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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PRADEDA STATYTI
22 KARO LAIVUS

Washington. — Karo lai
vyno departamentas skel
bia kad davė įsakymą pra
dėti statydinti du milžinus 
karo laivus po 45,000 tonų 
ir 20 kitų įvairių didumų 
karo laivų. Du didieji ka
ro laivai statydinti paskir
ta New Yorko ir Philadel- 
phijos karo laivų. punktuo
se. Tie 22 laivai kaštuos 
$327,000,000.

PASIRUOŠĘ. Detroit.— 
General Motors Corp. pra
neša kad galėtų pagaminti 
50,000 trokų Suv. Valstijų 
kariuomenei palygina m a i 
greitu laiku.

. Chrysler Corp. ^ako pa
siruošus gaminti lengvuo
sius karo tankus masine 
producija.

Ford Auto Co. tikrina 
galėtų išdirbti po 1,000 or
laivių į dieną, tinkamai pa
siruošus.

Fordo išdirbystėse tyri
nėjama galimybės, lėktuvų 
produkciją staiga paimti.

Automobilių išdir bėjai 
■ruošdamiesi gaminti karo 
reikmenis, tačiau susirūpi
nę ar turės pakankamai 
tiems darbams reikalingų 
lavintų darbininkų.

PLIENO darbai eina ge
ryn. Šios savaitės pradžio
je jau ėmė dirbti su 85 nuo
šimčiais normalio. Tai pir
mą kartą pasiekė aukštes
nio laipsnio negu buvo pa
siekę Sausio mėnesį, nuo 
kada pradėjo darbai mažė
ti.

Tuo tarpu plieno išdirbė- 
' jai neapsisprendžia ar imti 
x gaminti daugiau kad nepri

truktų kada padidės reika
lavimai, ar laukti iki kįls 
plieno kainos.

AMERIKOS Darbo Fe- 
racijos prezidentas Green 
ragina valdžią uždaryti na
zių ir komunistų partijas 
ir imtis griežtų priemonių 
prie “išdavikus musų tar
pe”.

NEW YORKO BIRŽOJ 
akcijos pradėjo kilti — pa
kilo po $2 iki $9. Tas reiš
kia prasidėjimą sunkiųjų 
industrijų darbingumo.

JAPONIJA pranešė di
džiųjų valstybių ambasado
riams pageidavimą kad šis 
karas nebūtų praplėstas ir 
Rytuose. Japonija vengs 
incidentų kurie galėtų pri

gesti ir ją prie karo.
' JAPONAI mūšiuose su 
Kinais sako išžudę pasta
rų dienų bėgiu 6,500 Kinų.

EGIPTAS nutraukė ry
šius su Italija. Egiptas ar
timai santikiauja su Brita
nija.

POPIEŽIUS praneša kad 
dėl Italijos stojimo j karą 
jis iš Vatikano miesto ne
sikeis.

NAZIAI APSUPO PARYŽIŲ. ITALIJA STOJO HITLERIO PUSĖJE
KARAS IŠPLITO VIDURŽEMIO JUROJ

Turkija Dairosi ką Darys Sovietų Rusija

MUSSOLINI MANO 
PASINAUDOTI Iš 

SUNKIOS ALIANTŲ 
PADĖTIES

Roma, Birž. 13. — Italai 
deda pastangas pertverti 
minomis Viduržemio jurą 
pusiau, užkirtimui Britams 
kelio naudotis ta jura.

Anglijos lėktuvai užpuo
la Italijos industrinius mie
stus.

» * »
Londonas, Birželio 13. — 

Britanija visu smarkumu 
veža Prancuzijon ginklus, 
kariuomenę, tankus ir vis
ką kas reikalinga gelbėti 
Vokiečių užpultai Prancū
zijai.
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Berlinas, Birž. 13. — Vo
kiečiai artėja prie Pary
žiaus niekur ilgoje linijoje 
rimtai nesulaikomi. Prane
ša kad jau Vokiečių karei
viai mato Eiffelio bokštą 
Paryžiuje. Miestas apsupa
mas iš trijų pusių.

v v v
Paryžius, Birž. 13. — Vo

kiečių kariuomenės perėjo 
Marne upę, artėjant prie 
Paryžiaus, ir kitos dalys 
Vokiečių armijų žygiuoja 
pirmyn. Vokiečiai priėjo 
apie 20 kilometrų tolumo 
nuo Paryžiaus, ir greitu 
laiku miestą visai gali ap
supti.

Laikas nuo laiko Vokie
čių lėktuvai siaučia virš 
Anglijos, bet padaro mažus 
nuostolius.

¥ *
Paryžius. — Gen. Wey- 

gand, aliantų kariuomenių 
vyriausias vadas, padrąsin
damas savo kariuomenes, 
jareiškė kad “priešas ne
ša baisius nuostolius mus 
puldamas. Tuoj priešas pa
sieks paskutinį galą savo 
pastangų. Laikykimės iki 
paskutiniųjų.”

Žinovai tiki kad Vokie
čiai save baisiai išsiaikvo- 
ja ir kad tuoj gali pradėti 
jiems visko pritrukti. Bet 
jie vistiek gali Paryžių pa
imti. Prancūzai nesiliaus 
kariavę jei Paryžius ir pul
tų. Vyriausybė jau iškel
ta į Tours, 125 mylios to
liau nuo Paryžiaus.

Roma, Birželio 10. — Ita
lijos premjeras Mussolini 
įtraukė Italiją į karą Vo
kiečių pusėje, ir pradėjo 
pulti Prancūziją per gali
mus priėjimus, kartu grie
bėsi prie Britų ir Prancū
zų valdomų salų ir uostų 
Viduržemio juroje.

Mussolini, savo karo ap
šaukimo deklaracijoje, kal
tino aliantus kam jie nepil
dė Hitlerio reikalavimo kai 
jis norėjo gauti iš Lenkų 
Danzigą ir Karidorių; kal
tino Britaniją kam ji smau
gus Italiją ir kliudžius jai 
progresuoti; kaltino Tautų 
Sąjungą, kuri 52 valstybių 
skaičiuje kėsinosi slopinti 
Italiją dėl Etiopijos užgro
bimo.

Mussolini matomai pasi
ryžo pasinaudoti proga pa
matęs kad Vokiečiai Pran
cūzijoj pasekmingai veikia 
ir artėja prie Paryžiaus.

Italai nori pasigriebt da
lį Prancūzijos kolonijų ir 
salų, jeigu Hitleris Pran
cūziją parblokš.

Tuo Italija išstoja karan 
kartu ir su Britanija. Ita
lai nori nuginkluoti Britų 
valdomą Gibraltarą, sergė- 
jantį ineigą į Viduržemio 
jurą, nori daugiau privile
gijų prie naudojimosi Zue- 
zo kanalu, nori ir ko dau
giau.

Bet aliantams dabar ge
riau kai Italija kariauja 
negu kai nekariavo: Dabar 
Prancūzų ir Britų karo lai
vai, kurie vistiek stovėjo ir 
nieko neveikė Viduržemio 
vandenuose, gali pridaryti 
Italijai nuostolių ir ją ap- 
silpninti. Užblokuoti visus 
kelius į Viduržemio jurą, ir 
iš oro pulti Italų miestus, 
ką jau ir daro.

Etiopijoje kyla juodieji, 
kuriuos Italija pavergė ke
li metai atgal.

Prieš Italiją gali išeiti ir 
Turkija, kuri turi milita
rišką sutartį su Britais.

Hitleris nudžiugo gavęs 
Mussolinį sau talkininku.

Kitas Hitlerio talkinin
kas, Stalinas, sėdi ir žiuri 
kas čia dedasi. Karas pri
eina arčiau ir arčiau.

ARGENTINA, kur gyve
na keli milijonai Italijos 
ateivių, pradėjo rūpintis jų 
suvaržymu, kad nepridary
tų šaliai nesmagumų.

Meksikoje Italai šnipai 
veikia išvien su nazių šni
pais kurstymui prieš Suv. 
Valstijas.

JAPONIJA ir Sovietija 
sako susitarusios baigti sa
vo kivirčius dėl Mančukuo- 
Mongolijos sienos.

ROOSEVELT PA
SMERKĖ ITALIJĄ

Aliantams Teiks Viso
kią Pagalbą

Prez. Roosevelt Birželio 
10 d., patyręs kad Italija 
stojo į karą Hitlerio pusė
je, labai stipriai pasmerkė 
Mussolinio „ žygį, pavadin
damas “durimu j pečius” 
Prancūzijai, kuri kovoja su 

j mirtinu priešu už savo gy
vybę.

.Roosevelt ilgai dėjo pa
stangas sulaikyti Italiją 
nuo metimąsi į karą, tačiau 
Mussolini jo nepaklausė.

Dėl to Prezidentas pa
reiškė kad ši šalis teiks vi
sokią materialę pagalbą ir 
darys viską pagreitinti kad 
ta pagalba butų patiekta 
aliantams, kovojantiems su 
užpuolėliais. Amerika pati 
ginkluojasi ir žiūrės kad 
visos Amerikos valstybės 
butų paruoštos ir tinkamai 
pasirengusios gintis jeigu 
užpuolikai ir čia kėsintųsi 
siekti.

Suv. Valstijos stengiasi 
greitomis pasiųst, alian
tams karo lėktuvus ir duo
da šiomis dienomis reika
lingos amunicijos ir kitų 
kariškų reikmenų už. $37,- 
600,000. Teikimas visokios 
galimos pagalbos bus didi
namas ir pagreitinamas.

Pati Amerika imasi visu 
smarkumu ginktuotis apsi
gynimui. Paskirta bilijo
nai dolarių pasiruošimui.

Šiomis dienomis Kongre
se svarstoma nauji aptak- 
savimai šalies gyventojų 
sudarymui pinigų šalies ap
saugos programo vykdy
mui.

Atstovų Rūmų prašo pa
skirti dar $1,706,053,000 ša
lies gynimo reikalams. Ta 
nauja suma reikalaujama 
po to kai Italija įstojo ka
ran Vokiečių pusėje.

Suv. Valstijos padidina 
savo kariuomenę nuo 280,- 

.000 iki 400,000 vyrų.
Amerikos Medikalė Aso- 

siacija pažadėjo duoti ka
riuomenei, ištikus reikalui, 
117,000 daktarų.

TURKIJA ŽIURI 
Į SOVIETUS

Ar Turkija stos į karą 
aliantų pusėje, kaip jų yra 
susitarta, priklausys nuo to 
kaip laikysis Sovietų Rusi
ja. Jeigu Rusija nestos į 
karą tai ir Turkija bandys 
vengti.

Turkija pašaukė kariuo
menėn dar 200,000 vyrų; 
iki šiol turėjo mobilizuotos 
kariuomenės 350,000.

Savu keliu Turkija nori 
sueiti į draugiškus santi
kius su Maskva.

Klausimas ar priešingi 
interesai Vokietijos, Itali
jos ir Rusijos Dunojaus slė
nyje neįvels ir Balkanų ša
lis į karą.

Iš ETIOPIJOS praneša
ma kad ten pradėjo kariau
ti atsikratymui Italijos, ku
ri tą juodųjų valstybę pa
vergė keli metai atgal.

BRITAI sulaikė 14 Itali
jos laivų, kurie radosi Bri
tų vandenuose laike paskel
bimo karo. Taipgi prane
ša kad nuklojo minomis vi
sus Italų vandenis, kur Ita
lų laivams pasidaro pavo
jinga plaukioti.

Kanadoje suimta du Ita
lų laivai. Vieną jų Italai 
buvo užsimoję uždegti ir 
paskandinti.

VOKIEČIAI sako sutor- 
pedavę ir nuskandinę Bri
tų didelį orlaivių vežimo 
laivą, 20 milijonų dolarių 
vertės.

Paskandinta ir kiti keli 
didesni Britų laivai.

Iškilmė Karo Muzejaus Sodelyje Kaune

Gegužės 16 d. prie Nežinomo 
Kareivio Kapo buvo pasodinta 
Am. Raud. Kryžiaus atsiųstos 
nuo Jurgio Washingtono kapo 
gedanys (ivy). Vaizde stovi: 
Gen. Nagius, Dr. Alekna, U.S.
Ministras Norem ir kiti.

ALIANTAI PALI
KO NORVEGIJA

c.

Londonas. — Prancuzų- 
Britų kareiviai pasitraukė 
iš šiaurinės Norvegijos ir 
Norvegija paliko Vokiečių 
kontrolėje.

Norvegų vyriausybė pa
darė su Vokietija taiką.

Švedijai išlikus neįtrauk
tai į karą, gali būti kad at
sidarys pašto susisiekimas 
į Skandinaviją ir Baltijos 
šalis Švedų laivais.

BRITANIJOS informa
cijų ministras per , radio 
daro atsišaukimus visiems 
po Vokietija esantiems už
grobtiems žmonėms būti 
pasiruošus pasinaudoti iš
tikusia proga sukilti. Sako 
kad Čekijoje tik laukiama 
dienos kada Vokietija pa
spausta karo našta, ims 
silpnėti.

NAUJAUSIOS ŽINIOS
IŠ LIETUVOS

KAUNAS, Birž. 11. — Mi
nistro Pirmininko A. Merkio 
pakviestas Birželio 10 d. į Mas
kvą atvyko užsienių reikalų 
ministras J. Urbšys dalyvauti 
pasitarimuose su Molotovu.

—Div. Gen. Raštikis paskir
tas aukštosios Karo Mokyklos 
viršininku.

—Birželio 9 d. Vilniuje įvy
ko Pavasarininkų suvažiavi
mas, dalyvavo 7,000 jaunuolių 
ir keli vyskupai.

—Rytų Lietuvoje ikšiol1 su
registruotiems 23,000 karo at- 
bėgėlių sušelpti išleista du mi
lijonai litų. Pašalpai iš užsie
nių dėl išsiplėtusio karo suma
žėjus, atbėgėliams bus steigia
mos darbo stovyklos.

—Kaune kasdien lankosi Vil
niaus moksleivių ekskursijos. 
Vilniečių ūkininkų ekskursija 
aplankė Suvalkiją.

KAUNAS, Birželio 6. — Mi
nistras Pirmininkas A. Merkys 
išvyko į Maskvą pasitarimui 
su SSSR užsienių reikalams ko
misaru Molotovu nesusiprati
mams su Sovietų kariais išaiš
kinti. Ministrą pirmininką ly
di Gen. Rėklaitis ir Užsienių 
Reikalų ministerijos Dr. P. 
Mačiulis.

REGISTRUOS NE- 
PILIEČIUS

Washington. — Senatas 
raginamas greitu laiku pri
imti įstatymą* registravi
mui ateivių kurie nėra S.V. 
piliečiais. Jų bus daroma 
ir pirštų nuospaudos.

Jei tas ir butų padaryta, 
geriems, prisilaikant i e m s 
tvarkos ateiviams nepilie- 
čiams iš to jokio blogo ne
bus. To bijos tik tokie ku
rie norės kelti šioje šalyje 
betvarkę.

ANGLIJA vėl pasiuntė į 
Prancūziją naujos kariuo
menės ir siųs daugiau, pa
siryžus duoti didžiausią pa
galbą Prancūzams kokią 
tik pajiegs.

VOKIETIJA padarė su 
Švedija plačią prekybos su
tartį.

Birželio 7 d. atvykęs į Mas
kvą Ministras Pirmininkas A. 
Merkys su palydovais buvo su
tiktas su priderama pagarba.

Sovietų stovyklų rajonuose 
Lietuvoje policija išvalo įtarti
nus elementus ir sustiprina 
kontrolę.

Sovietų priekaištams ištirti 
komisija energingai dirba. Su
imta daug asmenų įtartinų di- 
versionistų.

—Sekmadienį, Birželio 2 d., 
Karo Muzejuje, dalyvaujant 
Valstybės Prezidentui, nunci
jui, arkivyskupui, visiems vys
kupams, vyriausybės nariams 
ir gausingai visuomenei, įvyko 
iškilmingas tautos pasiaukoji
mo Šv. Jėzaus širdžiai aktas.

—Iki Gegužės mėnesio su
kelta už 30,100,000 litų Vil
niaus paskolos.

—švietimo Ministerija šy
met parūpins daugumą pra
džios mokyklų radio aparatais. 
Taip pat numato pastatyti 65 
pradžios mokyklas, iš jų ke- 
liasdešimts Vilniaus krašte, ir 
ten atidaro 20 valstybinių skai
tyklų.

—Vilniuje atidaryta plati
meno paroda.

(Daugiau ant 2-ro pusi.)

IS LIETUVOS
(ELTOS ŽINIOS)

RASEINIUOSE suimta ne
didelė gauja plėšikų, kurie vi
si keturi, Reimeris, Gecius, Pe
travičius ir Rutkauskas, yra 
miesto gyventojai. Jie papildė 
eilę vagysčių.

•
RYTŲ LIETUVOJE suregis

truota apie 580 gydytojų. Iš 
to skaičiaus 138 gydytojai ne
galės praktikuoti, nes jie yra 
karo atbėgeliai, o kai kurie pa
gal Lietuvos įstatymus neturi 
atitinkamo cenzo.

Iki šiol Lietuvoje (be Rytų 
Lietuvos) buvo 872 praktikuo
janti gydytojai.

•
LIETUVA užpirko Sovietų 

Rusijoje 1,800 maišų cukraus, 
iš Belgijos pirko 8,000 maišų, ■ 
o iš Vokietijos perka 80,000 
maišų. Šį cukrų gavus, už teks 
cukraus iki prasidės savojo 
cukraus gamyba.

•
LIETUVOJE Motinos šven

tės proga, apdovanota kelioli
ka gausių šeimų motinų. Kau
no miesto savivaldybės tarnau
tojų 29 šeimos turinčios nuo 5 
iki 9 vaikų gavo dovanos nuo 
paties Kauno burmistro.

Vilniuje, tūla Judickienė, pa
gimdžius 22 vaikus, kurių 10 
dar tebegyvena, gavo dovaną 
pinigais.

•
Iš ž. NAUMIESČIO, gerokai 

įkaušęs, per šalčius gryžo na
mon Juozas Bamša, 49 m. am
žiaus. Kitą dieną jis buvo ra
stas Juodžių laukuose gulįs be 
sąmonės ir apšalęs. Kitą die
ną jis buvo pargabentas namon 
dar su gyvybės ženklais, bet 
po kelių valandų mirė. Paliko 
žmona ir 5 mažamečiai vaikai.

•
LIETUVOJE pradeda nusa

vinti nekilnojamo turto-žemių 
ištisam tinklui naujų kelių sta
tymui. Geležinkeliai eis: Kaz
lų Ruda-šakiai-Jurbarkas, Jo
niškėlis- Vaškai- Žeimelis- Jo
niškis. Nuo Kauno į Vilnių 
eis moderniškas auto plentas 
ir vieškelis; bus statoma Rie- 
tavo-šventosios plentas; Ute- 
nos-Rokiškio plentas; Ukmer- 
gės-širvintų plentas; Stierčiš- 
kio-Valkininkų-Pirčupio plen
tas, ir Tirkšlių-Telšių plentas.

•
NUBAUSTI. Lentvaryje, ke

li trukšmadariai gatvėje užka
binėjo praeivius, ir policininkui 
įspėjus, jį sumušė. Už tai ka
ro laukus teismas vieną nubau
dė mirties bausme, kitus ilgais 
metais kalėjimo.

Be to karo lauko teismas nu
baudė 10 metų sunkių darbų 
kalėjimo Vincą Kasperavičių, 
25 m. amžiaus, Trakų v., Salo- 
nicų k. gyventoją, už laikymą 
paslėpto kariško šautuvo ir šo
vinių.

•
KAUNE, Gegužės 19 d., įvy

ko Darbo Rūmų teatro atidary
mas dalyvaujant Vidaus Rei
kalų ir Žemės Ūkio ministrams 
ir daug aukštų svečių. Buvo 
pastatyta Miko Petrausko ope
ra “Birutė”. Viso spektaklyje 
dalyvavo apie 1,000 žmonių.
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PENNSYLVANIJOJE Amerikos Liet. Draugijoms, Įstaigoms

PITTSBURGH BALTIMORĘ, MD.
Priduokit Savo Draugi
jų, įstaigų Aprašymus

VILNIUS LAUKIA MUSŲ PARAMOS
VISI VĖL KVIEČIAMI Į VILNIAUS GELEŽINIO 

FONDO TALKĄ

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

PITTSBURGHE pastaru lai
ku oras labai šiltas ir kartais 
smarkiai palyja.

'Pirmadienį užklupo smarkus 
lietus su perkūnijomis, užtvi
no maži upeliai ir užlieja na
mus pakraščiais, padarydami 
nuostolių.

t

REPUBLIKONŲ KONVEN
CIJA

PHILADELPHIA, Pa.— Re- 
publikonų partijos konvencija, 
kurioj atsibus kandidato į pre
zidentus nominavimas iš šios 
partijos ir priimta partijos 
platforma, prasidės Philadel- 
phijoje Birželio 24 d.

Repu'blikonai turi keletą jau 
nužiūrėtų tinkamų į preziden
tus kandidatų. Bet pastaromis 
dienomis pradėta kelti reikala- 
\imai kad kandidatu butų draf- 
tuotas Herbert Hoover, buvęs 
prezidentas. Jis labai aktyviai 
veikė visoje šalyje per pasta
rus septynis metus, po pralai
mėjimo rinkimų prieš Roose- 
veltą. Nors prie jo šalis pri
ėjo depresijos, tačiau Republi- 
konai mano kad dabar jie jau 
mokėtų šalį valdyti geriau.

MIRĖ JARO MOTINA. Ba- 
andžio 27 d. Lietuvoj mirė se
nutė P. Jarienė, 87 metų am
žiaus, musų mieste gero veikė
jo ir tautiškų laikraščių rašy
tojo Petro Jaro motina. Pet
ras mylėjo savo motiną ir ją 
neužmiršo iki ji persiskyrė su 
šiuo pasauliu, ir jos netekęs 
liūdi. 
Petrą 
rūsiai

Užjausdamas nuliūdusį 
linkiu nusiraminti, o mi- 
amžinai ilsėtis.

Ant. Kurelaitis.

SUIŠGAMĖJOM AR 
SUAKMENĖJOM

l ;•

NETIKĖTAI MIRĖ
Birželio 2 d. netikėta mirti

mi neteko gyvybės biznierius 
Mikas Jocius, 56 m. amžiaus. 
Tapo palaidotas Birželio 5 d., 
Šv. Kryžiaus kapinėse, daly
vaujant daugeliui palydovų.

Iš Lietuvos paėjo Veliuonos 
miestelio, Kauno apsk. Paliko 
čia žmoną, Marė, sūnūs Alfon
sas, ir .duktė Adelė. Lietuvoje 
brolis Jurgis, ir sesuo Petraus
kienė Kankakee, III.

Velionis iš amato btivo kal
vis ir gerai savo darbe buvo pa
tyręs; per 16 metų turėjo savo 
dirbtuvėlę prie W<5oster avė. 
Čia atsikėlė prieš 16 metų iš 
E. Moline, III. Buvo ramaus 
budo žmogus.

Lai ilsisi šioje laisvoje šaly
je amžinai.

Darbštus B. Yarašius, P. Ba
rauskienė ir p. Yarašiene su
rengė Stelai Tamošauskaitei 
jos vardodienio paminėjimą ir 
kartu apdovanojimą (shower 
party), nes ji neužilgo apsives. 
Svečių atsilankė daug ir Stelai 
suteikė dovanų. Svečiai buvo 
nuoširdžiai pavaišinti, tvarka 
buvo labai gera, kaip retai to
kiose pramogose būna. šiam 
vakarėliui Eddy Rudis patiekė 
muziką,, griežė Lietuviškus šo
kius. Iš svečių buvo pasakyta 
trumpos kalbelės, Lietuviškai 
pasidainuota.

Gegužės 31 d. apsivedė Ade
lė Jocytė su kitataučiu vyru. 
Ji yra buvus veikli Lietuvių 
jaunimo tarpe kuomet čia tu
rėta Jaunimo Klubas.

Birželio 2 d. buvusioje Lie
tuvių bažnyčioje parapijos vai
kučiai ėjo prie Šv. Komunijos, 
tarp jų buvo dvi Lietuvaitės, 
Stela Lipinskaitė, L. Lipinsko 
duktė, ir Elzė žintelytė, Alfon
so ir Veronikos . Žintelių duktė. 
Prie apeigų dalyvavo Kun. Iva
nauskas, parapijos asistentas.

Pas žintelius lankėsi Kalvai
čiai iš Clevelando, ir Kaščiu- 
kienė iš Chicagos. Jie dalyva
vo M. Jocio laidotuvėse.

SVEIKINU visus Antanus 
Akrone su jų varduvėmis, Šv. 
Antano, Birželio 13 d. Taipgi 
visus Antanus Dirvos, skaityto
jus. Kalnas.

NETEKOM ŠIRDŽIŲ

Užpraeitos savaitės “Tėvy
nėje” tilpusios iš Dayton ir 
Grand Rapids korespondenci
jos Vilniaus Lietuvių rėmimo 
reikalu, ne vieno gyvo Lietu
vio širdį pervėrė iki tautinio 
skausmo — tiesiog iki kraujo. 
Mano kaimynas,, senyvas žmo
gus, apsiašarojęs, man tas ko
respondencijas rodė ir kas an- 
tras-trečias sakinys vis karto
jo: “Tik pagalvok kokių išga
mų musų tarpe yra: išdrysta 
priešintis net mažytę auką su- 
vargusiems broliams duoti. Oi, 
oi, oi, prie ko einam!....”

Ištikro, prie ko einam ir kur 
savo galvas kišam. Juk tai bai
su ir pagalvoti kad musų tarpe 
atsirastų tokių žmonių kurie 
priešinasi paaukoti bent po de- 
šimtuką-kitą savo tautos naš
laičiams ir svetimos rankos 
užgautiems broliams Lietu
viams pagelbėti. Kaip tai iš
aiškinti? Čia, ne pinigų klau
simas : čia veikiausia koks nors 
nesusipratimas ar nesveiku
mas.

Man rodos kad veikėjai ar
ba organizacijų vadai turėtų 
Vilniaus Lietuvių reikalu pil
nai susipažinti ir susirinkimuo
se tą reikalą aiškiai ir pilnai 
nušviesti. Gi tinkamai nušvie
stas reikalas, tikiu, geros va
lios Lietuvių pritarimą gaus ir 
musų organizacijose esamus 
svetimo nusistatymo asmenis 
parodys tikrose plunksnose. 
Tas organizacijoms ir visuome
nei yra reikalinga.

Nebūkime beširdžiai ir su
akmenėję stabai
Lietuvišką geraširdingumą ir 
žmoniškumą. W. žemaitis.

Lietuvos Konsulatas Chica
go j jau baigia tvarkyti medega 
apie Chicagos ir apielinkės Lie
tuvių organizacijas ir įvairias 
įstaigas. Sutvarkyta medega 
eis Lietuvon ir bus sunaudota 
Amerikos Lietuvių aprašymui 
specialiame leidinyje — “Pa
saulio Lietu vi ja”.

Yra svarbu kad planuojamas 
aprašymas butų vaizdus; kad 
kiekviena Lietuvių kolonija ir 
reikšmingesnė organizacija pa
tektų tan aprašyman ir tuo su
darytų Amerikos Lietuvių apy
tikrį vaizdą.

Šitam dideliam ir reikšmin
gam darbui yra reikalinga or
ganizuotos Lietuvių visuome
nės talka — draugijų bei klu
bų ir įstaigų vadovybių atsi
liepimas ir prašomų žinių su
teikimas.

Visi trys Susivienijimai, Ka
talikų Federacija, Amerikos 
Lietuvių Literatūros Draugija, 
Tėvynės Mylėtojų Dr-ja ir ki
tos organizacijos bei asmenys 
yra prisiuntę daug žinių kaip 
Generaliniam Konsulatui New 
Yorke, taip ir Konsulatui Chi
cagoje, tačiau daugelis organi
zacijų ir asmenų dar nėra pra
šytų žinių suteikę — yra pasi
likę.

Tat šiuo dar kartą raginame 
draugijas, profesionalus, biz
nierius, nenuilstamus veikėjus 
ir visus Amerikos Lietuvių 
nuopelnus branginančius atsi
liepti į* šį paraginimą ir pra
nešti sekančias žinias: 4

1. Kiek maždaug kolonijoje 
yra Lietuvių: (a) iš Lietuvos 
atvykusių, (b) Amerikoje gi
musių.

2. 
turi

3. 
kias
kokias kas 

j 4. Kuo 
užsiima.

5. Kas ir kokius biznius tu
ri.

6. Kokios yra mieste Lietu
vių draugijos ir kas joms va
dovauja.

7. Kas yra kolonijos veikė
jai ir kurioms draugijoms jie 
vadovauja ar yrą vadovavę.

8. Kas skaitosi ir ištikrųjų 
bešališkai žiūrint, dau

giausia nusipelnęs visuomeni
niame darbe.

9. Ar kolonija 
silpnėja ir kokios 
tys jos stiprėjimo 
:no.

10. Kiek išviso
.?i gyventojų.

Draugijų reikalu prašomos 
papildomos žinios: kada įstei- 
;ta, koks draugijos tikslas, 
liek turi narių, kokį turtą ir 

kas dabar yra valdyboje.
Įstaigų reikalu prašoma šios 

.inios: kada įsteigta, ' kokios 
ušies, kokiu adresu yra biznis, 

kiek dirba darbininkų, kas įs
taigai vadovauja ir kiek maž
daug įstaiga įvertinama.

Visos prašomos ir renkamos 
žinios yra tik statistikai ir is
torijai. Tat prašoma teikti jas 
pilnai ir atvirai.

Už malonią Lietuvišką koo
peraciją Konsulatas karštai dė
koja draugijoms ir asmenims 
kurie jau atsiliepė ir kurie dar 
atsilieps.

LIETUVOS KONSULATAS 
100 E. Bellevue Place

Chicago, Illinois.

Lietuvių tautos troškimai iš
sipildė. Vilnius jau 
musų.

Malonu prisiminti 
mes visi savo centais 
ji

ištikrųjų

kad ir 
rėmusie- 

Vilpiaus Geležinį Fondą, 
nors šiek-tiek prisidėjom prie
Vilniaus laisvės valandos pri
artėjimo. Musų aukos nenu
ėjo niekais. Jos rėmė brolius 
Vilniečius jų kovų bandymo | 
laikais, jos kėlė viso pasaulio 
opiniją musų naudai. Ir jei 
kas turės teisę vykti į dabar 
jau laisvą Vilnių ir jame džiau
gtis musų tautos laimėjimu tai 
juodidesnę moralinę teisę turė
sime mes, visi tie šeši šimtai 
tūkstančių suviršum, kurie dar 
prieš 1938 metų vasarą įsigi
jome Vilniaus pasus, kurie sa
vo darbu ir aukomis rėmėme 
tautos kovą dėl Vilniaus.

MES TIKĖJOME LAIMĖJI
MU IR LAIMĖJOME.

Tačiau didžiausi darbai dar 
prieš musų akis. Gedimino so
stinė atgauta politiškai. Lieka 
dar atgauti Vilniaus kraštas 
Lietuvių kultūrai. Ten išsike
rojus svetima dvasia daugeliui 
musų kraujo brolių buvo išpJė- 
šus Lietuvių kalbą. Jau patys 
Vilniečiai savo sunkių kovų 
metu dėl tautinės gyvybės 
daug padarė tautinio atgimi
mo reikalu. Musų Geležinio

Kokias Lietuviai įstaigas 
(mokyklas, sales, etc.).
Ar Lietuviai

nors valdiškas 
užima.
daugiau

užima ko-
vietas ir

parodykim j /ra>

IŠ LIETUVOS

MIRĖ JAU 5300 IŠEI
VIU LIETUVIŲ

Fondo dabar bus svarbi par
eiga remti jų kultūros darbus 
ir reikalus. Pats musų Fondas 
turės nukelti savo bustynę į 
Vilnių ir tik dabar prasidės jo 
tikslus bei platus ir jau nebe- 
trukdomas darbas.

Lietuvos vyriausybei prita
rus, Vilniaus Geležinis Fondas 
atgyja kaip savarankiška orga
nizacija.

Kviečiame tat atgaivinti vi-1 
sus apygardų ir skyrių komi
tetus. Jų veikėjų šiuo metu 
pareiga yra kviesti į pagalbą 
kitų organizacijų atstovus ir 
sudaryti stiprius junginius, ku
rie suplanuotų visą ateities ak
ciją ir ją sistematingai imtų 
vykdyti. Vyriausias 
tas Vilniečiams Remti 
materialinę Vilniaus 
paramą, o Vilniaus
Fondo uždavinys bus rūpintis 
kūlturiniu Vilniaus krašto sti
prėjimu.

Teatgyja tat vėl plačiu mas
tu musų veikimas. Vilniaus 
Pasai, Vilniaus ženkleliai, aukų 
dėžutės, Aušros Vartų Motinos 
Dievo paveikslai tegul vėl ima 
plisti tarp visų Lietuvių. Vi
sų tų dalykų reikalaukite iš 
V. G. Fondo Centro Valdybos.

Vilniaus Geležinio Fondo 
Centro Komitetas.

Komite- 
parupins 

kraštui 
Geležinio

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O

Parsiduota Farma
Michigan valstijoj, prie eže

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

STANLEY SERAFIN 
McMillan, Michigan.

—Darbėnų - šventosios uosto 
geležinkelio statyba baigiama. 
Geležinkelio atidarymas viešam 
naudojimui numatytas Liepos 
mėnesio vidurį.

—Birželio 5 d. Valstybės aik
štyne (stadione) įvyko moks
leivių pavasario šventė, į ku
rią atsilankė Valstybės Prezi
dentas ir ministrai. 2200 mo
kinių dainavo liaudies dainas 
ir 1000 šoko tautinius šokius.

—šymet pravedus Rytų Lie
tuvoje žemės reformą, ji viso
je Lietuvoje bus baigta. Liks 
tik kaimų skirstymas į viena- 
sėdžius. Iki šiol išdalinta 458,- 
987 hektarai (1,239,265 akrai) 
žemės tarp 38,747 naujakurių 
ir mažažemių.

VILNIUS. — Valstybės Pre
zidentas Antanas Smetona lan
kysis Vilniuje Birželio 23 d. 
Ruošiamasi iškilmingai jį su
tikti. Po vasaros atostogų 
Prezidentas lankys ir kitas 
Rytų Lietuvos vietas.

Lietuviai

stiprėja ar 
yra priežas- 
ar silpnėji-

miestas tu-

(26)

MUZIKOS STUDIJA
INSTRUMENTUS - SKOLINAM

LEKCIJO-
SAXO- 
TRUM-

NEMOKAMAI SU 
MIS ant AKORDIONO. 
FONO. CLARINETOS, 
P,ETOS.
Mokome dūdų orkestro 
muzikos ir pradinė muzika duo
dama nemokamai.

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

(band)

(30)

SKAITYKIT 
ir GARS1NK1TES 

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

‘Lietuvių Naujienos’ 
332 N. Gth Street 
Philadelphia, Pa.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Ge-

SeimeniŠ-
išgyveno

TRUMPOS
ZINUTĖS

(Iš Musų Laikraščių)

mirė 
Pa. 

Kazys,

Gc-

52 metų, 
Somervil-, 
Mįleston,

PAREMTI VILNIAUS 
KRAŠTO RAŠY

TOJAI

mi- 
Ill.

mirė
Pa.
mirė

Pa.
Gegu-

metų,

VIRBICKAS Adolfas, pusam
žis, mirė Gegužės 15, Chica
goje. — Panevėžio ap. ' Ame
rikoje išgyveno 50 metų.

KATALAUSKAS Antanas, 56 
m., mirė Gegužės 18, Brook
lyn, N. Y.

ŽABRAUSKIENĖ Florencija, 
mirė Gegužės 19, Wilkes- 
Barre, Pa.

ABROMAITIS Jonas, mirė Ge
gužės 13, Pittston, Pa.

GARMIENĖ Katrė, 
gūžės 16, Exeter,

RASIKEVIČIUS
Gegužės 16, Elmhurst,

MILIAUSKIENĖ Marė, 
Gegužės 16, Pittston,

VABALIENĖ Ona, mirė 
žės m., Hazleton, P'a.

VEŽAUSKAS Jonas, 55
mirė Gegužės 5, Racine, Wis. 
— Tryškių m.

KRAUŽLYTĖ Rožė, mirė Ge- 
gūžes 18, Kingston, Pa. — 
Amerikoj išgyveno 45 m.

BLOCKIS C., mirė Gegužės 13, 
Edwardsville, Pa.

ŠVAIKAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Gegužės 25, Chi
cagoje.

VALUKEVIČIUS Vincas, 71 
m., mirė Gegužės 25, Chica
goje.

MEREVIČIENĖ X)na (Petrau
skaitė), mirė Gegužės 25 d., 
Chicagoje. — Raseinių aps., 
Šilalės par.

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių išeivių vardais, 
mirusių skaičius pasiekė jau 
5300 nuo Vasario mėn. 1937 
metų, kada pradėta čia miri
mus žymėti.

Tokia rata einant, reikia spė
ti kad iki galo šių metų miru
sių Lietuvių skaičius šiose ko- 
lumnose pasieks 6,000.
PAMPIKIENĖ Elena, mirė 

gūžės 13, Braddock, Pa.
RASIMIENĖ Paulina (Sinkevi

čiūtė), 64 metų, mirė Gegu
žės 19, Chicagoje. — Alytaus 
aps., Slabados p., 
kių k. Amerikoje 
37 metus.

BARONAITIS Jonas, 
mirė Gegužės 15, 
le, N. J. Gimęs 
N. J.

KAUNECKIS Antanas, 63 m., 
mirė Gegužės 3, Waterbury, 
Conn.

NAVICKAS Kazys, 47 metų, 
mirė. Gegužės m., Bangor, 
Maine.

VALUNČIUNAS P., 33 m., 
re Gegužės 18, Chicago, 
Gimęs Kewanee, III.

ŠERPUTIENĖ Rozalija, pus
amžė, mirė Gegužės 17 d., 
Chicagoje. — Panevėžio par.

PETROŠIUS Jonas, pusamžis, 
mirė Chicagoje, Gegužės 17. 
— Raseinių ap., Viduklės p. 
Amerikoje išgyveno 37 m.

GOT AUTAS Albinas, 44 metų, 
mirė Gegužės 17, Chicagoje. 
— Raseinių par. Amerikoje 
išgyveno 22 metus.

GRAGANSKIENĖ Katrė (Aus- 
taitė), seno amžiaus, mirė 
Gegužės 19, Chicagoje. — 
Telšių ap., Žarėnų p., Krep
šių k. Amerikoje išgyveno 
27 metus.

MATULIONIENĖ Teofilė (Sta- 
kauskaitė) mirė Gegužės 13. 
Philadelphia, Pa.

DUBAUSKAS Antanas, 72 m., 
mirė Gegužės m., St. Charles. 
III. — Tauragės ap., žygaičių 
p., Aukštupių k. Amerikoje 
išgyveno 40 metų.

BANDAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Gegužės 15 d., 
Chicagoje. — Telšių apsk., 
Alsėdžių p., Rokundzių km. 
Amerikoje išgyveno 40 m.

MATONIS Pranas, mirė Gegu
žės m., N. S. Pittsburgh, Pa.

BLAŠKIS Magdalena, 57 metų, 
mirė Gegužės 16, Chicagoje. 
Gimus Latvijoje. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

MISIUKEVIČIENĖ Rožė, mirė 
Gegužės 24, Exeter, Pa.

D O A N
Upholstering Co.

BALDŲ APDENGIMAS 
Ekspertų darbas.

Noriai suteikiam apkainavimą.
Specialės kainos šį mėnesį. 

Lietuviams kurie kreipsis į mus 
darbą, atliksim žemesne kaina.

10003 St. Clair Avenuc
VILNIUS. — Draugija Vil

niaus kraštui remti, norėdama 
visuomenę labiau suįdominti 
Vilniaus Lietuvių dailiojo žo
džio kūryba pasireiškusią Vil
niaus krašte Lenkų okupacijos 
metu ir norėdama išdalies mo
rališkai atlyginti sunkias ano 
meto tos kūrybos sąlygas buvo 
nusprendus skirti tris premijas 
(1000 iltų, 500 lt. ir 500 litų) 
už tris geriausius grožinės li
teratūros kurinius, išleistus 
Vilniuje arba Vilniaus krašte.

Apdovanoti šie Vilniečių Lie
tuvių literatų veikalai, parašy
ti ir išleisti Lenkų okupacijos 
laikais:

Rapolo Mackevičiaus- Macko- 
nio apysaka “Kapinės” (1,000 
lt)., Albino Žukausko eilėraščių 
rinkinys “Laikai ir žmonės” 
(500 litų), ir Juozo Kanopkos 
drama “Replėse” (500 lt.).

Premijų įteikimas atitinka
momis iškilmėmis įvyks Vil
niuje Birželio 2 d.

TELEF. GLenville 6460
Telef. GLen. 6460 (31)L.— A.

10 sky- 
žurnalis-

N0RW00D, Mass.
R. K. Federacijos 

rius rengia 25 metų 
tinęs darbuotes sukakties pro
ga banketą pagerbti Darbinin
ko redaktoriui Ant. F. Knei- 
žiui. Banketas įvyks Birželio 
16 d., šv. Jurgio parapijos sa
lėje.
o DETROIT, Mich. — Birželio

16 d. Šv. Antano bažnyčioje 
bus surišti moterystės ryšiu 
Juozas Cress su p-le Delfiną 
Bakšaite.
® TORONTO, Ont., Kanada.— 

Toronto Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugija įsigijo savo 
namą, kuriame turės savo pa
talpas : salę ir susirinkimams 
kambarius. Kaštavo $6,000. 
Pataisymams pridės dar porą 
tūkstančių dolarių.

—Montrealo Jaunimo choras 
lankėsi Toronte su koncertu. 
Tai pirmusyk istorijoje vienu 
Kanados miesto 
ras lankė kitą.
® LINDEN, N.

Liudvinaityte 
th’o General Hospital slaugės 
mokslą ir gavo diplomą Gegu
žes 16.
® WATERBURY, Conn. — Ge

gužės 31 d. įvyko stovylos 
“Lietuvaitė” atidengimas. Ją 
paaukojo Lietuvos Paviljonas 
padovanojo Lietuvos Paviljo
nas New Yorko parodoje, kuris 
šią vasarą neveikia.
o BROOKLYN, N. Y. — Bir

želio 15 d., laivu Clermont 
Įvyksta savaitraščio Amerika 
išvažiavimas į Roton Point, 
Conn.

Lietuvių cho-

J. — Violeta 
baigė Eliza be- I

I
I
i

JOSEPH KODRIC
GEROS RŪŠIES MĖSINĖ III 

VISOKIŲ GROSERIŲ 
PARDUOTUVĖ

1307 Addison Road
Duosiu 10% nuolaidą kas atsi
neš šį skelbimą ir pirks sau vi
sokių reikmenų čionai. (3.1)

Telef. HE. 3365

HARRY’S
Electricė.1 Service Co.

Washing Machine — Vaciumi 
Cleaner ir Radio 

Taisymas
Tūbai ir Reikmenys 

Dykai apskaičiavimas su 
šiuo skelbimu.

Visas darbas garantuojamas. '
6919 Wade Park Avė. 

HEnd. 5283 ( (27)

® PITTSBURGH, Pa. — Apie- 
linkės Lietuvių chorai ir jau

nimas rengia išvažiavimą sek
madienį, Birželio 16. Lietuvių 
Ukėje.
® CHICAGO, III. — A. L. T.

Sandaros seimas įvyks Bir
želio 22-23 d., Sandaros name, 
840 W. 33 St. Sąryšyje su sei
mus bus ir delegatams vakarie
nė ir piknikas.

—TMD. Seimas įvyks Chica
goje Birželio 23 d. Sandaros 
name.

—Sandara praneša kad įsi
gijo savo nuosavą namą visai 
netoliese iki šiol buvusios San
daros įstaigos. i

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

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

Z Easy to Reach via U. S. Route 6, Ohio 2, in the 
center of Ohio's Lake Erie Vacationland. Free 
parking forč,OOOcars.Garagefacilities.Con- 
venient rail or bus connections to Sandusky.

N Steamers from Cleveland and Detroit.

OPEN JUNE 8 to SEPTEMBER 2 «ASK FOR FOLDER

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE • SANDUSKY, OHIO

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

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

s. <
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DANGE NIGHTLYinBeauHfu/ New Ball- 

room fo famous name bands such as 

Ted Weerrt;j, George Oisen, Hcsl Kemp, 
Sammy Kaye, Jan Savitt and others.

CEDAR PDINT
..... > ■ •

THE FINEST VACATION RESORT 

ON THE GREAT LAKĘS

1
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Tautinė Konrerencija f“@vyriCS IlgGSyS
TAUTINIAMS DELEGATAMS SVARBU

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

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

• • •

I.

II.
•jlf 
i

JUOZAS PETRAITIS

APYSAKA

Pen-
- laikraščiai 
nagi ir mes

parubežyje įdo
mus dalykai dedasi, pasak Mar
gučio Pustapėdžio:

Už Eitkūnų, ant Kybartų 
Teka saulė teka,
Ant rubežiaus prie pat vartų 
Prusai šneka, šneka.
Su dešra Kapsas vilioja
Alkaną Prūsoką, 
Tas pamatęs išsižioja, 
Net kazoką šoka!

PENKTA KOLUMNA! 
kta kolumna! -
šaukia, žiūrime,
turime penktą kolumną. Nau
joji Gadynė sako apie bolševi
kų Vilnies redaktorių Andriu
lį: “Ką tik jis rašo, viskas nu
kreipta prieš Anglus ir Pran
cūzus, bet nieko prieš nazius.” 
Heil, Andriulis!

PASKUTINIŲ karo žinių 
siskaitęs, Jurgis Durnelis 
dėjo šias eiles:
Fricas duoda Anglams blitzą, 
Blitząs spirgina karštai, 
Bet kai Fricas neteks blitzo, 
Fricui bus labai blogai.
Pirma iškrės jam kišenių, 
Ilgus pirštus suraitos, 
Ir nusmaukę dar kelnaites 
Gerai kailį

pa-
su-

Chicagoje, Birželio 25 dieną, 
atsibus ketvirta Tautinė Kon
ferencija. Konferencija įvyks 
Hotel Chicagoan, 67 W. Madi- 
son st., nuo 8 vai. vakare.

Tas viešbutis tapo parinktas 
apsistojimui tautiniams delega
tams suvažiuojantiems į Tau
tinės Tarybos konferenciją ir 
į SLA. seimą. Būdami sau pa
skirai, tautiniai delegatai jau
sis daugiau kaip namie.

Kadangi šis viešbutis yra vi
sai greta Morrison viešbučio, 
kur atsibus SLA. seimas, tai 
delegatai neturės jokio vargo 
pereiti porą minutų iš vieno 
viešbučio į kitą.

Vakarinių valstijų tautiniai 
ir sandariečiai veikėjai kviečia
mi į šią konferenciją, nors ir 
nebūsit SLA. delegatais.

Šioje Tautinėje konferencijo
je musų laukia eilė svarbių ir 
būtinų darbų musų tėvynės 
Lietuvos atžvilgiu, visos išeivi
jos atžvilgiu, ir tautinės visuo
menės konsolidavimo atžvilgiu.

Šioje Konferencijoje bus nu
tarta šaukimas Amerikos Lie
tuvių Vidurinės Srovės SEI
MO, kuriam laikai prisirpo ir 
reikalinga prie jo eiti rimtai ir 
nedvejotinai.

Bus paskyrimas Seimui laiko 
ir vietos. Veikėjai prašomi at
vykti į konferenciją pasitarę 
su kitais savo kolonijų veikė
jais apie seimo reikalą, vietą ir 
dieną, kad viskas eitų sklan-

džiai ir greitu tempu, nes kon
ferencija bus vieną vakarą tik
tai.

Automobiliais į Chicagą va
žiuojantieji lengviausia pasieks 
Chicagoan viešbutį laikydamie
si Michigan avė. iki pat West 
Madison st. Pasukę iš Michi
gan avė. į vakarus už kelių 
minutų privažiuos viešbutį.

Ten svečius ir delegatus pa
sitiks Tautinės Tarybos komi
tetas.

Kambarių kaina visai pigi: 
tik po $1.25 už naktį kas no
rės būti po keturis viename 
kambaryje. Ten pat susitiksit 
savo draugus, susitarsit, pasi- 
skirstysit kambarius.
" Pribuvę į viešbutį ir užsire
gistravę, pasidėję savo daik
tus, delegatai ir svečiai galės 
nueiti į Morrison viešbutį į S. 
L. A. seimo sesijas.

Amerikos Lietuvių
Taryba,

W. F. Laukaitis, 
P. Jurgėla, Vice
A. S. Trečiokas, Ižd. 
K. S. Karpius, Sekr. 
J. B. Schegaus ir 
Petronėlė Grybas,

Iždo Globėjai 
A. B. Strimaitis, Org.

Susirašymui adresas:
Mrs. P. Grybas, 

5918 So. Kedvale, 
Chicago, Illinois.

SKAITYKIT!
Šiame numeryje prasideda 
ši nauja apysaka. Joje 
vaizduojama sąlygos ku
rios privedė jauną Lietuvį 
bėgti iš Tėvynės į Brazili- 
liją ir jo prietikius iš Lie
tuvos iškeliavus.

netrukdo dainuoti, 
vis tirštesni tam- 
slankiojo Prienų 

ir pašilėmis.

buvo mėgia- 
saldžių jau- 

vietelė. Čia 
ateidavo pa- 
gražia Prie-

no-

pa
su

Taytinč

Prez.
Prez.

išvanos!

Keliauninkas sako 
rasti tokią bananoš

VILNIAUS GELEŽI
NIS FONDAS DAR

BUOJASI

VILNIUS GAUSIAI
LANKOMAS

JURGIS 
butų gerai 
lupyną ant kurios galėtų nu
čiuožti iš New Yorko į Chiča- 
gą (gal jis yra delegatas į Su
sivienijimo seimą?—Red.)

DAR įdomesni dalykai Vil
niuje: Kunigas žeidys Vilniaus 
katedroje atlaikė Lietuviškai 
gegužines pamaldas. Kitą die
ną Arkiv. Jalbrzykowskis jį 
suspendavo vieniems metams!

Butų gerai jei Lietuvos vy
riausybė patį arkivyskupą su
spenduotų metams ir pasiųstų 
į Varšavą pas Vokiečius pasi
mokinti kaip pasaulyje gyven
ti.

DIENRAŠTIS Draugas jau 
rado kas karą laimės: sako — 
laimės katalikų Bažnyčia.

TAUTININKAI geresni stra- 
tegikai negu Hitlerio genero
lai: jie į SLA. Pildomą Tarybą 
prasilaužė su Dr. Biežiu, nes 
žino kad Pildomai Tarybai nie
ko kito nereikia, tik gero dak
taro, kuris ją padarytų 
kokia ji būdavo seniau.

tokia

VILNIUS. — Gegužės 10 d. 
Vilniuje įvyko Vilniaus Geleži
nio Fondo steigiamasis susirin
kimas. Kadangi Vilniui Vaduo
ti Sąjunga nebeegzistuoja, o dar 
tenka atlikti didelių žygių kol 
atgautas Vilnius' galutinai su
augs su ’ Visa Lietuva, tai dar
bą tęsti pasiėmė Vilniaus Ge
ležinis Fondas.

Vilniaus Geležinis Fondas 
jau yra daug padaręs: įsteig
ta visa eilė seklyčių, neturtin
giems mokiniams išdalinta ne
mokamai mokslo vadovėlių, įsi
gyta keli kino aparatai, dalina
mi radio priimtuvai, Vilniuje 
išnuomuota kelios didelės pa
talpos, kuriose gauna nakvy
nes tūkstančiai į Vilnių atvyk
stančių ekskursantų, ir tt.

V. G. F. valdybon buvo iš
rinkti šeši Vilniuje gyvenantie
ji: Prof. M. Biržiška, Dr. Kau- 
za, Prof. F. Kemėšis, redakto
rius R. Mackevičius ir Kupci- 
kevičius; kandidatai V. Užda- 
vinyš ir ats. Mjr. Petekvičius; 
ir trys Kaune gyvenantieji: 
Dr. Juška, J. Papečkys ir Ku- 
biliutė. Susirinkimas baigtas 
tokiu Šukiu: “Lietuvi, nedrysk 
mirti nepamatęs Vilniaus!” E.

VILNIUS.— Niekuomet Vil
niaus senieji murai ir istori
nės gatvės turbut nebuvo ma
tę tiek Lietuvių atvykusių iš 
Suvalkijos, Aukštaitijos, Že
maitijos, Dzūkijos kaip per šių 
metų Sekmines. ' Apskaičiuoja
ma kad per tą šventę Vilniuje 
viešėjo apie 20,000 svečių. At
vyko organizuoti ir neorgani
zuoti.

Atvyko Lietuviai pirmą kar
tą aplankyti savo išsvajotą so
stinę. Jie čia miniomis ir bū
riais pasklido po gatves, aikš
tes, bažnyčias, mokyklas, val
gyklas ir visas kitas Vilniaus 
miesto vietas. Suvažiavo trau
kiniais, autobusais, automobi
liais, motorcikliais, dviračiais 
ir net arkliais.

Per Sekmines Vilniuje visur 
tesigirdėjo Lietuviška kalba. 
Stebėjosi Vilniečiai kur dingo 
Lenkiškai kalbantieji, o atvykę 
Lietuviai džiaugėsi kad Vilnius 
tikrai

Tų 
įvyko 
vimų.
Lietuvių Katalikių Moterų Dr- 
jos suvažiavimas, kurios per 
10,000 dalyvių, išsirikiavusios 
po keturias eilėje su vėliavo
mis ir išrašais žygiavo į Auš
ros Vartų Dievo Motinos kop
lyčią padėkoti jai už Vilniaus 
grąžinimą tėvynei.

Per Sekmines įvyko pirma 
plataus masto išvyka baidarė
mis Nerimi iš Vilniaus į Kau
ną. Išplaukė apie 200 vandens 
sporto mėgėjų, daugiausia mo
kyklų jaunimas. Elta.

Už Prienų kalnų ir šilų pa
sislėpė saulė. Oras pakvipo 
žalumos vėsiu gaivingumu. Su 
paskutiniais saulės spinduliais 
užkukavo, nusikvatojo gegutė 
ir sparnus ištiesus nuplaukė 
papilkėjusiais kloniais vakaro 
prieblandoje.

/

O štai čia prie mažo upelio 
pakalnėje, išdidžiai gergždė 
nuobodžią savo dainą griežlė. 
Ji šaukė juodą naktį, kurioje 
jai niekas 
Kas kartas 
sos šešėliai 
pakalnėmis

Ant paties aukščiausio Prie
nų kalno, tamsoje žymiai tir
po juodas gumšulys. Tai čia 
sėdėjo Liudvikas Šilaitis, Prie
nų gimnazijos penktos klasės 
mokinys, čia jo 
miausi poilsio ir 
natvės svajonių 
jis dažną vakarą 
sėdėti, pasigerėti
nų apielinkės gamta ir išsi
blaškyti iš kasdieninių gyveni
mo rūpesčių. Čia jis labai daž
nai užsidegdavo didingais jau
natvės užsimojimais, karštais 
kilnios sielos troškimais ir gra
žiais žmonijos gerovės idealais. 
Jis pajusdavo karštą tėvynės 
meilę ir begalinį troškulį ką 
nors gero ir gražaus savo tė
vynei padaryti!....

Jis daug kartų savo ateičiai 
daugiau tikėjęs kaip Dievui.

Jis tikėjo kad išėjęs moks
lus nuveiks milžiniškus darbus 
— duos žmonijai ir tautai ką 
nors nepaprasto, naujo....

Jis kartais tarsi matė savo 
ateitį spinduliuojančią, ‘ kaipo 
žymaus mokslininko, filosofo 
ir kartu gilaus gamtininko.

Jis labai neigė karus ir vie
nų žmonių perdidelį turtingu
mą, o kitų perdidelį vargingu
mą . .,. Jam labai keistai at
rodė, kad žmonės, tiek kultū
roje pakilę, vis tiek dar nepa- 
jiegia atsikratyti to nekultu- 
riško ir barbariškiausio pada
ro — karų!

Jis labai užjautė vargšams ir 
visokiems gyvenimo naštos pri
spaustiems, nes ir jis pats bu
vo vargšas. Nuo pat savo kū
dikystės dienų kentė darbinin
kės našlės motinos nedalią ir 
skurdą....

Liudvikas beveik visuomet 
nuo šio kalno gryždavo namon 
gerai nusiteikęs, 
nai jausdavo savo 
kant kokio nors 
gaus, garsaus 
kraują, čia jam 
lengviau išmokti
negu kur nors kitur.
tui jis šį Prienų kalną buvo pa
vadinęs “Galybių Kalnu”. Jis 
visuomet bėgdavo nuo kalno 
namon
jaunatvės 
kurią pats

Bet štai 
Liudvikas
tas. Jis klūpojo ant kalno taip 
graudžiai verkdamas kaip pra
radęs visą laimę pasaulyje!

Juk vakar Liudvikas šaltuo
se kapuose palaidojo savo my
limą motiną, kuri sirgo plau
čių uždegimu ir mirė. Jis kar
tu su motina palaidojo daugy- 

’bę savo gražių vilčių ir kilnių 
jaunatvės svajonių. Juk jis 
jau matė kad su motinos mir
timi užsibaigė ir jo mokslas. 
Jau nebebus kas parūpina dra
bužių ir maistą. Būdavo, jo 
vargšė motina savo rūpestin
gumu, darbštumu pelnydavo 
duoną sau ir sunui. O už mok-

slą jam, kaipo beturčiui, ne
reikėdavo mokėti. Jis tokiose 
gyvenimo sąlygose tikėjosi bai
gti gimnaziją. Paskui manė, 
bestudentaudamas Kaune, gau
ti tarnystę, kuria pelnys sau ir 
motinai pragyvenimą.

Bet štai tas gyvenimas yra 
beširdis melagis — sugriovė 
-jo gražų jaunystės svajonių pa
saulį!.... Dar labiau jam 
pradėjo baisus skausmas dras
kyti krutinę. Jo visi nervai iš 
skausmo virpėjo ir skausmingu 
balsu kartojo, lyg kaž ką 
rėdamas įtikinti:

— O Viešpatie Galybių, 
laidojai mano viską kartu
mamyte.... Palaidok ir mane 
patį Palaidok, Viešpatie!....

Jis kniupščias sukniubo ant 
žemės veidą užsidengęs ran
kom. Jis ilgokai taip verkė.

Pagaliau jis pakėlė išvargu
sią galvą ir atsisėdo ant žemės. 
Jau daugiau jį nebeėmė verks
mas — ašaros buvo išverktos. 
Tik šiaip jis jautėsi save labai 
įkiriai, nepaprastai.... Jam 
atrodė kad širdį žemė prarijo, 
o jausmus krutinėję išsprogdi
no viso pasaulio bombanešiai.

Bet vis tik mintys sukosi ir 
sukosi apie mirusią motiną, pa
žadindamos apmigusius jaus
mus.... Nors jis gerai žinojo 
kad nieko nepadės tas viskas, 
bet vis tik nepajiegė kovoti su 
prigimta 
Jam vis 
blyškęs, 
perimtas
nuolat vis matė tą motinos pra
merktą akį, kuri buvo pilna 
paskutinių mirties kančių aša
rų... .

Jis girdėjo ausyse jos klajo
jimus ir dejavimus.... Jam 
dažnai grauždavosi sąžinė kad

tik vieną kartą pašaukė gydy
toją, nes daugiau šaukti netu
rėjo pinigų gydytojui užmokė
ti.

“O, kad daugiau butų gydy
tojas šauktas, gal butų ir pagi
jus....” Jam taip kartas nuo 
karto kušteldavo pagundos au
syse .....

Paskiau jis atidžiai aplinkui 
apsidairė. Bet' daugiau nieko 
nesimatė kaip tik pro Bagrė- 
no kalnus raudonas, didelis te
kantis mėnulis. Jam visa gam
ta atrodė numiriškai nusitei
kus. O mėnulis visiškai netoks 
kaip kitais sykiais. Mėnulis 
dabar jam atrodė tikrai pana
šus į apipuvusią giltinės galvą, 
kuri kaip įkaitinta geležis bu
vo raudona. Jam iš juodų nak
ties pakampių lindo šešėliai 
dejuojanti mirtį ir juodą varg
šo našlaičio nedalią. .. . Pa
purtė Liudviką baisus šiurpas. 
Užsikišo jis sau pirštais ausis 
ir prisilenkė prie pat žemės. 
Jis jautėsi smarkiai išvargęs, 
nes kelios naktys kaip 
gojęs. Kiek 
užmigo.

Netrukus 
kad randasi
šiame mirusiųjų pasaulyje.... 
Čia jam viskas atrodė nesu
prantama ir klaiku. Jis matė 
tolokai nuo savęs savo motiną 
ir negalėjo su ja sueiti. Tik 
girdėjo kaip per kokį tolimą 
garsiakalbį jos tariamus žo
džius.... Ji prašo jį kad taip 
neverktų ir negailėtų jos, nes 
tada jai čia sunkiau gyven
ti.... Paskui Liudvikas sap
navo kad ruošasi kaž kokiai 
tolimai kelionei.... kelionei 
per didelius vandenynus.... 
Audrų blaškomas laivas nuklys- 
sta prie vieno kaž kokio žemy
no, kuriame, staugia baisiais 
balsais alkani liūtai.... Pas
kiau prabunda Liudvikas, bet 
taip stipriai įsisapnavęs, kad 
dreba visas iš baimės. Tekan- 
čos saulės spinduliai duria jam 
į akis. Dar jis nusvyra ant 
kito šono ir pasikišęs po galva 
kepurę užmiega.

Pasklido po Lietuvą vargšus 
džiuginanti žinia kad veža į 
Braziliją neturtingas šeimas. 
Veža į Braziliją valdžios kaštu, 
apgyvendinimui. Varguomenė 
susižavėjo Brazilijos pasakišku 
kraštu ir puolėsi kaip prie nau
jo dalyko, kuris mažiam gal
voj antiems žmonėms žadėjo 
pasakišką laimę. Pasiryžusių
jų važiuoti prisipildė pilnos 
Brazilijos agentų įstaigos Kau
ne. Tūkstančiai šeimų rašėsi 
ir skubotai jas gabeno agentai 
į Braziliją. Tuo laiku Lietu
vos valdžiai mažai terūpėjo iš
vykusių jų likimas, nes partijos 
tarp savęs tąsėsi už 
vieteles.

Susižavėjo Brazilija 
nas Liudvikas šilaitis.

bevaikių Liepaičių 
svajingumu laukė 
tos dienos kada 
išvykti į Braziliją.

šiltesnes

ir jau- 
Jis pri-

V.

LIETUVIŠKI komunistai ra
šė kad Prancūzija ir Anglija 
neužilgo turėsiančios pulti ant 
kelių Stalinui ir prašyti kad 
jis išgelbėtų jas nuo Hitlerio 
įsiutimo....

Bet tos šalys dar nepuola ant 
kelių Sovietams, bet Hitlerio 
smarkus mušimas aliantų taip 
Staliną įgąsdino kad jis bijo
damas kad neliks aliantų kam 
ant kelių pulti ir prašyti So
vietams užtarimo nuo Hitlerio, 
jau pats skubina lysti už ma
žos Lietuvos plataus andaroko 
— kad užstojų nuo Hitlerio 
“atsidėkojimo” už pagalbą su
kelti Europoje karą....

Supa Garba.

• GARSAS natūraliu 
paleistas eina oru 12 
greičio per sekundą, 
leistas per radio garsas priima
elektros bangų greitį oru ir 
keliauja 186,000 mylių per se
kundą.

patunojęs
nemie- 
taip ir

pajutoLiudvikas
kaž kokiame bai-

budu 
mylių 

Bet pa-

I EVA S į

J DRY CLEANINGf 
t Senas Drapanas padarom X 
f kaip naujas, išvalom ir * 
į sutaisom. ' ❖
^Paimam iš namą ir pristatomj.

gatavus atgal. *

EVA PETRAITIS Į
6702 Superior Avė. f

Telefonas: HEnderson 1919 .*♦

❖
❖❖❖
❖❖
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motinos meile.... 
stovėjo prieš akis iš
balsiu mirties kančių 
motinos veidas. Jis

sirašė prie 
ir su visu 
nekantriai 
gaus žinią
Pas Liudviką ir vėl atsivėrė 
nauji svajonių pasauliai. ... Jį 
vėl gaivino, džiugino ir viliojo 
naujų vilčių ir didvyriškų už
simojimų skaistus saulėtekiai!

Jam vėl atrodė kad bus daug 
kas galima atsiekti, ir atkelti 
vartus į gražų gyvenimą.... 
O jis apie tą užburtą paslapčių 
kraštą Braziliją buvo daug pri
siskaitęs gražių pasakų ir ro
mantiškų nuotikių. Jis uoliai 
pradėjo mokytis Ispanų-P'ortu- 
galų kalbas, kurias Brazilijoj 
vartoja. Liudvikas planavo ir 
ką Brazilijon nuvykęs turės 
daryti. Pirmiausia paspruks iš 
plantacijų savininkų nagų ir 
bėgs kur nors į miestą. Mies
te susiras pelningą ir lengvą 
darbą. O vakarais lankys Bra
zilijos gimnaziją. Paskiau uni
versitetą. Mokslus išėjęs užsi
dirbs daug pinigų, apkeliaus 
visą Braziliją. Ištirs nuodug
niai jos gamtą ir net neineina- 
muosius miškus. Parašys vi
są eilę mokslo veikalų. Taip 
pat gražiai aprašys ir savo ke
lionių nuotikius.... Pragar
sės....

(Bus daugiau)

©SULYG sveikatos žinovų, 
moterys yra sveikesnės negu 
vyrai. Ant kiekvieno vyro ku
ris pasiekia 100 metų amžių, 
to amžiaus sulaukia 8 moterys.

jau Lietuviškas.
švenčių proga Vilniuje 
visa eilė didelių suvažia- 

Skaitlingiausias buvo

Jis net daž- 
gyslomis te- 
didelio žmo- 
mokslininko, 

būdavo daug 
ir pamokos 

Ne vel-

niūniuodamas kupiną 
užsimojimų dainelę, 
buvo sukūręs.
šį vakarą vargšelis 
atrodė visiškai ne
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P. J. KERSIS

809 Society for Savirtgs Bldg.
Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.* 9

delei tai mes PADIDINOME X-70
VEIKMINGOM^ 22 ATVEJAIS

nie .
je ir netraukčiojime. Ar bandės 
rėtumet pabandyti—dabar!

šie laimėjimai yra pasekmė nuolatinių tyrinėjimų palai
kymui SOHIO X-70 priešakyje—vis geresnį visame ka- 

. . daugiau mylių, greitesniame pradėjime, jiego- 
jį pastaru laiku? Tu-

Daugiausia už jusu gasollno dolarj! 
Tai musu nuolatinis siekimas.. te-

nuo 1935 metų—penkis kartus tiktai nuo 
vienų pereitų metų!

SOHIO X-70
THE PROGRESSIVE GASOLINE

Copyrlsht 1940, The Standard Oil Company (Ohio)
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ANTANAS MERKYS, Lietuvos Ministras Pirminin- 
kas, tapo Sovietų komisaro Molotovo pakviestas į 

Maskvą. Tai antras žingsnis nuo to kai Maskva surado 
buk kad tai “knakcija”-grobinėja Sovietų karius Lietu
voje. Dabar aišku kad Sovietai jieško tik priekabių prie 
savo mažų, kaimynių, norėdami iš jų išreikalauti dau
giau teisių jose įsistiprinti.- Prie to privedė baimė Hit
lerio, kuris baigdamas sumušti aliantus gali atsisukti 
atsidėkoti Stalinui už jo negudrumą.

Gal tuoj paaiškės ko p. Merkys, o po jo ir užsienių 
reikalų ministras Urbšys Maskvoje lankėsi.

©
pREZIDENTAS Roosevelt savo kalboje per radio į pa- 
* šaulį Birželio 10 d., dėl Italijos paskelbimo aliantams 
karo, iškėlė aikštėn savo ilgai dėtas pastangas sulaikyti 
Mussolinį nuo šokimo į karą. Roosevelt dėjo pastangas 
sulaikyti Italiją nuo stojimo į karą Hitlerio pusėje, ža
dėdamas paremti Italijos teisingus reikalavimus taikos 
tarybose kokios po karo seks. Tačiau Mussolini, tikėda
mas kad Prancūzija bus tuoj parblokšta, šoko į karą 
pasigrobti sau j ieškomų teritorijų su mažu vargu.

Mussolinio karo proklamacija skamba labai bandi
tiškai. Jis savo žmonėms skelbia buk Prancūzai ir Bri
tai “trukdę Italijos žmonėms eiti pirmyn”. Buk grąsi- 
nę “52 valstybėmis prješ mus”. . Tas reiškia Tautų Są
jungą, kurios supratimas buvo kad vienai kuriai šaliai 
puolant kitą, visos kitos privalo užpuolimą sudrausti.

Iš visko matyt kad Mussolini neturėjo jokių taikių 
tikslų, bet laukė progos pravesti savo grobimą, ir ėmė
si žygio.

Dviem tiem diktatoriam išvien kariaujant, turime 
pripažinti kad visa Europa jau užsiliepsnojus. Jos maži 
pašaliai ir tolimas kampas šiaurėje, Rusija, dar neįtrau
kti, bet kaip ilgai?

Reikia tikėti kad Sovietų valdovai gavo kokius nors 
gerus prižadus iš Hitlerio ir Mussolinio jeigu susitrau
kę tyli. O gal jiems jau pervėlai išsižioti?

Italija padarė taiką su Maskva pirm negu į karą šo
ko. Sovietai esą pasiryžę laikytis neutraliais, bet kaip 
tas seksis sunku pasakyti. Nėra reikalo Rusijai stoti į 
karą gelbėti savo draugams, nes jie vieni apsidirbs ge
rai. Bet yra galimybės kad Turkija gali stoti aliantų 
pusėje, ir taip pat yra galimybės kad Maskva pradės no
rėti daugiau negu ji iš Hitlerio gavo, ir trumpu laiku 
šoks ir ji ko nors pasigriebti. Trečiam diktatoriui bus 
skaudu žiūrėti kaip du jo draugai kardu ir ugnia švais
tydamiesi užkariauja Europą, o jis, kurio tikslas yra už
kariauti pasaulį, nieko negauna....

Mussolinio prižadėjo neįtraukti į karą kaimynų Ju
goslavų, Graikų, Turkų ir Egiptėnų, tačiau tas prižadas 
reiškia tiek kiek Hitlerio prižadas, kuris užgrobė jau 
arti desėtką kitų šalių, vis išanksto davęs prižadą kad 
ju neužkabys.

I7OKIEČIŲ-ITALŲ karas prieš aliantus yra su Stali- 
v no žinia ir sutikimu. Hitleris ir Mussolinis kuomi 

nors nuramino ir užbovijo Staliną, kuris sutiko ramiai 
sėdėti ir žiūrėti kaip tiedu diktatoriai muša Vakarų Eu
ropos demokratijas.

Jeigu taip tai Stalinas gatavai veria virvutę ant 
kaklo visai Rusijai, ir gal būt jau tą pajuto ir mato, bet 
išeities kitos neturi.

Kaip tik Italija ir Vokietija užbaigs su aliantais, 
ar Hitleris nepareikalaus iš Stalino Ukrainos plotų iki 
pat Uralu? Ar Vokiečiai nenurašo kad jie kitados ten 
gyvenę!

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

Apie Lietuvių iš Sovietų 
Pusės Perkraustymų

Sovietija tiek į savo kevalą 
įsitraukus kad jai drauginga 
spauda negauna tikrų pagrin
dinių žinių. Pavyzdžiui, musų 
kairiųjų dienraščiai, matyti, 
neturi jokių savo koresponden
tų Sovietijoje (nors ją dieną- 
naktį garbina), nes nieko nera
šo apie Lietuvos gyvenimą So
vietų paimtame Lietuvos kraš
te. Nieko nerašo apie Lietu
vių gyvenimą Maskvoje, Mins
ke ir kitur. Tyli ir apie tuos 
“kooperatyvus” kurie nuvyko 
Sovietijon iš Amerikos socia
lizmo statyti. ' Ta mirtina ty
la tik parodo jų pilną bejiegu- 
mą turėti santikių su kraštu 
kuriam beklupodami ne vienų 
kelnių kelius pratrynė.

Lietuviai, kuriems jų brolių 
likimas rupi, tačiau, turi tokių 
žinių gauti ir jas gyvai svars
tyti. Sovietų Sąjungos pusėje, 
kaip Dangietis savo straipsniu 
nurodo, liko apie 50,000 Lietu
vių. Bet Lietuvių įstaigos a- 
pie juos dabar maža žinių tu
ri.
su parubežiu nušluos juostą, 
kurioje tada nebus nei aguonos 
grūdelio, arba, pro kurią pauk
štis nei snapo neprakiš. 
kio didumo ta juosta bus, 
noma. Vieni mano, pusės 
metro, kiti trys, ar penki
metrai. Apie tokios juostos 
buvimą (su šešiomis spygliuo
tų vielų tvoromis) kalba prane
šimai Amerikonų laikraščiuose 
iŠ Sovietijos parubežio su Ru- 
manija. Matyti, Sovietija ne-

Tiek žinoma kad Rusai vi-

Ko- 
neži- 
kilo- 
kilo-
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/^HAMBERLAINO padarytas žingsnis į klaidingą pu- 

sę privedė Vakarų Europą prie tokios apverktinos 
padėties. Chamberlain patikėjo kad Hitleris gavęs Su
detus bus patenkintas, nes “ten tikri, gryno kraujo Vo
kiečiai, kurie nori sugryžti prie savo tėvynės”.

Tų “tikro kraujo” Vokiečių paskui atsirado daugiau 
ir daugiau, ir Hitleris juos ėmė, privienijo prie*savo val
stybės.

Chamberlain nesutiko duoti Sovietams to ką Stali
nui Hitleris davė: kariškų bazių Baltijos šalyse, Lenki
joje ir Rumanijoje. Sovietai to pakartotinai reikalavo, 
savo apsaugai.

Chamberlain taipgi tikėjo kad lapeliais iš orlaivių 
mėtomais sukurstys Vokiečius sukilti ir išversti Hitlerį.

Prancūziją nusilpnino “bendro fronto” ar “liaudies 
fronto” vyriausybė, kuri prieš kelis metus — tuo pačiu 
laiku kai Vokiečiai smarkiausia ginklavosi — buvo pri- 
vedus šalį prie bankruto. Prancūzija tik pajiegė išsta
tyti Magino t liniją nuo Vokietijos gintis, bet daugiau 
ir geriau apsiginkluoti kitais visais atžvilgiais nepajie- 
gė, neturėjo gana pinigų. Hitleris apėjo Maginot lini
ją per Holandiją ir Belgiją, dabar jei kokios gali pri
versti pačius Prancūzus savo rankom tą Maginot lini
ją išardyti....

Visi tiki kad Vokiečių ištekliai nyksta ir kad greitu 
laiku gali pristigti pačių pagrindinių kariavimui reik
menų. Apiplėštos užpultos šalys gal patieks jam mais
to iki rudens, bet kas bus paskui? Todėl gal Hitleris ir 
skubina karą baigti, su Italijos pagalba, kad neišsibaig
tų reikmenys. Prancūziją užgrobus gaus vėl išteklių 
kuriuos ta šalis turi susidėjus sau. Tais ištekliais gali 
tęsėti pravesti “žaibo karą” ir prieš Angliją. t

NUO širdies ligos jaunesnio amžiaus žmonių mirš
ta mažiau, kaip parodo statistikos, tačiau to priežastis 
pilnai nežinoma.

nori kad jos piliečiai turėtų 
draugingų ryšių su draugingų 
valstybių piliečiais ir neateitų 
ten pažiūrėti kaip “kapitalis
tai” gyvena. Visi kurie tokio
je juostoje dabar gyvena, aiš
ku, bus iškelti. Kur? Lietu
viai privalėtų pasirūpinti kad 
tiems iškeliamiems Lietuviams 
butų leista, kurie norės, apsi
gyventi Lietuvoje, nes šiądien 
kiekvienas Lietuvis tautai la
bai brangus. Reiktų parūpin
ti projektas kad ir visi Sovie- 
tijoje likę, bet ten nenorį būti, 
Lietuviai "galėtų atsikelti Lie
tuvon, ypatingai Rytų Lietu
von, kur pradedama dvarai da
linti.

S. V. KARIUOME
NĖ NEDIDELĖ

KITŲ VALSTYBIŲ 
RIUOMENĖS

KA-

grąsin-Vokiečiams pradėjus 
ti Prancūzijai ir Anglijai rim
tai, Amerika, kuri pri jaučia 
sąjungininkėms valstybėms, iš
kėlė klausimą būtino ir greito 
reikalo ginkluotis.

Lyginant Suv. Valstijų 
riuomenių didumą su kitų 
lių, ši didelė valstybė stovi 
vienuoliktoje vietoje, štai 
kias karines žmonių jiegas 
ri kitos valstybės:

ka- 
ša- 
net 
ko- 
tu-

Italija 7,693,000
Vokietija 7,248,000
Sovietų Rusija 7,157,000
Japonija 6,391,000
Prancūzija 6,010,000
Kinija 3,000,000
Britų Imperija 2,3^2,000
Jugoslavija 1,840,000
Ispanija 1,805,000
Rumanija 1,800,000
Suv. Valstijos 832,000
Belgija 814,000
Turkija 710,000
Vengrija 700,000
Bulgarija 670,000
Švedija 628,000
Graikija 601,000
Šveicarija 580,000
Suomija 401,000
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PAVASARIO SMAGUMAI
Žirgas tvarte jau nerimsta — 
Tuoj pavasaris čia bus.
Musų akys džiaugsmu spindi, 
Greit pradėsim art laukus.
ŽėTnė musų išsiilgo,
Išsiilgo mus dainų..
Arsim, arsim ir dainuosim, 
Ir užversim daug vagų.

J.U. Balys Peškaitis.

MES SUGRYŠIM!
Prie seklyčios langų, mėlynakės! 
Tieskit saulėn šviesius kilimus! — 
Taikliam šuviui išmiklinę akį, 
Smagus gryžtam į savo namus!
Broliai! Žirgus jau veskit iš stainių. 
Šveiskit darbui dalgius ir žagres: 
Dangaus vyturiui čirpinant dainą, 
Padirbėsim visi iš peties!
Sužydėkite gintaro sodžiai!
Ei! Valio, jus, gimtieji laukai!
Vėl nuo Sausio, Vasario ik Gruodžio 
Griešim jums, kaip kareivių pulkai!
Vėl nuo vasaros ryto per dieną 
Žemės sultys į derlių pavirs, 
O lankos medum kvepiantį šieną 
Skambus dalgiai kaip rūtą pakirs!
Tat, sudie, kareivinių pasauli,
Su patrankom ir žygio vorom!
Mes purienomis žydinčią saulę 
Regim džiaugsmo* širdim kupinom!
Švino vaišių ragauti mėginom. 
Širdis uždegėm ryžtu nauju!
Jei prie ginklo pašauks vėl Tėvynė, 
Ją vaduosim mirtim ir krauju!

“Karys”. V. Šimaitis.

Paskutinis M

(Tęsinys iš pereito nr.)

Nomeda ištiesė Klauzui ranką, ir jos balsas 
skambėjo sujaudintai:

— Aš ateinu padėkoti tau, Eikšteinieti. Tu 
apgynei mano seną globotoją; ji man kaip tik
ra motina buvo ilgus metus, ir kas ją įžeidžia 
tas lygiai skaudžiai įžeidžia ir mane. Aš dėko
ju tau iš visos širdies....

— Ką aš dariau, mergele, butų daręs kiek
vienas kitas mano vietoje. Tuo aš nenusipelniau 
ypatingos padėkos....

Ji dar vis laikė jo ranką. Kaip karštai il
sėjosi jos dešinė Klauzo dešinėje. Suniukimas 
ir tamsios mintys, lyg rytmečio vėjelio papur
entos, išsiblaškė. Ji truputį paraudo ir ištrau
kė ranką.

— Kiekvienas kitas nebūtų taip pasielgęs; 
daugumas butų pabėgę su tais kurių šiądien pa
sigedome. Pasakyk, kodėl tu nebėgai?

Nustebęs Klauzas dėbtelėjo į ją.
— Ar nežinai kad aš esu davęs garbės žo

dį tavo tėvui?
— Aš tai gerai žinau. Bet aš noriu pasa

kyti kad pagunda turėjo būti labai didelė bėgti 
kai vartai plačiai atidaryti ir kai žinai kad nie
kas nepastos kelio.

— Moterų pagalbos riksmas man pastojo 
kelią. Mano pareiga buvo padėti joms, net jei
gu ir nebūčiau davęs tavo tėvui garbės žodžio.

— Kilniai galvoji. Ne visi taip mano. 
Vieną valandėlę ji tylėjo, paskui tarė:
— Aš manau kad tu buvai pamirštas pus

ryčių metu. Viskas taip buvo suirę kai mes 
gryžom. Laumę aš pasiunčiau miegoti. Eikim 
į židinio kambarį, ten aš pati tau pramanysiu ką 
užkąsti. Butų labai prasta padėka jei alktum 
po šios nakties įvykių.

Ji ėjo priekyje, o jis iš paskos. Namuose 
jau buvo pašalintos visos muštynių liekanos; 
linksmai traškėjo malkos židinyje.

Išnyko visos abejonės Klauzo širdyje, pa
miršo jis laisvės ilgesį. Jis paliko čia, ir jam 
buvo taip gera, jauku.

VI 
PIRŠLYBOS

Nuo šios dienos Klauzas dažniau užsukdavo 
į bustą, kuris buvo paskirtas bendriems reika
lams ir kur piliečiai rinkdavosi valgyti. Jis ne- 
bevengė susitikti su Nomeda, o ji visuomet tu
rėdavo jam atsargoje malonų žodelį. Net ir 
Herkus Mantas dažnai šnekindavo jį ir po ke
lias valandas išsėdėdavo jie prie židinio arba 
kunigaikščio kambaryje, šnekėdami apie Klau
zo tėviškę ir Marienburgo miestą, arba ir apie 
Prūsų bendruomenes bei jų gyventojus. Klau
zas išplėtęs akis domėjosi visomis naujienomis 
ir smalsiai klausinėjo Mantą apie tai kas jam 
buvo dar nesuprantama bei slaptinga, o kuni
gaikštis rado jauną riterį esant jautrų ir pran- 
tų klausytoją, kuris taip skyrėsi nuo savo plėš
raus budo tautiečių. Taip šie nevienodo am
žiaus ir gyvenimo būdų vyrai net pamilo vienas 
antrą.

Bet kunigaikštis ilgai nepaliko namie. Pik
tos raukšlės, kurios jo kaktoje raukėsi nuo tos 
nelaimingos nakties, kaskart mažėjo. Iš įvairių 
kraštų gryžo pasiuntiniai; jie nešė linksmas ži
nias. Visur vyko laimingi ordino pilių puolimai. 
Pralaimėjimas ties Laba va smarkiai sukrėtė or
diną; naujas ladmistras Liudvikas Baldershei- 
miestis gavo sunkų smūgį. Prūsams kilo naujų 
vilčių galutinai atsikratyti nepakenčiamų skriau
dikų jungu.

Negalėjo nusėdėti dykas namie ir Herkus 
Mantas. Vieną saulėtą vasaros pabaigos rytą 
suragino jis savo žirgą ir išjojo su būreliu rai
telių pro pilies vartus.

Klauzas stovėjo ties vartais; prajodamas 
Herkus Mantas pamojo jam ranka ir tarė:

— Kai Prūsija bus laisva ir tu busi lais
vas. Gal tai ir netruks ilgai!

Klauzui suspaudė širdį. Prūsijos laisvė — 
reiškia ordino pralaimėjimą arba visišką žlugi
mą. Jis visai nenorėtų būti laisvas, jeigu ši 
laisvė taip skaudi bus jo broliams kryžiuočiams. 
O saviškių pergalė reikštų sunaikinimą visko ką 
jis čia mato, žlugimą tautos kurią jis šiądien 
stebėdamas su visomis silpnybėmis, ėmė labiau 
ir labiau gerbti. Kad kova eis iki galo, iki vie
nos pusės pavergimo, Klauzas jautė vis ryškiau, 
juo ilgiau jis gyveno priešų tarpe. Nors kas
dieniniuose reikaluose daugumas Prūsų buvo la
bai švelnus, bet rimtuose dalykuose jie buvo ti
kri užsispyrėliai. Jie greičiau nusuks sau galvas 
nuo pečių negu pasiduos priešui. Gal jie butų 
priėmę krikščionybės palaimą ir Vokišką kultū
rą geruoju, be Vokiečių kardo ir ugnies. O da
bar P'rusai pykčiu liepsnoja prieš visa kas eina 
iš Vokiečių, o ypač ordino. Dabar jau viskas

K
% A

iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 1 3-to 

šimtmečio pradžioje

M. Springborn
\

pervėlu. Jeigu dabar kas norėtų jiems gerovę 
nešti, jie vistiek jos neprisimtų. Bet ar ordino 
pusėje buvo nors kristas teisybės šluojant šią 
kietasprandę tautą nuo žemės paviršiaus? Vi
sai kas kita žygiai prieš Saracėnus, kurie baudė
si sunaikinti šventąsias krikščionių vietas ry
tuose ir spaudė Viešpaties garbintojus. O čia 
kova ėjo ne dėl šventų vietų. Ordino uždavinys 
nešti kryžių į šią stabmeldžių tautą. Ar jis tu
rėjo teisę naikinti žmones? Ar ne per ordino 
kaltę šis reikalas taip nelaimingai pakrypo?

žinoma, Klauzas taip kaltindamas savuo
sius turėjo atsiminti kad ordinui nebuvo kas be
daryti. Jis kovojo dėl savo būvio, kaip ir pa
tys Prusai. Jei nenori visa prarasti kas per 
šimtmečius nukariauta, turi pasikliauti ir to
liau ginklų laime. Kova baigsis tik tada kai vie
na pusė bus sunaikinta.

Vienodai slinko dienos, kunigaikščiui išjo
jus iš pilies. Paliko maža kovai tinkamų vyrų; 
didžiuosius darbus dirbo moterys ir paaugliai 
berniukai. Belaisvių skaičius labai sumažėjo, 
nes beveik visi sužeistieji senai mirė; todėl pa
kako keleto žmonių pilies sargybai.

Apsiniaukęs vaikščiojo Klauzas pilies kie
me. Herkaus Manto atsisveikinimas nėjo jam 
iš galvos. Juk ten, anapus miškų, eina žūtbūti
nė kova. Ir koks bus jos gulas?

— Tu toks dabar tylus, riteri, — prašneki
no jį Nomeda. — Pirmiau buvai labiau nusitei
kęs. Kas tave slegia?

Jie vėl stovėjo po sena liepa kieme; rudens 
saulė žaidė jos viršūnėje ir auksino pageltusius 
lapus, kurie virpėdami krito po vieną žemėn.

— Kaip aš galiu būti linksmas, mergele? — 
atsakė Klauzas. — Ten jie kovoja didžią kovą, 
o aš čia turiu veltui sėdėti. Kad nors žinočiau 
kaip kam klojasi. Dažnai aš bukštauju dėl liūd
nos pabaigos.

— Kuriems? — griežtai paklausė Nomeda. 
Jos akys žibėjo. Klauzas nieko neatsakė ir žiu
rėjo į tolį.

— Kad nors greičiau sugryžtų tavo tėvas,— 
tęsė jis.

— Jei jis gryžtų nugalėtoju, tu busi lais
vas, — pridėjo Nomeda.

— Jei jis grys nugalėtoju, nugalėtoju le
miamoj kovoj, tuomet ordinui galas. Kam tuo
met man laisvė ?. ...

— Tada liksi čia ir busi mūsiškiu, — sku
biai pasakė Nomeda.

Persigandęs Klauzas pasižiurėjo į ją.
— Ar tai galima?
— Tavo teisybė, — tarė Nomeda, palengva 

plėšydama liepos lapą," kuris buvo nukritęs jai 
ant rankos. — Mes negalime pasidaryti kitoki 
negu kad mums dievai lėmė dar lopšyje bever
kiantiems. Kaip aš norėčiau vyru būti! Bet 
tai negalima. Taip lygiai ir tu negali pasidary
ti mūsiškiu. Bet vis dėlto gal butų buvę geriau 
kad tavo lopšys butų buvęs linguojamas Prūsų 
šalyje ir kad tu niekuomet nebūtum matęs kry
žiuočio apsiausto.

Ji apsisuko ir nuėjo. Jis žiurėjo į ją.
— O gal ir geriau butų buvę?.... — su

murmėjo jis.
Dienos slinko vienodos; apie lemiamąją ko- . 

vą nebuvo jokių žinių. Vis labiau ir labiau gel
to liepų lapai ir, mirgėdami rudens saulėj, krito 
žemėn. Skurdo liepa, kasdien skystėjo jos ša- 
tos, kol pagaliau vėjo susukti paskutiniai lapai 
pasklido ore ir nukrito į purvą.

Pagaliau atvyko Herkus Mantas. Jis gry
žo, kaip ir išjodamas, išdidus ir pergale spindy s. 
Laimė šviesdavo visus jo žygius. Bet lemiamo
ji kova dar nebuvo baigta. Prūsija dar nebuvo 
laisva.

— Tu turėsi pas mus dar žiemavoti, — ta
rė jis pasveikinusiam jį Klauzui.

Prasidėjo pasiruošimai žiemai, žmonės kai
šiojo samanomis sienas kad neprasiskverbtų šal
čiai ir nešė įvairiausių žvėrių kailius apdarui ir 
patalynei. Daugeliui buvo duodami kailiniai, o 
įvairiai siūtos lapinės kepurės darė žmones pa
našius į klajoklius. Pradžioje Klauzas atsisa
kinėjo vilktis tokiais drabužiais ir ilgai gulėjo 
numesti kailiniai, kuriuos jam atnešė Nomedos 
liepiama Laumė, bet pirmam sniegui pasnigus 
ir kiek pašalus jis buvo priverstas pasekti kitus. 
Taip pat jis priėmė sunkią meškeną, kurią jam 
Laumė patiesė ant lovos, nors tokie kūno lepi
nimai ir priešinosi ordino taisyklėms.

Nors dar mažai pasnigo, bet šalčiai jau brA' 
škino tvoras. Vieną dieną Klauzas su senu ber
nu trusė kieme, tyrinėdami skaudančią arklio 
kanopą. Staiga išvydo kaip vartai plačiai atsi
vėrė ir į kiemą įjojo būrelis raitelių. Kunigaik
štis išėjo pasitikti svečių, juos pasveikino ir pra
šė vidun. Kažin ko nepaprasto, šventiško buvo 
matyti visų veiduose. Klauzas atsiminė Syme- 
kos piršlybas.

(Bus daugiau) i
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©INDUSTRIJŲ vadai Cleve
lande ragina tuoj padvigubinti 
lavinimų darbininkų i amati
ninkus Clevelando mokyklose 
ir išdirby stėse, kad pradėjus 
šalies ginklavimo darbus dirb
ti nepritruktų amatininkų.

Kaip tik prasideda reikalavi
mai specialių amatininkų Cle
velando industrijose, jų tuojau 
ir pritrūksta, sako industria- 
Įistų organizacijos vadyba.

Ant. Durasevičius
gerai patyręs

Kambarių Popieriuotojas 
padarau darbą gerai ir 
pigiai. Kreipkitės reikale

Telef. ENd. 3107 
1415 E. 61 Street

“1RENE”
Birželio 15 d. pradedama rodyti 

RKO Radio’s filmoje pagamintas 
gražus muzikalis veikalas “Irene”, 
Hippodrome Theatre. Vaidinime da
lyvauja Anna Neagle, garsi Britų 
artistė, ir Ray Milland, kuris vaidi
na vadovaujamą rolę greta jos; su 
jais vaidina eilė kitų žymių filmų 
artistų kaip Roland Young, Alan 
Marshall, May Robson, Billie Burke.

Šis veikalas yra vienas iš sma
giausių muzikalių komedijų ir pub
likos labai mėgiamas.

Miss Neagle yra talentinga ar
tistė ir pati vaidino muzikaičse ko
medijose Anglijoje pirm pastojimo 
Į filmas. Veikalas apima eilš malo
nių dainų, ir pats veikalo turinys 
yra įdomus.

VASARINIAI KON
CERTAI PUBLIC

H ALL

F. BARANAUSKAS
Siuvėjas

SIUVA, TAISO IR VALO 
RUBUS.

RUDOLPH RINGWALL

Formai CIeaners Ine.
Vyriškų 

Moterišku
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

Paima iš namų ir pristato.
895 East 128 Street 

Tel. MU. 3549

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

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

Telef onuokit
HEnderson 3050

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

K. STONIS
RESTAURANT

Lietuviška ir Rusiška
Importuota Degtinė

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

CLEVELAND POULTRY CO. Ine.
Wholesale and Retail

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

4323 Superior Avenue. Telef. EN. 3142

j APDRAUDOS REIKALE |
S Mes es<%n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
= sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- Ę 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
| P. P. MULIOLSS !

Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate
§ ir Apdraudos Agentūra =
§ 6606 Superior Avė. Cleveland HEnderson 6729 ~

Nikodemas A. VVilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Avė. HEnderson 9292

Cleveland Summer Orchestra, va
dovaujant Rudolph Ringwall, patie
kia šią vasarą dvyliką populiariškų 
klasiškų koncertų gražiai Įrengtoje 
Miesto Auditorijoje. Tie koncertai 
bus duodami trečiadieniais, penkta
dieniais ir šeštadieniais, vakarais, 
pradedant Birželio 19.

Šiems koncertams prie orkestro 
dar užkviesta penkiolika žymių so
listų. Orkestras susidės iš 75 pa
rinktų muzikantų iš The Cleveland 
Orchestra.

Mr. Ringwall užkvietė Masino 
Freccia, garsų Havanos (Kubos) 
Simfonijos Orkestro dirigentą, va
dovauti du populiariu koncertu Mie
sto Auditorijoje Liepos 18 ir 19 d. 
Freccia atsilankė Amerikon vado
vauti orkestrui dvi ištisas savaites 
Lewisohn Stadiono koncertuose New 
Yorko mieste.

Šiems koncertams bus suvirs 5000 
vietų tik po 25c., o apatinėje daly
je vietos prie stalukų po $1, taip 
kad norintieji koncertus girdėti ap
sieis su visai mažai, tačiau progra
mai bus patiekti pirmos rūšies ir 
užkviesti solistai tiems koncertams 
yra plačiai pragarsėję visoje šalyje.

Štai kuriomis' dienomis koncertai 
Įvyks ii’ kurie solistai juose daly
vaus:

Birželio 19—Samuel Dushkin — 
smuikininkas

Birželio 21—Annamary Dickey —> 
soprano

Birželio 22—Boris Goldovsky — 
pianistas

Birželio 26—Jacques Fray ir Ma
rio Braggiotti — duo pianistai

Birželio 28—Joan Peebles — con- 
tralto

Birželio 29—Jerome G r o s s -— 
smuikininkas

Liepos 10—Carroll Glenn — smui
kininkas

Liepos 12—Beryl Rubinstein ir 
Arthur Loešser — duo pianistai

Liepos 13—Miriam Berg — con- 
tralto, ir Hruby Brothers, trum- 

petieriai
Liepos 18—Masino Freccia, sve

čias dirigentas (šis koncertas 
išpuola ketvirtadienio vakare)

Liepos 19—Leonard Warren, ba
ritonas, ir Masino Freccia, sve
čias dirigentas

Liepos 20—Programas sulyg už- 
prašymo.

IŠKILMINGOS VESTUVĖS
Šv. Jurgio bažnyčioje mote

rystės ryšiu tapo surišti p-lė 
Thalma Kundrotaitė, Juozo ir 
Petronėlės Kundrotų duktė, su 
Michael Zarobila. Šv. mišias 
atnašavo ir šliubą davė jauno
jo giminietis Šv. Ladislaus pa
rapijos vikaras Kun. Joseph 
Varga.

Jaunosios brolis B. Kundro
tą pervedė savo sesutę jauna
jam ir pats stojo pirmu pabro
liu su p-le M. Nizan. Prie jų 
buvo kitos paros.

Vestuvių puota įvyko salėje, 
kur prisirinko daug žmonių. 
Jaunavedis M. Zarobila paeina 
iš gerų katalikų tėvų, pamoky
tas ir gerai išauklėtas vaikinas. 
Jo tėvas mirė dar kai jis buvo 
nebaigęs high mokyklą.

Thalmutė nepadarė klaidos 
pasirinkdama tokį vyrą sau 
amžinu draugu.

Jaunosios tėvas Juozas Kun
drotą mirė 8 metai atgal, pali
ko žmoną, vieną sūnų ir dvi 
dukteris. Jaunoji taip pat iš
auginta dorai, 
dvasioje.

Nors vestuvėse buvo dvi tau
tos bet labai gražiai visi sutarė 
ir buvo draugingi, šokiams 
grojo Jono Apanaičio orkes
tras. Jaunojo ir jaunosios mo
tinos abi vieningai vedė vestu
vių tvarką.

Po vestuvių jaunieji išvažia
vo ‘medaus mėnesiui’ praleisti. 
Sugryžę apsigyvens pas mamą 
Kundrotienę ant Melrose avė. 
Kundrotai yra Dirvos prenu
meratoriai.

Jaunai porelei linkėtina lai
mingo ir vieningo sugyvenimo.

Svečias.

©OHIO valstijos keliuose au
tomobilių nelaimių mirčių skai
čius per Gegužės mėnesį suma
žėjo — šymet žuvo 36, pernai 
gi Gegužės mėnesį žuvo 47.

©PRIE KELIŲ darbų Ohio 
valstijoje paprastai reikalinga 
arti 8,000 darbininkų. Bend
rai prie visko kas surišta su 
kelių darbais apima 14,890 dar
bininku.

©VANDENS KAINA nusta
tyta papiginti už metų laiko, 
pradedant Birželio 30, 1941. 
Nupiginimas bus bendrai apie 
$500,000, taip kad kiekvienam

narnų savininkui vanduo atsi
eis dolariu-kitu pigiau.

Manoma įvesti nuo 3 iki 7 
nuoš. nuolaidą u# su™akėjimą 
už vandenį nuskirtų laiktŲ i ’i

C A F E

| The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

s 6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343
i N. A. WILKEL1S JURGIS ARBUCKAS

Sarininkas Vedėjas
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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. čiutelg 
savininkai.

ŠEŠTAD.
CASE 
geriausio

IHILLA C JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME H
n 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 3

Paimam 
darbą iš 
viso miesto 
dalių ir 
priemiesčių 
ir pristatom 
gatavą 
atgal į 
jūsų namus.

2

DRY CLEANERS, INOH

SPEEDY
SAKO:

Jūsų 
Rūbai 

apdrausti 
iki musų 
globoje. 

Pabandykit 
musų darbą, 

o busit 
patenkinti.

P E R R Y’ S 

WINE HOUSE 
7205 Wade Park Avė. ENd. 9276

Bovzling Alleys 

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

ENdicott 8908

TĖMYKIT MUSŲ SPECIALS 

Specialis 
IŠPARDAVIMAS

PENKTADIENIAIS IR
6% ALUS — 1.65

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

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

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

katalikiškoje

DIDELEI SESEREI— Telefonas 
labai svarbus jaunų žmonių veiki
me, ypatingai merginoms. Jis at
neša užkvietimus ir progas kurių 
kitaip jie negalėtų gauti ir paneš
tų nuostolius.

malonumą pa- 
draugėmis ir 

močiutei arba

namuose tar- 
naudingam tikslui kiekvie- 

šeimos nariui. Clevelande už

MAŽAI SESEREI-— jis pakvies 
gydytoją taip greitai kaip ji ap- 
serga. Jis duos jai 
šikalbėti su savo 
pasakyti “Heilo” 
kitiems giminėms.

TELEFONAS jūsų 
naus 
nam

TĖVUI-- Telefonas duos galimybę 
palaikyt ryšius su draugais ir biz
nio nariais. Jo vardas telefono 
knygoje padaro jį nariu šios ben
druomenės.

MOTINAI— Ji galės pasikalbėti
su draugėmis ir giminėmis ir jai
ateis daugiau užkvietimų pakėli-
limui aukščiau socialiame gyve
nime. Jis patogus užsakymui na
mams reikmenų—sutaupo daugy
bę žingsnių.

MAŽAM BROLIUI—Jis galės
susisiekti su savo draugais veiki
muose kurie pagelbsti išaikvoti 
tą perviršį energijos.

THE OHIO BELE TELEPHOHfe COMPANY

ALUS Į NAMUS
Musų geležinių reikmenų par
duotuvėje rasit sau įvairių rei
kmenų, namams dažų, sėklų, 
elektriškų dalykų, ALAUS pri
statymui į namus. (28)

ALBERT MARKS 
Hardware

4520 Superior Avė.

e 
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Galį 
GLen.
1136

DIDELĖ MAISTO
PARDUOTUVE

Musų naujai įrengto j pirmos 
rūšies Grosernėje gausit. vi
sokių maisto reikmenų nu
mažintomis kainomis. (30)

MILLER’S FOOD 
STORE

5333 Superior Avenue

JOHNG.POLTER

Lietuvis
Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

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

4S>5 East 123rd St.
Telefonas POtomae 6899

UETimšO ^UBU TAISYMO IR 
VALYMO ĮSTAIGA

Mes padarom iš senų kaip naujus ir niekas netikėtų 
kad jus neturit naujus rubus apsivilkę. Tik pabandy
kit musų darbą, o patys persitikrint. Jokis darbas nė
ra perdidelis ar permažas pas mus.

Sutaisom, perdirbam sulyg vėliausios mados. Išvalom, 
. suprosinam. Galit pasitikėti kad čia darbas bus atliktas 

geriau negu kur kitur ir už žemesnę kainą.
Taipgi sudedam šilkinius pamušalus į vyriškus ir mo

teriškus žiponus tik už .................................. q a r
Matot, kiti už tiek nepadarys.

Musų patarnavimas greitas, tik pašaukit telefonu, jo 
numeris randasi šiame skelbime viršuje, o musų atsto
vas atliks visą kitką kas reikalinga.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA 

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios

John
5325-27
Prie E.

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 geriausi darbą kai
nos yra prieinamesnes.

Kreipkitės:

14602 THAM^S AVĘ.
Telef: MUlberry 0744

WWWWWWWWWW nWWWWWW.
! U ®

THE MAY CO. Basement
Nuostabus

Išpardavimas
S000 Puikiausių Naujų

Baltų Skrybėlių
Padarytos Parduoti po Daug

Brangiau . . . Dabar po 88
Panelės! Moterys! Skubėkit įsigyti šių puikių naujų skrybėlių 
už šią nuostabiai žemą kainą! Daugybė įvairių pavyzdžių . . . 
šiaudinės ar milinės ir daugybė BALTŲ! Visokių mierų.

The May Co. Basement.

v

CHECKER DRY CLEANERS, !NC-
J. M. Kazlauskas, Savininkas 

13726 Eaglesmere Avenue

"MATAU apsaugą, malonumą 
ir geresnes progas 
VISAI ŠEIMA

tą patarnavimą mokasi visai ma
žą!—$2.50 mėnesiui—tiktai 8 l-3c 
dienai.
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ti Dirvos 25 m. * 0 Sekmadienį, Birželio-June
Camp By-Heck Farmoj

GAUKIT sau vieną tikietą į šį pikniką DYKAI. Tą pačią dieną įžanga bus visiems po 25c. (vaikams nemokamai), šokiams gros Jono Apa naičio Orkestras. Pikniko vieta: prie Lloyd Road ir Grant Blvd.
k^3l

TAUTIŠKI ŠOKIAI 
ŠĮ SEKMADIENĮ

Keli desėtkai Lietuvių .jauni
mo, SLA. 14 kuopos Lietuviš
kos mokyklos,mokinių, ir kele
tas suaugusių vyrų ir moterų, 
išsimokino puikių naujų Lietu
viškų tautiškų šokių, Įsitaisė 
dabar Lietuvoje priimtus tau
tiškus rubus, ir dalyvaus Tarp
tautinio Instituto rengiamame 
Tautiškų šokių programe sek
madieni, Birželio 16 d., Edge- 
water Parke, West Side.

Pirmą kartą Clevelande ma
tys miesto parke naujus Lie
tuviškus šokius ir naujus spal
vingus tautiškus rubus, nes iki 
šiol dėvėdavo nežinia iš kur pa
imtos mados, juodus sijonus.

Lietuvių šokiai prasidės pir
miausia, apie 3 vai. po pietų. 
Publikai inėjimas į parką ne
mokamai.

Šokius vadovauja ir kostiu
mus šokikams įrengė Ona Kar- 
pienė.

SVETIMŠALIUS GA
LI DEPORTUOTI

Federalis teisėjas Clevelande 
bando pritaikyti įstatymą su
lyg kurio galima butų depor
tuoti svetimšaliai kuriems bus 
primesta kaltė kaipo “penktos 
kolumnos” veikėjams. Svetim
šaliams kurie bus nubausti po
rą ar daugiau kartų už mora
liškus prasižengimus, taip pat 
nori pritaikyt deportavimo Įs
tatymą.

Lietuvių Sale Šokiams 
už $15

Kas norėtų — draugijos ar 
grupės — rengti šokius Lietu
vių salėje per Liepos ir Rug
pjūčio mėnesį, gali gauti salę 
visai pigiai, tik už $15 visam 
vakarui, sekmadieniais. Gali 
naudoti viršų ir apačią už tą 
kainą.

PADĖKOS ŽODIS
Lietuvių Draugijų Salės B- 

vė taria širdingą ačiū už pasek
mes Gegužės 12 d. laikyto va
karo. Dėkoja už dovanas ir 
pasidarbavimą: J. Verbilai, A. 
čiutelei, F.. Kuncaičiui, P. Ku
biliui, F. Gaižučiui, J. Blaške- 
vičiui ir K. S. Karpiui. Taip
gi programo dalyviams ir vi
siems atsilankiusiems širdin
gas ačiū. Pelno iš to parengi
mo liko $80.18.

Chester G. Zuris,
Lietuvių Draugijų Salės 
Bendrovės Pirmininkas.

GAUKIT DIRVOS PIKNIKO TIKIETUS

Jūsų Laukia Vienas Ti- 
kietas Dovanai

KAIP NUVAŽIUOTI Į DIR
VOS PIKNIKĄ

Kas gaus Dovanas
Visi Dirvos prenumeratoriai 

Clevelande arba iš aplinkinių 
miestų ir miestelių, gaus į pik
niką vieną tikietą dovanų, bet 
kurių prenumerata dabar pasi
baigus tie privalo ateiti užsi
mokėti už metus arba pusmetį, 
tik tada gaus tikietą.

Šis Dirvos 25 metų jubileji- 
nis piknikas bus žinomoje vie
toje, Ališausko Camp by-Heck 
(arba Palicmono farmoj), prie 
Grant Blvd. ir Lloyd road. 1

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

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

Prie pikniko ineigos visi už 
tikietus mokės po 25c.

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

Youth’s
PHONE: ENdicott 4486

A CHALLENGING NEW KIND OF 
VACAT1ON

man-

Work 
vvork 
It is

Forum
6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, GlIIO

BUŠAI VEŠ PER 
DARŽELIUS

Aprodymui svečiams ir vie
tiniams parko kuriame randa
si įrengti tautiniai kultūriniai 
darželiai ir kitos įdomybės, su 
šia savaite įvedama sekmadie
niais ir šventadieniais per va
sarą busai kurie už 5c perveš 
žingeiduolius nuo Wade Park 
iki Gordon park, iki pat ežero, 
aprodant kulturinius darželius 
ir tt. Jeigu tas pasirodys ap
simoka, bus įvesta toks busų 
siuntimas per tuos parkus kas
dien. Busai išvažiuos nuo Fen- 
way Hali viešbučio. Išplatinta 
ir busų kelionės planas, kuria
me tarp kitų pažymėta ir Lie
tuvių Darželis.

NAUJOS PARAPIJOS pikni
kas pereitą sekmadienį Mačiu- 
tos Darže buvo pasekmingas. 
Oras buvo visai gražus, dalyva
vo dikčiai publikos.

SERGA Dirvos skaitytoj as 
Wm. Dailyda, randasi Marine 
Hospital.

• SUSTREIKAVO trijų di
džiųjų Clevelando dienraščių 
pardavėjai gatvėse: gatvėse 
negalima laikraščių gauti pir
kti, ir daugelyje vietų streike- 
riai — laikraščių pardavėjų 
unijos vadai ir patys. pardavė
jai — atlieka vandališkus dar
bus naikindami laikraščius kur 
tik pačiumpa juos išdėtus par
davimui krautuvėse ir vaisti
nėse.

MUZIKOS FESTIVA-
VALIS BIRŽELIO 14
Beveik visos tautinės grupės 

Didžiajam Clevelande dalyvau
ja Plain Dealer Muzikos Festi
valyje šio penktadienio vakare, 
didžiajame Stadiume. Tai bus 
vienas iš didžiausių muzikalių 
įvykių kada nors surengtas šio
je šalies dalyje.

Dainuos duetai, kvartetai, 
chorai, kornetistai, klarnetis
tai, visokių muzikalių instru
mentų grupės iš įvairių tautų. 
Dalyvaus apie 3,000 programo 
dalyvių, kurie visi lenktvniuos 
už speciales dovanas, medalius 
ir kitus atlyginimus.

Garbingiausia- vieta teks so
prano laimėtojai. Ji bus supo
ruota dainuoti su žymiausiu 
šių dienų artistu, Metropolitan 
Operos pirmaeiliu tenoru Ri- 
chard Crooks.

Programas prasidės 8:15 va
kare. Stadiume bus išstatyta 
1,000 . vėliavų, ir vakaras bus 
užbaigtas įspūdingais firever- 
kais.

Tą pačią dieną bus iškilmin
gas vėliavos paradas, dalyvaus 
apie 10,000 žmonių. Tai iškil
mė paminėjimui 163 metų su
kakties nuo Amerikos vėliavos 
įvedimo.

A. L. Piliečių Klubo 
Nariams

Jau senas laikas kaip į jus 
kreipiausi kalbėdamas apie jū
sų Klubą, ir jau gana ilgas lai
kas kaip jau jūsų nesutinku 
musų Klu'be. Tat šiuomi kvie
čiu visus narius šio penktadie
nio vakare atsilankyti ir vėl 
smagiai praleisti vakarą su sa
vo senais pažystamais. Būna 
gera muzika šokiams ir klubo 
patalpose yra gana vėsu. Na 
o šį penktadienį bus net 16 lai
mėjimų, ir bus mokama pini
gais, tat nepalikit namie, atsi
lankykit. Aš ir kiti Klubo na
riai jūsų lauksime ir tikimės 
kad pasimatsyim.

P. P. Muliolis, Pres.

Dr. Vinco Kudirkos 
Dr-jos Piknikas

Dr. Vinco Kudirkos Pašalpi- 
nės Draugijos metinis piknikas 
atsibus šį sekmadienį, žinomo
je A. Ališausko farmoje, Camp 
by-Heck, prie Lloyd Road ir 
Grant Blvd.

lo-

©CLEVELAND miesto val
dybos darbuose, kaip pasirodė, 
dirba tiktai du nepiliečiai, visi 
kiti yra piliečiai iš virš 10,000 
įvairiu miestų įstaigų darbinin
kų. >šis paskelbimas padaryta 
dėl to kad nekurie pradėjo ler- 
muoti jog miesto darbuose esą 
svetimšalių, kurie gali būti pa
vojingi.

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

WEstlake 514-W.
REIKALINGA MOTERŲ 

Specialiam darbui motinoms 
kurioms reikia nuo $10 iki $25 
į savaitę; patyrimo nereikia.

Kreipkitės į Miss Turk, 
423 Euclid av. Room 301.

• VASAROS KARŠTIS. Su
virs savaite laiko kaip Cleve-. 
landiečiai pergyvena ankstyvą 
tikrą vidurvasario karštį:. tem
peratūra siekia vis virš 80 
laipsnių. No.rs ir pakartotinai 
smarkiai palyja, bet oras ne
atvėsta.

O kaip visai nesenai žmonės 
bėdavojo * kad žiema nusibodo, 
šalta ir šalta buvo be pertrau
kos ....

Nuo karšto oro pakartotinai 
įvyko perkūnijos su lietumi ir 
nekuriose valstijos dalyse pri
darė nuostolių, ypač apgadino 
užsėtus laukus.

Trečiadienį vėlai po pietų 
palijus oras pradėjo atvėsti.

• AUTOMOBILIŲ nelaimėse 
žuvusių skaičius iki šios savai
tės pradžios nuo Sausio 1 d. 
pasiekė jau 51. Pernai per tą 
patį laiką žuvusių buvo tik 42. 
Taigi šymet mirtinų nelaimių 
trafike skaičius daugėja.
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Didelis Metinis

PIKNIKAS
Rengia

DR. VINCO KUDIRKOS P AŠ. DR-JA

By JOSEPH BENDLER
NOTE: Due to lack of space, it 

vvas necessary to have this artiele 
appear in tvvo installments. Altho, 
it is not the type of artiele that 
can be handled easily in this 
nėr vve had no alternative.

SYNOPSIS: A movenient of 
Canips, permitting youth to 
and study has been created.
a movement separate from govern- 
rnent. These Camps are called — 
“Work Camps for America”. It 
was originally created to aid refu- 
gees, permitting them to vvork and 
help earn their tuition.

The members of these camps are 
betvveen the ages of 16 and 21. The 
work consists of building play- 
grounds, .planting .trees, .cleaning 
and decorating school houses, etc. 
There are five of these camps al- 
ready well-established. Tvvo of these 
have thus far been described.

• • •

(Continued from lašt vveek)
The West Park Work Camp,

cated approximately six miles from 
Poughkeepsie, N. Y., is very scenic- 
aly situated on the Hudson. The 
vvork project vvill consist of help- 
ing to build up the svvimming and 
recreational facilities for a vvork’s 
school called the Hudson Shore La- 
bor School. Industry has brought 
the problems of unionization, relief, 
and vvorkers. 
vvill study this 
vvhether in the 
of our nation, 
of an orderly 
tion’s problems.
themselves to serve their democracy 
by taekling the questions of 
trial stagnation, religious and 
rivalry and threats to civil 
ties.

The Pacific North West 
Camp, located in Dayton, Oregon, 
is established at the migratory la- 
bor camp operated by the Federal 
Farm Security Administration. All 
of us vvho have read “Grapes of 
Wrath” or; vvho. have seen the film, 
vvill realize the many and complicat- 
ed problems the “Okies” presented. 
The vvork project vvill consist of 
building a community kitehen and 
a playground for the children of 
the farmers, and taking charge of 
nursery- and playground activities, 
assisting medical officers and pro- 
moting discussion and religious ser- 
vices. In this setting, clear-think- 
ing and open-minded college stu- 
dents under capable leadership vvill 
study the human and sočiai prob
lems of these-but-recently-remem- 
bered-Americans. This vvork camp 
vvill offer a constructive opportunity 
to apply Christian principles in the 
problem so effectively dramatized 
in “Grapes of Wrath”.

The camp nearest Cleveland is 
the Goodrich Farm Work Camp lo
cated 25 miles from Lake Erie 
and vvill be located in the Summer 
Camp of the Goodrich Settlement 
House. The vvork project vvill be 
to build up the camp fbr the ūse 
of children of steel and auto vvork
ers vvho come to the Goodrich Set
tlement Camp every year to be 
free of the hazards and dirt of the 
city and to enjoy health of the 
country air and recreation. The 
study program at the Goodrich Farm 
Work Camp vvill be a varied and 
interesting one. CIeveland’s size 
and its cosmopolitan population as 
vvell as the different kinds of in
dustry existing vvill form a back- 
ground and illustration for discus
sion of the questions facing Ameri
can Democracy. Speakers from 
Western Reserve University, from 
relief and other agencies, education-

The vvork campers 
region and discover 
American traditions 
there is a problem 
solution of the na- 

They vvill propose

al city departments, leaders 
ions, and cooperative vvill 
to the educational program 
camp.

Does this challenge interest you? 
Are you vvilling to undergo hard- 
ships, abide by a rigorous schedule 
and participate in a democratically 
controlled camp ? Are you inter- 
ested in meeting other young people 
vvho might have entirely different 
backgrounds, būt vvho have a desire 
to understand their country and to 
take part in a nevv movement? If 
you are interested, may I suggest 
that you talk it over vvith Miss 
Gannett, the Headvvorker of the 
Goodrich Settlement House, 1420 E. 
31st St., Cleveland, Ohio, vvhere ap- 
plications are being considered. The 
number of campers is limited to 25. 
and camp vvill be in session from 
July 1, to July 28, or if you are in
terested in one of the above men- 
tioned camps, vvrite directly to the 
Work Camps for America, 2 West 
64th St., Nevv York, N. Y.

In conclusion may I add that 
each camp is a project for a group 
of young men and vvomen betvveen 
eighiteen and tvventy-four. Here they 
vvill find satisfaction in working for 
a vvorker’s school industrial or rural 
community or sočiai institution; all 
studying the life and problems of 
an interesting region; singing old 
songs, reading stories of America, 
sports; making nevv friends and 
vvorking out vvith other vouths a 
philosophy vvhich gives self confi- 
dence 
cracy

BEING held in Cleveland, the 
much-publicized National Golf Open 
has captured the interest of many 
localities; hence I trust it not amiss 
to “wonder” vvhy a golf bąli is 
covered vvith dimples. And since 
alrnost all vvondering- is motivated 
by euriosity, then it is only another 
step to seek the ansvver — Profes- 
sor Quiz didn’t supply it. The rea- 
son for the dimples, according to 
“Scribner’s Commentator,” is this: 
“When the bąli vvas first introduced. 
its surface vvas smooth. Būt golf- 
ers soon found that after it had 
been nicked and eut by the club 
and through wear and tear on the 
course, the v bąli not only carried 
better būt also flew straighter. So 
some golfers started to niek the 
bąli deliberately. From that step 
it did not take long for the manu- 
facturers to start indenting the bąli 
themselves.

‘Manufacturers have to be care- 
ful hovvever, of the way the dimples 
are made. If the recesses are too 
shallovv the bąli does not fly true, 
and if they are too deep 
not carry vvell.”

it does

■

n

By Jay Dee
■ s

i
vvhich indicates perseverance . . . 
According to the founders of the 
Doodle Institute, Whirling Dervish, . 
or endless circle, doodlers are usual- 
ly procrastinators.

Vitalis Program, NBC.
G /

THE tragedy of the actor is that 
he mušt spend a vvhole lifetime 
learning hovv to act, all that time 
vvaiting for a revvard vvhich so 
often never comes. Then, after 
he is dead, there is no immortality 
for him as there is for vvriters, 
painters, and musicians. Juliet, for 
instance, should be played by a 
young giri of 15, būt no one under 
40 has ever acųuired enough ex- 
perience to do justice to the part. 
And then, of course, they are too 
old.

and vvill help to make demo- 
a living force.

run by
Dorothy

indus- 
racial 
liber-

Work

A Clarifying Letter To 
the “Times-Herald”

The follovving Open Letter has 
been published in the Times-Herald, 
Washington, D. C., June 3:

“On May 23, 1940, the Times- 
Herald carried an artiele entitled 
‘League Gets Protest on Lithuanian 
Grab.’ The artiele was based on 
information from Geneva by Havas 
in eonneetion vvith Lithuania’s ad- 
vising the League regarding the 
reunion of Vilnius 
and the filing of a

You undoubtedly 
Vilnius (Wilno or 
uania’s historic capital 
Lithuania took over the sovereignty 
rights to that city and territory 
from the Soviet Union by he Mos- 
covv Treaty of July 12, 1920.

You probably remember also that 
on October 9, 1920, Poland, then a 
member of the League of Nations, 
disregarding existing treaties and 
even her own promises — the Su- 
vvalki Agreement of October 7, 1920 
■— used armed force to gain posses- 
sion of Vilnius for herself, thus for 
the first time seriously injuring the 
spiri t of the covenant of the Lea
gue.

Lithuania protested against this 
outrage, severed relations vvith Po
land, i ' 
occupation of Vilnius as legal. Everi 
after the Polish ultimatum of Mar. 
19, 1938, Lithuania kept the follovv
ing artiele in her constitution: ‘Ar
tiele 6. The capital of Lithuania 
is Vilnius.’

Lithuania took no part in the 
fourth partition of Poland. By the 
October 10, 1939, agreement vvith 
the Soviėt Union. Lithuania regain- 
ed vvhat rightfully belonged to her 
— Vilnius and part of the Vilnius 
territory — and did not take an 
inch of Polish territory.

The repossession or reunion of

vvith Lithuania 
Polish protest. 

knovv vvell that 
Vilna) is Lith- 

and that

THE Doodle Institute is 
the misses Jane Butler and 

analyze character by 
tablecloth, desk-pad, 
book doodles of var- 

Benito Mussolini’s in- 
of doodling is confin-

Hoffman vvho 
studying the 
and telephone 
ious clients. 
dividual type 
ed to straight lines vvhich indicate 
decisiveness and hard-headedness — 
Errol Flynn’s doodles consists of 
vvheels, crosses and sųuares; the 
marks of an inventor . . . George 
Brent is a “cobblestone builder”

Vilnius vvith Lithuania did not af- 
fect her neutrality, nor did it in- 
fringe on anybody’s rights. The 
reunion of Vilnius vvith Lithuania 
solved the troublesome Vilna ques- 
tion and brųught peace to the entire 
Bal tie region. Therefore the vvord 
‘grab’, vvhich appeared in your ar
tiele, vvas used most inappropriately.

P. žadeikis, 
Minister of Lithuania.”

Elsa Lanchester.
•

THE editors of “Scribner’s Com
mentator” ask a timely ųuestion as 
they inquire; “Horse Laughing, Mr. 
Shavv?” And this is why:

“If you mušt read about vvar — 
and you mušt, if you’re as weak- 
vvilled as this department —• take 
a tip and read about the World 
War instead of about this eurrent 
affair. You’ll find it enlightening.

‘We vvon’t spoil it for you, būt 
here’s a sample — a comieal state- 
ment vvritten for an English maga
zine by George Bernard Shavv. on 
March 13, 1916:

“America, to judge by some of 
its papers, is mad vvith British pa- 
triotism, Polish nationality, and Bel- 
gian freedom; būt it is not for us 
to ųuarrel vvith them for this. More 
povver to their elbovvs, say I, even 
though ... I cannot help smiling.”

‘We imagine Mr. Shavv has stop- 
ped smiling by this time. He is 
probably indulging in a horse laugh

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

Lietuviška Didele Išdirbystė
Langams užtraukti Blindų (Shades)

VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI 

SAVO LANGUS SU

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

STATĖ WINDOW SHADES
HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis, Sav

and never recognized Polish, ElElliaiIIIHIi 1911311111111 l!l!IllliEIIIIIIlIIIISB8SIIBIi llll ESU llll IIEIIIIIIIIIIII11IIIIIIIIIIIIIHČ
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PASTABA
SPECIALES KAINOS MOKYKLŲ

Tėvo Diena

lt

STUDENTAMS BUS TEIKIAMOS

IR VASAROS ATOSTOGŲ METU

Sekmadieni, Birželio-June 16
Caaip By-Heck

Prie Lloyd Road ir Grant Blvd. Pradžia 10 v. ryto
ĮŽANGA TIKTAI 25c. Vaikams Dykai.

Visus užkviečia KOMISIJA.
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SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 16 

PRISIMINKIT TĖVĄ 
su Dovana kurią jis geriausia įvertins

DUOKIT JAM
VASARINĘ Skrybėlę 1 .50 SPORT MARŠKINIUS | .00 
kuri visada reikalinga vėsus karštame ore
2 ŠMOTŲ Ensemble Q.95
marškiniai ir kelnės

k

KAKLARAIŠČIAI 2 už 1 .25 
kurie visada naudingi.

Jam patiks Pajamas — Diržas — Union Suit — Marškiniai 
Kojinės — ir turim daugybę kitų tinkamų dovanų.

TATZ A T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu
L7 I I U2 io centų ir aukščiau

7010 Superior Avenue

Bėgyje vasaros atostogų mėnesių Didžiojo Clevelando vie
šų ir parapijinių mokyklų mokiniai galės naudotis penkių 
dešimtų centų pasais kurie yra virš dvylikos metų ir po 
du centu tikietais (parsiduoda penki už dešimts centų) 
vaikai jaunesni negu dvylika metų amžiaus.

Studentų p&sai ir tikietai bus parduodami ant Cleve
land Railvvay gatvekarių ir motorinių kočų. Studentai 
norinti pirkti pasus privalo turėti ir parodyti savo mo
kyklų viršininkų išduotų liudymo kortelę, kurių privalo 
įsigyti išanksto.

Autorizuoti pirkėjai gali naudotis studentų pasais ir 
tikietais dienų 
linijų išskyrus

ir vakarais ant visų Cleveland Raihvay 
ekspresines motorinių kočų

. Ci

THE CLEVELAND
RAILWAY CO.

linijas.
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