

gabių diplomatų, visur pilna. Vokiečiai tuo budu dirba, 
jų kovos budai ir priemonės yra visokios ir lygiai taip 
geros.

Tarp slaptų "penktos kolunmos” darbininkų, šnipų, 
propagandos skleidėjų, ir tų vyrų kurie atvirai kovoja 
karo lauke pas Vokiečius skirtumo nėra. Jie šnipinėji
mams ir propagandai skiria milžiniškas sumas, kaip ir 
karškos mašinos išlaikymui. Koks skirtumas ar karei
vis užmušamas ar paimamas nelaisvėn karo laifke, ar 
šnipas, kuris dirba kitoje šalyje savo darbą, ir pakliūva 
į kalėjimą ar buna sušaudytas? Ir tiems ir tiems įsa
kyta dirbti savo darbą — dirbti, laimėti, ir kovoje žūti, 
arba už šnipinėjimą pakliūti mirčiai ar nelaisvėn.

•
• NAUJOJOJ MEKSIKOJ, vienoje iš pietvakarinių Suv. 

Valstijų teritorijų, iš taip vadinamų Carlsbado Urvų kasdien 
temstant išskrenda milijonai šikšnosparnių pasirinkti sau mais
to. Vienos nakties laiku jie suryja apie 12 tonų visokių vaba
lų, kurie kenksmingi laukams. Tuo budu sutaupoma daugybė 
derliaus, kuris butų sunaikintas.

Kas Teisybė, tas Juoda
Dabartinė Lietuva, sakoma, 

yra “Darbo Lietuva”. Ji yra 
Sovietijos respublikų sąjungos 
“nepriklausoma” dalis, kurio
je, pasak musų bolševikų spau
dos, “tautinė Lietuvių kultūra 
visokiariopai užtikrinta”.

Maskvos Pravda tvirtina kad 
vyraujanti kalba bus Lietuviš
ka. Pirmesnės Nepriklausomo
je Lietuvoje valdžios buvusios 
“buržuazinės”. Dabartinė val
džia esanti “Lietuvos darbo 
žmonių” valdžia, kuri jau spė
jus (kaip bolševikų Vilnis tik
rina), “žmones įtikinti kad iš
tikimai stovi jų sargyboje”. Ir 
štai kuriuo budu “įtikino”.

Pirmiausia, seimas paskelbė 
žemės nacionalizaciją. Niekas 
Lietuvoje negalės turėti dau
giau 30 hektarų žemės. Per
viršis bus atimamas ir padė
tas žemės Fonde, iš kurio bus 
daloma 30 hektarų didumo 
ūkiai bežemiams. Kaip žino
ma, ir “buržuazinės” Lietuvos 
valdžios rūpinosi žemės refor
ma. Bet žemės jos nenaciona
lizavo. Jos pripažino žemės 
privatinės nuosavybės princi
pą. Jos sakė, ką Lietuvis dar
bo žmogus gavo tas turi būti 
jo, o ne valdžios. Be to, jos 
ūkio didumą nustatė į 70 ha, 
o pavyzdingiems ūkiams leido 
turėti net po 150 ha.

Nors toje “buržuazinėje” že
mės reformoje buvo trukumų,

*
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i bet nėra jokio abejojimo, ji 
pilnai atitiko Lietuvos darbo 
žmonių, valstiečių troškimus.

Todėl komunistų seimas, ku
ris žemę iš privatinės nuosa
vybės išėmė ir paskelbė ją 
esant nacionalizuota, pasielgė 
ne Lietuvos darbo žmonių rei
kalus saugodamas, šiądien dar 
paliekama 30 hektarų, bet ry
toj gali ir tie Tegališkai” būti 
atimti, ir Lietuvos valstiečiai 
priversti dftfis į kolhozus. Į 
tuos kolhozus nenorėjo eiti nei 
Rusijos valstiečiai. Stalinas 
juos badu, ištrėmimais ir su
šaudymais privertė eiti, nes to 
buk reikalavo 
munizmo teorija, 
būti privatinėje 
net ją dirbančių

Bet kada šitas pareiškiama 
musų laisvoje spaudoje, tai ko
munistų laikraščiai sušunka: 

j “Čią šmeižiama ir juodinama 
Lietuvos valdžia!” Kas kaltas 
kad teisingas tos valdžios dar
bų atpasakojimas daro ją ‘juo
da’ ir ‘šmeižimo’ verta? Nie
kas kitas kaip Maskvos ranka, 
kuri verčia savo pastumdėlius 
Kaune daryti ne ką Lietuvos 
darbo žmonės nori, bet ką Mas
kvos saugumo interesai 
lauja.

socializmo-ko- 
žemė negali 
nuosavybėje 

luomo.

rei ka-

nesu-

M. Springborn

(Tęsinys iš pereito nr.)

Prūsu Sukilėlis

iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 13-to 

šimtmečio pradžioje

Gucė išdidžiai atmetė galvą.
— Aš esu bajoro duktė; namie aš galiu

NAUJOJI GADYNĖ 
pratus dalyko bara Dirvą už 
pasakymą apie Sovietų Socia
listinės Respublikos tvarką.

Dirvoj buvo pasakyta: ‘Tai 
socializmas, tai komunizmas— 
tai sugrąžinimas barbarų ga
dynės

N. Gadynė sako: “Kam čia 
‘Dirva’ užsimanė kalbėti apie 
socializmą, ji pati turbut ne
galėtų išaiškinti.”

Tai tau ir buvę komunistai, 
tai tau ir buvę sklokininkai — 
tai tau ir cicilikai!

Nežino kad 
rija vadinama 
vietų Sąjunga, 
lizmo šalis” ir

Maskvos impe- 
Socialistine So- 
“Laisva Socia- 

pan.

VILNIUS
(Eilės rašytos pirm Lietuvos užgrobimo) 
Kur kalnai ir upės Vilniaus miestą puošia, 
Mus didvyriai ilsis ten Rasų kapuose. 
Ten prabočiai musų laimingai gyveno, 
Vaidilutės ugnį šventąją kūreno.
Apaštalai Lenkų Vilniun įsibriovę, 
Ugnį užgesino, aukurus išgriovė.
Sunaikino garsią perkūno žinyčių, 
Toj vietoj pastatė krikščionių bažnyčią.
Bet jiems ne tikyba — rūpėjo Lenkija, 
Žadėdami dangų, įvedė vergiją....
Kai Krivių-Krivaitis laužo liepsnoj degė, 
Sunkią vargo dalį Praamžius mum skyrė.
Išnyko vaidilos, ąžuolai šventi, 
Paliko čia liūdna ir sunku gyventi.
Tada čia Lietuviai daug vargo, kentėjo, 
Kunigams ir ponams jie baudžiavą ėjo.
Kovose del laisvės mus brolių daug žuvo, 
Jų krauju dirvonai raudonai pasriuvo.
Daug skriaudų patyrę del Lenkų sauvalės, 
Šiądien jau sulaukėm vėl Samsono galės.
Ir kuriam rytojų sau šviesų ir gražų, 
Kuris ikšiol rodės kai kam tik miražu!
Vilnius vėl jau musų! Ne Lenkijos ponų, 
Patys jie pateko vergais Teutonų.
Sveikos, Vilniaus sesės! Sveiki, Vilniaus 

broliai!
Jus laisvės gynėjai, garbingi drąsuoliai. 
Laimingai gyvenkit po daug kovų žygių, 
Nusipelnę garbę ir vardą karžygių.

Šiauliąi. Jonas Orinius.

Iš PĘTRO VAIČIŪNO EILIŲ
Akys — saulių milijonai 
pažiurėjo į akis.
Išsisklaistę klaikus monai: 
tiesa tiesą pasakys, 
mirę žodžiai vėl atbus.
Jei ranka suspaus dar ranką, 
akys ašarą išbers, 
Ir pamiršę^ sapną menką, 
širdys — 'džiaukimės pratars, 
Kaip danguj, taip žemėj bus.

liuobti gyvulius ir prižiūrėti namus, bet sveti
mo merga aš nebusiu!

— Tu esi paika. Gali dar džiaugtis kad 
neužrakino tamsioj kamaroj.

— Ar tave vertė sunkius darbus dirbti 
pas mus laisvas vaikštinėjai?

— Ne, bet aš stengiausi pagelbėti kur 
vau reikalingas. Taip ir tu turi elgtis.

Gucė susijuokė.
— Tu vis dar toks pat ir gali protingai 

kalbėti.
— Del ko aš turėčiau kitokis būti? Dar 

kartą klausiu: ką tu veiki šiuose rūmuose? Mo
terims čia draudžiama vaikščioti.

— To nežinojau; aš greit iš čia išsinešiu. 
Atėjau pas tave.

— Pas mane? — Klauzas pagalvojo apie 
Nomedą ir stąiga paraudo. — Ką nori pasakyti?

— Mažai. Aš tenorėjąu paklausti ar su- 
gryžus namon galiu pasveikinti Nomedą?

— Ar tu tikiesi greit laisva būti?
— Anksčiau ar vėliau, visvien. Aš norė

jau klausti ar tu dar atsimeni Nomedą. Ji te
begyvena pas tėvą ir žada tapti vaidilute. Ji 
retai kalba apie tave, bet aš žinau kad dažnai 
atsinena. Tavo kambaris dar stovi nepaliestas. 
Be Nomedos niekas neturi teisės peržengti jos 
slenksčio.

Klauzas nusisuko ir žiurėjo pro langą; jo 
krūtinė staigiai kilnojosi. Kaip kokia gundyto
ja stovėjo prieš jį raudonplaukė mpteris.

— Gana, — tarė jis trumpai, — pasakyk 
jai, kai pamatysi, kad šventai laikau savo pa
žadą.

Gucei nesirengiant eiti, jis tarė draugiškai:
— Kaip tu patekai pejąisvėn? Juk tavo 

tėviškė toli nuo šių vietų.
— Aš viešėjau pas savo vyro, Symekos, 

seserį; jai gimė pirmasis vaikas, ir mes, mote
rys, norėjome tą įvykį paminėti vienos, nes vy
rai karan išjojo. Tuomet atsibastė jūsų rite
riai ir suėmė rųane. Dabar mano kūdikis 
našlaičiu.

Pašnekesys vis labiąu jaudino Klauzą:
— Gal but tave greit paleis, — tarė 

guosdamas raudonplaukę. — O dabar eik žemyn 
ir buk pas moteris. Bus negerai jei tave čia 
kas vėl suras.

Pagaliau ji išėjo. Jai nespėjus nulipti laip
tais, atėjo baudžiauninkas. Jis jieškojo Klau
zo. Nepatikimai jis žiurėjo į nueinančią mote
rį, o paskui į riterį.

— Aš radau šią moterį viršuje, — tarė ra
miai Klduzas. — Eik ir pasirūpink kad ją palik
tų su moterimis.

Kitą dieną senasis riteris, Konradas ir 
Klauzas pusryčiavo refektoriume. Inėjo tas pats 
baudžiauninkas ir pranešė kad belaisvė jau din
gus, jos visur jįeškoję, bet neradę jokių pėdsa
kų ir reikią manyti kad ji pabėgo nakčia. Nu
sigandęs Klauzas pašoko ant kojų.

— Symekos žmona pabėgo?! —
— Mums reikia griebtis griežtesnių

Bet Konradas paliko ramus.
— Tegul ji bėga, — tarė senis; 

veiksirųe su jauna moterimi pilyje?
— Aš gi turėjau pranešti, — 

baudžiauninkas ir nuėjo.
Klauzas negalėjo taip greitai nurimti.
— Jus galit būti tikri kad ji mums visiems 

primelavo, — tarė jis susijaudinęs, — savo ne
teisingais parodymais ji pakurstė komtūrą į žy
gį. Dabar ji gerai žino kad musų pilis tuščia. 
Gryžus namon, ji sukels Prusus ir sukurstys 
pulti mus.

Nors riteris Konradas nenorėjo pasitikėti 
savo brolio samprotavimams, bet jis visais bu
dais padėjo Klauzui ruoštis atremti staigų puo
limą. Didesnė pilies dalis buvo statyta iš me
džio, tik vienas akmeninis bokštas riogsojo 
kampe. Todėl jis visa sunešė į šį bokštelį, nes 
iš kitų vietų buvo neįmanoma priešintis puoli
kams. Stropiai buvo skirstomos sargybos, o 
pats Klauzas, vidujinio neriųio blaškomas, vaik
štinėjo pilyje žiūrėdamas tvarkos.

Diena ir naktis praėjo be įvykių, žmonės 
net ėmė juoktis del Klauzo baikštumo, sakyda
mi kad įiteris drebąs kai visoj Natangu žemėje 
nėra nei vieno kareivio. Taip pat plito kalbos 
kad visa tai esą akių dūmimas. Klauzas pats 
padėjęs jaunai Prūsei belaisvei pabėgti ir da
bar norys tai nuslėpti savo nereikalingais pasi
ruošimais. Klauzas savo ausim tai išgirdo jr 
jo kraujas šoko į veidą. Ir kita diena buvo be 
permainų; tik į vakarą akiratyje pasmilko de- 

| besys dulkių.
Visi piliečiai susirinko į bokštą ir neramiai 

įžiūrėjo į tolį. Debesys vis labiau ir labiau ar-

tėjo- vakaro saulėje sublizgo ginklai. praJ 
je spėkoj0 ar tai negryžta maršalo pulkas, J 
visi netrukus įsitikino kad į pilį artinasi P1J 
būriai. Tie kurie anksčiau tyčiojosi iš Kiaul 
dabar droviai nutilo.

Riteris Konradas, būdamas seniausias, •'—-------RUOKIS J

ėmė komandą ir ramiai bei griežtai siuntini 
karius į paskirtas vietas.

kai

bu

liko

jis,

sušuko jis. 
priemonių.

— ką mes

subambėjo

karius į paskirtas vietas.
Nutarė, kiek galint, ginti pilį. Sutemo. \ 

kantrus ir bailus piliečiai laukė rytojaus. yB 
nas baudžiauninkas pasiūlė pasinaudoti tarnB 
ir valtimis per'Mares bėgti į Karaliaučių. pB 
visvien žus liepsnose. Bet Konradas ir Kia J 
piktai atmetė tokį pasiūlymą. Nutarė pasiB 
ti maršalui Holdenštetiečiui žinią apie pavoB

Tam buvo parinktas vienas kareivis, B 
nas, drąsus vaikinas; virve jį nuleido žemyn B 
pilies, ir jis, pasinaudodamas tamsa, dingo. B 
si piliečiai pastatę ausis klausėsi kiekvieno g-B 
so.

Arčiau ir arčiau slinko priešo eilės, bet I 
visko buvo matyt kad Prusai pasiryžo nelaukti 
pulti pilį, nes nebuvo girdėti trukšmo, nei žinl 
snių.

Konradas su Klauzu stovėjo greta vieni 
antro ir žiurėjo ton pusėn kur dingo nuleistas] 
karys, šmėkštelėjo šešėlis pro krumus ir vii 
kas nutilo, nurimo.

— Jei pavyks jam kelionė ir jis pasiell 
komtūrą, tai iki ateinančio vakaro sulauksiu! 
pagalbos, — tyliai tarė Klauzas.

— Iki to ląiko pilis gal jau bus liepsnose,-B 
suniukęs atsakė Konradas.

Greit praslinko trumpa vasaros naktis; jai 
dįenelei dienoj.ant visi pamatė kad baimė nebil 
vę perdėtą. Iš visų keturių p.usių priešo buri! 
siautė pilį. Ir vos tik pirmiems saulės spindi! 
liams suspindėjus, pilies vartai subraškėjo nu| 
akmens kurį paleido 
tas siautimo bokštų, 
ožiai ir kopėčios jau 
visų pusių prasidėjo 
apsiaustieji. Atrodė 
jų jiegas. Nepailstamiausias buvo Klauzas; jiM 
bėginėjo patarimų pas Konradą, ragino kareB 
vįus ir rodė pavyzdį, žodžiu, Klauzas buvo tefl 
kur kildavo didžiausias pavojus.

Riteriai stengėsi rodyti kad pilis pilna įguB 
los kareivių, bet tuo budu neilgai ąpgaudinėsB 
priešą. Gynėjai liovėsi šaudę, nes turėjo gesinH 
ti ugnį, nes Prusai ugnį leisdami buvo padegB 
pilį keliose vietose ir liepsnos jau laižė rąstus!

— Greit neturėsime ir vandens, — tari 
Klauzas. — Be to, saulė dai’ taip negailestingi'] 
kepina; viskas išdžiuvo it pelenai.

Konradas linkterėjo galvą ir paklausė:
— Ar tu pažysti priešų vadą?
— Tai Herkus Mantas. Aš jau šįryt paži] 

nau jo vėliavą ir jį patį pastebėjau; ten jis -] 
visos kariuomenės priešakyje.

Klauzas žinojo .kad Prūsų kunigaikštis ve
da Natangų pulkus, bet jis iki šiol tylėjo, neini 
rėdamas ištarti vaugaus vardo ir gąsdinti save 
rėdamas ištarti baugaus vardo ir gąsdinti save 
mėginti jiegas kovoje su šiuo vyru; su juo susi
grumti buvo Klauzo svajonė.

Tuo tarpu orą sudrebino trenksmas pilies 
vartuose ir Klauzas nusiskubino į pavojaus viii 
tą. Galingomis svirtimis priešai daužė vartn'l 
Iš viršaus buvo svaidomi akiųenys ir jietys anl 
puolikų galvų, bet ąžuolinės vartų lentos negal 
Įėjo ilgai atlaikyti smarkių smūgių. Iš oro PU1 
sės sugriaudė Herkaus Manto balsas:

— čia, Symeka, prie vartų, — ir pilies g) l 
nėjai pamatė patį Mantą, bėgantį į vartus.

Riteris Konradas išgirdo po savo koje^l 
traškėjimą: kiekvieną akimirką jie gali žūti. |

Karštuoliai nenorėjo pasiduoti, bet už "I 
sušuko pergalės ša.uksjnas; kitoje vietoje Pr'l 
šas perlipo pilies sieną. Visi piliečiai subėgo ii 
bokštą, kur negręsė gaisras.

Klauzas buvo paskutinis už kurio nugai* j 
užsitrenkė bokšto durys. Vartus išlaužus, ij'l 
galėjo susitikti su pačiu Prūsų vadu Mantu, u| 
jeigu Konradas nebūtų jo atitempęs, .jis tikn-'l 
butų įsiveržęs į priešo eiles. I

At* |

svaidomoji mašina. Keli 
kurie buvo iškelti naktį 

buvo paruošta ir dabar i! 
puolimas. Drąsiai gynė! 
kad pavojus padvigubini

— Palikite vartus; mes neatlaikysiu.
į bokštą! — suriko jis saviškiams. .
Pilis pliūptelėjo raudonais ugnies liež11'1 I 

tik didžiulių akmenų statytas bokštas juoD'! 1 | 
ugnies naikinančios galybės.

(Bus daugiau)

gal

I
©MASKVOJE randasi teatras, Tylos 1 I 

mai, kurtiems ir nebiliams žmonėms.

•ANGLIJOJE nuo Liepos 1 dienos F/*..I 
ta mokėti moterims senatvės pensijos. I
moterų yra 310,000, ir gauna po $2 savait1^ 
Tas apima moteris tarp 60 ir 65 metų amžnu' 
kurių vyrai gauna senatvės pensijas, ir vn° 
kurios pačios dirbdamos mokėjo apdraudę I 
mažiau penkis metus. ■

(



DIRVA 5

Jiare,

SVEIKATOS
TEŠKANTIEMS

>•<

10
X-Ray
Bridges 
Fillings 
Extractions

H. NIEMAN
Service Station

gOODYEAR TIRES, BATTERIES
Certified Lubrication 
COMPLETE LINE 

ACESSORIES 
Dauguma musų kostumerių 

yra Lietuviai. (33)

71st ir Wade Park Ave.

PASITARKIT su GLDYTOJU 
kuris įgijo padyrimo gydyme 
visokių ligų 5 didelėse, ligoni
nėse Suv. Valstijose. Kreip
kitės prie

DR. A. R. SCHERZ

iš
vi-

OŽELIO SUSIRINKIMAS
įie1- 
įigos

8819 LORAIN AVENUE
CLEVELAND, O.

Valandos: kasdien 2 iki 4 pp. 
išskyrus ketvirtadienius. 

Vakarais nuo 7 iki 8 vai.

Kultūrinio Darželio 
reguliaris susirinki- 

bus laikomas pirmadienio 
Rugp. 26, nuo 8 vai., 

at

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas

SIUVA, TAISO IR VALO 
KUBUS.

Paima iš namų ir pristato.
452 East 148 Street

Telefonas KEnmore 5208-J.

%vių salėje. Draugijų 
^•ai pašomi dalyvauti.

a
3

•

Plates Repaired
While You Wait

DR. SILVER, 
7042 Superior Ave.

HIPPODROME

jaunų Moterų Draugija, 
,jjos parapijos dėkoja 

kurie dalyvavo Sankalo 
Ljoje šios draugijos reng- 
' , išvažiavime ir “weiner 

"t” už paramą, ir tikisi
H visi kurie dalyvavo turė- 
L gerą laiką. Komitetas.

iPLAIN DEALER, Cleve- 
,,1(į0 dienraštis, Demokratų 
JJtijos rėmėjas, išėjo už Re- 
Sjlikonų kandidatą Wilkie ir 
Jies Rooseveltą. Tai yra pir
as kartą savo 98 metų istori
ke kad Plain Dealer atsisakė 
Lįj Demokratų naminuotą 
įdidatą. Tas dienraštis da- 
/ Rooseveltui tuos pačius pri- 
jetimus ką visi kapitalistai

iiiiuiiim
iiiniiiiiiih

‘The Return of
Frank James’

Ši filmą, pagaminta puikiose na
turalise spalvose, perstato tolesnę 
dalį gyvenimo garsių Amerikos plė
šikų pereitame šimtmetyje. Ji pra
dedama rodyti Hippodrome Theatre 
šeštadienį, Rugp. 24. Tai yra 20th 
Century Fox produkcija, “The Re
turn of Frank James”.

Milijonai filmų lankytojų gėrėjo
si įspūdinga filmą “Jesse James”. 
Frdnk James 
dyto plėšiko, ____ ____ v
brolio žuvimo dingsta, bet ši filmą 
vaizduoja jo sup-ryžima 
žygiams ir kerštui.'

Henry Fonda, kuris aname vei
kale vaidino Frank James rolę, vy
resnysis brolis, užima vadovaujamų 
vietų šiame veikale.

Ši filmą vaizduoja atsiradimų to 
vyresnio brolio atkeršyti tiems ku
rie klastingai jo brolį nužudo. Vei
kale ineina ir romansas, kuomet 
tas įstatymų laužytojas, savo kla
jonėse po Vakarines valstijos, at
likdamas žudystes, vagystes, už
puolimus, susipažysta ir įsimyli su 
Eleanor Stone, kurių vaidina Gene 
Tierney.

“Jesse James”, 
buvo brolis to nužu- 
Jesse James. Jis po

naujiems

'•AUKŠTIEJI dangoraiž i a i 
išstatyti 1912 metais reikalavo 
25 nuoš. daugiau plieno negu 
tokie pat pastatai sunaudoja 
plieno dabar.

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait)

7829 Euclid Avenue

JOSEPH KODRIC
GEROS RŪŠIES MĖSINĖ IR 

VISOKIŲ GROSERIŲ 
PARDUOTUVĖ

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

Telef. HE. 3365

POOL ROOM
Atsilankykit į mano smagų

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.
X

15 20
Weeks to Pay

Pay a Little Down 
a Little' Each Week

No Interest or
Carrying Charge

I

DENTIST
HEnderson 3157

LUCAS BEVERAGE CO.
1682 East 55th Street ENdicott 2540

“Lietuviai Savininkai”
Piknikams, baliams, vestuvėms ir pokiliams saldžių gė
rimų reikalaudami kreipkitės į savo Lietuvį išdirbėją vi
sokio Papso, Ginger Ale ir Kola gėrimų. (33)

I

H

■

Kaip bus su Maironio 
Biustu?

Lietuvių Darželyje yra pa
likta vieta poeto Maironio biu
stui. Iki šiol manyta kad tas 
biustas bus galima gaut iš Lie
tuvos, kaip gauta Dr. Basana
vičiaus ir vėliau D. Kudirkos 
biustai. Bet kadangi dabar 
Lietuvoje patriotų tautos at
gimimo darbuotojų biustai iš- 
vartomi ir daužomi,- vargu bus 
galima iš ten kas gauti.

Bet Darželis be to vieno ir 
paskutinio svarbaus biusto ne
gali likti. Prisireiks jis parū
pinti čia pat Clevelande, bet 
jau žymiai daugiau kaštuos.

Tikėdami iš Lietuvos Mairo
nio biustą gauti, jam pedesta- 
lą užsakė Lietuvių Universite
to Klubas. Dabar dalykai pa
kitėjo. Gal reiks prašyti pla
tesnės visuomenės pagalbos tą 
biustą įgyti. Reiktų kad, kas 
pradėtų juo rūpintis.

• DELEI MAŽĖJIMO WPA 
DARBŲ Clevelande padaugėjo 
šelpiamųjų šeimų eilės. Apie 
1,200 asmenų neteko savo vie
šų darbų. Taipgi atsirado to
kių kurie buvo gavę darbus 
privatinėse industrijose, bet 
iš tų darbų paleisti, ir vėl su- 
gryžo pašalpų imti. Iš 22,468 
šelpiamųjų 16,650 galėtų dirb
ti jei gautų darbus.

• CLEVELAND Railway Co. 
savo ginčuose su miesto valdy
ba del naujos sutarties gatve- 
karių operavimui, pasiūlė nau
jas savo sąlygas, kurias tikisi 
miesto valdyba turėtų priimti. 
Jeigu tų sąlygų nepriims, tai 
patiekė išlygas kuriomis mie
stas galėtų nupirkti visą gat- 
vekarių sistemą ir paimti i sa
vo rankas, žinoma, kompani
ja nori perbrangiai, arti 26 
milijonus dolarių, arba po $70 
Šerui.

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, pajieš- 
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

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.

Telef: EL. 5627.

imi’*

APDRAUDOS REIKALE |
Mes esaui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 2 

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

j P. P. MULIOLIS J
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
5 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =
^illlllllllllllllilllllllllllllllilililllllllllllllllllilllllillllllllillllllilllllllilillllllllllllil>h7

biz- 
val- 
kitą

(33)

Smulkios Žinios
, K. Gaškienė ir A. Beris lan

kėsi rytinėse valstijose, Gaš
kienė aplankė savo pusseserę 
Oną Gribauskienę, Brooklyne, 
N. Y., ir jos sūnų B. Gribaus- 
ką, kuris nesenai išlaikė laido
tuvių direktoriaus kvotimus. 
Pasakoja kad tas i jaunas Lie
tuvis yra geras musų tautos 
patriotas, darbuojasi tarp Lie
tuvių.

New Yorke atlankė visas to 
miesto įdomybes, buvo užsu
kus į Washington, D. C., lan
kėsi eilėje žymių vietų, kartu 
ir Baltajame Name. Namon 
gryždama užsuko į Scranton, 
Pa., pas biznierių Miką Stirną, 
plačiai žinomą to miesto Lie
tuvį. Ten esant, turėjo progą 
dalyvauti šermenyse B. Miku
lio, kuris buvo traukinio už
muštas. Stirną ir Mikulį ji 
susipažino Scrantone prieš du 
metu būdama delegate 
seime, ir šią vasarą su 
liu matėsi SLA. seime 
goję.

J. Jonuška su žmona 
si Clevelande, viešėjo pas bu
vusią Akronietę Oną Bartkie
nę, su ja dalyvavo Lietuvių 
piknike, apžiurėjo Liet. Kultū
rinį Darželį, ir pagaliau aplan
kė p. Bartkienės dukterį Ade
lę ir žentą Aleknus, kurie įsi
gijo namą Vermillion, Ohio. 
Sako, jie gražiai gyvena.

Poni Bartkienė yra ilgame-1 
te Dirvos skaitytoja.

Juzė Jankauskaitė iš Char
leroi, Pa., viešėjo pas savo dė
dę Jankauską, čia praleido sa
vo atostogas. Jankauskas yra 
susipratęs Lietuvis, Dirvos rė
mėjas ir skaitytojas.

Rugp. 17 d. apsivedė Petras 
Janickas, sunus Mato Janicko, 
žmoną vedė kitatautę.

Taipgi ištekėjo Ona 
kaitė, duktė J. Milickio, 
tataučio vyro.

Jonas Tamošauskas,

BRICKER ŽIAU
RUS BIEDNIEMS

1420
atdara

Geras

Lietuviška Užeiga
Lorain, Ohio

BROWN DERBY 
CAFE 
Broadway

iki 2:30 vai. ryto. 

Alus, Visokia 
Degtine

žuvies vakarienė, visoki 
užkandžiai.

Užkviečiame Clevelandiečius 
važiuoti pas mus.

Juozas Banevičius, Sav.

UŽ-

SLA.
Miku- 
Chica-

lankė-

Milic- 
už ki-

CLEVELAND 
POULTRY CO., Inc.

WHOLESALE ir RETAIL 
PAUKŠTIENA, KIAUŠINIAI 

Visokiems reikalams. 
Pristatom vestuvėms, 

baliams, clambakes, tt.

5323 Superior Ave. (41)
Telef. ENd. 3142

Geras patarnavimas nuo 1914.

MOVING
Saugus perkraustymas.

Visas darbas asmeniškai
Prižiūrimas. (41)

EAGLE
MOVING — STOGARE

Harry Gatzke HEnd. 0055
1750 East 47t Street

Niekam Ohio valstijoje neprisi
ėjo badauti kai Martin L. Davey 
buvo gubernatorium, nors jis rū
pinosi kad šelpimo reikalas butų 
atliekama bizniškai ir žmoniškai- 
Jis pravedė įsta
tymų kad šelpi
mo reikalas but 
pavestas atgal į 
vietinių valdžių 
rankas, kuri 
vo žmones 
nes pažysta 
geriau gali 
likti darbų.

Kožnas 
pažinęs su 
Italais Ohio 
gus žino du da
lyku. Viena, 
kad Bricker neginčijamai kontro
liuoja Legislaturų; ir antra, kad 
jo atsinešimas į šelpimų yra at
kaklus ii’ žiaurus.

Bricker priėmė tvarkų, kurių 
Gubernatorius Davey įvedė, duo
ti pusę ant pusės valstijos pinigų 
prie vietinių šelpimo pinigų. Jis 
pažadėjo kad valstija duos pusę 
pinigų. Bet jis neleido Legisla- 
turai skirti gana kad valstija ga
lėtų pridėti savo pusę. 1939 me
tais, Valstija pridėjo tiktai apie 
trisdešimts septintų nuošimtį. Jis 
taigi neišlaikė savo žodžio.

Jis gyrėsi įvedimu Valstijoje 
tvarkos kad visi reikalai patys 
apsimokėtų (kas paprastai buvo 
vykdoma),, bet jis priverti apskri
tis ir miestus gyve/ti skolinimo
si pagrindais.

Pereitų rudenį ir anksti žiemų, 
kai tūkstančių tūkstančiai žmonių 
valstijoje kentė badų ir šaltį, kai 
maži vaikučiai kentėjo, kai ser
gantieji ir silpnieji buvo bėdoje,

Martin L. Davey

apsi- 
rei- 

žmo-

kai vietinės valdžios meldė ir rei
kalavo pagalbos, Gubernatorius 
Bricker į tai atsinešė šaltai ir su 
nepasitenkinimu. Jis griežtai at
sisakė sušaukti Legislaturų.

Anksti pereitų žiemų, kai 
stanČiai laukinių ančių buvo 
kliuvę Lake Erie pietiniame 
kraštyje, jis pasiuntė joms daug 
maisto. Tas gal buvo gerai. Bet 
jis nepasirūpino alkanais žmonė
mis. Jo atsinešimas buvo šaltas, 
šiurpus ir nežmoniškas. Išvada 
yra ta, jeigu Ohio valstijoje nori 
būti pavalgęs, iki Bricker yra Gu
bernatorium, turi būti antimi.
\ 1938 metais, blogo biznio me

tais, Davey parūpina $18į000,000 
šelpimui, be jokių naujų taksų. 
1939, Bricker parūpino tik $10,- 
000,000. Bricker turėjo $30,000,- 
000 valstijos ineigų daugiau 
metais, negu Davey turėjo 
metais.

Bricker skriaudė šelpimų, 
skriaudė senatvės pensijas, 
skriaudė bedarbės apdraudę, 
yj’a paprastų žmonių priešas.

Davey buvo nuoširdus, supran
tantis ir gelbėjantis. Jis yra žmo
niškas. Jis yra paprastų žmonių 
draugas.
Davey stovėjo už tvarkių šelpi

mo. administracijų, už visokių iš
mintingų ekonomijų, bet žiurėjo 
kad butų sušelnti vargšai. Nie
kas nebadavo, kuomet Davey bu
vo Gubernatorium.

BALSUOKIT UŽ ŽMONIŠKU
MĄ. IR BIZNIŠKA TVARKA. IR 
INTELEKTUALI TEISINGUMĄ.

BALSUOKIT Už
Martin L. Davey

For Governor Of Ohio
Rinkimai Antrąd. Lapk. 5
Demokratic State Executive 

Committee
J. Freer Bittinger, Chairman, 

* Columbus, O.

FARMERS POULTRY MARKET
Poutry for all occasions:

tuk- 
už-
pa-

1939
1938

Jis 
Jis 
J is

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Narnų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

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

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS

Lietuviams patogi vieta — užkviečiame visus.

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

DELLA C JAKUBS J
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 3 

į Vežimai ligoniams pervežimui į tigonbučius. g
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai.

sunus 
Stasio ir Marcelės Tamošaus
kų/ sunkiai susirgo, jam mies
to ligoninėje tapo padaryta 
operacija ir tenai gydosi. Lin
kėtina greitai pasveikti.

Akrono priemiestyje federa
te valdžia nori pirkti iž apie 
110 ūkininkų jų žemes, tose 
vietose valdžia mano statyt di
deles amunicijos dirbtuves, jo
se bus darbų del apie 10,000 
darbininkų. Ta sritis randasi 
.25 mailės nuo Akrono, 30 mai
lių nuo Youngstown ir 35 mai
lės nuo Clevelando, tarp Ra
venna ir Newton Falls. Neku- 
rie ūkininkai savo žemes nori 
parduoti, kiti nesutinka.

Tų amunicijos dirbtuvių iš
statymas valdžiai apsieis apie 
6 milijonai dolarių.

Akrono Kongresmanas Har
ter sako kad valdžia tikrai 
stato -amunicijos dirbtuves ne 
tik čia bet ir kitose šalies da
lyse, o karo ekspertams ši vie
ta patinka, tik reikia ją gauti.

Kalnas.DUONKEPYKLA
Nauja duonkepykla, visokios 
rūšies kepti dalykai, specia- 
lizuojam piknikams, vestu
vėms ir tt. (38)

Sukalbam Lietuviškai.

KARGER’S BAKERY
9022 Superior Ave.

ADDISON-SUPERIOR 
DRESS SHOPPE

1302 Addison Road
Moterims Chiffon kojinės, reg. 

69c, parsiduoda po 49c pora 
ŠILK ČREPE Dresės, mieros 

12 iki 54 po $2.00
Milo skrybėlės $1.00 ir aukš.

(Buvus Smart Shoppe, nuo 
(6912 Superior avė.) (38)

DIDELĖ 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

C.
1001

i

LITHUANIAN FUNERAL HOME
[ 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 (į

PER
WINE HOUSE

7205 Wade
Telefonas

Stiprus Alus

R Y’ S

Park Ave.
EN. 9276 
$1.65 už case 

(Žemiausi kaina) 
Pasirinkimas iš 60
Mes atvežam šaltų
Taipgi didžiausias 
visokių skanių California vynų.

Greitas pristatymas vestuvėms
Pokiliams ir kitokiems tikslams.

Atdara iki 1:00 vai. ryto.

įvairių rusių, 
alų į namus.

pasirinkimas

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John Schweizer, Prop.

!

ir kitokių.
i

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

5325-27 
Prie E.

SUPERIOR 
55th St.

ENdicott 8908

AVENUE
(14)

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintoj as

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

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

Kreipkitės:

14662 THAMES AVE.
Telef: MUlberry 0744

darbo tai apsimoka turėti telefonas na- 
darbdaviai galėtų jus lengvai pasiekti.

JEIGU jieškot 
** muose, kad 
Daugybė žmonių buvę pirmiausia ant listo prarado geras 
progas, del to kad sekantis ant listo asmuo turėjo telefo
ną ir jį darbdavis galėjo pasiekti be atidėliojimo.

Telefonas pats už savo užsimoka daugeliu kitų atvejų. Jis 
greitai prišaukia pagalbą atsitikime ligos, dieną ir naktį. 
Jo patogumas ir draugiškumo atžvilgiu daug gelbsti ir su
teikia smagumą kiekvienam šeimos nariui. Clevelande jus 
gauit turėti telefoną už visai mažai, tik už $2.50 mėnesiui, 
tiktai už 81-3 centus dienai. Kuomet jis tiek mažai kaš
tuoja, kodėl neįsivesti jį? !

KLAUSYKIT

Pirmadieniais nuo 7 vak.

“The Telephone Hour” 
(Ohio laiku) 

WTAM • WSPD • WLW

THE OHIO BELL TELEPHONE COMPA N Y

I

i

l



Y

| CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
į
t
A

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd, 4486—Atdara vakarais PHONE: ENdicott 4486

J.

ATEIVIŲ REGISTRA
VIMAS PRASIDE

DA RUGP. 27
Federates valdžios viršinin

kai praneša svetimšaliams ku
rie nėra Amerikos piliečiais ir 
kurie bus pradėti registruoti 
antradienį, Rugp. 27, kad ap
sisaugotų nuo išnaudotojų ku
rių jau atsiranda. Sako, jau 
atsirado nekurie 
kurie nori atstovauti 
prie užregistravimo, 
gistravimosi jokių 
nereikia, nes valdžia 
viską taip kad atliktų jos 
čios paskirti žnionėsl pašto 
tarnautojai. Yra žulikų kurie 
siūlo ateiviams jau ir pirštų 
nuospaudas padaryti už atly
ginimą. žinokit kad kitur pa
darytos pirštų nuospaudos ne
gu pašte sąryšyje su registra
cija nebus priimamos, o atei
vis užmokėjęs kam nors už tą 
darbą bus apluptas.

(Skaitykit apie tai ant 3-čio 
pusi, daugiau).

Sako, 
advokatėliai 

ateivius 
Prie re- 

aclvokatų 
paruošus 

pa-

BIZNIERIŲ PIKNIKAS SEKMADIENĮ
Camp By-Heck — Daugybė Dovanų tiems 

kurie Atsilankys! Įžanga tik 10c.

Lietuvių Vaizbos Butas mi- 
I nedarnas savo gyvavimo 10 
metų sukaktį, rengia didelį 
pikniką Ališausko Camp By- 
Heck farmoje, šį sekmadienį, 
Rugpjučio-Aug. 25, ir publikai 
paskyrė net 20 įvairių d< 
Kurie atsilankiusieji bu 
mingi, su savo įžangos 1 
numeriu gali gauti vieną 
dovanų.

Pirmutinė dovana yra 
beam Mix Master, kurio

savo 
bus

viena šeimininkė trokšta 
virtuvei. Kitos dovanos 
įvairios ir naudingos.

Įžanga į pikniką bus tik 10c 
ypatai, vaikams dykai. Pikni
kas prasidės 1 vai. po pietų.

;anu.
lai-

Biznieriai laukia jūsų pikni- 
j ke — atsilankykit, pasiimkit

kieto ; savo dovanas.
š šių Nuvažiuoti į pikniką lengva:

Lake Shore Blvd, ir sukti į
Sun- Lloyd Rd. 4'en bus pažymėta
kiek- pikniko vieta

SAUGOS SAVAITE 
RUGPJŪČIO 26-31

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE.

THE LITHUANIAN 
SITUATION SC K 1 B B

C R A P S Ry Jay I)ee

A,

C,

D,

H,

Euclid ave. ir E.

ir

Broadway ir

St. Clair ave.

E.

ir

Broad

Branch, 
ave.

St. Clair

Station 
rain ave.

Station
67 st.

Station
E. 55 st.

Station 
55th st.

Station
E. 105 st

Newburgh Branch 
way ir Miles ave.

University Centre 
E. 101 st. arti Eucli

Collinwood Branch, 
ave. ir E. 152 st.

East Cleveland Branch, Eu
clid ave. prie E. 13930.

Cleveland Heights Branch, 
2037 Lee road.

Pirštų nuospaudas atlikt ga
lima pašto skyriuose ir 
rais nuo 7 iki 10, 
ninkama nereiktų 
darbo.

Išsikirpkit šiuos 
turėkit savo žinioje, 
duokit tokiam kuriam 
registruotis.

George J. Matowitz, 
Chief of Police.

Mayoras Harold H. 
išleido proklamaciją nuskarda
mas savaitę Rugpjūčio 26 iki 
31 d. kaipo Clevelando Pėks- 
čiųjų Saugos Savaitę. Šis va
jus yra koncentruoti pastan
gas išlaikymui Clevelandui ti
tulo “Saugiausio Didelio Mies
to Amerikoje”.

PėkŠčiųjų užmuš: 
ro didžiausią trafiko 
aukų dalį iki šiolei 
gėj imas pėkščių j t 
stato pavojun n 
saugos rekordą, 
kanti keturi mėn 
džiaut iš patyriu 
bus patys pavojii 
tiems ir automobii*.^™^, 
del bus reikalinga didesnis 
margumas vaikščiojant ir 
žiuojant.

Radio stotys 
šiuo vajum 
savaitę būti 
se. Biznio įstaigos 
kabas languose, ir 
atkreipiama žmonių 
atsargumą.

Viena programo 
pagerbimas žuvusių 
do trafiko nelaimėse, 
miostyje ant Mali bus išsta
tyta kryžiai parodanti kiek šy- 
met jau užmušta pėksčiųjų ir 
motoristų.

Burton

-imai suda- 
nelaimių 

, ir šis dau- 
mirčių iš- 

ūsų miesto

kooperuoja 
ir ragins per 

atsargiais gatvė- 
turės iš- 

visur bus 
dėmesis į

. su 
visą

dalis bus 
Clevelan-

Vidur-

vaka- 
kad darbi- 

sugaišti iš

adresus ir 
, arba jia- 

reikia

Vėl Išvažiavo j Laido
tuves

Dirvos redaktorius Karpius 
trumpu laiku sulaukė kitos 
liūdnos žinios — Providence, 
R. L, mirė jo jaunesnis brolis, 
Stasys, 41 metų amžiaus.

Redaktorius išvažiavo į Pro
vidence penktadienio rytą, lai
dotuvės bus šeštadienio rytą.

Liepos 29 d. ten pat buvo 
palaidotas redaktoriaus tėvas, 
dalyvavo visi penki broliai ir 
sesuo. Dabar iš jų tarpo iš
siskyrė pats jauniausias bro
lis. Jis turėjo širdies ligą.

Vėl Milijoniniai Užsa
kymai Kariuomenei

The White Motor Co., kuri 
pereitą menesį 
mą padaryti 1,057 
riškus skautų karus 
100,000, dabar vėl 
užsakymą padaryti 
tu skautu karu ir 
už $5,550,000. ‘ VL 
greitieji šarvuoti 
dalimi mechanizuojamos A 
rikos. kariuomenės. Visi 
turės būti baigti iki Liepos 
1941. m.

Motor Co., 
i gavo užsaky- 

greitus ka
ti ž $5,- 

gavo kita 
dar 1,075 

jiems dailų 
ii tie 2,132 
karai yra

.lie 
m.

• ŽAIBAS Clevelando srity 
je pereitą 
tris asmenis, 
Po didelio ilgo 
liau sulaukėm 
dienį po pietų, 
perkūnija, kuri 
tolių, 
laikosi

sekmadienį užmušė 
devynis sužeidė, 

karščio, paga- 
Jietaus sekma- 
Lietus buvo su 

padarė nuos- 
Oras žymiai atvėso ir 
vėsus.

UŽMUŠTA. Clevelando 
nuo šių metų pradžios

SVEČIAI
Jack Ganson, imtynių ren

gėjas, praleidęs kelias 
tęs Floridoje, sugryžo. 
lankė Dirvos redakcijoje, 
denop Ganson pradės 
imtynes Clevelande ir 
miestuose.

savai- 
Apsi- 

RUt 

rengti
kituose

redakei-
M. Poš-

Iš Akrono lankėsi 
joje Dirvos skaitytojas 
ka su žmona. Jie dar nebuvo 
matę Lietuvių Kultūrinio Dar
želio, taigi jį aplankė.

• 72 
trafike 
iki Rugp. 20 d. užmuštų skai
čius pasiekė jau 72 asmenis. 
Pernai per tiek pat laiko už
muštų buvo tik 60.

ARTRITIS
Aš galiu visiškai išgydyti jūsų 
ARTRITIS, Reumatizmą ir pras
tą cirkuliaciją nauju metodu. Gy
dau ir kitas ligas. (38)

GRETA BUTTERFASS
HEALTH SERVICE

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

Tel. HEnderson 4224

Rengiasi j Philadel- 
phijo3 Seimą

Clevelando Lietuvių Tauti
nės Tarybos skyrius turėjo 
susirinkimą pereitą penktadie
nį aptarimui Philadelphijoje 
šaukiamo Vidurio Srovės Sei
mo ir tam seimui sumanymų. 
Seime dalyvavimas užgirtas ir 
keli veikėjai pasižadėjo 
mą važiuoti.

Sutarta šaukti dar 
susirinkimas delegatų į 
klausimu ir 
reikalais.

i sei-

vienas 
seimą 

kitais specialiais

Atidaro

Povilas 
didino ir 
užeigą,

Naujai Įrengtą 
Užeigą

ir Rožė Kubiliai pa- 
naujai įrengė savo

Paul’s Tavern, 6528 
Superior ave., ir rengia jos iš
kilmingą atidarymą šį šešta
dienį, Rugpjūčio 24. Pradžia 
8:00 vai. vakare, bus duoda
ma vištienos vakarienė, muzi
ka ir šokiai. Bilietai po 50c.

Kubiliai užkviečia savo kai
mynus ir draugus paskubėti 
įsigyti bilietus išanksto ir da
lyvaujant turėti visą vakarą 
tikrą “good time”.

100-METINĖ DENTI-
STU KONVENCIJA
Clevelande jvyks American Den

tal Association konvencija, Public 
Auditoriųme, Rugsėjo 9 iki 13. Tai 
bus šimtmetinė konvencija, paminė
jimui 100 metų jų tarnybos žrnoni- 

dentistųjai. Tikimasi apie 10,000 
iš visų pasaulio kraštų.

Tas įvykis moksliško 
skaitomas svarbiu žmonijos 
se. Gubernatorius Bricker 
yoras Burton paskelbė savaitę Rug
sėjo 8 d. Dental Health Week, pri
pažinimui kiek daug dentisterija 
prisidėjo prie žmonių sveikatos.

Daugelis pačių svarbiųjų Ameri
kos dentisterijos mokslo žmonių bu
vo Ohio kilmės sunai, kurie pasižy
mėjo tame moksle ir lošė žymias 
roles įsteigimui ir palaikymui to 
“trikojo” ant kurio dentisterija re
miasi: mokso, literatūros ir orga
nizacijos.

Visuomenė užkviečiama dalyvau
ti konvencijoje apsilankant audito
rijos arenoje, kur bus išstatyta la
bai įdomiu moksliškų, sveikatos ir 
istorijos davinių kurie prisidėjo 
prie kovojimo su žmogaus priešu— 
dantų puviniu.

Dentisterija Amerikoje, kuri pri
pažinta toli aukščiau stovinti negu 
kurioje kitoje šalyje — gavo savo 
pradžią pirmutinėje dentisterijos 
kolegijoj, Baltimore, Md., 1840 me
tais. Ohio valstijoje lopšinė dentis
terijos mokslo įsisteigė Bainbridge, 
Ohio.

pasaulio 
progre- 
ir Ma-

NOTE:—Due to the importance of , 
1 the present Lithuanian state of af- i 
; fairs we deem it advisable to pub- 
5 lish the following article in place 
[ of “Lithuanian Literary Trends”.

•
NEWS that has reached us to- i 

i day from Moscow indicates that I 
I the resolutions adopted on July 21, Į 
| 1940 by the Communist-controlled | 
I Diets in Kaunas, Lithuania, also in į 
Riga, Latvia and Tallin, Estonia 

Ito join the Soviet Union were just 
1 about to be granted by the supreme
■ Soviet authority of the U.S.S.R. in Į 
Moscow.

To anyone knowing little or noth- 
’ ing about the processes responsible 
for the tragedy of Lithuania and j 

į other Baltic States, the respective
■ Parliamentary elections may appear 
is voluntary and the subsequent ’ 
Soviet incorporation as a legal act. 
However, closer examination of the I

Į facts involved, as far as Lithuania 
’ is concerned, reveals an altogether , 
i ’.ifferent picture.

The formation of a “New Order 
in Europe” through threats of force 
and invasion,'through war and revo
lution, did not spare Lithuania eith
er. One can imagine what sort of 
order might prevail if peaceful and 
progressive small nations have to 
be cruclified for that purpose.

Lithuania, an independent State 
of unquestionable importance in the 
13th, fourteenth and fifteenth "cen
turies, on February 16, 1918 resur
rected to independent statehood by 
sacrifices and sufferings of her loy
al people, has demonstrated to the 
world, during the 22 years of her 
independence, her vitality, ability 
in self-government and efficacy in 
economic affairs, has a perfect 
right to independence regardless of 
what order, new or old. will pre
vail.

Events that caused Lithuania’s oc
cupation by the Soviet Red Army 

. and subsequent temporary eclipse 
of her sovereignty and independence 
were as follows:

On October 10r 1939 Lithuania 
formally entered into a Mutual As
sistance Pact with the Soviet Un
ion, which., was based on non-inter
vention in interal affairs of either 
High Contracting Party. Limited 
garrisons of Soviet troops in Lith
uania were agreed upon. Lithuania, 
for obvious reasons, scrupulously 
observed all the requirements of 
the Pact and expected, naturally, 
reciprocal attitude from her colos
sal neighbor.

During the short period of com
parative tranquility, satisfaction 
was expressed by Soviet authorities 
concerning the treatment accorded 
the Red Army garrisons in Lith
uania. But on May 25, 1940 like a 
thunderbolt out of a clear sky came 
the news that Soviet officials- ad
vanced certain charges regarding 
mistreatment of Red Army soldiers 
in Lithuania, such as kidnappings 
and even death of a soldier, presum
ably a deserter; there were also 
accusations directed against the En
tente of the Baltic Statės, — the 
charges and accusations not substan
tiated as yet.

All efforts on the part of the 
Lithuanian Government to wipe out 
all possible misunderstandings and 
suspicions and to placate the Soviet 
authorities, were in vain — even 
Prime Minister Merkys’ trip to 
Miscow did not bring any better
ment of the situation nor did it ob
tain the necessary cooperation of 
the Soviet authorities in clarifying 
their charges.

At midnight of June 14th, the 
Soviet Union Commissar for Foreign 
Affairs presented an ultimatum to 
Mr. Urbsys, the Lithuanian Minis
ter for Foreign Affairs, who was 
in Moscow at the time by order of 
Prime Minister Merkys. Only nine 
hours were given in which to com
ply with the terms of the ultima
tum which were as follows: 1) the 
prosecution of officials responsible 
for the alleged provocative acts 
against the Red army garrisons; 
2) the formation of a pro-Soviet

government; 3) the admission into 
Lithuania of an unlimited number 
of Soviet troops.

If the government of Mr. Merkys 
could be accussed of any guilt, it 
certainly was guilty not of provo
cative acts against the Red Army 
garrisons, but perhaps of too leni
ent an attitude towards them. In 
tris instance it is well to recall an 
opinion of one American statesman 
that: “The presence of troops of
one country on the soil of another 
constitutes prima facie evidence of 
aggression.”

Although the terms of the Soviet 
ultimatum were incompatible with 
the letter and spirit of the Mutual 
Assistance Pact and undoubtedly 
constituted an illegal intervention 
in Lithuania’s internal affairs, 
Lithuanian Government, under 
circumstances and in view of 
imminent invasion by’ the Red 
my, complied with the terms 
resigned. General Raštikis was 
ignated by the President of 
Lithuanian Republic to form a

the 
the 
the 
Ar- 
and 
des- 
the 

________  __r___  _ ___ new 
government but this move, which 
was the last act of the free govern
ment, failed because of the Soviet 
stand taken. Mr. Justas Paleckis, 
the Soviet’s choice, was named as 
Prime Minister instead.

Concerning the Soviet Union’s de
mand for unlimited numbers of 
Red Army troops to be stationed 
in Lithuania, it must be observed 
that such a demand should have 
been prompted by some emergency 
or bv an anticipated 'attack from 
anywhere. And if the Soviet Un
ion’s demand to increase her army 
garrisons in Lithuania were to con
stitute an extension of the Mutual 
Assistance Pact, there is no doubt 
that there was no formal agree
ment entered into and ratified as 
reouired by law.

On June 15, 1940 numerous Red 
Army divisions crossed Lithuania’s 
frontiers at several points. H. E. 
Antanas Smetona, President of the 
Republic of Lithuania, departed the 
soil of his country and went abroad 
without tendering his resignation 
as President. A few hours later 
a special Commissar from Moscow 
arrived bv plane to Kaunas to su
pervise the 
government, 
the Paleckis 
being.

(To

I

act of the free govern-

Mr. Justas Paleckis,

formation of a 
Thus on June 17, 
Government came

be continued)

new
1940 
into

Visited Pennsylvania

Peter W. Urban, contributor to 
Youths Forum, spent several days 
last week in Clarksville, Pa., visit- 
ig his relatives and friends. Clarks
ville, by the way, was host to two 
Lithuanian visitors last week.

Mr. Urban thought he was from 
the most distant point coming from 
Cleveland. But he was susprised 
to find a young Lithuanian lady, 
Miss Lucille Kundrot, who has 
come to Clarksville way from the 
south, Montgomery, Ala. Miss L. 
Kundrot is a supervising nurse in 
a Montgomery hospital. She visited 
her folks in Clarksville and from 
there left for Toledo, Ohio, to visit 
friends.

K. STONIS
RESTAURANT

Importuota Degtinė
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave,

C A F E
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
231’ EAST 156 STREET 
(Netoli Euclid Beach Parko) 

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

ŠOKIAI' IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

VISŲ VASARIŠKU REIKMENIŲ

Išpardavimas
89c.

79c

1.59

Formal Cleaners Inc.
Vyriškų 

Moterišku
RŪBŲ 

Taisymas 
Valymas

i

Visuotinas Atidarymas

I

Povilas ir Rožė Kubilius

VYRIŠKOS maudymosi Kelnaitės...........
PIRMIAU BUVO PO $1.45

VYRAMS Sport Marškiniai ...................
VISOKIOSE SPALVOSE — 2 Už $1.50

VYRAMS Skalbiamos Kelnės .................
REGULIARĖ VERTĖ $2.45 2 už $3.00

VYRAMS 35c trumpos kojinės .... 4 poros už $1.00
VYRAMS $1.00 Union Apatiniai ................. 79c

________1-4 RANKOVĖS, TRUMPOS KOJOS, 2 už $1.50
Paskutinis Paraginimas Vyrams įsigyti

ŠIAUDINES SKRYBĖLĖS .......
VERTOS IKI $1.95

c

6528 Superior Avenue
Naujai pertaisytos moderniškos Lietuviškos Už
eigos atidarymas bus šeštadieni. Rugpjūčio 24 d. 
Vištienos vakarienė, muzika ir 
vai. vakare. Bilietai 50c ypatai. 
draugai prašomi įsigyti bilietą 
galima gauti ir tą patį vakarą.

šokiai prasidės 8 
Musų rėmėjai ir 

išanksto, bet bus

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visą darbą 
iš jūsų namų ir pri- 
statom gatavą atgal.

Telefonuokit
H End e r son 3050

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

Vyriškos Vasarinės Kepuraitės .......................
Vaikams šilkinės Base Bali Kepuraitės..........
Vaikučiams Žaidimui Siutukai .........................
Vaikams $1.00 Sport Marškiniai .......................

rA\7 TZ A I Eagle Stamps su kožnu pirkiniu 
L^ 1 Iv/i 1 užl0 centll ir auk§£iau

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Avenue

19c
14c
39c
69c

r

flashed that engaging smile of hers 

fiash°°—'this‘ time of her engage- 
ment ring — she vehepiently declar
ed her interest in Akron where she 
is employed"in the communications 
industry.

•

THAT Cleveland is not without 
its share of "Fresk anroved when ALGER DEREbKA, 
devoted effeminist, al’sentmJ"įedI^ 
lost his library card only to nave Jt 
returned via mail several days lat
er and signed, “A friend of the 
people.”

QUESTIONING his dad concern
ing the searchlight on the rear o 
the family car, tot ALVIN 
surprised pop when he asked, 
that rear light used to see where 
we have been ?”

ANTHONY VAIKSNORAS, sky
ward-bound artist, has once again 
felt the cherished caress of honor; 
he’s won a $100 award from the 
Leisy’s Brewing Company for a 
merited label design which will dec
orate the sud containers soon. Sal
utations, dauber!

o
SOMEONE once — or was it 

more than once? — said that the 
average person was a bit coo-coo. 
Well, perhaps he was right, for here 
is some sample copy brainstormed 
by Lester James and published in 
Coronet:

SHOULD
“Howdy, folks! 

we’d have some 
some hot weather and the snow 
melts. I’m Napoleon; I gotta fight 
Wellington in fifteen minutes. Just 
look out for the zebra; it’s under 
the sofa. Woof! I’m going swim
ming if I can find my skates. I 
live on the moon. Bunnies are nice 
if you can play first base. I like 
to sleep on ten-penny nails because 
they’re

“I’ve 
tra la, 
me; I 
gonna

*ha ha!
ha! That’s a laugh! I 
Crazy as a loon! But 
a new job, so what do 
got a swell new job! 
ladies’ hats.”

MATHEMATICAL FALi I 
“I SHALL now demonai 

own short method for divi '■ 
numbers by two,” said p„ fl 
he stood by the blackboar(lC‘l 
piece of chalk, pointin? ..fl 
Bobby. Miss Janies I
self with a graceful corks-gfl 
tion, into one of the t 1 
seats behind a desk and °fl 
relax while her bright sm/fl 
the arithmetic class. ‘ ":il 

“You simply put a ‘tWo-1 
in front of the number 
out the last figurę.”

Miss James sat bolt upriFnl 
opened her mouth as if vl 
something, but before words '1 

“For example, divide 4 rl 
suggested Percival, as he 
4 on the blackboard, “i b" 1 
in front of itt rub out the 1 
we have the answer.” jn | 
of clapping and shouts of “AJ 
easy!” Percival wrote dovi 
Miss James wore an air I 
wilderment and resignation I

“Now look at this numb'er I 
a 2 in front and rub out I 
Fifty dived by two is 25 ”1 
wrote and erased as he .1 
“If that looks too easy, here! 
Put a 2 in front and‘rub 0J 
8. There you are — half 1 
is 24.”

A pained expression suffuse! 
teacher’s face as she pass] 
hand over her brow.

“ With one more example I
said

4
Do It bd it” L?

and published in

I CARE?
Whee. Looks 
skiing if we

like 
get

so comfortable and soft, 
got a date with a drum, 

tra la. Point that pistol at 
wanna hold you up.

be queen of the
Folks say I’m 

That’s a laugh!

I’m 
prom. Ha 
crazy! Ha 
AM crazy. 
I just got 
I care ? I 
—Designing

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU
Kurie Lietuviai nežino savo 

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

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

elude this demonstration,”' 
hero, and wrote down 498. 
by the short method and y0I 
249 immediately. Do it bl 
old way to check it” — heil 
wrote down the original nunibel 
divided it by long division —] 
you again get 249.” Screams 
the children. Miss James had 
fainted.

Coronet—I). R.

heJ

Bowlers, Take Not
The Lithuanian Bowling L<| 

will hold its first meeting Mo| 
August 26, at 8:00 P. M., at] 
entry. Recreation. All Lithul 
bowlers interested please be J

The 3rd National Lithul 
Bowling Tournament will be 
will be held this year at CovJ 
Rec.

For further information co 
this newspaper or one of the a 
bowlers.

Kas platina Dirvą - 
platina apšvietę.

į EVA’S
DRY CLEANINC
Senas Drapanas padaron 
kaip naujas, išvalom i 

y sutaisom.
£ Paimam iš namų ir pristatd

• gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telefonas: HEnderson 1919
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MAMS

PUOŠTI

| Lietuviška Didele Išdirbyste
I Langams užtraukti Glindų (Shades)

VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 

E SAVO LANGUS SU
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

1 STATE WINDOW SHADES
Ę HĘnd. 2149 • 1248 E. 79 St. ♦ J. Pečiulis, Sav.

P. J. KERSIS
į 809 Society for Savings Bldg.
j. Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
r mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 
| kites į mane telefonu arba asmeniškai.

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
N’ A'. W,LKELIS JURGIS ARBUCKAS

Sarminkas Vedėjas
^Ml,,,,l9HIEll!lllfl!tlllllll||||||i|||||||||||||||||||||||||||[||||||||||gj|||||||,


