
P A R B AI 
jR DARBININKŲ žinios

, 8 UŽMUŠTA. Meksiko
je, ankmens skaldymo dar
biose dinamito sprogime 
Rugp. 26 d. 8 darbininkai 
užmušta, 55 kiti sužeista.

10 ŽUVO. Bates, Ark. 
Anglies kasykloje ištikus 
sprogimui užmušta 10 dar
bininkų.

DAR 870 ORLAIVIŲ. 
llV< valstijų kariuomenės 

vadovybe davė užsakymą 
mniinti dar 870 lėktu- 
įuž $13,410,000.

Meksikoje sustreika- 
['° elektros darbininkai ke- 
poj centrų, reikalaudami 
Augiau mokesties.

PARKO ŠVENTĖ, šy- 
et Amerikos Darbo Die- 
į išpuola Rugsėjo 2. ši 
ente nustatyta kiekvie- 
į pirmą pirmadienį Rūg
ėjo menesį.

PENKIOS orlaivių dirb
tuvės šioje šalyje pareiškė 
frez. Rooseveltui. kad jos 
pa pasiryžusios imtis or- 
įvių dirbimo tuojau, apie 
pelnus kalbėti vėliau. Jos 
sako į pastaras 10 dienų 
yra padariusios didelius 
pasiruošim!us padidinimui 
produkcijos šalies gynimo 
reikalams. Esą jau išleis
ta $150,000,000 dirbtuvių 
Įrengimams.

PLIENO darbai pakilo 
iki 91.3 nuoš. normalio — 
Aukščiausia negu kada bu
vo nuo Gruodžio mėnesio 
1939 m. Metai laiko atgal 
dirbta su 63 nųoš.
Kitos plieno išdirbystės 

numato kad galės pritruk
ti koksų kurinimui ir gele
žies liedinių.

STREIKUOJA. Harlan, 
Ky. — Sustreikavo 1200 
angliakasių kai vienas dar
bininkas atsisakė mokėti į 
uniją savo duokles. Kelio
lika streikerių areštuota 
baltinant riaušių kėlimu.
Pittsburgh, Pa. — Ca- 

nonsburge išėjo į streiką 
2500 Standard Tin Plate 
Co. darbininkų.
Portage, Pa., dar vis ne

dirba Sonman Shaft Coal 
Co. 900 angliakasių, reika
laudami geriau prižiūrėti 
kasyklas. Liepos 15 d. ten 
užmušta 63 angliakasiai.
Pittsburgh, Pa. — Apie 

1000 angliakasių Jones & 
baughlin plieno kompani
jos angliakasių streikuoja 
dol nesutarimo unijos su 
kompanija.
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BERLINAS IR LONDONAS PAKAITO
MIS BOMBARDUOJAMI

Londonas, Rugp. 29. — Ūžiančios Vokiečių lėktuvų 
bangos mėtė bombas, tikslu išsprogdinti Londoną, kaip 
tą pakartotinai daro kelinta naktis. Taipgi nazių lėk
tuvai daro puolimus ir kitose Britų salų dalyse. Žūsta 
žmonių ir padaroma šiaip nuostolių.

Berlinas, Rugp. 29. — Dešimts žmonių užmušta ir 
29 sužeista Britų lėktuvams nakties laiku užpuolus Ber- 
liną ir apielinkes. Tai trečias Britų užpuolimas Berli- 
no šios savaitės bėgiu.

* v *
Washington, Rugp. 28. — Senatas perleido bilių už- 

giriantį šaukimą kariuomenės tarnybon vyrų tarp 21 ir 
31 metų amžiaus. Registracija prasidės tuojau. Stoti 
turės vyrai kuriems suėjo 21 metai ir kuriems nesuėjo 
31 metai amžiaus.

Tikima biliaus sutrukdymo dar Atstovų Rūmuose. 
Kai Atstovų Rūmai jį praleis, Prezidento pasirašymu 
jis liks įstatymu.

Senatas taip pat suteikia prezidentui teisę paimti į 
valdžios rankas išdirbystės kurių savininkai trukdys 
šalies gynimui reikmenų gaminimą.

Senate perleista draudi
mas gabenti kariuomenėn 
paimtus vyrus į kitas šalis 
už Amerikos ribų. Reiškia, 
Amerikos kariuomenė ne
bus leidžiama eiti į karą 
kitoms šalims į pagalbą, 
kariaus tik šalies gynimo 
reikale.

Prez. Roosevelt paskyrė 
pirmus 30 milijonų dolarių 
įrengimui stovyklų pirmu
tiniams 400,000 pašauktų 
tarnybon vyrų.

Armijos vadai mano su
daryti iki 1944 metų apie 
4,300,000 vyrų kariuome
nę.

ŠAUKIA SARGYBĄ
IR REZERVISTUS 
KARO TARNYBAI
Washington, Rugp. 28.— 

Prez. Roosevelt pasirašė 
įstatymą sulyg kurio jis 
turi teisę šaukti metų lai
kui kariuomenės tarnybon 
360,000 narius Nacionalės 
Sargybos ir Armijos re
zervų.

TROCKIO UŽMUŠĖ
JAS - MASKVOS 

ŠNIPAS
Meksikoje, sulaikyta tu

la Sylvia Ageloff, Rusė ar 
Žydė, iš Brooklyn, N. Y., 
kuri draugavo su Frank 
Jacson, Trockio nužudyto
ji!. Ji pirmiau nemanė kad 
jis galėtų būti Sovietų šni
pas, bet dabar tikrina kad 
nužudymui Trockio jis tu
rėjo būti narys Sovietų 
šnipų organizacijos, GPU.

Maskvoje Trockio mirtis 
pažymėta trumpai, pasi
džiaugta kad žuvo “darbi
ninkų priešas”.

INDUSTRIJA BUS
MOBILIZUOTA

New York. — Bernard 
M. Baruch, pasaulinio ka
ro bėgiu buvęs karo indus
trijų tarybos pirmininkas, 
tikrina kad Amerikos in
dustrijos bus mobilizuotos 
kaip buvo padaryta 1917- 
1918 metais, kuomet Suv. 
Valstijos įstojo į karą.

CAPONE, ga< sus Chi- 
cagos raketierius, nepabė
ga nuo valdžios persekioji
mų: surandama kad jis už 
1924 iki 192'9 metus turi 
užmokėti taksų $201,347, 
už savo padarytus pelnus.

KAIP LIKVIDUOTA LIETUVOS PA
SIUNTINYBĖ BERLINE

TARP Vengrijos ir Ru- 
manijos, kaip pasirodė, ga
li iškilti karas. Del to Ita
lija ir Vokietija griebėsi 
skubomis tas šalis taikyti, 
nes kitaip gali Rusija pa
sinaudoti. proga ir veržtis 
toliau į Balkanus.

Rusų kariuomenės jau 
pradėta siųsti į Rumanijos 
pasienį.

ANGLIJOJE. baudžia ne 
tik maisto kainų kėlėjus, 
bet ir tuos kurie brangiau 
moka negu nustatyta. Šio
mis dienomis 20 žymių pi
liečių nubausta užsimokėt 
po $16 už tai kad jie pirk
dami sviestą mokėjo bran
giau negu valdžios nusta
tyta už svarą.

. perkūno neužmu
šamas. Kenton, Ohio. — 
Charlie Brown, 48 m., svo- 
^nų augintojas, savo gy- 
Jenime jau aštuonis kar- 
hįs buvo žaibo trenktas, o 

išlieka gyvas. Šiomis 
jenomis jis vėl buvo ras- 
Jas lauke žaibo pritrenk
us, bet pasveiks.

BRITAI vykdo smarkius 
oro a takus prieš Italus — 
bombardavo šiaurinę Itali
ją ir Etiopiją, Afrikoje.

Italai pravedė užpuoli
mą Britų aliejaus sandėlių 
Palestinoje ir Aigipte.

Britų lėktuvai Italijon 
skrenda virš Prancūzijos 
ir Šveicarijos.

jau 
pradeda jausti karo naštą 
ir tuoj atsidurs keblioje 
ekonominėje padėtyje.

Italija stojo į karą tikė
dama kad Anglai ir Pran
cūzai bus greitai sumušti 
ir jai iki karo galo visko 
pakaks kiek turi namie.

ITALIJA, sakoma,

20 UŽMUŠTA. Rumani- 
joje, pasažierinio lėktuvo 
nelaimėje užmušta 17 pa- 
sažierių ir 3 lėktuvo per
sonalo nariai.

PRANCŪZIJOJE gyve
nimas po Vokiečiais atšo
ko visu šimtu metų į 
pakalį. Šalis apmirė, 
skurdo, ir ilgai truks 
atsigaivelios.

uz- 
ap- 
iki

LONDONE, Hyde Par
ke, nežiūrint karo ir viso
kių kitų varžymų, dar lei
džiama laisvai kalbėtojams 
sakyti kalbas prieš karą, 
ir jie skerečiojasi ir smer
kia karus, nežiūrint kad 
virš jų galvų bombos spro
ginėja, lėktuvai krinta.

884 UŽMUŠTA, šymet 
per pirmus 6 mėnesius ge
ležinkelių - vieškelių skers
kelėse traukiniai užlėkda
mi ant automobilių ir kitų 
vežimų užmušė 884 žmo
nes. Tai yra didžiausias 
skaičius taip užmuštų nuo 
1931 metų.

Washington, D. C. (L. P. ž.) 
Rugp. 24.

Pulk. Kazys Škirpa, Lietu
vos Įgaliotas Ministras Berli- 
ne, maždaug šitaip dalyką at
pasakojo:

“Iki Rugp. 8 Kaunas įvai
riais budais bandė mane pri
versti apleisti Pasiuntinybės 
rumus, bet jam tai nepavyko. 
Aštuntą Rugpjūčio Glovackas 
(naujai atsiradęs bolševikas- 
direktorius) telegramų įsakė 
Pasiuntinybės ir Konsulatų 
veikimą sustabdyti, jų turtą 
ir archivus perduot sovietams, 
o personalui įsakyti tuojau 
gryžti Lietuvon, šio neteisė
tos vyriausybės duoto įsaky
mo pildyti negalėjau.

“Devinto Rugpjūčio Sovietų 
Ambasados pirmas patarėjas 
Tichomirov su kitu valdinin
ku atsilankė Pasiuntinybėje ir 
bandė ją perimti iš Pasiunti
nybės patarėjo Kuzminsko, 
kuris atsisakė esąs nekompe
tentingas ją perduoti. Nuro
dė kreiptis į mane, kaipo Pa
siuntinybės viršininką. Nepri- 
pažindami manęs Pasiuntiniu 
Rusai su manim kalbėti vengė 
ir išsinešdino.

“Dešimto Rugpjūčio vienas 
Sovietų Ambasados narys dar 
bandė surasti mano bendra
darbių tarpe kas sutiktų per
duoti Pasiuntinybę, bet tokio 
nesurado, net jauniausias ma
no bendradarbių Baronas atsi
sakė su patelefonavusiu Rusu 
pasimatyti ir imti išdaviko ro
lės.

“Sekmadienį, Rugp. 11, Ru
sai bandė įsiveržti Pasiuntiny- 
bėn jiega. Devintą valandą 
ryto atvyko prie Pasiuntiny
bes Sovietų Ambasados auto
mobiliu penki vyrai su Ticho- 
mirovu. Pareikalavo juos įlei
sti į Pasiuntinybės rumus. Ma
no įsakymu jie nebuvo įleisti: 
kambarinė Balsaitytė užraki
no geležinius vartus palikda
ma okupantus stovėti gatvėje. 
Rusai išbuvo prie Pasiuntiny
bės vartų apie dešimt minutų, 
paskui nuvažiavo.

“Tačiau Rugp. 14 dieną su- 
sidėjusiomis apystovtfmis šird
gėlos slegiamas nutariau Pa
siuntinybės rumus apleisti.”

(Pabaiga ant 2-ro pusi.)

IŠ LIETU VOQ
LAIKRAŠČIU

Paleckis Iškraustytas į 
Vilnių

žinios iš Kauno
kad Rusams okupan- 

naujoji Kauno 
Kaunan atvyksta net 
šimtų Rusų raudon- 
šeimų apsigyventi, o 

turys paskubomis 
Kaunas

Vėliausios 
nusako 
tams patiko 
statyba, 
keliolika 
armiečių 
Paleckis
kraustytis į Vilnių, 
tapęs raudonosios armijos cen
tru prieš įsivaizduojamą prie
šą. k

Raudonieji Grąsina
ROMA, Rugp. 22. — Sovie

tų ambasada šiądien pareika
lavo perduoti Lietuvos pasiun
tinybę, grasindami užimti jie- 
ga. Grasino ir pasiuntiniui as
meniniai. Pasiuntiniai Lozo
raitis ir Girdvainis lygiai grie
žtai atsisakė.

LIETUVOJE, paštuose už
drausta pardavinėti pašto žen
klus su buvusio Prez. A. Sme
tonos atvaizdu.

PRIŽIŪRI KELIUS. Staty
bos ir Sauskelių Inspekcija 
pranešė apskričių valdyboms 
ir miestų-miestelių burmis
trams kad ryšium su vykstan
čiais Sovietų kariuomenės ju
dėjimais butų stropiai prižiū
rimi keliai. Jei kur keliai ne
patiks Sovietų komisarams, 
atsakomingi už tų kelių prižiū
rėjimą asmenys bus baudžia
mi.

pabėgti į 
laikinai ir 

tiek kitose 
vietose SU

Galvanauskas Pabėgo 
į Klaipėdą

KLAIPĖDA. — Buvęs Pa
leckio vyriausybėje finansų 
ministru- inž. Ernestui Galva
nauskui pasisekė 
Klaipėdą, kur jis 
apsigyveno.

Tiek Klaipėdoje, 
Vokietijos pasienio
sirinko gerokas būrys atbėgu
sių Lietuvių. Jų padėtis ap
verktina, nes jis metė viską 
ką turėjo. Kai kurie iš pabė
gusių pareiškė kad jie bėgtų 
ir į pragarą, kad tik nebūti 
Sovietų “rojuje”.

• • •
BUENOS AIRES, Argenti

na. — Lietuvos Ministras Pie
tų Amerikai, Dr. K. Graužinis, 
Liepos 22 d. savo nota infor
mavo Argentinos užsienių rei
kalų ministeriją apie Lietuvos 
užgrobimą ir kad jis to užgro
bimo nepripažysta.

Argentinos užsienių reikalų 
ministras Dr. Graužimui atsa
kė kad Argentinos vyriausybė 
į protestą žiuri su visa atida 
ir kad toliau laikys jį teisėtu 
Lietuvos atstovu.

Lietuvos konsulas Sao Pau
lo, Brazilijoje, irgi veikia. Pa
leckio “vyriausybės” parėdy
mas likviduoti pasiuntinybę 
Buenos Aires ir konsulatą Sao 

' Paulo palikta be atsakymo.

•
KOMUNISTŲ valdovai Lie

tuvoje panaikino moksleivių 
darbo talkas. Tos talkos įves
ta atlikti kokius būtinus vie
šus šaliai naudingus darbus, 
kaip tai šventosios uosto gele
žinkelio statybą ir kitus, bet 
raudoniesiems tie darbai išro
do nereikalingi.•

DAR UŽDRAUDIMAS. Fi
nansų ministerija uždraudė 
Lietuvos žmonėms priimti So
vietų rublius ir červoncus. (Ši
tas uždraudimas gal but nėra 
kam kitam kaip tik sulaikyti 
kad Lietuviai neimtų iš rau
donarmiečių atlyginimo už sa
vo produktus ir kad netaptų 
“bagoti” Sovietų pinigais, kai 
litas bus panaikintas.—Red.)

į

Šitokios Lietuvių tautą pažeminančios demonstracijos buvo rengiamos Kaune, kur fanatizmo apimti komunistai garbino svetimus despotus, išdavę savo 
savo tėvynę pavergimui ir priespaudai. Tai vaizdas Birželio 2 4 d., dar vos tik Sovietų raudonajai armijai Lietuvą okupavus. Tikri Lietuviai verkė....

KAIP BUVO APGAUDINĖ
JAMI. šaulių Sąjungos nau
jai paskirtas vadas Pik. Ltn. 
Žukas šitaip šauliams rašė jų 
organe Trimite (Birželio 27):

‘Naujoji Respublikos Vy
riausybė energingai ėmėsi 
tvarkyti musų vidaus gyveni
mą ir stiprint nuoširdžius san- 
tikius su didžiuoju Lietuvos 
kaimynu SSSR, per 20 metų 
tiksliai ir nuoširdžiai vykdan
čiu savo tarptautinius įsiparei
gojimus ir duotąjį žodį. Bu
kime visiškai tikri kad Sovie
tų Sąjunga, kuri mums grąži
no Lenkiško smurto išplėštą 
sostinę Vilnių, ir toliau su to
kiu pat nuoširdumu vykdys 
savo pasižadėjimus, kurie su
rašyti Lietuvos ir SSSR tar
pusavio pagalbos sutartyje.”

(Tokiomis žiniomis buvo ap
gaudinėjama Lietuvos visuo
menė, kariuomenė, šauliai ir 
organizacijos, kad niekas ne
spėtų pasiruošt Sovietų raudo
najai armijai pasipriešint 
ji ėjo Lietuvą okupuoti.)•

PRIE Vilniaus-Kauno 
džiojo automobiliams kelio 
bo apie 1,000 darbininkų, 
kelias pradėtas tautinės
riausybės. Jeigu jis pasirodė 
Sovietams nenaudingas, dar
bai be abejo tapo sulaikyti.•

ŽEMAIČIŲ KALVARIJOJE 
mirė seniausias tos apielinkės 
gyventojas, Kazys Viešniaus- 
kas, sulaukęs 97 m. amžiaus. 
Jis daug pergyveno, ir spau
dos draudimo laikais bei 1905 
revoliucijos metais globodavo 
persekiojamus Lietuvius.

kai

di- 
dir- 
Tas 
vy-

_____ —.. ............... ,------
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IŠ SCRANTONO 
PADANGĖS

Knygų Nariams Yra — 
Gaivinkit 1 MD.

Kuopas

LIEPOS MĖNESI 
MIRĖ 539

Pittsburghe per Liepos mė
nesį visokių mirčių buvo 539.

Svarbiausia paskira mirčių 
prieža >tis buvo širdies liga, 
nuo jos mirė 122; 43 mirė ne
tikėtomis mirtimis; kiti 
visų kitokių ligų.

LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
RENGIASI Į TAUTINI 

SEIMĄ

kurie

nuo

P.
Ijickawanna Apskrity- 

nutarė pasiųst delegatą į 
Philadelphijoje 

Delegatu iš- 
Kersevičius.

Klubas
pasiųst delega-Bir-PENNSYLVANIJOJE,

želio mėnesį kietos anglies iš 
kasyklų išvežta 3,868,879 to
nai, arba 442,675 tonai dau
giau regu Gegužės mėnesį, ir 
9(9,576 tonai daugiau negu 
Birželio mėn. 1939 metais.

Rugpjūčio 23 d. Lietuvių 
Klubas

Tautinį Seimą
Rugsėjo 1-2 d. 
rinktas V. A.

Lietuvių Moterų P. 
taipgi nutarė
tą, išrinkta Ona Kubilienė.

Taurų Klubas šaukia specia
li susirinkimą Rugp. 27 d., iš
rinkimui delegato. Keletas ki
tų tautinių organizacijų šau
kia susirinkimus tam pačiam 
tikslui. žynius.

ir mai- 
laiku T. 
20 skry-

tverti naujas o kur negalima 
sutverti kuo į rašykites pa
vieniais. Mi įnė mokestis tik 
$1.00. Visais TMD. reikalais Į 
kreipkitės į Centro raštinę šiuo! 
adresu:

M.
182

i

asparaitis, Sekr. 
Linden avenue, 

Racine, Wis.

TRUMPOS
ŽINUTES

(Iš Musų Laikraščių)

mirimai
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIąį

Allegheny Apskrityje 
1,407,619 Žmonių

Pittsburghe, kaip paskutinės 
gyvci tojų surašymo žinios pa
rodu, gyventojų sumažėjo, bet 
užtai bendrai imant padaugėjo 
Allegheny apskrityje, ir visa
me ; pskrityje, įskaitant Pitts
burg ią, gyventojų yra 1,407,- 
619, arba 33,209 daugiau ne
gu 1 uvo 1930 metų gyventojų 
sur; ;ymo metu.

1910 metais Pittsburghe gy
vent ijų buvo daugiau negu ki
tus? apskrities dalyse, tačiau 
p r 30 metų, mieste gyventojų 
skabius padaugėjo 134,750, o 
i pit iinkėse padaugėjo 254,000.

/ llegheny apskritis gyven
toj-’ skaičium šiaip

1900 
1910 
1920 

• 1930
1940

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

60,000 Lietuvių.
50 metų čia nu- 
darbų savo tėvy-

inėtais 
metais 
metais 
metais 
metais

stovėjo:
775,052 

1,018,463 
1,185,890 
1,374,410 
1,407,619

NUŽUDĖ BROLI. McKees 
Rocks, Pa. — Du broliai, An
drį w Drumba, 54 m., ir Mi
chael, 48 m., girti susiginčijo 
kuris iš jų turi apmokėti tam 
tikras jų skolas. Kilo pešty
nės, ir vyresnysis brolis 
antrojo peiliu nudurtas.

tapo

Penn- 
balsuoja- 

sekmadieniais

LAPKRIČIO mėnesį 
sylvanijoje vėl bus 
ma už leidimą 
laikyti atdarų filmų teatrų.

Tam labai priešinga dvasiš- 
l.ija visokių tikybų; jų pastan
gomis Pennsylvanijoje palai
komas galioje virš šimto metų 
senumo įstatymas draudžian
tis sekmadieniais rengti bent 
kokius pasilinksminimus už 
pinigus.

Lietuvių Centras
Wyoming Klonio Lietuvių 

kolonija yra didžiausia čia Lie
tuviais užgyventa išeivijoje. 
Nors Chieaga giriasi šimta
tūkstantine skaitline, l>et Wyo
ming Klonyje tilptų pusė Chi- 

i cagos.
Čia turim 

Per pastarus
I
veikta gražių 
nei JJetuvai.

čia gimė abu Susivienijimai, 
Tėvynės Alyletojų Draugija; 
nuo karo nukentėjusioms lie
tuviams aukų rinkinio centras 
su Adv. Jonu S. I.opatto, pir
mininku, ir M. šalčium, sekr.

Čia palaidoti musų išeivijos 
pionieriai: Paukščiai Juozas,
Tarnas, Silvestras ir Simas; 
Kun. Burba, Jurgis Kazakevi
čius ir desėtkai kitų.

Mes turėjome pirmutinius 
gydytojus, advokatus: želvie- 
nė-Baltrušaitienė. Jonas Šliu
pas, Jonas S. Lopatto.

Antroje vietoje, turime de- 
sėtką parapijų 
bažnyčiomis, 15 
pralotą.

Turėsime 
dalykai eis 
paskutinius

Turime 
dešimtį, 
pustuzinį
nį inžinierių, tuziną laidotuvių 
direktorių, tris tuzinus moky
tojų abiejų lyčių.

Turime poetų, 
nikų, biznierių ir

su gražiomis 
kunigų, vieną

ir daugiau 
taip kaip 
20 metų, 

medicinos
pusę tuzino 

vaistininkų.

jeigu 
ėjo per

daktarų 
dentistų, 
pustuzi-

KUR REGISTRUO- 
SIS PITTSBURGHO 

ATEIVIAI

Room 437,

mo
sis.

literatų, 
kitokių.

STOVIS

tek'

Pittsburgho srities ateiviai 
nepiliečiai regist mosis šiose 
vietose:

Pittsburghe
Federal Bldg.

Brushton — Crescent 
kykloje, Bennett ir Tokio

East Liberty — Shakespea
re mokykloj, Shakespeare st,, 
netoli Shady ave.

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

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

Lawrenceville — Arsenal 
Junior High mokykloj, 39 st. 
ir Butler st.

Mt. Washington — Whittier 
mokykloj, Meridan st.

North Side — Post Office 
Bldg., 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 I 
Stevens mokykloj, Crucible ir 
Amherst sts.

Swissvale 
kloję, 2500

Kadangi 
iki Kalėdų, 
giminėms ir jums patiems rei
kalinga bus žinoti registraci
jos vietos, patartina šiuos ad
resus išsikirpti ir laikyti ten į 
kur greitai galėsit rasti.

švaistosi1 
lyg visas 
prilindu- 
ir para-

POLITINIS
Politinis judėjimas dabar 

apsnūdęs, nes tautininkai nie
ko neveikia tai ir katalikai ty
li. Komunistai čia 
visomis pakampėmis, 
rinkas užėmę, jų yra 
siu visur, draugijose
pijose; jie Čia smarkiai plati
na savo spaudą. Amerikos pi
liety be jie nesirūpina. Bet kan
didatų į koncentracijos stovyk
las yra gana apsčiai, kaipo 
“penktakolumnistų”.'

Jonas J. Nienius.

moky-

moky-

— Milligan moky- 
Braddock avė.
registracija tęsis 
ir jūsų draugams,

• ANGLIJOJE, G 1 o ucester- 
shire kaimiečiai per šimtme
čius atlieka tam tikrą sūrio 
raičiojimo ceremoniją. Apva
lius sūrio ratus dalyvautoji 
rita į pakalnę ir visus pralen
kusia laimi sūrį.

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp 
A. Vanagamio l*»> Jžian's 
zikos žurnalą. Eina du kar
tu j mėnesį. Kaina metanu 
S2.60, Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas

-M A R G U T I S”
6812 So. Western Ave.

Chicago, lit

Yra žmonių Lietuvių 
dar mėgsta skaityti Lietuvių 
kalboje knygas. TMD. tankiai 
gauna atsišaukimų su prašy
mais knygų.

Iš pirmiau išleistų 
nais gautų knygų tuo 
M. D. nuosavybėj yra 
nių prikrautų knygų.

Visų prašymų negalima iš
pildyti, nes knygų persiunti
mas sudaro išlaidų, o pajamų 
nėra iš kur gauti. Iš narių 
kiek surenkama mokesčių, už 
visus perkama naujai išleistų 
knygų Lietuvoje, ir vėl na
riams grąžinama su kaupu. Iš 
narių mokesčių nieko neatlie
ka Draugijai. Nariai mokėda
mi vieną dolarį į metus gauna 
dviejų dolarių vertės knygą. 
Centro valdyba kad ir dykai 
dirba, bet susidaro išlaidų kny
gų siuntimui ir laiškams.

TMD. atgaivinus 1937 me
tais, radome dar tvarkoje 30 
kompletų Dr. Vinco Kudirkos 

i Raštų, kuriuos pasiuntėm į 
■ Lietuvą Spaudos Fondui; už 
j Kudirkos raštus gavom $300 
I įvertinimą (kreditą) 
I paėmėm iš Spaudos 
leistų knygų. Taip 
jom TMD. stiprinti.
ku jau turim 15 atgijusių kuo- 

I pų su 200 narių ir ižde pinigų 
$225. Kiek man laikas leidžia 
rašinėju spaudoje TMD. reika
lais kviesdamas kolonijų vei
kėjus prie aktyvaus darbo at
gaivinimui buvusių TMD. kuo
pų, bet dar mano balsas neiš
budino snaudžiančius 
veiklius tėvynainius.

šiuomi prašau visų 
valdančių ateiti man 
bą parašyti po vieną-antrą ra- 

Įširėlį į laikraščius. Plunksnos 
valdytojai ir laikraščių redak
toriai, kuomet bendrai sušuk
sime per spaudą, turės išgirsti 
musų balsą ir tokiu budu išbu
dinsime tėvynainius.

Ikšiol pirkdavom knygas iš 
naujai išleistų, parinkdami tin
kamiausias. Sudarydavom są
rašą kas metai iš penkių įvai
rių knygų ir duodavom na
riams pasirinkti; kas kokią no
rėdavo tokią gaudavo.

Nariai keisdamiesi knygo
mis gauna progą už vieną do- 
lari perskaityti penkias kny
gas !

Dabar, Sovietams Lietuvą 
okupavus, nėra vilties iš Lie-1 
tuvos gerų knygų gauti, pri
sieis vietoje savo spėkomis lei- 
sti-spausdinti knygas. Tuomet 
reikės didesnės paramos iš vi
suomenės. Turim pasiūlymų 
parašytų raštų geriausių musų 
literatų.

Jiems metams yra sudary
tas sąrašas šių knygų:

“Lietuya Didžiame

KAIP LIKVIDUOTA 
LIETUVOS ATSTO

VYBE BERLINE

(Pabaiga nuo 1-mo psl.)

BROOKLYN, N. ¥. — Fili
pinų Salose mirė Lietuvis S. 

V. kariuomenės saržentas W. 
J. Litvinas, Jo kūnas parsiun
čiamas į Brooklyną laidoti.
• CHICAGO, III. — Jaunimo 

Kultūros Radio chore eina 
judėjimas nutraukti ryšius su 
komunistais. Ikšiol choras da
lyvaudavo komunistų parengi
muose.

Adv. J. 
išvažia-

Škirpa užleido Pasiuntinybę 
gavęs iš Vokiečių vyriausybės 
patarimą rumus užleisti.

Į Ant Lietuvos pasiuntinybės 
rūmų buvo iškabinta Lietuvos 
vėliava, aprišta gedulo kaspi- 
pinu. Ties pasiuntinybe susi
rinko pora šimtų iš Lietuvių 
kc Jonijos Berline žmonių ir 
laikraščių korespondentai.

Ant pasiuntinybės balkono 
pasirodė ministras Škirpa ir 
visa s pasiuntinybės persona- 

Plk. Škirpa kreipėsi į mi
sų kalba, pareikšdamas 
esąs priverstas apleisti

ir už tiek 
Fondo iš- 
ir pradė-
Tuo lai-

buvusius

plunksną 
i pagal-

Kare”;
ir II t

šeimos

las. 
nią 
kad 
pasiuntinybės rumus, bet pirm
visus baldus pasiuntė į Lietu
vą ir gailisi kad negali nukel
ti į tėvynę ir paties rūmo. Sa
vo žodį užbaigė viltimi kad 
Lietuva vėl bus išlaisvinta.

Jš minios dar kalbėjo vienas 
Amerikos Lietuvis, sakydamas 
kad čią susirinkę daugelis iš 
Lietuvos pabėgusių Amerikos 
piliečių, kurie per Berliną vyk
sta į Švediją, iš kur gryš A- 
merikon. Ten jie atpasakos 
tikrą padėtį ir ragins žmones, 
kovoti už Lietuvos išlaisvini
mą. Po to. pasiuntinybės per
sonalas ir susirinkusieji atida
vė pagarbą nepriklausomos 
Lietuvos vėliavai ir 1 vai. ap
leido pasiuntinybės rumus.

Prieš išvykstant, Pik. Škir
pa paliko ant stalo atskleistą 
inventoriaus knygą, kurioje 
įrašė: “Rusų okupantų žiniai. 
Jūsų principai — slopinti žmo
nių laisvę, griauti kultūrą ir 
grobti svetimą turtą. Pagro
bėt Lietuvą, klastingai pa-1 
glemžėt jos valstybinę nepri
klausomybę, užgrobsit ir 
nepriklausomos Lietuvos 
mus. Bet teisingumas 
stipresnis už smurtą,
skaitymo valandos neišvengsi
te!”

Rusai 
še nuo 
Lietuvos 
tuviškus

Pasiuntinys Škirpa ir visas 
pasiuntinybės personalas, net 
kurjerai (išskyrus vieną) 

j šeimom atsisakė gryžti į 
j vietų pagrobtą Lietuvą ir 
j gyventi Vokietijoje.

Lietuvos pasiuntinybės per
sonalas Berline sudėjo gražią 
auką Lietuvos atstatymo fon
do užuomazgai.

• DETROIT, Mich. —
P. Uvick su šeima 

vo atostogų į tolimą Alaską.
• GREENIELD, Mass.— Lie

tuvių Said. Širdies V. Jė
zaus draugija pasiuntė Lietu
vos Ministrui P. Žadeikiui pa
sveikinimą visų Grėenfieldo 
Lietuvių vardu už jo pastan
gas nepasiduoti bolševikų oku
pacijai ir gynimą Lietuvos 
kalų.
• EDWARDSVILLE, Pa.

y lesto mokyklų taryba 
skyrė Dr. A. J. Valibų mokyk
lų medikaliu inspektorium.
• CHICAGO, III. — Andrius 

Siurba, 48 metų, šoko po
greituoju traukiniu ir vietoje 
liko užmuštas.
• DETROIT, Mich. — Pranas 

Markevičius kandidatuoja į
Su v. Valstijų Kongresą iš 15- 
to Kongresinio distrikto.
• SCRANTON, Pa. — Rugp.

15 įvyko 26-ta metinė Lie
tuvių diena. Publikos atsilan
kė virš 25,000. Visų obalsis 
— dirbti vienybėje 
mui Lietuvos iš Rusijos vergi
jos.
• NEW YORK. — { New Yor- 

ko uostą atplaukė 17 laivų
kurie priklauso karo 
toms šalims, tarp jų ir 
vos laivas “Denny”.

rei-

pa-

KARPAVIČIUS Stasys, 41 m. 
amžiaus (Dirvos redakto
riaus brolis), mirė Providen- 
Paliko žmoną su pora vaikų, 
ce, R. L, Rugpjūčio 22 d. 
— Gimęs Babcinos dvare, 
Babtų par. Amerikon atvy
ko 1909 metais per Kalėdas. 
Čia mokėsi, laike pasaulinio 
karo tarnavo Amerikos^kaio 
laivyne.
24, su 
goinis. 
ir viena sesuo, 
mirė Providence tik 
tris savaites laiko.

KAČINSKAS Antanas, 64 me
tų, mirė Rugpjūčio 14 d., 
Scranton, Pa. Palaidotas 17 
d. iš tautiškos Lietuvių baž
nyčios. — Marijampolės ap. 
Prienų par., Takeliškio k. — 
Scrantone turėjo karčiamą.

KURPAVIČIUS Jonas, 61 me
tų, mirė Rugpjūčio 11 d., 
Brooklyn, N. Y. Paliko žmo
ną, du posūniu, vieną poduk- 
rę, taipgi brolį ir seserį, gy
venančius
Amerikoje 
tusį

DERMAITIS
tų, prigėrė Port Colbourne, 
Kanadoj. Parvežtas laidoti 
į Detroitą, pas tėvus. Gimęs 
Sioux City, Iowa.

STANKUS Alekas, 33 m., mi
rė Rugp. 10, West Pittston, 
Pa.

DRAZDAUSKAS Jonas, 34 m. 
mirė Rugpjūčio 5, Chicagoj. 
Gimęs Harwood, Pa.

Palaidotas Rugp. 
militariškomis apei- 
Liko keturi 

Jų
broliai 
tėvas 
prieš

Scranton, Pa. — 
išgyveno 39 me-

Vitoldas, 27 me-

išvadavi- Už A Sofija (šimanskaitė), 43

apim- 
Lietu-

©ANGLAI praleidžia po apie 
75 milijonų dolarių metuose 
gėlėms, daugiausia namie au
gintoms.

LEŠEVIČIUS Juozas, 35 I 
tų, mirė Liepos 26, 
Aires, Argentinoj._ e . jA 4-" ill'll

jų m. Argentinon atvyk0 p 
metų atgal. Paliko žmWl. 
ir sūnų.

SAUDARGIS V., mirė
4, Inkerman, Pa.

VILČIAUSKAS Jonas, 45 
mirė Rugpj. 6, So. RostJ 
Mass. — Suvalkų KalvarijJ 
pąr. Amerikoje išgyVeno 2j 
metus.«

GLODENIS Leonas, 78 nietu 
mirė Rugp. 6 d., Dedham 
Mass. — Raudėnų p. Ąn 1 
rikoje išgyveno : 45 metus.

ŠIMKIENĖ Teodora, mirė ? 
Rugp., Cambridge, Mass.

VISOCKIS Adolfas, mirė LieJ 
pos 31, Cambridge, Mass

STEPONAITIENĖ MargarieJ 
68 metų, mirė Liepos 30 d 
Brooklyn, N. Y.

GVAZDAITJS Petras, mirė J 
Rugp., Newark, N. J.

STANKŪNIENĖ Barbora, mj. 
rė Rugp. mėn., Baltimore 
Md.

JUCIUS Boleslavas, 53 metu, 
mirė Rugp. 7, Chicagoje. -J 
Tauragės ap., Rietavo par.H 
Rubiškių k. Amerikoje is-l 
gyveno 34 metus.

MIKULIS Baltrus, užmuštasB 
traukinio, prie Tunkhannock! 
miestelio. Gyveno ir Įtalai-B 
dotas Scranton, Pa. — šun-B 
skų par., Marijampolės aps! 
Amerikoje išgyveno 31 nie-B 
Dielinės k. Amerikoje is! 
gyveno 34 metus.

DEBERIS Rapolas, 75 metu i 
mirė Rugp. 8 d., Brooklyn! 
N. Y.

VISI KAIP VIENAS Į

valš- 
išgy-

DAYTON, OHIO
■e ___________

šiuos
ru-
yra 

Atsi-

LIETUVIU DIENA
L. C

Youngstown, Ohio
Rugs.-Sept. 1, 1940

inėję į rumus nuplė- metais, 
pasiuntinybės rūmų 
vėliavą ir visus Lie- 
užrašus.

Lietuvių Diena prasidės 10 
Country 

Rt. 304, 
ir anais 
valanda, 

gros

‘ Kražių Skerdynė” I
“Aukštųjų Šimonių

Likimas”,

“Dievo Idėjos Evodiucija”,
“Knygnešys” I ir II tomai.
Ypač šiuo kritišku momentu, 

kuomet Rusai aziatiški barba-
I rai trypia musų šventą Lietu- 
I vos žemelę, persekioja Lietu- 
1 vieš, įkalina ir atima paskutinį 
j jų duonos kąsnį, mes čionai 
: būdami laisvi privalom sustip- 
1 rinti TMD. kuopas. Tegul T. 
M. D. kuopos buna tomis ne
sugriaunamomis Lietuvių tvir
tovėmis kuriose visą laiką ru
sentų Tėvynės Meilė ir teiktų į 
moralinę pagalbą Lietuvai.

Kviečiu visus kolonijų vei
kėjus neatidėliojant imtis gai- j 
vinti buvusias TMD. kuopas ir

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai. 

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

Lietuvos Pasiuntinybės Ber
line patarėjas Juozas Rajec
kas su žmona ir vaiku vyksta 
nuolatiniai apsigyventi Suvie
nytose Valstijose. Iš Lisbo- 
nos mano išvykti Rugsėjo 19.

J. Rajeckas gimęs 1897 m. 
Shenandoah, Pa., ir dėlto ga
vo Amerikos pasą. Jis bai
gė du universiteto fakultetus 
— teisių ir politinių mokslų. 
Užsienių reikalų ministerijoje 
tarnauja nuo 1929 m. Buvo 
sekretorium Lietuvos pasiun
tinybės Londone.

Kas del Lietuvos Pasiunti
nybės Romoje, ten pasikartojo 
veik ta pati istorija kaip Ber
line. Rugpjūčio 22 dieną Ru
sų ambasados valdininkai pa
reikalavo Lietuvos Pasiuntiny
bės namą sau ir net dryso jie- 
ga grasint 
Lozoraitis, 
damas, 
visai nesire

f
i. Tačiau 
grąsinimų 

Pas iuntinybės 
įgia.

vai. ryte, Hubbard
Club, Hubard, Ohio, 
toj pačioj vietoj kaip

Bus mėgėjų
žaidimai, sportas, šokiai, 
puikus orkestras. Lytų ar sni- 
gtų, Lietuvių Diena įvyks.

Įžanga tik 25c. Komit.

metų, mirė Rugp. 6, Chica- 
goje. — Šiaulių ap., Raudė
nų par.

DANIUNIENĖ Antanina, 50 
metų, mirė Liepos 31, Chi- 
cagoje. — Panevėžio apsk., 
Upytės par., Akaličioš 
vilčių k. Amerikoje 
veno 32 metus.

NORVAIŠAS Pranas, pusam
žis, mirė Rugp. 2, Chicagoj. 
— Alsėdžių par. Amerikoj 
išgyveno 32 metus.

BERNOTĄVIČIUS Juozas, 25 
metų, mirė Rugp. 3, Chica
go je.

SABECKIENĖ Agota (Semo- 
kaitė), 44 metų, mirė Rugp. 
3, Chicagoj. — Raseinių ap. 
Jurbarko par., Trečių km. 
Amerikoje išgyveno 31 m.

KRIŽEVIČIUS Stasys, 41 me
tų, mirė Rugp. 4, Chicagoj. 
— Telšių miesto. Ameriko
je išgyveno 35 metus.

LOMSARGIS Pranas, mirė 
d. Rugp., Inkerman, Pa.

MOZURAITIENĖ Marė, 52 m. 
mirė Rugpjūčio 3, Worces
ter, Mass.

3

SERGA. Susirgo Andrius I
Keydoszius,- gydosi Good Sa-| 
maritan ligoninėj. Keydoszius I 
yra šio miesto senas gyvento-1 
jas ir buvęs per daug metų| 
biznierius. Patartina 
viams aplankyti savo 
ligoninėje.

Iš Clevelando čia 
poni Magdė Zdanienė
teria, atvyko čia pasisvečiuo-1 
ti ir aplankyti savo dėdę, K. I 
Paulauską, ir kitus savo pažy-1 
stamus. D.

Lietu-I
tautieti I

lankosi 
su (tuk

Rep.

PIKNIKAS. Liet. šv. 
žiaus parapijos metinis 
nikas bus laikomas sekmadie
nį, Rugsėjo 1, Valley View 
Darže, prie Valley Pike. Day- 
tono ir apielinkės Lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

Daytonielis,

Kry- 
pik-

Stasys 
nepaisy - 
užleisti

liko

COURTESY—THE STANOARD OIL CO. OHIO

but vienas iš istoriškiausių iš 
? yia John Bryan 

kiek į rytus nuo Jellow Springs.
, / ^parką \ aisti jai padovanojo 

naudojamas “kaipo miškų botani
kos i- 1 
parkas ir tyrinėjimų stotis-’, 
senovėje buvo visas veikimo

! 1 : .2^____
| paskutiniai Ohio gentės.
I mas, buvęs arti Yellow
I1. "- -tine vieta. Ta vieta

STATE PARKS
JOHN BRYAN STATE FOREST

I tUEUJ.
To paiko augmenų įvairumas 

yra < viena iš jo įdomybių. Ten au
ga trys_šimtai dvidešimts dviejų ru
sių gėlės, ir sužymėta 104 miški
niai augaiai.

Mažoji Miami upė plaukia per tą 
parką, vietomis tarp gilių skar- 
dz u, 
vieto 
akim 
viete
Upę pabėgimui nuo besivejančiu Indi jo ių.

Tas parkas susideda iš apie 700 
akru ir turi 60 ugriiakurių, 90, sta- 
Lį, ir dvi dideles pastoges dviejų 
pncnikams Įrengimų plotuose. Iš
statyta yra ir cementinis plaukioji
mo baseinas ir maudynės namas, 
imms kurie mėgsta vaikščioti yra 
sesių mylių ilgio geri takai.

Grupėms, taipgi ir šeimoms, lei
džiama tame parke stovyklauti.

I

Gal 1
Valstijos Parkų yra John Bryan 
Forest Park prie State Route 343, 
kiek Į rytus nuo Jellow Springs.

1 ų parkų Vųlstjjai padovanojo 
John Bryan su sąlyga kad jis bus 
naudniamas ‘‘kaipo miškų botani- 

ir laukinių žvėrių nzervacijos 
rfen 

visas veikimo cen-1 
tras Shawnee _ Indi jonų, kurie buvo | 

Jų kai- 
t -- -----  Springs,

buvo Indi jonų vado Tecumseh gim
tinė vieta. Ta vieta yra atitinka
mai pažymėta.

Per tą parką tain pat ėjo sena
sis Cincinnati-Pittsburgh Stage Ke
lias. ir ten dar galima matyti pa
matus kitados stovėjusių keleivių 
namų ir kitokių pastatų.- Ten dar 
tebestovi John Ryan’s tvartai, bu- 
xe didžiausi Ohio valstijoje ir iš
statyti ant penkių skirtingų aukš-



DIRVA &

fevynes Ilgesys
z..................

(Tęsinys iš pereito nr.) 

gai Liudviko kosulys bent 
k aprimo, Amilė paėmė jį 

rankos pasakodama apie 
■Jdinčias gėles, kurias ji ma- 

jr vedė jį šakelėmis užžy- 
^tajs takais per urvus į orą, 
51 saulės šviesą. Ji vargšelė 
Laiosi kad Liudvikas tyrame 

ir sustiprės bent 
vis jos širdyje de- 
viltis, “gal jis dar

y 
¥

JUOZAS PETRAITIS

APYSAKA
Patriotai, Į Philadelphijos Seimą!

j’saulės šviesą, 
tikėjosi k- 
ore 
kiek. Dar 
JŽ •'aršta 
pagis-•••

Bet štai 
ėjęs L -

mažėjo.... Jis lengvai 
pramerkti akis ir matė 
didelę saulę ir tokią 
kaip dar niekad nebuvo

Liudvikas, kaip iš- 
iš urvo pamatė saulės 

įviesą ir atsikvėpė tyru oru, 
sukniubo ant žemės kaip kaž 
įeno negailestingos rankos 
parstumtas. Tyras oras dar 
labiau susilpnino jo išsekusį 
organizmą, sukeldamas baisius 
skausmus krutinėję su kosu- 
įįu Jo veidas pasidarė toks 
tamsus kaip urvo sienos. Greit 
papliupo iš jo burnos ir nosių 
tirštas, juosvas kraujas.

Amilė nusigandus, beviltiš
kai rankas nuleidus stovėjo ša
lia jo nežinodama ko griebtis, 
ji tik pamatė pražilusius vai
kino plaukus ir apžėlusį veidą 
retais plaukais, kaip smilgom, 
jis visas buvo 
gęs ir sunykęs.

įdomu. Taip pat jis davė su
prasti kad ji paliktų jį čia ra
mybėje. ...

Liudvikui kas kartas darėsi 
lengviau ir lengviau kvėpuoti, 
o aštrus skausmai krutinėję 
staiga 
galėjo 
tokią 
šviesą
matęs!..., Jis jautėsi jau vėl 
savo išsiilgtoj tėvynėj Lietu
voj .... Užtat čia taip gera, 
lengva kvėpuoti tyru, gaivi
nančiu laukų oru. Jis jaučia 
aplinkui nuostobų gaivalingu
mą pavasario ir girdi gegutės 
kukavimą, tik jau bent kiek 
apkimusį. O ten krūmuose 
panemunėje visu savo nuošir
dumu dainuoja lakštingala — 
“Jur-gut, Jur-gut, kin-kyk, 
pa-plak, pa-plak, va-žiuok, va
žiuok....” Ir užlieja Liudvi
ko krutinę begalinis džiaugs
mas, kad jau jis mato savo iš
siilgtą gimtinę, Prienus! 
girdi priemiesčio kalvį, 
dėdę, kalant — “Dzin, 
dzin. .. .”

šie garsus kūjo dužiai
lieja su jo nepaprastu širdies 
mušimu, su gegutės kukavimu 
ir lakštutės dainavimu.... Ir

Jis 
savo 
dzin,

susi-

baisiai suvar- 
Bet vis tik 

Amilė matė kad anksčiau bu
vęs gražus ir simpatiškas vy
riškis. Jis Mildai buvo toks 
savas ir artimas kad ji noriai 
pasiimtų jo kančias kentėti jei 
žinotų kad jis pagis....

Jai širdį lyg peiliu p j austi 
bežiūrint į jį.

Pagaliau iš jo lupų vos te- 
pasigirdo:

— Man trošku!.... troš
ku !....

Amilė visa, net sudrebėjo. 
Bet arti nebuvo vandeniu ir 
neturėjo kuo pasemti. Jai rei
kėjo bėgti prie 
geroka 
pamatė 
tą, kurį 
deniui.
šė, kad tik greičiau, kaip nors 
greičiau atnešus vandenio, ga' 
dar atsigaivins, gal dar ilgiau 
gyvens....

Ji pasisėmus vandens, atsi
tiesdama pamatė už kokio ki- 
lometro a|?. daugiau juroje plū
duriuojantį Jaivą. Nesipajuto 
mergaitė kaip j Ai iš rankų iš
krito lukštas su vandeniu. Iš 
karto ji savo akim nenorėjo 
patikėti kad tai mato laivą. 
Bet ištikro tai buvo laivas.

Paskiau ji matė net žmones 
ant laivo denio vaikščiojant 
ir mažas valtis leidžiant į ju
rą. O gal jai iš džiaugsmo 
taip akyse vaizdavosi....

Tai buvo nepaprastas Ami- 
lei nusistebėjimas ir džiaugs
mas. Tik vien jai buvo nera
mu kad Liudviką paliko mirš- 

Ją daigyte daige, 
kac

štai netrukus jis pajunta kaip 
per jo kūną banguoja už ledą 
šaltesnė srovė! Po to nusto
ja jo širdis garsiai mušus.... 
Nutyla ir kalvio kūjo dužiai 
ir gegutės kukavimas ir lakš
tingalų dainos panemunėje... 
Jis pasijunta esąs toks kaip 
buvo kada mažas berniukas ir 
bėgiojo vienmarškinis panemė- 
nėmis rinkdamas varlių kiau
telius. . Tik dabar ne tie varg
šo murzini marškinėliai, bet 
kaž kokio brangaus šilko dra
bužėliai jį apsiautę.

Jis didžiai išsiilgęs motinos 
bėga į tą trobelę kur gyveno 
dar prie gyvo savo tėvo. Bet 
štai vos jam įbėgus į tą siau
rą, šiukšlėtą gatvelę pasitinka 
jį motina ir pasiėmus jį ant 
rankų spaudžia prie krutinės 
karštai bučiuodama.

Motina jam švelniai kužda 
į ausį:

“Vaikeli mano 
kartą aš tavęs 
Dabar jau mudu 
amžinai. ..

Ir štai 
kaž kokį 
dą, kuris 
našumą į

mielas, bent 
sulaukiau.... 
nebesiskirsim

n

jį motina atnešė į 
pasakiškai gražų so- 
turėjo vieną-kitą pa- 
Prienų kapinyną.
(GALAS)

AMERIKIEČIAI META KOMUNISTUS 
IŠ SAVO TARPO

Ar ne Laikas Mums Imtis to Paties?

TAUTIEČIU VIDURINĖS SROVĖS 
GAIRĖS

(Diskusijoms Projektas)

Susipratęs Lietuvis to- 
vertingesnis Amerikos 
negu tas kuris užsigi- 
protėvių kilmės ir pro-

vandens dar 
Ji bėgdama 

riešuto lukš- 
pasemti van-

varsna, 
didžiulio 
pasiėmė 
Jos širdis garsiai mu-

Amerikos Automobilių dar
bininkai savo konvencijoje 3 
d. Rugpjūčio, St. Louis, Mo., 
pasmerkė totalitarinių valsty
bių — Vokietijos, Italijos, Ru
sijos ir Japonijos — brutališ- 
kus užpuolimo karus.

Iš 550 atstovų atsirado tik 
20 pritariančių ir simpatizuo
jančių Rusų komunistams.

Jau daugel sykių pirmiau 
komunistai rado visokias me
lagingas priežastis kaip orga
nizacijoms išsisukti nuo bal
savimo prieš Staliną. Du Det
roito komunistai politikieriai, 
John Anderson ir Nat Ganley, 
išsyk mėgino įnešti rezoliuci
jas Rusijos minėjimą išmesti. 
Jų kiekvieną tvirtinimą buk 
Rusija nebuvo ir nėra toje pa
čioje klasėje su Vokietija, kon
vencija atmetė garsiais baubi
mais. Buvo aiškiai darodyta 
kad Rusija eina išvien su Vo
kietija.

Mike Dooletzki (iš Detroit) 
pasakė kad Estija, Latvija ir 
Lietuva pačios prašėsi kad 
išgelbėtų nuo Vokietijos, 
tokį pareiškimą konvencija 
baubė.

Buvo įnešta rezoliucijos 
mesti iš organizacijos
komunistus, nazius ir fašistus.

Rugpjūčio 6 d. Budinkų Pa
tarnavimo Unijos 26 skyriaus 
nariai, Bronx, N. Y., skaitliu- 
je 4,000, išmetė iš savo orga
nizacijos 26 komunistus. Iš
mestieji tuojau nustojo darbo 
ir jų pavardės bus paduotos 
visoms darbininkų unijoms A- 
merikoje ir valstybės saugumo 
skyriui.

Rugp. 7 
kų unijos, 
Am. Darbo 
čios 20,000
konstitucijas taip kad jokis 
raudonasis nerastų jose vie
tos, pareiškė jų advokatas.

Prie jų priklauso tarnauto
jai mokyklose, knygynuose, te
atruose, ligoninėse, viešbučiuo
se ir tt. Komunistai 
mi statymu Sovietų 
reikalų aukščiau savo 
ir unijos reikalų.

Rugp. 8 d. statybos amatų 
unija 32-E, New Yorke, išme
tė 21 komunistą. Nepriims 
daugiau komunistų, nazių, fa
šistų į narius.

Argi ne laikas jau ir mums, 
broliai Lietuviai, išmesti lauk 
iš savo organizacijų, iš drau
gavimo ar pasipažinimo komu-

jas
Jo

nu-

iš- 
visus

GALUTINIS PRANEŠIMAS APIE
TAUTINI SEIMĄ i

________ • ' \ i

nistus ir neįsileisti nei į savo 
namus ar su jais sveikintis.

Didesnių judošių už juos, 
kaip istorija parodo, pasauly
je nebuvo. Jie pardavė savo 
šalį, savo žmones, savo brolius 
ir seseris į vergiją svetimtau
čiams, ir džiaugiasi iš to.

Vincas F. Jankauskas.

WORCESTER, Mass

AMERIKOS LIETUVIO 
PIKNIKAS

Amerikos Lietuvis, savait
raštis, rengia savo didelį pik
niką sekmadienį, Rugsėjo 1 d., 
Jurgio Babrausko Paviljone, 
prie Manville st., Leicester, 
Mass.

Piknikas bus su įvairiu pro
gramų : kalbomis, dainomis ir 
muzika. Prie to bus išdalinta 
daug įvairių dovanų. Kom.

•PREZ. ROOSEVELT 1932 
metų rinkimuose gavo 22,821,- 
857 balsus;
841 balsą, 
sevelt gavo 
Landon —

Hoover — 15,761,- 
1936 metais Roo- 
27,476,673 balsus; 

16,679,583.

tantį....
degyte degino jausmai 
tik greičiau bėgti prie jo.

Atbėgus ji siūlė jam gerti 
ir šluostė švelniais lapais jo 
kruvinas lupas. Liudvikas jau 
nepajiegė nei žodžio ištarti, 
tik rankos krutinimu davė jai 
suprasti kad jau nebereikalin
gas vanduo....

Amilė visvien neiškentė ne- 
Papasakojus jam kad yra ma
čius atplaukiantį prie kranto 
laivą, bet jam jau tas buvo ne-

d. šešios darbinin- 
priklausančios prie 
Federacijos, turin- 
narių, pakeitė savo

• MĖNULIS keliauja viršuje 
musų galvų greitumu apie 300 
mylių į valandą.

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė.

IJ3

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

SKAITYKIT 
ir GARSINKITES 

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

Atlieka:
PLAKATUS 
LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS

• BILIETUS 
ir kitokius.

kaltina- 
Rusijos 
tėvynės

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

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

Darba Atliekam
G “
G
G

era 
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I 
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I R V AD
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio
F

1. Amerikos Lietuvių visuo
menė, susidedanti iš Lietuvos 
ateivių ir Amerikoje gimusių- 
augusių gentkarčių, didžiumo
je Amerikos ir dalinai Lietu
vos piliečiu, sudaro didžios 
Amerikos Tautos Lietuviškąjį 
elementą, o etnografiniai Lie
tuvių Tautos integralę dalį.

2. Kadangi Amerikos Tau
ta yra ateivių tauta, yra įvai
riausių tautinių grupių mozai
ka, tai tos gyvos mozaikos 
Lietuviškojo elemento savybių 
tobulinimas ir jaunose kartose 
įsamoninimas yra visų Ameri
kos Lietuvių garbės užduotis, 
yra tinkamiausias būdas daly
vauti krašto kultūros ir ger
būvio kėlime, yra taipgi vie
ninteliai tikras kelias draugin
giems santykiams tarpe Ameri
kos ir Lietuvos palaikyti ir pa
gilinti, 
dėl yra 
pilietis, 
na savo
tėvių gimtinės Lietuvos.

3. Amerikos Lietuviai skai
to savo malonia ir pirmąją pa
reiga visados būti ištikimais 
savo naujosios tėvynės Ameri
kos piliečiais ar gyventojais, 
o kaipo Lietuvių tautos sudė
tinė dalis, kame nebūdami vyk
do tautinės kultūros darbus,

1 pripažysta ir remia tautinės 
vienybės idėją, kurios turinys 

1 gludi Lietuvių pastangose dėl 
Lietuvybės pavydale kalbos, 

* raštijos ir istorinio palikimo 
! dėl tautos suverenumo ir val

stybinės nepriklausomybės.
4. Faktas kad Lietuviai 

’ Amerikoje nėra vienos tik val
stybės piliečiais, — vieni 
Amerikos, kiti Lietuvos ar 
kurios kitos valstybės — 
ir pilietybė Lietuvių tarpe 
gali būti jungiamuoju ar 
riamuoju veiksmu; skirtumas 
tačiau galimas toks, kad pilietis 
turi teisę viešai savo krašto 
santvarką kritikuoti, kad ne- 
piliečiui reikia laikytis svečiui 
prideramo lojalumo. Amerikos 
politinio, ekonominio ir kultū
rinio gyvenimo Lietuviams pa
siekiamos ir prieinamos progos 
eina lygiagrečiai su Lietuvybės 
kultūros darbais ir uždaviniais, 
— tos progos yra siektinos ir 
darbai vykdytini vienybėje ir 
sutartinai, visiškai išraunant ir 
atmetant pavydo ar pragaiš
tingos kompeticijos jausmus; 
artimi Lietuvio budui talkos ir 
kooperacijos metodai, kaipo 
tikslingiausi, yra Vidurinės 
Srovės veikimo ir santykiavimo 
privalomi budai; Lietuvis Lie
tuviui yra brolis ir bičiulis.

5. Visuomenės Vidurio Sro
vės žmonės gerbia religinius 
jausmus ir įsitikinimus, aukš
tai vertina religinį auklėjimą 
ir tikybinių organizacijų švie
timo dirvoje atsiektus vaisius; 
tarptautinės katalikybės religi
nio prado tačiau neskaito tau
tinės veiklos pagrindu, Lietu
vybės ar tautiškumo pradui pri
pažindami pirmenybę; su ka- 
talikiškaja visuomene vidurio 
srovės žmonės siekia pilno su
sipratimo, kooperacijos ir bi
čiulystės ; pagerbdami kiekvie
no asmens nuomonę, reikalau
ja, kad tautinės minties idėjos 
butų gerbiamos ir tautinos su
sipratimas butų privalomas.

6. Vidurinės Srovės žmo
nės taipogi siekia pilno susi
pratimo, kooperacijos ir bičiu
lystės su socialistino visuome
nės srove, kuri darbininkijos 
problemas linkus spręsti inter
nacionalizmo plotmėje; Vidu
rinės Srovės žmonės darbinin
kijos, darbo ir darbingumo pro
blemos turi ypatingos svarbos 
ir reikšmės, nes visa Lietuvių 
tauta yra žemdijrbiška ir dar-

yra 
dar 
tai 
ne- 
ski-

bininkiška; mes esame linkę 
manyti, kad tauta yra natūra
lūs ir vieningas organizmas, , 
kuriame visuomenės grupės 
tvarkingai santikiauja ir ko- 1 
operuoja valstybei tarpininkau- . 
j ant, — mes todėl tikime į 
evoliuciją ir visuomeniškuose ' 
santykiuose ir atmetame revo
liuciją kaipo anomalią ir dikta
tūrų sąjungininkę.

7. Vidurinės Srovės žmonės 
yra civilinių laisvių ir demokra
tijos šalininkai, tačiau į demo
kratiją ir | kitas valstybės san
tvarkos formas žiūrime kaipo 
į įrankius, bet ne kaipo į tik
slą; laikui bėgant keičiasi sąly
gos ir žmonės, turi neišvengia
mai keistis ir įrankiai. Valsty
bės ir piliečių santykiai yra 
tarpysavės pagalbos plotmėje: 
piliečiui reikalinga valstybės ap
sauga ir globa, — valstybei 
reikalinga piliečių parama.

8. Vidurinės Srovės tautie
čių veikla: A) Amerikos gy
venimo apystovose: a) būti ne
tik lojaliais krašto piliečiais, 
bet ir reikalauja sau prideran
čių teisių ir lygių progų visose 
srityse naudotis bendro darbo 
vaisiais; b) jieškoti mokslo, 
ypač aukštesnių ekonominių; 
c) ragina pavyzdžiais, žodžiu 
ir per spaudą kurti Lietuviškas 
šeimas ir palaikyti Lietuviš-

. kas tradicijas; d) ragina ir 
i vykina pavyzdžiais ir įvairiais 
, budais Lietuvių kalbos prak- 
> tišką vartojimą šeimynose, 
■ bent vieną dieną savaitėje už

leidžiant jai pirmenybę; e) re- 
i mia ne žodžiu bet darbu Lie- 
- tuviškas mokyklas, kalbos kur

sus ir Susi vieni j im vis, draugi
jas ir naudingas pramogas ir 
teikia moralinę ir materijalinę 
pagelbą jaunimui tose srityse 
savystoviai pasireikšti; f) re
mia Lietuvišką spaudą užsisa
kant bent mažiausiai vieną lai
kraštį kiekvienoje šeimoje, duo
dant skelbimus ir raginant jau
nimą spaudoje raštais dalyvau
ti; talkininkauja spaudos rė
mimo vajuose ir parengimuose; 
g) ruošia paskaitas iš istori
jos ir literatūros, ruošia kon- 
testus ir teikia dovanas už Lie
tuvių kalbos mokėjimą, pasi
žymėjimą raštijoje; brangina 
Lietuvišką knygą, Lietuvišką, 
tautišką meną, sportą, žaislus 
ir šokius; kas metą bent šykį 
organizuoja meno šventę Lie
tuvių tauto suverenumo gar
bei; h) organizuoja finansinę 
paramą atsižymėjusiam jauni
mui remti jų tolimesnėse pas
tangose, kultūros pioneriams ir 
senatvės sulaukusiems netur
tingiems visuomenės veikėjams; 
i) rūpinasi suradimu darbo ne
turintiems darbo Lietuvių imi
grantams, o sunegalėjusiems 
teikia visokią paramą; soc. 
gerbūvio progoms naudotis ir 
teisės klausimams aiškinti or
ganizuoja legalių patarėjų tal
ką; j) santykiauja su Lietuvių 
tautinio nusistatymo organiza
cijomis Kanados ir Pietų A- 
merikos; remia pasaulinės Lie
tuvių sąjungos idėją ir pasau
lio Lietuvių sporto olimpiados 
idėją.

B) Tautinė veikla Lietuvos 
atžvilgiu yra: a) įsitikinę, kad 
Lietuvių tauta atstačiusi ir per 
22 metų išlaikusi nepriklauso
mą Lietuvos Respubliką turi 
ganėtinai energijos ir patyri
mo iš naujo atsteigti nepriklau
somą valstybę, mes tam jos 
šventam tikslui pasižadame ir 
prisidedame su savo talka be 
jokių sąlygų; b) remdami Lie
tuvos žmonių kovą dėl neprik
lausomybės atvadavimo, mes 
pasižadame juos remti morali
niai ir savo materialiais ište
kliais neišskiriant fizinės jėgos

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

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-

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^

sukūrimui

Tautininkų 
Centras.

SVEIKINIMAI
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:

IR AUKOS

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

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

BOLŠEVIKŲ Vilnis sako: 
“Lietuvos žmonės džiaugiasi 
nacionalizavimu bankų ir pra
monės stambių įmonių”.

Panašiai “džiaugiasi”, žino
ma, kaip ir žmogus kurio ki- 
šenius plėšikas krausto.

Sunku tikėti kad tų motinų 
ir dėdžių nusistatymas ‘■vie
nytų” juos su bolševikais A- 
merikoje.

•
MASKVOS Pravda (komu

nistų organas) tvirtina kad 
tik dabar Lietuva gavo tikrą 
demokratiją. Sako, kaip tik 
“Smetonos šnipai” buvo praša
linti ir žmonės jų nebijojo tai 
net 99-tas nuošimtis pasisakė 
norį Maskvos globos!
1 Bet tas Maskvos laikraštis 
nepasako kad vieton “Smeto
nos šnipų” (kurių galėjo būti 
nedaugiau šimto ar kito) Mas
kva prigabeno pusę milijonų 
“dėdės” Juozo šnipų, su tan
kais, lėktuvais, šautuvais, re
volveriais. Tokių “demokrati
jos” vykdytojų gauja galėjo 
padaryti ne tik ^9-ių nuošim
čių entuziazmą, bet ir viso 100 
nuoš.

TAUTINĖ valdžia leido Lie
tuvos valstiečiui turėti 70 ha 
didumo ūkį. “Dėdės Juozo” 
Stalino komisarai leidžia turė
ti tik po 30 ha. Mat, bijo kad 
Lietuviai nepaliktų perdaug 
“turtingi”.

PRUSEIKA rašo kad Lietu
vių bolševikų nusistatymas 
“labai juos vienija su Lietu
vos liaudimi”.

Taip vienija kad neužilgo 
Lietuvis bolševikas nei laiško 
savo motinai negalės pasiųsti, 
o jo dėdė bus nuo ūkio nu
kraustytas kur nors į Rusijos 
gilumą.

I
VILNIS sakosi gavus iš Lie

tuvos pranešimą, kuriame ra
šoma: “Buvo eilė atsitikimų 
kur raudonarmiečiai, statyda
mi pavojun savo gyvybę, iš
gelbėjo skęstančius.”

Matyti, su raudonarmiečių 
atėjimu žmonės Lietuvoje pra
dėjo skandintis,
mįečiai turėjo net 
bę pavojūn statyti 
ti. Kažin kodėl 
skandintis?....

jei raudonar- 
savo gyvy- 
juos gelbė- 
jie pradėjo

kuris uo- 
Kerenskio 
1935 me-

c) Lietuvos teisėtiems repre
zentantams užsienyje užtikri
name kooperaciją ir visokerio
pą paramą; d) savo pažadams 
ištesėti ir padaryti musų talką 
efektyvesnę, mes imsime rolę 
Lietuvos Nepriklausomybės Gel
bėjimo Tarybos darbuose ir 
grieštai kovosime su musų pro
tėvių krašto, Lietuvos, neprik
lausomybės priešais.

C) Bendriems Lietuvių tau
tos reikalams kaip Lietuvoje 
taip čia Amerikos išeivijoje 
geresniam aptarnavimui ir Vi
durinės Srovės pasekminges- 
niam vadovavimui atnaujiname 
Nepriklausomybės Fondą ir 
sudarom tautinės (vidurinės) 
srovės vadovybę iš 12 rinktinų 
veikėjų, atstovaujančių Lietu
viškas organizacijas atitinka
muose šteituose arba veikimo 
apskrityse.

JUSTAS Paleckis, 
liai eina Lietuviško 
pareigas Lietuvoje, 
tais, Pasaulio Lietuvių Kon
greso metu, Kaune, gražiai pa
sakojo kad Smetono norįs Lie
tuvoje įvykdyti “silkių bačkos 
vienybę.”

Idėja, matyti, buvo gera, nes 
šią Lietuvišką idėją nusikopi
javo Stalinas ir įvykdė savo 
tikslams.
ma, net 99.19 nuošimčių bal
savę už 
sąrašą.
be persimes į visas gyvenimo
sritis, nes Rusai Lietuvą taip 
apiplėšia kad žmonės tik silkes 
ir valgys. Kitko nebus.

V.

Lietuvoje, tvirtina-

“vieningą” komunistų 
ši silkių bačkos vieny-

• PIENAS Amerikos ūkinin
kams duoda ineigų beveik dvi
gubai tiek kiek vata (medvil
nė), penkis kartus tiek kiek 
tabakas, pusę tiek kiek daržo
vės ir vaisiai, apie $500,000,000 
metuose daugiau negu kiaulės 
ir apie $300,000,000 daugiau 
negu parduodama galvijiena,

uiG.-. .....i.
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•

CVEIKINAME Amerikos Lietuvių Vidurio-Tautines 
srovės Seimą, įvykstantį Philadelphijoje, Rugsėjo 

1 ir 2 d. Linkėtina kad Seimas atsiektų savo jieškomų 
rezultatų ir kad, sustiprinus tautinę-vidurinę srovę, im
tų vadovauti musų ^autos išlaisvinimo ir Nepriklauso
mybės atsteigir o darbą, kaip tą darė praeityje, kuomet 
Lietuvai labiau H reikė’n Amerikos Lietuvių pagalbos.

Seimas įvyksta kain tik kritiškiausiu Lietuvių tau
tos momentu — momentu kuriuo, musų pačių akivaiz
doje, galingas despotas kaimynas — kaip ir senesniais 
laikais — atėmė musų tautai laisvę ir savas teises.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

gituoti kur tik gali Lietuvių 
draugijas siųsti pasveikinimus 
Paleckio valdžiai. Paskui ra
ginama reikalauti iš Amerikos 
Lietuvių aukų “Liaudies Kul
tūros fondui”, kurį Stalininkai 
tvarko Lietuvoje. Galiausia 
komunistai raginami kurti 
“Laisvos Lietuvos Draugų Ko
mitetui”, ir siekti “bendro 
fronto” su eiliniais tautinin
kais, socialistais ir katalikais. 
Tuo tikslu kolonijas aplankys 
komunistinių kalbėtojų būrys, 
tarp kurių bus ir žydas.

▼▼▼

j

(Tęsinys iš pereito

Prusi Sukilėlis
Paskutinis oi

iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 13_t 

šimtmečio pradžioje

M. Springborn

nr.) Klauzas dar vis žiurėjo į tą .

M

AAASKVOS raudoni carai, kurių tikslas buvo pasaulį 
sukomunistint iš pat pradžių kaip tik jie Rusijoje 

įsigalėjo, per 22 metu stenėję nieko neišstenėjo ir net 
pradėjo susidurti su pražūtimi. Gavę, viliugingu budu, 
nuo kito tokio pat despoto Hitlerio teisę užgrobti ma
žąsias savo kaimynes šalis, neapsakomai nudžiugo.... 
Tai visas komunistų “laimėjimas” per 22 metus apsisei- 
lėjusio rėkavimo ir grąsinimo pasaulį užkariauti....

Neturėjo ką daugiau pagrobti, savomis jiegomis 
nepavyko nei mažytę Suomiją užimti — tai tokie “nar
sus” tie raudonieji! Mažytes kaimynes pagrobę, rodo 
neapsakomą grobiko džiaugsmą, lyg butų jau pasaulis 
jų glėbyje....

Bet ar ilgai tuo laimėjimu džiaugsis, ar ilgai tame 
sapne gyvens?

Iš visų pasaulio kampų, iš diplomatiškų šaltinių ei
na žinios viena po kitai kurios, jei virs tikrenybe, gali 
užbaigti raudonųjų rojų ant visados, ir labai greitai!

Žinios viena kitą patikrina kad sekantis Hitlerio ir 
jo talkininkų Italų ir Japonų žygis bus puolimas ir su
plėšymas Sovietų Rusijos!

Argi manot kad tos trys valstybės, kurios beveik 
visą Europą ir Aziją valdo, aiškiai matydamos ir su
prasdamos Maskvos kraugerių siekimus, leis jiems už
plūsti kitas šalis ir platinti savo raudonąją plėgą?!

Žalčiui reikia smogti pirmiau negu jis spėja aplink 
tave apsiraityti. Japonijos-Italijoo-Vokietijos anti-ko-.. 
munistinė sąjunga kasdien, kaip matyt, stiprėja.

“Žodžiuose Vienaip, 
Darbuose Kitaip”

(—Dr. V. Kudirka).

“Raudonoji armija atėjo į 
musų kraštą ne musų gyveni
mo santvarkos pakeisti, ar vy
kdyti kokią nors okupaciją, 
bet tik apsaugoti mus nuo ka
ro pavojaus ir padėti išlaikyti 
mums savo nepriklausomybę’ 
— Lietuvos Vidaus Reikalų 
Ministras M.

“Lietuvos liaudis gali būti 
tikra kad nuo šiądien jai ati
daryti visų kūrybinių galimy
bių, visų didžiųjų pastangų ir 
laimės keliai”. — Rašytojas 
Petras Cvirka.

“Naujoji vyriausybė dės pa
stangų apsaugoti pilnas liau
dies teises, pakelti kulturinį 
gyventojų lygį ir medžiaginę 
gerovę.” — Respublikos prezi
dentas J. Paleckis.

“Raudonoji armija mums 
atvežė laisvę ant tankų”. — 
Stasys Dovydaitis

“Man dingtelėjo 
mes jau nebe žmonės, bet vir
tume tokiais daiktais kuriuos 
ragino didelėmis spynomis, 
kaip kokią brangenybę”. — 
Komunistinio seimo atstovas, 
Dr. A. Garmus (prisiminda
mas 1905 metų atsisėdimą 
lėjiman).

Gedvilas.

Liet. Aide, 
mintis kad

ka-

Nuo Musų Pačių
Del Lietuvos įvykių Naujie- 

1 nose rašydamas St. Miščikas- 
■ žiemys rašo:

“Šiądien faktas kad virtome 
Rusijos dalimi, nors ir su šio- 
kia-tokia autonomija (?), ku
rią galėsime ir toliau išlaiky
ti, jei bus mumyse vienybė ir 
sumanumas”.

Šie žodžiai rašyti pirm negu 
prasidėjo Rusų teroras ir Lie
tuvos veikėjų ištrėmimas bei 
Lietuviškų organizacijų užda
rinėjimas ir apiplėšimas. Ta
čiau, nėra abejojimo, vistiek 

,daug priklausys nuo musų bro
lių vieningumo ir sumanumo.

Karas dar nebaigtas ir Lie
tuva gali visko susilaukti, bet 
tuo laiku, Miščikas sako, “pa
čioje Lietuvoje įvyks tokių es
minių pakeitimų kurie mus 
nuves visai kitais keliais’.’

Tą viską mums reikia įver
tinti ir suprasti.

negausų būrį, 
nebėra gyvųjų 
Klauzas išliko 
jis ligi pasku

tinės akimirkos stovėjo ten, kur buvo didžiausi 
pavojai.

— Nekokie musų reikalai, — tarė Konra
das, — aš norėčiau, kad maršalas grįžtų prieš 
saulėlydį, nes šiaip ir musų bokštą su žemėmis 
sulygins.

— Kaip tamsta greit nusimeni, — prikai
šiojo Klauzas. — švenčiausioji Mergelė ligi šiol 
mums padėjo, ji ir toliau bus su mumis.

— Aš žinoma, pasitikiu Dievo Motina, ne
mažiau kaip kuris kitas, — bambėjo Konradas, 
— bet juk, kaip tamsta matai, pilis dega, ji 
jau ordinui sunaikinta amžinai. Tai didelis 
nuostolis; musų mirtis ne kaip svarbu.

suskaičius savo 
daugelio karių 

raitosi sužeisti.

Konradui 
paaiškėjo kad 
tarpe, o kiti 
sveikas; tai buvo stebuklas, nes

Dėl ko tamsta sugalvojai gelbėtis šioj 
ten

MASKVOS DVASIA

bokšte, iš kur Klauzas dar vis žiurėjo į tą 
tą ir kiekvienam naujai atvykstančiam 
kur pasirodė regėjimas. Nors iš tamsiu k i 
barių atėjusiems kariams sunku buvo žfurėrl 

" ’’ n<*s J

senas saJ 
----- x_ kvailių 
Daugiau niekas neabejojo ir kiekyj

bet viši stengėsi pamatyti, 
Dievo Motinos. Tik vienas

AA ŪSŲ komunistų spauda, šnipai ir agitatoriai tiešija 
* V* Amerikos Lietuvius tuo tikrinimu buk Lietuvoje 
VISKAS “puiku”, net kalba Lietuviška ir laikraščiai ei
na Lietuviški....

Bet kodėl Lietuviški? Todėl kad Lietuvos jaunoji 
gentkartė moka T IK Lietuviškai, ir senoji gentkartė 
jei ir mokėjo Rusiškai tai užmiršo. Jei nori komunis
tinę propagandą žmonėms skiepyti, jie priversti leisti 
Lietuviškus laikraščius. Tie laikraščiai, kurių vienas- 
kitas iš Kauno ateina, yra jau ne kas daugiau kaip rau
doni skarmalai, Maskvos garbintojai, Sovietų dvasios 
ir viso mėšlo skleidėjai. Jokio Lietuviškoje dvasioje 
laikraščio Lietuvoje jau nėra, visi uždaryti, jų redakto
riai areštuoti, ištremti.

Skirtumo tarp Rusiškomis raidėmis ar Lietuviško
mis krečamio žmonių protams nuodyti mėšlo nėra.

Kad viską iš Lietuvių atėmė, maistą išėdė, ūkininkų 
žemes “sunacionalizavo”, Lietuvos pinigus į Maskvą iš
gabeno, kad nekaltus žmones areštuoja, žudo, ištremia 
iš jų tėvynės į svetimą šalį — tas musų išgamoms mie
la ir malonu. Jie tą su pasigerėjimu skelbia....

Dar geriau tą palyginimą galim padaryti paimda
mi pavyzdžiui tuos pačius musų Amerikoje veikiančius 
komunistų agentus: jie Lietuviškai kalba. Lietuviškus 
laikraščius ir plakatus spausdina, bet jų dvasia burlio- 
kiška, jų mintijimas svetimas, jų idėjos pražūtingos. 
Jie į Lietuvišką kalbą įsikibę del to kad kitokia kalba 
negali Lietuvius darbininkus mulkinti ir išnaudoti.

Agentai Agentus Moko
Sovietijos agentai, kurie 

merikos Lietuvių tarpe veikia, 
išleido pamokinimų ląpą Lie
tuviams komunistams, kurio 
turinį atpasakoja S. Bakanas 
Naujienose.

Visų pirmiausia įsakoma a-

A-

Iš Lietuvos ateina daugiau 
laikraščių su žiniomis apie pir
mų dienų įvykius Lietuvoje, 
Sovietams Lietuvą okupavus.

Šaulių Sąjungos org. Trimi
tas, patriotiškas laikraštis, už
pildytas Sovietų “rojaus” vai
zdais, kur pirmiau buvo Lietu
viški vaizdai. . Kiti laikraščiai, 
kuria palikta priėjimui prie 
Lietuvių liaudies savo išdavi
kišką propagandą varyti (nes 
turėta gatavai jų adresai), už
pildyti išdavikiškomis žiniomis 
ir Sovietų gyrimo raštais.

Lietuviai, matyt, neturi pa
sirinkimo.... ‘ ■

TZAIP elgsimės ateityje su Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimu? Trumpo mąstymo Lietuviai tuoj susi

maišė po Sovietų užgrobimo Lietuvos. Jie skelbė, jei 
Respublikos Prezidentas A. Smetona turėjo apleisti sa
vo šalį, svetimiems ją okupuojant, tai jis negeras žmo
gus.... net jo atvaizdo negalima laikyti ant sienos iš
kabinus. Kaip tik priešingai: jis buvo Laisvos, Nepri
klausomos Lietuvos Prezidentas ir musų Tautos istori
joje jis tokiu pasilieka. To fakto niekas negali ištrin
ti. Už jo nuopelnus jis toliau labiau bus įvertinamas 
ir gerbiamas.

Kaslink Lietuvos Nepriklausomybės — Vasario 16 
— minėjimo. Ta istoriška diena musų tautos istorijo
je užrašyta labai reikšmingai ir ji turi būti minima.

Net kitos valstybės nepripažysta Lietuvos okupaci
jos, todėl mes patys niekados NEPRIPAŽINKIME tos 
okupacijos, kuri dabar laikinai atėmė Lietuvai nepri
klausomybe. Mes NETURIM minėti jokios okupacijos 
dienos, neturim įvesti jokių gedulu ar lindėsiu, ar “žė- 
Įabų”: mes neprivalom liūdėti kad Lietuvai Nepriklau
somybė svetinių nuslopinta. Mums Lietuva turi būti 
ta gyva šalis, kurios Nepriklausomybę po daugybės me
tų kovų mes atsteigem 1918 metais.

Dirva skelbė priešingai Vilniaus gedulai, kuomet 
Lenkai Vilnių užgrobė. Dabar vėl įvesti gedulą minėji
mui užgrobimo reikštų sutikimą su priešo aktu.

Vasario 16-tą mes privalome po senovei minėti, ne- 
siimant jokių gedulu nei minėjimo dienos kada priešas 
musų šalį okupavo. Kaip mes kovojom, dirbom Lietu
vą išlaikyti pirm okupacijos, ir nuo tos okupacijos pri
valom toliau tęsti darbą savo šalies laisvės ir nepriklau
somybės atsteigimo. Jokių pauzų neprivalo būti!

IŠEIVIO TROŠKIMAS
Lapai želia, lapai gelsta; 

Metus metai tyliai gena.
Išeivijoj siela vysta, 

Vien tėvynės dainą pina.
Kai mus žemę priešai mynė, 

Sumokėjau laisvės kainą;
Priešams atstačiau krutinę— 

Tai svetur dainuoju dainą ...

Jaunas pamylau tą šalį, 
Kuri musų bočių buvo;

Ak, dabar plaukai apžilę, 
Bet vistiek myliu Lietuvą.

Greitos mintys tyliai plaukia 
Linkui Nemuno ir Nerio,

Kur savieji musų laukia, 
Kur saulutė auksą beria.

O, kaip ten javai banguoja, 
Kaip rasa gėles dabina!

Kai jaunimas uždainuoja, 
Dainos lekia į žvaigždyną.

Amžini miškai žalieji, 
Malonumų karalystė!

Su gamta ten susilieji— 
Gryžta vėl graži jaunystė...

Čia, už jurų, laimės smilgos 
Auštant želia, temstant vysta ...

Dienos skurdžios, naktys ilgos; 
Siela blaškos, mintys gęsta ...

Trokštu gryšti į tėvynę, 
Tarp savųjų pasilikti;

Ten nusiramins krūtinė ...
Ten bus nesunku užmigti...

.. Galutis.Baltimore, Md. VII - 40 J.

akmenų dėžėj ? Aš daug mieliau bučiau 
pasilikęs ir kovojęs ligi galo.

— Maža butų iš to naudos ordinui. Kam 
save žudyti be reikalo, jeigu dar kitam kam 
gali prąversti? Būdamas atsakingas už kitus, 
aš negaliu pritarti karštuoliams.

Tuo tarpu priešai krėtė pilį ir skubėjo iš
sinėšinti iš liepsnojančių sienų. Jie vilko visus 
brangesnius daiktus, o bokšte .užsidariusieji 
jiems nė kiek nerūpėjo. Kaskart vis plačiau 
ir plačiau siekė Natangūs liepsnos liežuviai. 
Pagaliau jie turėjo palikti kiemą. Kitapus, 
griovio jie pasistatė palapinę ir laukė, kol sup
leškės visos medinės pilies dalys. Pilyje rastu 
midum ir vynu Prusai stiprino jiegas naujam 
puolimui. Tuo tarpu liepsnos iš apačios ėmė į 
vis įkyriau laižyti bokštą tr ieškoti kelio pro | 
langelius it plyšius,

. Lauke Herkųą ,Mantą§ posėdžiavo,.
— Pora smarkių svirčių ir pilis virs krųvą 

akmenų, — manė Glotinas, kuris jau nesipyko 
su kunigaikščiu. j ; - •

— Ne taip lengvai, — atsakė Mantas; — 
jeigu žinotumėm, kad koniturąs greit nesugrįš, 
palauktymėm, kol badas juos kiek švelnesnius 
padarytų. Jie kovėsi lyg pasiutę. Aš niekuo
met netikėjau, kad ši žmonių saujelė taip ilgai 
išlaikys pilį savo -rankose.'

— Drąsiausias ;buvb‘* baltarubis, — pridųi^ 
kitas.

— Ar tik ne EkšteinietL,. — paklausė Sy
meka.

Mantas linkterėjo galvą.
— Tai jis. Aš buvau greta jo ir sunku bu

vo gintis nuo jo smūgių.
Nenorėdami veltui gaišinti laiką, Prusai 

vėl puolė. Sudegę sienojai sukrito į smilkstan
čias krūvas. Kunigaikščio ne kiek neapsirikta: 
akmeninės sienos tvirtai pasipriešino apsiausties 
mašinoms ir svaidyklėms. Be to, saulė jau 
vo nusileidusi ir dėl prieblandos puolimas 
vo laikinai

Bokšto 
sargybą.

Klauzą

pertrauktas.
įgula ilsėjosi. Klauzas vienas

bu-
bu-

ėjo

vis dar degino troškimas susiremti 
su pačiu Mantu. Nomedos ir švenčiausiosios 
Mergelės paveikslas, kuriam jis nakties sargy
boje karštai meldėsi, sutapo su vienas antru, 
ir jis nebežinojo, katram meldžiasi. Taip pat 
ir priešo kariai ilsėjosi. Tylą gaubė Prūsų pa
lapines. Klauzas įbedė akis į prieblandos ap
niauktus laukus, kurie vis labiau švito, o rytuo
se vis labiau raudo dangus. Klauzas stebėjo rau
stančius debesų kamuolius, kurie amžinai keitė 
savo pavidalą.

— Kas ten? Jis skubiai pakilo ir įdūrė 
akis į tą vietą, kur turėjo patekėti saulė. Tai 
buvo pati Dievo Motina, pakibusi blizgančiuose 
debesyse; ją siautė banguojąs baltas apdaras, 
spinduliuoją aukso plaukai krito ant jos pečių 
o ant galvos žibėjo spindulių vainikas. Ran
koje ji laikė kardą, kuriuo lyg mojo Klauzu'i.

— Žiūrėkit, žiūrėkit, — suriko Klauzas, 
purtydamas aplink gulinčius, — debesyse stovi 
pati švenčiausioji Mergelė ir moja mums kar
du. Ji nori mums padėti kovoje.

Miegaliai sukilo, trynė traškanotas akis ir 
vos tegalėjo pažvelgti ten, kur ką tik buvo su- 
švitę pirmieji saulės spinduliai.

— Ar jos nematote? — susijaudinęs šaukė 
Klauzas. — Kaip tik ant saulės. Ji vis dar 
mums moja.

— Taip, aš jau matau, — suriko pora drau
gų, nors jie nematė, koks čia gali būti stebuk
las.

— Pašaukit brolį Konradą ir kitus, — įsa
kė Klauzas, ir tuojau vienas karys šoko bėgti 
apačion, šaukdamas, kad visi matę stebuklą.

Bematant visi kovos draugai susirinko
i

saulę, 
dalelę 
dinys, išsišokęs pasakė kažką apie 
gėjimą. j 
nas tvirtino matęs Dievo Motiną debesyse ’*!

Taip pat ir kitose vietose buvo girdėti 1 
sakojant apie stebuklus. Dievo Motina li;,l 
rodžiusi pačiame kovos įkarštyje ir jos vai^l 
privertęs bėgti visus stabmeldžius. Kariai ėnJ 
giedoti dangaus karalienės giesmę.

Giesmė aidėjo garsiai ir iškilmingai dr'l 
name rytmečio ore ir vėjas nešė jos aidą Į p J 
sų stovyklą, čia visi susirūpino apsiaustųjų s;| 
judžiu. Mantas jau seniai bu-vo pakilęs ir ati| 
džiai stebėjo bokšte vykstančius dalykus. Qre] 
ta jo sėdėjo senasis Glotinas; abu tylėjo, iir;l 
jų priėjo Symeka.

— Kas tamstai? .— paklausė jis Prūsų k J 
nigaikštį. Man atrodo, kad jiems visai r J 
laiku kilo noras giedoti.

— Jie visi įbedę akis į saulėtekį, — aJ 
sakė Mantas, — ar tai galimas daiktas, kad 
jiems eitų pagalba iš Karaliaučiaus? Pasiimk 
porą kareivių ir pasižvalgyk, ar nerasit ko nors 
už šitų krūmų. Gal Marėmis atplaukia laivai.

Glotinas patraukė pečiais.
— Nieko nebus iš to triukšmo, 

čiai ir, matyt, gieda saulei giesmes, 
puolimą.!

■ Visa Manto kariuomenė buvo 
dyti-griauti bokšto ir krapštyti iš ten kryžiuo-l 
čių vapsvų lizdo.

Apsiaustiesiems turėjo būti karšta diena, 
I bet dangiško apsireiškimo gandas dare stebuk
lus. Taip smarkiai jie spyrėsi kiekvienam prie
šo puolimui, jog netrukus niekas nebedrįso ar
tintis prie bokšto durų. Sulig kiekvienu ne
pavykusiu puolimu augo Prūsų narsa. Senasis 
Glotinas grūmojo visus gyvus iškepsiąs, kaip 
tik jie bus paimti, o Mantas gniaužė kumštį 
ir keikė senąją akmenų dėžę, kuri jam tiek 
daug gerų karių

Pagaliau jis 
ir ratu išstatyti 
negalėtų x pabėgti.

— Bus daug protingiau, jeigu palauksime, I 
kol pradės juos piauti badas. Jei maršalas gris, I 
musų kariuomenė galės lengvai atmušti puoli- I 
mą. Kas žino, kiek bus likę žmonių jo būryje? I 
Be to, jie bus pavargę po ilgo žygio ir mes I 
lengvai juos nugalėsime.

Prusai sustabdė puolimą.
Praslinko visa parą. Nekrantriai žvalgėsi I 

apsiaustieji nuo bokšto į pietų šalį, iš kur ture- I 
jo grįžti maršalas. Niekas nebetikėjo, kad pa- I 
siuntinys bus pasiekęs maršalą. Riteriai visiš- I 
kai nusiminė. I

Trečioji apsiausties naktis apgaubė pilies 
aplinką. Tik Symeka dažnai sukaliojosi aplink 
bokšto sienas. Nei Prūsų stovykloje, nei ap
siaustame bokšte niekas nepastebėjo, kad Marių 
vandenimis tyliai plaukė laivai ir netoli pilies 
išmetė inkarus.

Tai buvo maršalas Holdenštetietis su sa
viškiais.

Jis buvo sumušęs visus priešo burįus. ži
nia apie priešo atvykimą į Brandenburgą jį la* 
bai išgąsdino. Jis gerai, žinojo, kad nepakaks 
įgulos ilgai priešintis. Jis negalėjo grįžti trum
piausiu keliu su pavargusia kariuomene. Todėl 
pasirinko kelią pro Karaliaučių, kad ten pail
sėtų prieš naują mūšį. Karaliaučiaus pilyJe 
sužinojo, kad Brandenburgas jau liepsnose.

Holdenštetietis su saviškiais ir Karaliau
čiaus talkininkais sėdo į laivus ir, pasinaudoję 
nakties tamsa, puolė priešą.

Priešas! Priešas! — staiga sušuko Sy
meka, Skubiai pribėgo prie Manto ir jam Pra" 
nešė, kad iš Marių lipa priešas. Visi šoko pri° 
ginklų. Holdenštetietis puolė Prūsų kariuome
nę. Ordino ir Manto jiegos buvo lygios.

Symekos riksmas smarkiai nugąsdino boks- 
tiečius, nes pradžioje buvo manyta, kad priešas 
nori pradėti nakties puolimą. Bet sužinoję tik
ėją triukšmo priežastį, apsiaustieji ėmė vers
tis lauk iš bokšto. Klauzas skynė kelią per prie
šo gretas. Apsiaustųj'ų puolimas sumaišė Prū
sų rikiuotes. Herkus Mantas stengėsi atmušti 
puolikus, bet patekėjus saulei, pamatė, kad J° 
kariuomenė tirpo lyg sniegas. Kam eikvoti 
paskutines jėgas? Jis traukėsi į artimiausiu 
miškelį, iš kur bus lengva pasprukti. Greit iš
tuštėjo kautynių vieta, nes ordino būriai spyrė 
bėglius, bet tiek metų statytą Brandenburgo 
pilį liepsnos pavertė krūva nuodėgulių.

(Bus daugiau)

Jie bepro-l 
Pradėkime

sukelta ar

pražudė.
įsakė kiek sulaikyti puolimus 
stovyklas, kad piliečiai nakčia



s mie- 
ir prasidės 1940- 

nietas. Apie 126,000 
į miesto mokyk- 

į mokyklas stoja 
negu pernai, — 

131,864 moki-

r apskrities mokyklas, už 
• ‘. ribu, susirinks apie 45,- 
ftrniukų ir mergaičių. Ne 
F vienodai prasidės moks-

Vienur prasidės Rugs. 3, 
L net Rugsėjo 16.

OHIO valstijoje kas met 
[S pagaminama apie 20 

Lų svarų.

2 Martin L. Davey 
Tai jau nežmoniška.

i»edarbių
I IŠNAUDOJIMAS 
Į PRIE BRICKER 
I Bedarbės Apdraudos Įstatymas 
Įl> s laike Davey administraci-

Gruodžio men. 1936 metais. 
K^ikant. prie '
ILralio lataly- 
I Jis taikytas 
įteikti savai- | a tiems kurie 
Kikinai lieka be 
Rdarbo, ne is sa- 
L kaltės. Betgi

Sricker nusmai- |į tą iki H, 
L ir $6 savai

me kartais net 
|ii $1.50 ar $2 
lįjvaitėje. M , y. y.

Davey įsteigė plačią, masmen- 
L tvarkymui bedarbės apdraudos 

tiznio pagrindu, sulyg apdraudos 
Ekspertų patarimų. Tas departa- 
Lentas prie Davey buvo suorga- 
bįuotas taip gerai kad Ohio bu- 
L vienatinė valstija šioje šalyje 
biri buvo gatava mokėti atlygi
nus nustatytu laiku.

Prie Davey administracijos, to 
Lpartmento tarnautojai buvo pa

linkti sulyg Civil Service. Suvie
nytų Valstijų Social Security Ta- 
Ljba paskyrė $92,000 Civil Ser

vice egzaminams. Tūkstančiai pi
lkių Ohio valstijoje mokėjo sa

lvo pinigus su pasitikėjimu šiems 
egzaminams laikyti. Social Secu

rity Taryba prižiūrėjo tai. Tar
nautojų parinkimas buvo atliktas 
Livp- Įstatymų.

Bricker gi pirmą savo dalyką 
(atliko pravedant “ardantį” įsta
tymą kad galėtų paimti į politiš

ką kontrolę bedarbės apdraudos 
.programą. Jis tuoj paleido iš vie- 
'tų šimtus Civil Service tarnauto
ji!, kurie turėjo teisę tose vieto
se dirbti sulyg įstatymo, ir kurie 
turėjo patyrimą atlikti darbą at
sakančiai. Jis užpildė tas vietas 
Bricker’o politikieriais, nežiūrint 
jų netinkamumo.

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

GRETA BUTTERFASS
HEALTH SERVICE

5005 EUCLID AVE. Cleveland

(Trečias aukštas—imt elevatorių)
Tel. HEnderson 4224

FARMERS POULTRY MARKET
Poutry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS

Lietuviams patogi vieta — užkvieeiame visus.

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

DELLA C JAKUBS 8
! (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 0 

Vežimai ligoniams pervežimui į Hgonbučius. 0
■ Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. jį 

LITHUANIAN FUNERAL HOME jį
i 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 3

i LUCAS BEVERAGE CO.
; 1682 East 55th Street ENdicott 2540 Į
; “Lietuviai Savininkai” ■

•
; Piknikams, baliams, vestuvėms ir pokiliams saldžių gė- : 

rimų reikalaudami kreipkitės į savo Lietuvį išdirbėją vi- Į
j šokio Papso, Ginger Ale ir Kola gėrimų. (33) ;
JTTTT«r» į i iTį i iiiihiuii n im um i inm ntnmi »TT«ri~ri nu i 
n<III|lTlHlllllIlillllUllIIIIIIIIll!lUI!IIIIIIilIlllIlIllll1llfllllIlllllllHlllllilllIll1IIIIlIII(2Ž

APDRAUDOS REIKALE Į
Mes estui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

P. P. MULIOL8S |
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate E

ir Apdraudos Agentūra Ę
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 E 

Hi,|illlllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilillllllllill!llllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll»illllHII^

SPALIŲ 7 PASKU
TINĖ REGISTRACI

JAI DIENA BAL
SUOTOJAMS

Piliečiai kurie nebalsavo pas
taruose visuotinuose balsavi
muose du kartu pagretu, ir ku
rie persikėlę į kitas vietas gy
venti, turės užsiregistruoti iš- 
naujo kad galėtų balsuoti vi
suotinuose rinkimuose Lapkri
čio mėnesi. Paskutinė užsire
gistravimui diena yra Spalių 
7. Atminkit ją.

• APIE 5000 VYRŲ ir Mo
terų kurie dirba WPA darbuo
se ir yra nevedę, arba nėra 
piliečiais, bus paliuosuoti iš tų 
darbų ir turės eiti j ieškotis 
sau darbų privatinėse indus
trijose.

Dabartinis Gubernatorius paro
dė atvirą nesiskaitymą su Civil 
Service ir kitais visais įstatais. 
Jo pasielgimas nurodo lyg jis vie
nas yra Valstijos valdžios savi
ninkas. Jeigu įstatymai jam ką 
neleidžia, jis vistiek valdo savo 
užsispyrimu.

Bet aršiausias dalykas jo to
kiame sauvaliavime yra jo žiau
rus apsiėjimas su vargšais be
darbiais. Tas įstatymas yra hu
manitariškas. Jis taikytas žmo
nėms pagelbėti, o ne juos slopin
ti, del to kad jiems pasitaikė ne
laimė netekti darbo laikinai.

Davey paliko suvirs $125,000,- 
000.00 Ohio Bedarbės Apdraudos 
Fondo pinigų Suv. Valstijų Ižde. 
Bricker deda dar daugiau pinigų 
skriaudžiant bedarbius. Kam lai
kyt šiuos Ohio pinigus Washing
tone? Jie neduoda naudos Ohio 
žmonėms. Bukim kiek nors žmo
niškesni su bedarbiais. Padary
kim įstatymus žmoniškais ir tei
singais. Tas gelbės Ohio biz
niams, namų savininkams, dakta
rams, dentistams, etc.

Bet virš visko, jie turi būti tai
komi gelbėt, ne badu marint, be
darbius. Davey padarys šį įsta
tymą žmonišku, geresniu ir tei
singu.
PRAŠALJNKIT BRICKER’S 

SKRIAUDIMĄ BIEDNŲ 
BEDARBIŲ

PADĖKIT ŽMONIŠKUMĄ AT
GAL VALSTIJOS VALDŽION
GRĄŽINKIT INTELEKTUALI 
TEISINGUMĄ GUBERNATO

RIAUS VIETAI

BALSUOKIT Už
Martin L. Davey

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

Committee
J. Freer Bittinger, Chairman, 

Columbus, O.

PYTHIAS
C A F E

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė
savininkai.

AKRON. OHIO
Smulkios Žinios

PECKELIŲ DARBAS. Po
ra vietos vyrukų, pasivadinę 
šlavikais, dūksta ir šmeižia 
kas yra gera. Rašo į laikraš
čius kitiems prikišdami tokius 
dalykus ką jie patys prakti
kuoja: laka, romansuoja, bet 
savo tuos darbelius paslėpti 
juos primeta kitiems.

Jie kabinasi prie Dirvos ir 
jos agento, Kalno, primesda
mi jam kokias našles, tuo tar
pu Kalnas jokių reikalų neturi 
su tuo, ne laikas jam svajoti 
apie vedybas. Bet tiedu pec- 
keliai moka tik šmeižti ir ne
va protestus rašinėti. Jiems 
nepatinka priminimas jų juo
dų darbelių. Jie senai važinė
ja po Cievelandą, ten po rusius 
palandžioję iš “atbulo fronto” 
parsivežė šluotų ir sau ly
giems žiopliams tikrino šluo
sią Dirvą. Praėjo metai, kiti, 
atbulas frontas prigėrė, šluo
ta subirėjo, ir liko nieko nepa
daryta. Dirva kaip buvo taip 
ir yra daugumos skaitoma.

Protingi žmonės tų šlavikų 
zaunų neklauso, jie atskiria 
grūdus nuo pelų. O ką apie 
medalius sakote, Kalnas nėra 
to užsipelnęs ir jų nereikalau
ja, bet užtikrina jus kad jums 
nei Stalinas nesuteiks jokio 
nei bulvinio medalio už jūsų 
“hrabrasti”.

Sulyg jurgių ir kepurė: tie
du šlavikai kreipėsi į sąšlavy
ną, pas visokiais darbeliais 
atsižymėjusi “redaktorių” sa
vo “raštus” patalpinti. Toks 
tokį pažysta.. . .

Toliau atsisakau su jumis 
laikraštyje polemiką vesti.

Apsivedė Jonas Dudonis, su 
kitataute.

Gelžkelio policija areštavo 
tūlą Andrew Jackson, 58 m., 
kuris keturi metai atgal pavo
gė iš vagono šmotą mėsos. Jis 
teisėjui sakėsi kad tada buvo 
be darbo, alkanas, abu su žmo
na neturėjo ką valgyt. Po to 
pavogimo jis buvo išvažiavęs 
į Youngstowną, bet dabar at
silankė Akrone ir tapo areš
tuotas.

Kai kiti pavagia daugiau ir 
kitaip skriaudas daro jų nie
kas neareštuoja; bet jeigu pa
sinaudoja proga žmogus pasi
imti ką valgyt, jis skaitomas 
už didelį vagį.... Kalnas.

CLEVELAND
POULTRY CO., Inc.

WHOLESALE ir RETAIL

PAUKŠTIENA, KIAUŠINIAI
Visokiems reikalams. 

Pristatom vestuvėms, 
baliams, clambakes, tt.

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

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

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

5325-27 SUPERIOR AVENUE
Prie E. 55 th St. (14)

ENdicott 8908

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

Sukalbam Lietuviškai.

KARGER’S BAKERY
9022 Superior Ave.

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 ir kitokių.

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

SAUGOKITĖS 
APGAVIKU

C.

ATEIVIŲ REGISTRAVIMO 
PLATESNĖS ŽINIOS

Washington.— Earl G. Har
rison, Teisingumo Departmen- 
to Ateivių Registravimo Di
rektorius, pataria ateiviams 
saugotis nuo ‘registravimo ra- 
ketierių’ (kitais žodžiais, ap
gavikų), kurie sako jog jie ga
li viską “sufiksyti” taip kad 
nepiliečiui nereikės registruo
tis. Harrison sako kad nepilie- 
tis kuris paseks tokio patari
mo nukentės dviem atvejais. 
Pirma, jis užmokės sukčiui už 
patarnavimą kokio jokiu budu 
jis negali atlikti, ir antra, jis 
bus baudžiamas pinigine baus
me ir kalėjimu jeigu stengsis 
apsilenkti registravimosi.

Visi ateiviai ne-piliečiai pri
valo registruotis.

Jeigu ateiviui reikalinga ko
kio patarimo ar pagalbos, paš
tas ar atsakoma socialės gero
vės organizacija maloniai su
teiks tą pagalbą nemokamai.

Teikimui ateiviams pilniau
sios pagalbos Pašto Depart- 
mentas didesnių miestų paš
tuose turės įvairių kalbų ver
tėjus. Kur to nėra, ateiviai 
gali atsivesti kokį nors savo 
šeimos narį ar draugą.

Direktorius Harrison prane
ša jog jį pasiekė žinios iš įvai
rių vietų kad atsirado apgavi
kų kurie už pinigus žada atei
viams viską atlikti.

Ateivių registravimą praves 
S. V. Teisingumo Departmen- 
tas ir Pašto Departmentas.

Kiekvienas nepilietis gali 
gauti sau iš kiekvieno pašto 
lakštą su klausimais kurie rei
kalinga atsakyti prie registra
vimosi. Patartina kiekvienam 
tuoj pasirūpinti tą lakštą gau
ti ir namie užsirašyti atsaky
mus, su pagalba draugų ar šei
mos narių, ir tą blanką nusi
nešti su savim einant į paštą 
registruotis.

ADDISON-SUPERIOR
DRESS SHOPPE

1302 Addison Road
Moterims Chiffon kojinės, reg. 

69c, parsiduoda po 49c pora 
SILK CREPE Dresės, mieros 

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

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

P E R R Y’ S
WINE HOUSE

7205 Wade Park Ave.
Telefonas EN. 9276

Stiprus Alus $1.65 už case 
(Žemiausi kaina) 

Pasirinkimas iš 60 įvairių rūšių. 
Męs atvežam šaltą alų į namus. 
Taipgi didžiausias pasirinkimas 
visokių skanių California vynų.

Greitas pristatymas vestuvėms 
Pokiliams ir kitokiems tikslams.

Atdara iki 1:00 vai. ryto.

Geras patarnavimas nuo 1914.

MOVING
Saugus perkraustymas.

Visas darbas asmeniškai
Prižiūrimas. (41)

EAGLE
MOVING — STOGAKE

Harry Gatzke HEnd. 0055
1750 East 47t Street

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas

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

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

Kreipkitės:

14602 THAMES AVE.
Telef .: MUlberry 0744

HIPPODROME

“Lucky Partners”
Du mėgiami filmų artistai, Ron- 

alT Colman ir Gingers Rogers su
poruoti naujoje Filmoje, “LUCKY 
PARTNERS”, kuri prade.dama ro
dyti Hippodrome Theatre, šeštadie
nį, Rugp. 31.

Ronald Colman vaizduoja artistą 
su slapta praeitimi, ir Miss Rogers 
kuri vaizduoja pardavėją savo tetos 
knygų parduotuvėje Greenwich Vil
lage.

Filmoje ineina daug įvairių link
smų, liūdnų ir įtemptų prietikių, 
ineina romansas ir kitokių įvairu
mų. Abu paminėti artistai savo 
rolėse ypatingai pasižymi. Prie jų 
vaidina eilė kitų gerų artistų.

• OHIO ir West Virginia 
valstijų sveikatos direktoriai 
pradėjo rūpintis sulaikymu in
fantile paraližiaus, nuo kurio 
abiem pusėm Ohio upės, tose 
dviejose valstijose jau mirė 
12 vaikų.

Lietuviška Užeiga 
Lorain, Ohio

BROWN DERBY 
CAFE 

1420 Broadway
atdara iki 2:30 vai. ryto.

Geras Alus, Visokia 
Degtine

žuvies vakarienė, visoki 
užkandžiai.

Užkvieeiame Clevelandiečius už
važiuoti pas mus. 

Juozas Danevičius, Sav.

Moderniškas Amerikoniškas virimas yra su Elektrišku 

Pečium! Ir Didžiojo CIevelando moterys tūkstančiais 
pereina prie Elektriško Virimo kiekvieną metą.

ŠVARU.. . Elektriškas Pečius viena

tinis pečius kuris gamina valgį T YRU 

KARŠČIU. Padargai visada švarus.

SAUGU . . . taip saugus kad net su 
mažu vaiku namuose, jus turėsit visiš

ką ramybę nuo rūpesčio.

Pamatysit naujus Elektriškus Pečius parduotuvėse dabar. Pra- 
dekit tuojau virti modernišku, laiką taupančiu, darbą taupan
čiu, pinigus taupančiu budu. Atminkit, “Elektriškas Pečius už
simoka pats už save!”

YOUNGSTOWN
KVIETIMAS Į “LIETUVIŲ 

DIENĄ”
Nuoširdžiai užprašom visus 

atsilankyt į Lietuvių šv. Pran
ciškaus parapijos metinę “Lie
tuvių 'Dieną”, Hubbard Coun
try Člub, Route 304, Hubbard. 
Ohio. Tai yra tik trys mailės 
nuo Youngstowno.

Šv. Mišios parapijos bažny
čioje pradės programą, tuoj

Mileage * Anti-Knock ’ Pickup * Power

NUOLATOS
GERINAMAS!

...Ohio’s Progr esi visk ame Gasoline!
Pastangose duoti jums daugiausia mylių, greitą pradėji
mą važiuoti, spėką ir netąsymą, musų tyrinėjimo žmones
pastūmėjo pirmyn SOHIO 
X-70 veikmingumą 23 kar
tus nuo 1935 metų ... še
šis kartus nuo pereito vie
no moto! Geriausiai gaso- 
lino vertybei ką už savo 
pinigą galit gauti, kreipki
tės prie SOHIO R-70 visa
da.

9771?

STANDARD OIL COMPANY
(OHIO) 

AR BANDĖT JI KADA DABAR?

VĖSU . . , Elektriški Pečiai storai in- 

suliuoti. Karštis verda maistą, o ne 

virėją.

GREITA . . .gamina valgį taip greitai 
kaip galima tinkamai virti. Taipgi ga

mina automatiškai, dalieka atsakantį 

darbą be saugojimo.

PIGU . . . elektros kainos yra žemiau
sios negu kada buvo, ir juo daugiau j lo
gos naudoji, tuo pigiau kaštuoja unitas 
—gaunat daugiau naudot iš pigios elek
tros gaminant modernišku, elektrišku 
budu.

po mišių išvažiavimas į pikni
ko parką. Ten bus visokių 
žaidimų visą dieną, prie to bus 
ir prakalbos ir kitokių pamar- 
ginimų.

Tas įvyks sekmadienį, Rug
sėjo 1 d.

Akrono, CIevelando ir kitų 
aplinkinių miestelių Lietuviai 
prašomi atsilankyti.

Rengėjai.
Kas platina Dirvą — tas 

platina apšvietę.
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