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DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

PLIENO darbai Birželio 
enesį ėjo gana gerai, au- 
įčiausia tą mėnesį negu 
iriais kitais metais nuo 
129 metų. Užsakymų tū
lo daug.
fearbai dar labiau pakils 
’[prasidės, bėgyje sekan- 
į Į 90 dienų, užsakymai 
Tikos ginklavimosi pa
sukimų.
Biržulio mėn. pagaminta 
532,910] tonų neapdirbto 
ieno. /

>_________________

AMERIKOS Darbo Fe
licijos vadai pareiškia 
ikvsis neutrališkai 1940 
etų prezidento rinkimuo- 
• nerems nei vienos nei 
tos partijos. Taipgi at
iko duot paramą trečiai 
irtijai jeigu tokia 
no nors sudaryta.

butų

kada 
Dar-

NUO 1935 metų, 
po Įvesta Nacionalė
Santikių Taryba, iki šio 

iželio 1 d., pravesta 3157 
rbininkų su darbdaviais 
sįtąvinRŲ. kuriuose d&r- 
ninkai balsavo 1,153,819 
Irtų. Taryba turėjo sa- 
) rankose 28,132 bylas, 
imančias 6,140,000 darbi- 
nku. Per tą laikotarpį 
dorota 2768 streikai ap
auti 441,086 darbinin. 
s. Taipgi į darbus grą- 
ita 20,370 darbininkų ku- 
? kompanijų buvo kokiu 
rs badu neteisėtai palei-

AMERIKA rengia pro- 
ainą lavinimui 150,000 
menu reikalingų šalies 
'irimo industrijoms. Jie 
is lavinami WPA pini- 
lis. Be to bus lavinama 
tie darbininkai kurie da- 
ir dirba bet nori pasisie- 
i Į geresnius darbus.

DETROIT, Mich. — Pa
arti Motor Car Co. skef- 
a skirianti 30 milijonų 
darių Įrengimui savo dir- 
uvių gaminimui didžiųjų 
‘kriviams motorų, kurių 
u dabar esą užsakyta už 
'O milijonų dolarių.
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Liepos 14 'Liaudies 
Seimo'R inkimai

8. — Sei-
įsisteigė

Kaunas, Liepos 
mo rinkimams 
Darbo Lietuvos Sąjunga, 
kurios kandidatai 
tiškai priimami visoje ša
lyje vykstančiuose mitin
guose.

Vakar musų karių re- 
varšiniame koncerte daly
vavo 25,000 žmonių. Įvyko 
tikra musų karių ir rau
donarmiečių susidraugavi
mo šventė.

Vakar Kaune įvyko di
delė kareivių manifestaci
ja. Liaudies kariuomenė 
gyventojų džiaugsmi n g a i 
sveikinama, apiberiama gė
lėmis.

Rytų Lietuvoj apmatuo
tos parceliacijai dvarų 
mės.

Liepos 7 d. Jurbarke 
degė 200 namų.

¥ ¥ ¥
KAUNAS, Liepos 5. — Pa

skelbta liaudies seimo rinkimai 
Liepos 14 dieną. I Taipgi išlei
sta paskelbimas po pabėgusių 
iš Lietuvos piliečių turtai po 
Birželio 15 dienos konfiskuoja
mi.

Lietuva atsisakė nuo 
ties su Vatikanu.

entuzias-

Y ze-

su-

sutar-

ANGLAI PUOLA
MI IŠ ORO
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¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

IŠ LIETUVOS
(ELTOS ŽINIOS)

BRITANIJA, sako, davė 
merikos dirbtuvėms už- 
įkymą pagaminti kariškų 
sikmenų už 25 milijonus 
arų, arba $100,875,000.

KRUVINI RINKIMAI, 
leksikoje įvyko preziden- 
' rinkimai Liepos 7 d. Abu 
mdidatai skelbia rinkl
us laimėję. Tų rinkimų 
igiu įvairiose šalies daly- 
J Įvyko abiejų kandidatų 
ilininkų susirėmimai, už
kišta apie 50 žmonių, 400 
itų sužeista.

DEMIANTIS pranešimais iš Kauno, kuriuos gausiai i 
siunčia dabartinė Maskvos pastatyta Lietuvos vy

riausybė, Lietuva stačia galva virsta į komunizmą! Dir
vos pasakymas kad ši vyriausybė bus tik pereinamasis 
akmuo į komunizmą išsipildė. Visi ženklai ir oficialės 
žinios tą patvirtina. Lietuva už keleto dietų jau bus 
SSSR dalis, viena iš Sovietų provincijų, ir viskas ką Lie
tuvos žmonės ikšiol laisvai gyvendami užgyveno turės 
žūti raudonosios plėgos sūkuryje!

Tie kurie iš pradžių iš Kauno mums skelbė buk ne
bus liečiama “privatinė nuosavybė”, pirmiausia užgro
bė privatines tautininkų patalpas. Pažangos [rumus, ir 
juose įsteigė komunistinį centrą. Visos kitos organiza
cijos uždarytos, palikta tik atsteiga komunistų partija. 
Kariuomenė pavadinta “liaudies kariuomene?’, žymieji 
kariuomenės viršininkai paleisti, jų vietas užėmė žaliu
kai. Seimas paleistas, naują “liaudies seimą” sudarė 
visokie politiški kaliniai ir kiti sovietų pataikūnai, ir 
tas “seimas” nubalsuos “liaudies” vardu prijungimą-pa- 
vedimą Lietuvos po Maskvos visiška globa!

Y*
Lietuvoje jie gal neturi kitos išeities, ten jie gal ir 

turi rodyti “sutikimą” ir “džiaugsmą” kai jų tėvynė

REIKALAUJA DEŠIMTS BILIJONŲ DO

LARIŲ AMERIKOS GINKLAVIMUI

pasmaugiama, bet ko džiaugiasi musų Amerikoje esanti 
Lietuviai komunistai?! Jeigu jie tuo džiaugiasi, aiškiai 
jie įrodo savo išgamiškumą, ir del vieno to — del jų iš- 
davikiškitmo, del jų neturėjimo jokios tautinės savigar
bos, del jų džiaugsmo kad galės Initi vergais kitos šalies 
jie neverti Lietuvių vardo, ir kiekvienas doras Lietu
vis darbininkas, kuris iki šiol dar leidosi musų komu
nistams save klaidinti, privalo kuogreičiausia mesti juos 
sekę ir stoti į Lietuvos Nepriklausomybės Gynėjų eiles!

LIETUVOS SŪNUS AMERIKOJE! Mums susida
ro pareigos kovoti, dirbti už musų Tėvynės Nepriklau
somybės atsteigimą — ar tas bus už metų ar už 20 me
tų! Musų pareiga yra skelbti visam pasauliui, ir reik
šti Amerikos valdžiai savo nusistatymą — kad mes NE-1 
PRIPAŽINSIM Sovietų viršenybės ant savo šalies ir 
tautos, ir prašyti kad Amerikos valdžia NEPRIPAŽIN
TŲ to despotiško raudonųjų prisimetimo kultūringai, 
šviesiai tautai, kuri parodė kad moka geriau ir suma
niau gyventi negu tie puslaukiniai žmonės, kurie netu
ri nei tiek proto kad leido save valdyti barbarui Azia- 
tui, kuris jų pačius žymiausius vyrus s keršte išskerdė!

Tautininkai, katalikai, socialistai, stokim vieningai 
į darbą už Lietuvos Nepriklausomybės atsteigimą!

LIETUVOS ūkininkai nuo 
šių metų pradžios iki Gegužės 
pabaigai gavo už sviestą pri- 
mokėjimų apie , 2.416,000 litų, 
žiemos metu pienas ir svies
tas esti brangesni, nes karvės 
esti šeriamos tvarte ir paša
ras brangiau atsieina. Pieno 
gamyba daugiausia vyksta va
sarą, kai galvijai ganosi ga
nyklose. Kaip dabar bus su 
viskuo po nauja valdžia neži
nia.

RUOŠIASI PULTI 
BRITANIJĄ

PRANCŪZIJA SU- 
FAŠISTINTA

"MAISTAS” imdamas iŠ u- 
kininkų jų produktus ekspor
tui ir vidaus sunaudojimui 
pernai ūkininkams išmokėjo 
70,317,000 litų. Tai tik dalis 
ineigų prie tų ką ūkininkai ga
vo parduodami savo produktus 
tiesioginai turguose ir tt.

Londonas, Liepos 10. ■— 
Arti šimto Vokiškų lėktu
vų darė puolimą Anglijos. 
Tai buvo didžiausias orinis 
susikirtimas. Apie tiek pat 
Anglų lėktuvų pakilo prieš 
Vokiečius.

.Vokiečių lėktuvai užpuo
lė Britų karo laivus lydin
čius mažus prekinius lai
vus, ir prieš Vokiečius pa
kilo Anglų lėktuvai. Desėt- 
kas Vokiečių lėktuvų nu
mušta.

Kitoje vietoje Vokiečių 
lėktuvai buvo užpuolę An
glijos žemyną ir metė bom
bas. Britų lėktuvai juos 
nuvijo atgal į Prancūziją.

Anglų karo lėktuvai da
rė užpuolimus Vokiečių 'ka
ro stovyklų Kiel, ir Norve
gijoje.

Vokiečiai sako nuskan
dinę keturis Britų laivus.

Tarp Italų ir Britų at- 
sibuna smarkus mūšiai Vi- 
'duržemio juros plotuose — 
veikia karo laivai ir lėktu
vai. Abi pusės skelbia pa
sisekimus.

Bcrlinas, Liepos 9.— Vo
kiečiai ir Italai pasiryžę 
pulti Britaniją trimis at
vejais: blokuoti Britų sa
las. sutraukti . Btritų impe
rijos susisiekimą, nugalėti 
ją namie, imperialėse teri
torijose ir juroje.

Bus puolama Britų salos, 
Afrikos kolonijos ir Vidur
žemio juros punktai.

Vengrijos valdžios 
riai gavo įsakymą iš 
lerio vengti sukelti 
Balkanuose. Vengrija rei
kalavo grąžinti jai Ruma- 
nijos laikomas teritorijas, 
ir ruošėsi pulti Rumanija 
dabar kada ją pašo Sovie
tai.

na- 
Hit- 
karą

SOVIETAI LAUKIA 
PROGOS VERŽTIS 

I BALKANUS
Bucharest, Rumanija. — 

Iš tikrų šaltinių patiriama 
<ad Stalinas nori veržtis 
plyn į Balkanus ir užgro
bti ten daugiau žemių. Jis 
;ik laukia progos kada Hit
leris visu smarkumu pra
dės Anglijos puolimą.

Washington -J * •
— Prezidentas : Roosevelt] 
įteikė Kongrcsi i prašymą 
skirt dar $4.8.^71,957 .ša-, 
lies gydimo reiKaiams, iro? 
dinėdamas kad “mes ne- 
naudosim savo ginklų kitų 
užpuolimui; mes nesiųsim 
savo vyrų dalyvauti Euro
pos karuose”.

Prezidento šis pareikala
vimas daugiau pinigų tuo 
budu pasiekia jau arti 10 
bilijonų dolarių sumą že
mės, oro ir jurų ginklavi
mui.

Prezidentas nori kad bu
tų plečiama jurose ginkla
vimosi programasitaip kad 
ši šalis lengvai galėtų at
laikyti prieš bent kokias 
priešų kombinacijas.

Sausžemio armiją _ nori 
padidinti iki 1,200,000 vy
rų. s |

Parūpinti rezervą tankų, 
šautuvų, artilerijos, amuni
cijų ir tt. kitam 800,000 
vyrų, taip kad galėtų rei
kale mobilizuoti iki dviejų 
milijonu kareivių.«

Jepos 10. | AMERIKA PRIEŠIN
SIS VOKIEČIAMS

į Suv. Valstijos tariasi su] 
: kitbmiš “Amerikų respubli
komis del žygių jeigu Hit
leris sumanytų užgriebti 
Amerikos pakraščiais esan
čias Britų ir Prancūzų sa
las. Jeigu nebus galima 
su 'kitomis susitarti, Suv. 
Valstijos tokiam pagrobi
mui nori pasipriešint vie
nos.

Vichy, Prancūzija, Liepos 
9. — Prancūzijos parlia- 
mentas Vokiečių vertimu 
priėmė naują šalies kon-l 
Mituciją, fašizmo pagrin-i 
dais. Tuomi panaikinama 
Trečioji Prancūzijos Res
publika. Vokiečiai grąsi- 
no Prancūzijai užėmimu ir 
likusios jų šalies jeigu ne
pakeis savo konstituciją.

ŠYMET Lietuvoje numato* 
I ma užauginti 251,500 tonų cu
krinių runkelių. Marijampolės 
cukraus fabrikui augina run
kelius 5,160 ūkininkų, Paven- 

4118. fabrikui 3,076 iiki- 
Panevėžio cukraus fa-
- 1,054

•:io vuk. 
įlinkai, 
brikui

LIETUVOJE
pradžiai šymet 
miško gaisrų.

ūkininkai.
iki Birželio 

jau buvo 30

AUKA. Ge-

BRITAI PAĖMĖ VI
SUS PRANCŪZIJOS 

KARO LAIVUS

Britų karo laivai, pasi- 
,' naudodami Vokiečių silp-

NUŽUDĖ. Buffalo, N. 
Y. — Vienas 19 m. amžiaus 
vaikinas, laidotuvių direk
toriaus padėjėjas, paleistas 
pataisai už 1937 metais nu
žudymą savo brolio, dabar 
vėl suimtas už nužudymą 
kito brolio ir sesers. Jisai 
yra Lenkas.

PERKŪNIJOS
d. Galiogalių kaime, 
b., Ukmergės apsk., 
trenkus užsidegė ir 
sudegė Petro Stasiu-

SOVIETAI esą pasiryžę 
greitu laiku patiekti reika
lavimus Turkijai, gal but 
panašiu budu kaip pasiel
gė su Rumanija, užgro
biant Turkijos žemių dalis 
Juodųjų jurų pakraščiais.

numu jurose, padarė kelis 
užpuolimus ant nugalėtos 
Prancūzijos keliose vieto
se stovėjusių karo laivų ir 
visus didžiuosius karo lai
vus. ir daugybę mažųjų pa
ėmė į savo rankas. Tokiu 
budu tie laivai nebus Vo
kiečių panaudoti prieš An
glus. Britai sako atiduos 
tuos laivus Prancūzijai at
gal, kai karas baigsis.

RUMAN1JOJE pertvar
kyta vyriausybė* kabinetas 
sudarytas iš nazių šalinin
kų. Karalius norėdamas 
išgelbėt šalį nuo patekimo 
Sovietams skubina patai
kauti Hitleriui.

gūžės 27
Balninkų 
perkūnui 
galutinai
no klojimas.

Gegužės 23 naktį Sargelių 
k., Pabaisko v., Ukmergės ap., 
sudegė Juozo Valaikos tvartas 
su dviem karvėm ir kiaule. 
Spėjama kad tvartas buvo pa
degtas.

UZ1AI ŽADA EU
ROPAI GEROVĘ

Vokiečiai skelbia kai jie 
aigs užkariauti Europą, 
e Įves visai rojišką tvar- 
a, gerovę, visos senos pa
kulio bėdos pranyksią.

IŠ NEKURIU šaltinių
eina žinios kad Hitleris ža
da pasiūlyti Britams taiky
mosi sąlygas pirm negu da- . . . .
rys galutiną puolimą Ang- Ameriką, išvengimui Vo- 
lijos salų. I kiečių užpuolimų. Turtin-

________ į I gesni vaikai bus priimami 
čia šeimynose su apmokė
jimu už išlaikymą.

BRITŲ vaikai vežami į

UŽMUŠIMAS. Gegužės 21, 
Mažeikių ap., Tulnikių k., įvy
ko gana žiaurus užmušimas. 
Kulšėnų kaimo gyventojas G. 
Memys, 25 m. amžiaus, su rei
kalais užėjo pas J. Liutkų, Tul
nikių kaime, kur atėjo to pat 
kaimo gyventojas Pranas Liut
kus, 38 m. amžiaus. Kaimy
nai, kiek išgėrę naminio alaus, 
gryžo namon. Kelyje susigin
čijus, Pr. Liutkus pačiupęs ba- 

Japonų detektivų Šangha-Įslį kelis sykius taip smarkiai

JAPONAI kelia trukšmą 
ir reikalauja kad Ameri
kos karo laivyno jūreiviai 
atsiprašytų Japoniją už 
areštavimą 16 ginkluotų

juje.

SUV. VALSTIJOS šiuo 
laiku turi savo rankose 86 
nuošimčius viso pasaulio 
piniginio aukso. S. V.. Iž
do departamentas sako tu
rįs $20,014,825,642 vertės 
aukso.

VOKIEČIAI karo nelais- 
viai gabenami į Kanadą, 
kad užpuolę Angliją Vo
kiečiai jų nepanaudotų di
desniam Anglijos išnaikini
mui.

AMERIKOS laivai paš
tą Europon veža ir parsi
veža šiuo tarpu per Portu- 

pločio apsigynimo ruožais, I gali ją. * Per ten gali paim- 
kuriuošė stovi 1,250,000 ka- ti ir likusius Europoje S. 
reivių. ‘ i V. piliečius.

BRITAI šaukia tarny
bon dar 300,000 vyrų. Su
darys kariuomenę iš trijų 
milijonų.

Britanija ruošia kariškų 
reikmenų tiek kad galėtų 
apginkluoti 5 milijonus vy
rų šalies gynimui. Brita
nijos salos iš pietų ir šiau
rės aprūpintos 20 mylių

DEMOKRATŲ partijos 
konvencija prasidės Chica- 
goje Liepos 15 d. Demo
kratai esą pasiryžę draf- 
tuoti Rooseveltą kandida
tu trečiam terminui. Roo
sevelt gal to tik ir laukia, 
del to jis hepasisakė delei 
savo kandidatūros iki šiol. 
Jis yra tik asmeniškai pa
reiškęs apie tai Demokra
tų partijos vadui Farley, 
bet šis spaudai neišduoda. |

NUŽUDĖ DVI MOTERIS
Los Angeles, Cal., suim

tas jurininkas, kuris prisi
pažino nužudęs dvi mote
lis.

V. piliečius.

ARGENTINA, Brazilija 
ir Chili, didėsės Pietų Ame
rikos respublikos, Vokiečių 
agituojamos, trukdo šauki
mą Amerikos respublikų 
konferencijos, kuri yra nu
matyta Liepos mėnesį Ha
vanoje.

J

ŠVEDIJA padarė preky
bos sutartį su Vokietija.

JAPONIJA ruošiasi įve
sti savo kontrolę Azijoje, 
naudodamasi Europos su
irusia padėtimi. Japonija 
sako Azija turi būti Azija
tams.

smogė Memiui 
vietoje krito 
kus suimtas.

galvon kad tas 
negyvas. Liut-

Sudegė 6 arkliai, 3 
apie 20 kiaulių ir 50 
Iš tvarto ugnis ,persi-

EKSTRA!
VOKIEČIAI pasiryžę užkariauti Angliją visais des

peratiškais budais. Vokiečių generolai turėjo slaptą sa
vo pasitarimą, kuriame tarp kita ko sakoma nutarė pa
naudoti prieš Angliją nuodingas dujas ir “juodos mir
ties” perus, neatsižvelgiant į pasekmes.

Vokiečiai numato kad galės neišlaikyti kitą žiemą 
jei dar reiktų kariauti, todėl dės visas skubiniausias pa
stangas. Vokiečių baisiai daug išžudyta didžiuose puo
limuose Prancuzjos ir Belgijos, ir jiems pritruks vyrų.

Kitos žiemos derlius Vokietijoje bus menkas, taigi 
Vokiečiai užkariavę griebs viską iš kitų kraštų kad tik 

; patys išsilaikytų, kiti lai žūsta, jiems tas nerūpės.

•
VAIKAI SUDEGINO. Dau

niškiu kaime, Šiaulių ap., vai
kai bežaisdami uždegė šiaudų 
krūvą netoli tvartų. šiaudai 
greitai įsiliepsnojo ir padegė 
tvartus, 
karvės, 
vištų.
metė į gyvenamą namą, svir
ną ir daržines ir viskas sude
gė iki pamatų. Be to gaisras 
persimetė į kito ūkininko, ški- 
kuno, trobas, ir ten sudegė na
mas, tvartas ir 
liau — gaisras 
ūkininkų namus

daržinė. To- 
pasiekė kitų 

ir tvartus.

ruože iš siau-KALTINĖNŲ
rojo geležinkelio garvežio ki
birkščių užsidegė žolė, nuo jos 
užsidegė miškas, ir išdegė apie 
7 ha jauno miško.

Z t
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PENNSYLVANIJOJE
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RENGIA IŠKILMES

Lietuvių Kambario Komite
tas rengiasi prie atidarymo 
Lietuvių kambario už keletos 
savaičių ir ruošia tai iškilmei 
atitinkamą programą.

Ka la Lietuvių Kambario de
dikavimo iškilmė įvyks ir koks 
programas bus suruoštas tuo 
tarpu dar paskelbti negalima.

Komitetas taipgi rūpinasi 
baigimu sukelti reikalingus pi
nigus Kambario įrengimo ap
mokėjimui. Gražią paspirtį 
suteikė SLA. seimas Chicago- 
je, paskirdamas Lietuvių Kam
bario Fondui $200 iš Tautiš
kų Centų Fondo.

Lietuvių Kambario dedika
cijos iškilmėse tikima dalyvaus 
žymių Amerikos Lietuvių, ir 
jau yra pasižadėjus atvykti iš 
ClevJando SLA. 14-tos kuopos 
jaunimo mokyklos šokikų gru
pė kartu su suaugusių grupe, 
kurie visi, tautiškais rubais 
pasipuošę, atliks kelis naujau
sius tautiškus šokius.

Apie programą plačiau bus 
paskelbta spaudoje vėliau.

S/arbu kad į tokias dideles 
iškilmes suvažiuotų žymiausi 
musų išeivijos tautos darbuo
tojai. Vietinis.

PRADĖJO DIRBTI. Mid
land, Pa. — Angliakasyklos 
darbininkai, apie 1,000 vyrų, 
po dviejų dienų protesto vėl 
gryžo dirbti. Protestuota del 
tariamo nevienodo darbininkų 
medikalio egzaminavimo, 
ko, kompanija reikalavo 
darbininkai išsirgę arba 
dirbę del kitų priežasčių
10 dienų, vėl buvo verčiami 
eiti egzaminuoti sveikatą pirm 
priimsiant atgal į darbą.

Sa- 
kad 
ne
per

KLAIDINANTI 
ŽINIA

ATVIRAS LAIŠKAS 
NIES REDAKCIJAI

VIL-

160, straipsnyje 
Padarė

šio nei

Ben-

iš to

LIEPOS 1 švenčiant Pitts- 
burgho srityje žuvo laike šau
dymo du asmenys, kurie abu 
užmušti elektros srove, kuo
met nuo šaudymo dėžės dugnas 
užmestas ant elektros vielų ir 
jie abudu norėjo tą dugną nu
traukti.

apskri- 
už ko-

rinkda-

KOMUNISTAI desėtkais pa-» 
tr lukiami atsakomybėn sąry
šyje su klastingai platintomis 
peticijomis Allegheny 
tyje renkant parašus 
munistų kandidatus.

Komunistų agentai
r.ii parašus tikslu gauti komu
nistų kandidatams vietą balsa
vimų sąrašuose, kaip daugybė 
pasirašiusiųjų įrodė, prikalbi
nėjo žmones pasirašyti viso
kiais melagingais budais, ne
paaiškindami jog tai parašai 
už komunistų kandidatus.

Vilnies nr. 
“Kas su Kuom 
drą Frontą SLA. Seime”, koks 
tai L. J-as nei iš
įmaišo ir Dirvos laikraščio Še
rus. Prie pabaigos tame ra
šinyje sakoma:
“. .. .Trečias, Clevelando Kar
pius, Smetonos ‘kavalierius’, 
redaktorius laikraščio, kurio 
stambiausiu šėrininku iki šiol 
buvo Lietuvos Bankas!”

Faktas gi štai koks:
Tuo “stambiausiu šėrininku” 

buvo NE Lietuvos Bankas — 
valdžios bankas — BET Lietu
vos Kredito Bankas — priva
tinis bankas Kaune. Kaip jis 
tuo “šėrininku” tapo? Nagi 
žinomas Amerikiečiams V. K. 
Račkauskas, kuris 1923 metais i 
buvo pristojęs vesti Dirvos lai-l 
vakorčių agentūrą, už savo 
įneštas į Dirvos bendrovę kny-1 
gas gavo apie 150 šėrų. Jis ne
užilgo išvažiavo į Lietuvą ir, Į 
kadangi jam visada pinigų sto- Į 
kuodavo, p. Račkauskas tuos 
Dirvos. bųndr<ivės Šerus .įsuko. 
Lietuvos Kredito Bankui, taip 
tas bankas ir figūruoja kaipo 
vienas iš stambesnių šėrinin- 
kų, kuomet buna paštui patie
kiama Dirvos akcininkų pažy
mėjimas.

Taigi, 
Banko kaipo “stambiausio 
rininko” Dirvai 
je ir be reikalo 
nies skaitytojus 
Dirva esanti al
suojama iš Lietuvos.

K. S. Karpius, Dirvos

Rengiantis prie Tautinio Seimo
______ k--------------—------------------------------------------------------------------

Chicagoje, Birželio 25 d., S. 
L. A. seimo proga, įvyko tauti
nė konferencija, kurioje daly
vavo apie 100 tautinių veikėjų 
iš įvairių kolonijų nuo Wiscon- 
sino iki New Yorko, Bostono 
ir Baltimorės.

Plačiai apkalbėta bendri rei
kalai, bet sandariečiai parode 
savo norą būti izoliuotais ir to
liau už Sandaros ribų į veiki
mą neiti. Sutarė su tautinin
kais dirbti tik tam tikrais rei
kalais, ir tuo posėdis baigėsi.

Tautininkai pasiryžo tbliau 
darbuotis ir plėsti savo veikimą 
į- visas tautines organizacijas, 
draugijas, klubus, ratelius ir 
dirbti už Lietuvos Laisvę ir

■ Nepriklausomybės atsteigimą.
■ Tuo reikalu tautininkai dirbs 
Į iš vien su tomis musų grupė- 
' mis kurios sutiks dirbti.

Tautininkai nusistatė eiti 
pirmyn su TAUTINĖS SRO
VĖS SEIMO organizavimu.

Jei bus suspėta, Tautinis 
’ Seimas įvyks per Labor Daj1, 
i ir numatyta seimas šaukti ry- 
i tuose, taigi seimo laikas ir vie-
■ ta priklausys nuo rytiečių nuo- 
į žiūros.

Visos tautinės organizacijos, 
Į pašalpinės draugijos, chorai, 
i kultūrinės draugijos, rateliai, 
klubai, Lietuvių politiški 'klu
bai prašomi rūpintis apie Sei
mą ir rengtis jame turėti salK» 
atstovus.

Šis Tautinis Seimas nustatys 
musų kultūrinio veikimo padi
dinimo programą, jaunimo au
klėjimą tautinėje Lietuviškoje 
dvasioje, Lietuvos Nepriklauso
mybės atgavimo rėmimą, Ame
rikos Lietuvių veikiančių Ame
rikos politikoje visuotiną rėmi
mą ir kitus svarbius reikalus, 
kurie iškilo mums, kaipo tau
tos daliai dabar, kai Lietuva 
tapo svetimų pavergta.

, K. Karpjus.

NEPILIEČIAMS REIKS REGISTRUOTIS
Registracija Prasidės Rugsėjo I dieną

Washingtone rengiama 
simų lentelė ateiviams 
bus suregistruoti sulyg 
priimto įstatymo svetimšaliams 
registruoti.

_ Registracija dar neprasidėjo, 
ji prasidės su Rugsėjo 1 diena 
ir visi ateiviai kurie nėra tapę 
Amerikos piliečiais turės užsi- 
registruot keturių mėnesių bė
gyje, iki pabaigos šių metų.

Registruojantis kiekvienam 
bus padaroma jų rankų pirštų 
nuospaudos. Taipgi bus nusta
tyta eilė klausimų kuriuos tu
rės kiekvienas atsakyti, po 
priesaika. Tarp klausimų bus 
jų atvykimo į Ameriką laikas 
ir vieta, per kur į Ameriką at
važiavo, kokiu veikimu jie už
siima, kiek ilgai mano šioje

prikišimas Lietuvos 
šė- 

visai nevieto- 
bandoma Vil- 
įtikinti buk 

buvus t’inan-

Red.

klau- 
kurie 
naujo

TRUMPOS
z

(IŠ
I N U T ĖS
Musų Laikraščių)

AMERIKOJE 22 MI
LIJONAI GATAVI 

KARIAUTI

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

CARNEGIE-ILLINOIS plie
no išdirbystės gavo dalį Brita
nijos užsakymo geležinkeliams 
bėgių. Tas užsakymas reika
lingas atlikti greitai ir siekia 
keturis milijonus dolarių.

Tie geležinkelių bėgiai, 112,- 
000 tonų, reikalingi greitiems 
pataisymams geležinkelių kuo
met Vokiečių lėktuvai užpuldi- 
nėdami Anglijos dalis išsprog
dina geležinkelius.

PARINKTA TAUTŲ 
ATSIŽYMĖJUSIEJI

DAYTON, OHIO

Frinceton, N. J., vadovauja
ma:; Amerikos Viešos Opinijos 
Ins'itutas pravedė tam tikrą 
savo tyrimą viešos opinijos su 
klausimu kaip Amerika atsilie
ptų į šaukimą ginti šią šalį jei 
priešas ją užpultų. Iš surink
tu atsakymų matosi kad 86% 
visokių luomų žmonių sutinka 
eiti ginti šalį jeigu ji butų ka
da nors keno užpulta.

Atsakymai gauta nuo vyrų 
tarp 21 ir 45 metų amžiaus. 
Iš to paaiški kad Amerikos 
ventojai kaip pradžioje šios 
lies kūrimosi taip ir dabar 
sir. žę savo žemę ginti.

1 ; suėjusių atsakymų 
nisi buvo tokie:

Laisvancriais stotų 
? 'estotų laisvu noru 
? ,’eapsisprendę 
Yįe patys balsavimai 

kia ir šiokių davinių apie
l rikiečių pažiūras į Kanadą, jė
gų ją priešas pultų:

1 aisvai stotų ginti 
Nesutinka ginti 
Neapsisprendę 
Suv. Valstijose

armija iš 22 milijonų,
I tarpe 21 ir 45 metų amžiaus.

gy- 
ša-
pa-

davi-

so'.;
7
7 

s ute i- 
Ame-

Lietuvos Vy- 
kuopos metinis 

laikomas sekma- 
14, Valley View 

Dav

PIKNIKAS.
čių 96-tos 

piknikas bus 
dienį, Liepos
Grove, prie Valley Pike, 
tono ir kitų miestų Lietuviai 
kviečiami atsilankyti.

Daylonietis.

NEW YORK, N. Y. — Pa
saulinėje Parodoje, American 
Common, jau sutalpinta var
dai pažymių žmonių, kurie at
sižymėjo didesniais darbais.

Ten išdėta vardai 59 tautų 
žymesnių žmonių, tarp kurių 
Lietuvių skyriuje yra: Otto D. 
Tolischus, kuris atsižymėjo 
žurnalizmo lauke; William Zo- 
rah, mene; Louis I. Dublin, 
moksle; Frank Lubin, sporte;
Sidney Hillman, darbo lauke;, 
ir Joseph Hayem Barach, me
dicinoje.

Didelis štabas studijavo ir 
rinko vardus iš virš 50,000 as-j 
menų, kaip praneša American 
Common vedėjai. Tačiau iš 
vardų priskirtų 'Lietuvių sky
riuje tik du yra Lietuviai: To
lischus ir Lubinas. Kiti Žy-| 
dai, nors jie kilę iš Lietuvos.

Ar tas daryta 
mu su Lietuviais,
tuviai kurie buvo 
apie pasižymėjusius Lietuvius, 
pašykštėjo paduoti tikrų Lie
tuvių vardus?

Atsilankę Į 
non paprasti 
ten nei vieno
radę tuos svetimus vardus la
bai nusistebės ir net pasipik
tins.

su pasitari- 
ar tie - Lie- 

klausiami

ir

SKAITYKIT 
VIENYBĘ 
• VIENYBĖ — seniausias

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

Prenumerata metams užsie
niuose $7.00, pusei metų $3.75. 
3 mėnesiams $2.

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

VIENYBE
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

American Com- 
Lietuviai neras 

žinomo vardo, o

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

63%
24
13 

susidarytų
vyrų

ATSARGIAI VANDE- 
DENYJE VASARĄ

Vasaros metu visi nori pasi- 
! naudoti vandenimis, ir del to 
(daug prigeria. Vienas YMCA 
plaukimo direktorius pataria 
visiems 'skiepyti sau gerai bai
mę vandens, tada bus atsar- 

■ gus ir išvengs nereikalingų 
tragedijų.

Jis pataria visiems:
Neiti i vandenį mažiausia 

per valandą laiko po valgymo.
Neiti vandenin jei būni labai 

perkaitęs.
Nesimaudyti nesaugojamose 

vietose ežeruose, upėse nei jo
kiuose kituose vandenuose.

Nesiirstyt mažomis 
mis jei nemoki plaukti, 
negiliame vandenyje.

valtelė- 
nors ir

šalyje gyventi, ar turi kokius 
kriminalius rekordus, ir tt.

Visi klausimai į kuriuos at
eiviai turės atsakyti, dar nepa
ruošti, bet kaip greitai bus pa
ruošti jie bus paskelbti spau
doje. Tarp klausimų vienas 
gal bus tai kokiose organizaci
jose svetimšalis priklauso. Ar 
tas klausimas bus įdėtas dar 
nėra nuspręsta.

Valdžia nori gauti tiek atsa
kymų iš kitataučių tos regis
tracijos laiku kiek tik bus nau
dinga šalies gynimo atžvilgiu, 
bet stengsis nedaryti apsunki
nimų milijonams ateivių kurie 
čia ramiai gyvena.

Numatyta kad tokių svetim
šalių kuriems reikės registruo
tis yra apie 3,600,000. Bet 
gali būti ir daugiau.

K?s turės registruotis:
1. Visi vyrai ir moterys

mę kitose šalyse, už Amerikos 
ribų.

2. Tie kurie turi pirmas pi
lietybės popieras, bet neturi 
antrų, kurie nėra pilni pilie
čiai.

3. Tie visi kurie nėra pada
vę jokių aplikacijų pirmoms 
popieroms.

Kurie turi pilnas pilietybės 
popieras tie nuo registravimo
si yra laisvi.

Už nesiregistravimą arba pa
davimą neteisingų žinių baus
mė bus iki $1000 ir šeši mėne
siai kalėjimo.

jų

gi-

LIETUVIŲ

šiuo numeriu pradedant, mi
rusių išeivių Lietuvių skaičius 
pasiekė 5400 nuo pradėjimo jų 
surašą Dirvoje talpinti. Tas 
mirusių sužymėjimas pradėta 
Vasario mėn. 1937 metais.

Skaitytojų dėmesiui prime
name kad vasaros laiku miri
mų esti mažiau negu žiemos 
metu, taigi ir 
mažiau.

vardų čia telpa

Birželio 11, M

* V |
Petras, 62 m..

Birželio 17, Clevelan-

Clevelande. 
Amerikoje 
metų.

64 m., mi-

MIRĖ 5400 IŠEIVIŲ Jonaitis Antanas, užmuši 
automobilio Gegužės 25 I 
Greenfield, Mass.

MALINAUSKAS Adomas, 
m., mirė Gegužės 27, Ai] 
ridge, Pa., užmuštas au 
mobilio. — Prienų par. An 
riko j e išgyveno 40 metų 

KALVAITIS Andrius, mirė 
d. Birželio, Newark, N.

ALIONIENĖ Paulina, 48 r 
tų, mirė'
peth, N. Y.

JASIONIS
amžis, mirė Birželio 18, C 
cagoje. — Alytaus ap., ] 
munaičio p., Vangelonių l 
Amerikoje išgyveno 

OVERIS Jonas, mirė
14, Newark, N. J.

GRIBIENĖ Agnieška 
te), pusamžė, mirė
15, Chicagoje. — 
nio par.' Amerikoje išgy 
no 30 metų.

VALIŪNAS Pilypas, užmuš 
kasant sau anglį, New I 
ladelphia, Pa. Į

ŠIDLAUSKIENĖ Ona |l 
kauskaitė), pusamžė, Ir 
Chicago j e Birželio lG<*d. 
Kėdainių ap., Pajieslio 
Mikyrų k. Amemikoje , I 
veno 26 metus. B

EIČIENĖ Mare (Jurkūną į' 
mirė Birželio 15 d.,\CT 
goję. — Tauragės ap\ 
gramančio par., Jocių 
Amerikoje išgyveno 38 
tus.

ŠIDLAUSKAS Juozas, 401 
mirė Birželio 14, (’hica.gr 
— Kaltinėnų par., Užpe 
vnk. Amerikoje išgyveno 
metus.

ŽEMGULIS Petras, pusarr 
mirė Birželio 12, Chicag 
— Švėkšnos par., Daukša 
k. Amerikoje išgyveno 
metus.

REMEIKIS Kazys, mirė 
"guėg 9 d., New Kensing 
'Pa. *— Žagarės par., Dc 
lių. kaimo.

Aleksandras, p

35 m
Birž<

¥e
TAMUL1ONIS

mirė
de.

GRIGAS Juozas, 69 metų, mi
rė Birželio 19 d., 
Paėjo iš Prienų.
išgyveno apie 50

BOCKUS Antanas,
rė Birželio 9, Jamaica, N. Y. 

TYSLIAVA Adolfas, 43 metų, 
mirė Balandžio 25, Sao Pau

lo, Brazilijoj. — Marijampo
lės ap., Igniškėlių k.

SEDEREVIČIUS Antanas, 50 
metų, mirė Birželio 28, Ak
ron, Ohio. — šventažerio p., 
Seinų ap., Buteliunų k. Ame
rikoje išgyveno 32 metus.

NEMUNAITIENĖ Barbora, se
nyvo amžiaus, mirė Grand 
Rapids, Mich., Birželio 3.- — 
Indriejavo par. Amerikoje 
išgyveno 36 metus.

KRATAVIČIUS Juozas, 47 m., 
mirė Birželio 20 d., dirbda
mas ukėje Berlin Heights, O.

NALIVAIKA Adomas, pusam
žis, mirė Birželio 17, Chica- 
goje. — Švenčionių p., Papiš
kių k. Amerikoj išgyveno 27 

metus.
VANAGAS Ignas, 70 m., mirė 

Birželio 10, Brooklyn, N. Y.
MOCKEVIČIUS Alekas, 61 m. 

rhirė Birželio 8, Maspeth, 
. N. Y.

BAKIS Augustinas, 49 metų, 
mirė Gegužės mėn., Nebton, 
III. — Šakių ap., Papiškių k. 
Amerikoje išgyveno 31 me
tus.

EIDIMTIENĖ Joana, pusam
žė, mirė Birželio 17, Chica- 
goje. — Tauragės ap., Kvė
darnos par., Pajuruko km. 
Amerikoje išgyveno 39 me
tus.

ANGELES, Cal. — Di-LOS
džiajame muzejuje Exposi

tion Park bus atidaryta Lietu
vių rankdarbių paroda, kuri tę
sis iki 5 Rugsėjo.
» CHICAGO, III.

torius Horner 
ną, bet plačiai 
Lietuvį gydytoją,
trakį, Alton Valstijinės Ligo
ninės viršininku.

— Guberna- 
paskyrė jau- 
pasižymėjusį 

Dr. Geo. Wil-

• WORCESTER, Mass. — Vy
tautas Skrinka baigė Mass. 

Farmakologijos kolegiją, vais
tininko mokslą. Jis prieš ke
lis metus su motina buvo apsi
lankęs Lietuvoje.
a BROOK^N, N, Y„ — Lie

tuvių Socialistų Sąjungos 
centras perkeltas į Brooklyn, 
N. Y. Mat, Chicagoje jau ne
išsilaikė. .'. .

—Vysk. Pr. Bučys, kuris tu
rėjo išvykti į Romą šiomis die
nomis, del susidėjusių aplinky
bių turėjo pasilikti Amerikoje. 
Jis lankys įvairias Artierikos 
Lietuvių kolonijas.
• WILKES-BARRE, Pa.— A.

L. R.-K. Federacijos centro 
valdyba savo posėdyje nutarė 
atgaivinti Tautos Fondą, ku
rio pajamos bus skiriamos Lie
tuvos laisves reikalams.
• CHICAGO, III. — Dr. A. G.

Rakauskas, katalikų federa
cijos pirmininkas, veiklus ka
talikų tarpe, nutarė apleisti 
“griešną pasaulį” ir įstojo į 
Marijonų vienuolyną, kur po 
metų laikų liks įšventintas j 
kunigus. Jis gimė Lapk. 17 
d. 1895 metais, Kudirkos Nau- 
miočio par., Leipalotų k., ša
kių apsk. Prie tokios savo gy
venimo permainos jis pasviro 
po žmonos mirties.

• BUENOS
na. 

vičius
tas ir išleistas į šiaurinę Ame
riką. 
vė eilę koncertų.
ko iš Lietuvos prieš metus lai
ko.

AIRES, Argent i-
Prof. Vytautas Bace- 

iškilmingai atsisveikin-

Ličių Amerikoje jis da-
Jis ten atvy-

—Buenoą Aires gauta žinia 
iš Bolivijos kad ten mirė Ge
gužės 27 d. Matąs šalčius, 52 
m. amžiaus. Jis ten nuvyko 
iš Lietuvos prieš kelis metus, 
tikslu steigti Lietuvių koloni
ją. , Matas* Šalčius yra buvęs 
ir Šiaurinėje Amerikoje, Bos
tone redagavo “Ateitį”, pas
kiau gryžo Lietuvon.

—Visos tautiškos bei katali
kiškos Buenos Aires Lietuvių 
organizacijos ruošiasi iškil
mingai minėti 
Paruošta scenai 
“į Tėvynę’’.

ruošiasi
Išeivių Dieną, 

i graži operetė

Liet. Mergai-
Draugija ren-

BROOKLYN, N. Y
DARIAUS IR GIRĖNO MI

NĖJIMAS PER RADIO
Nuo 1933 metų Liepos 17 d. 

Lietuvių Radio Dr-ja, vadovau
jama J. Ginkaus, kas metai 
mini musų tautos transataln- 
tinių lakūnų Dariaus ir Girė
no tragišką mirtį. Ir šymet 
tas įvykis bus atžymėtas Lie
tuvių Radio Draugijos specia
liu radio programų, pirmadie
nį, Liepos 15 iš stoties WCNW 
(1500 kc), nuo 8:30 iki 
vakare.

Programas susidės iš 
muzikos, giesmių bei 
Bus

10 v.

kalbų, 
dainų, 

suvaidintas specialis ske
čas, kurį suvaidins per radio

Trainio grupė.
Vyt. Ubarevičius,

L. R. D-jos anounseris.

SKASTYKI1
ir GARSINKITE^

Lietuvių Naujienos — mė 
sinis žurnalas, kaina lik 
už du metus. d

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

V. DELLA C JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

Vežimai ligoniams pervežimui | Kgonbučius.
mai. I

į
I į

į Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemok&n

ti
©LIETUVA pradėjo tobulin- 
ir gilinti Šventosios uostą ir 

šių metų biudžete to uosto dar
bams paskirta 2,425.000 litų.

LITHUANIAN FUNERAL HOME \ 
6621 EDNA AVENUE ENdicott I'M

L

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

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

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 vacation. Ideal 
for conventions and outings.

/ Easy to Reach via U. S. Route 6, Ohio 2, in the \ 
center of Ohio’s Lake Erie Vacationland. Free ' 
parkingfor6,OOOcars.Garagefacilities.Con- I ( 
venient rail or bus connections to Sandusky. 
Steamers from Cleveland and Detroit. <

OPEN JUNE 8 to SEPTEMBER 2 «ASK FOR FOLDER

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE • SANDUSKY, OHIO

CEDAR PDINT J
THE FINEST VACATION RESORT 

ON THE GREAT LAKES

—Argentinos 
čių ir Mhterų 

Į giasi leisti mėnesinį žurnalą.
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_ _ _
DANCE NIGHTLY in Beautiful New Ballroom to famous name bands 
such as Charlie Barnet, Bob Crosby, 
Jimmy Dcrsey, Glen Gray, Gene 
Krupa, Ray Noble and others.

EJ
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J, JUOZAS PETRAITIS

laukai ir

(Tęsinys iš pereito nr.)

Štai stojo jam prieš akis mi
rus jo motutė, kada jam kep
davo skarvadoje skanius kot
letus arba kad ir blynus.... 
get Liepaitienės čirškinimas 

i žuvų užėmė jam net kvapą. Jau 
jam jos buvo baisiai atgrisu- 
sios! Taip pat ir Liepaitienė 

kovo smarkiai sunykus, nepa- 
, naši į tą buvusią storoką mo
terį. Jos visa paguoda buvo 
nuolatinės ašaros ir malda.

Štai pagaliau Liudvikui dar 
i labiau sugniaužė širdį baisus 
j skausmo nagai. Jis dar labiau 
i svaigo savo praeities prisimi- 
1 rimuose. Jam žydėjo prieš 
1 akis motinos kapas dailiai ap
tvarkytas. Štai jam akys dar 
labiau ėmė raibti. Iš banguo
jančios juros pasidarė gražus 
Lietuvos pavasario

• ošianti šimtamečiai Prienų ši- 
[ Jai. Štai čia pat ir tas “Galy- 
; bių” Kalnas, gražia ve j ūke ap- 
I žėlęs, ir Nemunas išsivingia- 
I vęs blizga kaip veidrodis. Ma- 
1 įtosi ir visas Prienų miestas 
kaip ant delno gražiame slėny- 

' jk 0, koks malonus, saldus ir 
tikrai nežemiško ilgesio pilnas 
lliptuvos bitučių dūzgimas! Tie
siog’“ 
na pasakiškai malonus svaigu
lys.

. sojo /angeliškai maloniai. Jam 

grasesnė! Jo veidas suvargęs 
nušvito kaž
šventu džiaugsmu, kurio Lietu
voje gyvenant dar nei karto 
nesimatė jo veide. Jis girdi 
lakštingalų gražius čiulbėjimus 
urėdijos šlaituose. Suuodžia ir 
kvapą saldžiai žydinčių jievų. 
Jam atrodo kad vėl gyvena 
Prienuose ir taip paprastai vis
ką stebi nuo savo “Galybių” 
kalno. Štai jis mato ir Prienų 
“žiburio” gimnaziją. Pro at
vertus jos langus mokiniai iš
kišt 
kie ____
muno šlaitų paukšteliai!. . 
širdis vis nenumaldomai 
džią< kuogreičiau atlankyti ’’ga
vo išsiilgtą motutę. Jis sku
ba nuo kalno per rūkais patvi
nusias pievas į savo lūšnelę, 
štai prasiveria savo vargingo 
kambarėlio surukusias duris. 
Pasitinka jį skarvadoje bečirš- 
kančių skanių kotletų kvapas. 
Motina trusia apie plytą, iš
raikius, pajaunėjus ir gražia, 
šventadieniška suknele apsitai
sius. Ji prašo jį maloniai sės
ti ir valgyti kotletus.... At
neša jam nuo plytos kvepian
čio kakao ąsotėlį ir štai raiko 
su razinkom iškeptą Sekminių 
pyragą.... Motina pasakoja 
jam, visu motinišku džiaugs
mu, kad šiądien Sekminės, ir 
labai pasiilgus jo laukė....

Bet deja, Liudvikas neilgai 
jaučiasi taip laimingas. Jis 
prabunda kaip iš sapno ir štai 
pasijunta kad kaž kokia lauki
ne boba jį nuo žemės pakėlė 
paėmus už rankos ir siūlo val
gyti žuvis. Jis valandėlę be 
sąmonės sėdėdamas akis trynė 
ir nesuprato kas pagaliau at
sitiko. Paskiau pasidarė jam 
graudu kad randasi tarp lau
kinių ir plėšriųjų žvėrių, o ne

iudvikui užliejo visą ku-

o gražios lupos nusišyp-

atrodė Lietuva daug

kokiu išsiilgtu

;ę galvas juokiasi.... O, ko- 
jie laimingi, kaip tie Ne- 
1,1...................  .Jo

gei-

DYKAI BANDYMAS
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todų nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmų sųna- 
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastų, 
kuris pagelbėjo šim-pigų Metodų, 

tams.
Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 

Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tų galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tų vaistų 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresų tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3 
2708 W. Farwell Ave. Chicago, Ill.

gimtajame krašte su motute. 
Vaikinas silpnanerviškai sukri
to verksmu, kaip mažas vai
kas. Jis savo gyvenime taip 
verkė tik antru kartu. Verkė 
tada kai motutę palaidojo, kai 
reikėjo apleisti gimnaziją....

Jam išsiverkus buvo kiek 
lengviau. Jam taip besėdint 
niekadėjiškai, pasigirdo lauke 
kaž koks laukiniškas kiauksė
jimas, cypimas ir švilpimas.

Liudviko kūnas pašiurpo, iš
balo veidai ir rankos pradėjo 
drebėti iš baimės, nes suprato 
kad apniko juos laukiniai. Iš
gąsčio apimtas bijojo ir pasi- 
judint.

Laukiniai apstojo medžius 
iš visų pusių. Bet jie į vidų 
tame medyje kur šie buvo ap
sigyvenę veržtis nedryso, ar 
bijojo piktų dvasių. Jie daukė 
kol duos ženklą jų senas žinys 
ar gryžti atgal, ar pulti ir iš
varyti piktas dvasias iš me
džio vidurio.

štai netrukus ir pasigirdo 
šiurpulingas žynio bubnan mu
šimas ir baisiu balsu kaukimas. 
Tai buvo ženklas kad pasiryžę 
jie pulti “piktas dvasias” ir iš
varyti iš medžio vidurio. Liud
vikas suprato kad žūt ar gy
vent. bet iš čia vistiek reikia 
išeiti, nes slepiantis dar labiau 
laukinius suerzins....

. Jis išėjo visas virpėdamas, o 
Liepaitienė nepajiegė iš bai
mės išlipti iš medžio vidurio. 
Laukiniai pamatę baltveidį nu- 

, stebo ir atšoko atbuli. Jie sku
biai pasiruošė kovai. Liudvi- 
kas kaip numiręs laukė kada 

. laukiniai paleis į jį nuodingas 
strėles. Taip mirtina tyla vieš
patavo kol žynys vėl nepradėjo 

. mušti į savo bubną besikvato- 
damas velnišku juoku. Tai 
vo ženklas kad Santaikos 

. vo yra tokia valia nedaryti 

. ko pikto šiam baltveidžiui.

. ir jo paleisti negalima, nes jis 

. bus jiems labai reikalingas kai- 
, po gudrus žmogus jų karuose 
. su jų amžinais priešais, kita 
, juodųjų gente, “dmiz-dzy”. Jie 

taip vadino laukinių tautelę, 
kuri buvo didelė nenuorama. 
Juos nuolatos užpuldinėdavo ir 
paimtus į nelaisvę jų žmones 
nužudę valgydavo. “Dzim-dzy” 
reiškė žmogėdiškumą, krauja- 
geriškumą. Laukinių vadas da
vė ženklą kad įtemptus lankus 
atleisti ir visiems 
nusikvatoti.

Štai ir papliupo 
protiškas juokas! 
buvo panašus į milžinišką gar
nių klegenimą. Liudvikui at
rodė labai keista ir juokinga, 
bet kartu ir šiurpas visą kūną 
perliejo!.... Kiti net ant že
mės pargriuvę raitėsi kaip kir
minai ir vis kvatojosi.... O 
senis žynys savo odos apvalka
lu įsinėręs, pradėjo kiauksėti 
staugiančio šunies balsu. Jį 
jo garbės sėdynėje nešė keturi 
muskuluoti negrai ant keturių 
lazdų aukštai iškėlę. Jiems 
tris eiles apnešus apie Liudvi
ką lazdas nuleido ant žemės. 
Žynys per tam tikrą skylę iš
kišęs nosį pradėjo šniukenti- 
uostyti Liudviką. Paskiau gar
siai nusikvatojo ir visu lauki- 
nišku įkarščiu sukirto kelis 
kartus į bubną. Tai buvo žen
klas kad čia ne pikta dvasia 
bet geras baltveidis žmogus, 
kuris padės jiems kariauti su 
jų priešais. Greit iš kaž kur 
atsirado senas, supliupęs neg
ras nešinas puodą su berūks
tančiais smilkalais, štai jis 
pradėjo rūkyti Liudviką. Po 
kiek laiko per durnus nesimatė 
nieko. O Liudvikui pasidarė 
taip svaigu ir trošku kad jis 
vos beišsilaikė ant kojų ir nie
kaip negalėjo susičiaupti niro 
smarkaus čiaudulio. Pagaliau 
jis nepakęsdamas dar kaž ko
kių šviežių durnų bjauraus 
kvapo sudribo be sąmonės.... 
Tada negras sustojo rukinęs. 
Paėmęs beždžionės kailį pra-

kaž ko-
prisigė-

su Lie-

LIAIŠKAS IŠ NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS

PAVASARIO NUOTAIKOS

NUO REDAKCIJOS, šis ra
šinys išsiųstas iš Lietuvos dar 
prieš naujuosius įvykius, apie 
kokius Lietuva' nei nesapnavo. 
Butų labai įdomu patirti kaip 
jaučiasi patriotingi Lietuviai 
dabar, patekę po raudonuoju 
teroru, jei kas iš Dirvos ben
dradarbių galėtų atvirai ir be 
baimės parašyti.

¥ * *

pasisekimai, san- 
bejiegiškumas, gi- 

į Lietuvių galvą ir 
kada Kauno radi-

ŽVĖRIŠKAS SŪ
NAUS DARBAS

PAJIEŠKOJIMAI

jiet

Kiekvie- 
prašė 
para- 
Greit 
prisi-

bu- 
die- 
nie- 
Bet

draugiškai

skardus-be-
Jų juokas

dėjo mosuoti durnus į visas pu
ses. Tai buvo tikras ženklas 
kad jau “pakrikštytas” jų ap
eigomis tas surastas baltavei
dis. Netrukus priėjo prie Liu
dviko negras karys su vynuo
gių sunkos kaušu ir patraukęs 
jį į kitą vietą pylė palengvėle 
tą gėralą pro lupas jam į bur
ną. Liudvikas netrukus atsi
gavo ir sėdęs ant žemės pradė
jo žiovauti raudonas akis be- 
trindamas ir besidairydamas 
aplinkui.

Jam galva buvo sunki ir svi
ro į visas puses, kaip 
kių bjaurių svaigalų 
rus.

Taip jie pasielgė.- ir
paitiene, išsikrapštę iš medžio 
vidurio. Ją po visų ceremoni
jų pradėjo kankinti toks bjau
rus vėmimas kad vos begalėjo 
pernešti. O laukiniams tas la
bai patiko, nes jų manymu, ko 
smarkiau paveikia durnai tuo 
stipriau susigiminiuoja apru- 
kintasis asmuo su jais....

Senis žynys vėl pradėjo mu
šti savo bubną pašėliškai besi- 
kvatodamas. Jį nešė tie patys 
negrai priešakyje. Paskui gi 
ėjo susvaigę Liudvikas su Lie- 
paitiene. O paskui juos žygia
vo savotiškai išsirikiavus juo
doji kariuomenė bešūkaudama 
savo laukines dainas.

Po neilgos kelionės pasiekė 
jie laukinių kaimą, čia juos 
moterys pasitiko su skaniais 
vaisiais, kepta mėsa, medum 
ir vynuogių sunka,
na ant žemės parpuolus 
pro ašaras, maldavo kad 
gautų jų atnešto valgio. 
Liudvikas su Liepaitiene
sotino kas jiems buvo skaniau
sia. Bet laukiniai pro ašaras 
prašė * kad dar daugiau valgy
tų. O kiti aplinkui juos ratu 
šoko savo tautiškus šokius.

žyniai visu savo įkarščiu 
mušė bubnus, kvatojosi ir pu
tė trimitus iš medžių žievių 
pasidarytus. Tai buvo jų nau
jos bičiulystės šventė ir puota, 
kuri taip tęsėsi per penkias 
dienas. Per šias višas dienas 
korupestingiausia ir koskaniau- 
sia maitino Liudviką ir Liepal- 
tienę. Išdalies jiems buvo čia 
gera, bet kartu ir baisiai ne
jauku tarp laukinių gyventi. 
Liudvikas nekantriai laukė kas 
gi toliau bus.

štai vienas sukrypęs žynys 
aiškino vaikinui savo įvairiau
siais judesiais savo padermės 
papročius. Aiškino kokius jie 
turi priešus ir kokią pareigą 
jų tarpe turės eiti Liudvikas.

Kas dešimtą dieną, saulei te
kant, senasis žynys parūkyda
vo Liudviką kokiais tai smilka
lais, nuo kurių jam galvos ne- 
skaudėdavo. Tik šiaip visas 

1 pasidarydavo be ūpo. Nuniem- 
davo jo rankos ir kojos ir net 
nieko galvoti ir bijoti jis nepa- 
jiegdavo....

(Bus daugiau)« •

ATOSTOGAVIMAS 
EŽERUOSE

Didieji Ežerai šią vasarą tu
rės daug atostogaujančių žmo
nių biznio, nes tie žmonės ku
rie mėgsta keliauti, negalėda
mi išvažiuoti į kitas šalis, kaip 
darydavo kitomis vasaromis, 
išnaudos visus kitus galimus 
pasilsio ir gyvenimo paįvairi
nimo budus.

Didžiaisiais Ežerais prade
dant nuo Buffalo pasiekiama 
Clevelandas, Detroitas, kiti tū
li miestai ir pagaliau Chicaga. 
Pravažiuojama Kanados pakra
ščiai ir visokios salos kur tu
ristai mėgsta lankytis.

Ežerų laivų kompanijos or
ganizuoja įvairias ekskursijas.

• SU VANDENIU į rezer
vuarus sunešama žemė. Dabar
tiniu apskaičiavimu kiek že
mės į rezervuarus patenka, sa
koma kad už 50 metų nuo da
bar trečdalis visų 10,000 Ame
rikoje esančių rezervuarų liks 
užnešti žeme tiek kad jie bus 
nenaudingi.

Atėjęs pavasaris atnešė pa
sauliui, o kartu ir Lietuvai, di
delių staigmenų. Rašant Ame
rikon laiškus tiesiog sunku su
rasti ką rašyti, kitaip sakant 
yra perdaug kas rašyti, bet ne
žinia ko pradėti, nes kol laiš- 
škas pasieks redakciją, o kartu 
ir skaitytoją, bus pasenęs. Aš 
Amerikos laikraščius gaunu 
per du mėnesiu (tiesa, šiądien 
gavau nuostabiu greitumu, per 
tris savaites), todėl jeigu ir 
mano laiškai redakciją pasie
kia per tiek laiko, aišku, jie nu
stoja vertės. \ Bet vis dėlto 
kartą pasižadėjai rašyti, tęsėk. 

šiądien sunku butų pasakyti 
kas Lietuvos gyventojus dau
giausia domina: vidaus gyve
nimas ar karo, eiga. Vokiečių 
žygiuotė, žaibiški smūgiai ir 
nepaprasti 
tarvininkų 
liai įstrigo 
valandomis
jas ima pranešinėti naujienas, 
radijo priimtuvai gulte 
ti. Lietuviai įgyvena 
ka: kas laimės, kada 
karas. Tautoje gyvena 
tijos ir antipatijos, todėl labai 
lengva išgirsti įvairių žinių ir 
gandų.

Bet nėra ta blogo kuris neiš
eitų į gerą. Jeigu seniau bai
gę gimnazijas buvo apmiršę 
Europos geografiją tai dabar 
joje neblogai nusimano net sa
vamoksliai, nes nėra dienos kad 
laikraščiuose pebutų atspaus
dinta vieno-ki 
riuos skaitytojai nuodugniai iš
studijuoja. Todėl galima sa
kyti jog Lietuva gyvena karo 
nuotaika. Vokiečių radijas nak
timis transliuoja iš kovos lau
kų, tai daug aistringų klausy
tojų naktimis apgulę radijo 
aparatus klauso kovos simfo
nijų. Todėl neperdaug perdė
siu sakydamas kad Lietuva gy
vena karo lauke.

Bet karas karu, o gyveni
mas gyvenimu. Pasižvalgius 
po Lietuvos laukus matyt džiu
ginančių reiškinių. Nežiūrint 
šaltos žiemos pavasaris buvo 
palankus, todėl laukuose javai 
atrodo labai gerai. Jau šitai 
džiugina Lietuvio širdį, nes jis 
mato, jei Dievas duos gerą va
sarą, rudenį klojimai bus pilni. 
Šis pavasaris sunkiau pergy
venamas su pašaru; dalis gy
ventojų del pašaro stokos turė
jo sumažinti savo gyvulių skai
čių, bet tai nelabai žum. že
mės ūkio ministerija deda pa
stangas kad butų užsėta visi 
žemės plotai, nes aišku kad ne
sant ką parduoti nebus už ką 
pirkti. O užsienyje visos ža
liavos stipriai pabrangę. šitas 
nusistatymas Vakarų Lietuvo
je buvo vykdytas ,be jokių sun
kumų, tačiau Vilnijoje jis susi
dūrė su tam tikrais sunkumais. 
Mat, tenai dalis ūkininkų netu
rėjo reikiamos sėklos, čia į 
pagalbą atėjo ž. U. Ministeri
ja ir ekonominės organizaci
jos suteikdamos ūkininkams 
sėklų ir trąšų. Tačiau ir šioje 
srityje pasireiškė Lenkų sabo
tažas. Dalis dvarininkų, ku
rių dvarai dar jų/ pačių valdo
mi, didelius žemės plotus pali
ko tyčia neapsėtus ir žemes ne
įdirbtas. Reikėjo Ž. U. Minis
terijos valdininkų įsikišimo. 
Su tokiais dvarininkais pasiel
gta labai paprastai: jų neapsė
tos žemės atiduotos sklypais 
apdirbti vietos mažažemiams, 
suteikiant jiems reikalingų sė
klų bei trąšų, ir šiądien tie plo-

apgul- 
nuotai- 
baigsis 
simpa-

■įebutų
iuT žemėlapio, ku-

tai žaliuoja sudygusiais javais. < 
Todėl ponų šlėktų norėtas sa
botažas nepasisekė. i

Atėjus pavasariui visos Lie
tuvos vasarvietės pradėjo tvar
kytis kad pasiruoštų priimti 
vasarotojų. Tvarkosi ne tik 
senosios bet ir rytų Lietuvos 
vasarvietės. Musų vienintelis 
pajūrio kurortas Palanga, ku
rį yra aplankę ir daugelis A- 
merikos Lietuvių, gražinasi vi
somis išgalėmis. Ji stengiasi 
nusikratyti “kultūringo” pali
kimo. O tas palikimas tiesiog 
pasibaisėtinas. Praėjusiais me
tais, kada į Lietuvą suplūdo 
desėtkai tūkstančių Lenkų in
ternuotų kareivių ir atbėgėlių, 
Palangoje buvo apgyvendinta 
Lenkų internuoti kariai. Na 
ir parodė jie savo “kultūrą”. 
Buvusiame Palangos kurhauze 
(salėje) taip “prikulturino’’ 
kad jos pataisymai atsiėjo apie 
100,000 litų, šitas trobesys 
priklauso grafui Tiškevičiui 
(reikia pastebėti kad jis dide
les simpatijas Lenkijai turėjo) 
ir, kaip atrodo, pats Tiškevi
čius neįstengdamas “kultūros 
liekanų” nusikratyti (atremon
tuoti) pardavė kurhauzą Pa
langos miesto savivaldybei.

Seniau pavasarį kaime bū
davo malonu pasivaikščioti po 
žydinčius sodus, šiais metais 
sodai atrodo labai liūdnai: veik 
pusė vaismedžių iššalo ir vie
toje žydinčių medžių dažnai 
tyti tik stagarai. Tie medžiai 
kurie neiššalo taip pat sunkiai 

i atgyja, o žiedų tai tik vienas- 
, kitas matyti, šiais metais 

obuolių teks tik vieną-kitą pa
ragauti, o vyšnių tai keletą me
tų neturėsime.

Linksmesnių žinių ateina iš 
Vilniaus. Tenai nuo Liepos 1 
dienos neliks nei vieno pabėgė
lio, todėl nusikratys didžiausio 
svetimos dvasios akstino. Da
bar iš visų Lietuvos kraštų į 
Vilnių plaukia didžiulės ekskur
sijos, todėl Vilnius kiekvieną 
dieną įgyja Lietuviškesnį vei
dą. Vilniečiai bendraudami su 
Lietuvos gilumos gyventojais 
lietuvėjime daro žymią pažan
gą. Taip pat bent laikinai ap
tvarkyta Lietuviškų pamaldų 
Vilniaus bažnyčiose klausimas. 
Lietuviai po truputį atgauna 
ilgą laiką mindžiotas savo tei
ses.

Prieš kiek laiko Vilniuje ne
žinomi piktadariai užmušė vie
ną policininką, o kitą sužeidė. 
Kaip praneša, kaltininkai su
laikyti.

šiomis dienomis ruošiuosi su 
ekskursija aplankyti Vilnių, to-

UKMERGĖ. — Prieš kelias 
savaites dingo be žinios Anta- 
pustės kaįmo gyventoja V. Su- 
chodumcovienė. Su ja gyveno 
ir jos 28 metų amžiaus sūnūs, 
didelis tinginys, palaidūnas ir 
nesugyvenamo budo žmogus. 
Motina eidavo per kaimus el
getauti. Pradžioje manyta kad 
ji elgetaudama kur toli nuvy
ko ir negryžo. Tačiau praėjus 
septynioms savaitėms kilo įta
rimas kad ji galėjo būti sunaus 
nužudyta. c

Giedraičių policija pradėjo 
tyrinėjimą ir namuose, jos lo
voje rado kraujo žymes. Po 
ilgų gynimąsi jos sūnūs paga
liau prisipažino motiną nužu
dęs ir jos lavoną paslėpęs pa
šiūrėje, mėšluose. Ten lavono 
neradus, sūnūs- sakė kad iš pa
šiūrės šunes - galėjo išvilkti jį 
laukan. Tęsiant lavono j ieš
kojimą, sūnūs nurodė netoli 
esančio ežero vietą kur jis 
įmetęs rastą laukuose motinos 
galvą. Nurodytoje .ežero vie
toje rasta į marškas įvynioti 
kitos lavono dalys ir galva. 
Pasirodė.kad sūnūs motinos la
voną sukapojo gabalais 
metė į ežerą.

ir Sll-

KAUNE mirė Prof. Tadas 
Šulcas, pasižymėjęs inžinierius 
ir universiteto profesorius. Jis 
buvo kilęs nuo Palėvenės, Ku
piškio rajono. Gimęs 1880 m.

Lietuvos Konsulato Chicagojc 
šjkomi šie asmenys:

BRAŽINSKAI Jonas, sūnūs Jo
no, kilęg iš į Mišenų k., Plung 
Telšių fip. Amerikon atvyko prieš 
karų.

ČIALKEVICIENR Viktorija (Go« 
štautaitė). Spėjama kilus iš Kė
dainių apielinkės, gyvenus Cleve
land, Ohio.

GOŠTAUTAS Boleslavas, kilęs iš 
Kėdainių apielinkės ir gyvenęs Cle- 
velande.

JQFFE Bencijanas, Abroųio Si
mono sūnūs, kilęs iš Vilniaus. Ame
rikon išvyko 1918 metais. Spėja
ma kad gyvena Winnebago, Wis.

KAMINSKAS Jaroslavas, sūnūs 
Jono ir Bugumilos, 
Kėdainių apskr. . 
prieš didyjį karų, 
veno Johnston City,

KAMINSKAS Antanas, sudus Jo
no ir Bugumilos, iš Dotnuvos par. 
Amerikon išvyko prieš karą. Iki 
1925 m. gyveno W. Frankfort, III.

KLEIVA Pranas, 
Šimkaičių v., Rasei 
gyveno Chicagoje. 
jo prašyti mirusio 
inimo metrikai.

KULIKAUSKAS
žūčių k., Žeimelio v., 
nūs. Dešinės ranku 
pirštai.

KURTAUTAS Juozas (Kurtof- 
tas). Spėjamu kad kilęs iš Kretin
gos.

L1PINSKAS Vincas, sūnūs Vinco 
ir Onos Žilionytčs, iš Marijampolės 
apielinkės.

PODRIBON1S Bronius, Amerikon 
atvyko apie 1910 m., kokį laikų gy
veno Hamilton, Ohio.

PŪKIS Jonas, sūnūs Jono.1 At
vyko 1909 m., gyveno Coles, Ill.

RIMKEVIČIUS Juozas. Spėja
ma kad kilęs iš Kretingos.

ALUCKAS Pranas, iš Lygumų 
v., Šiaulių ap., gyveno Chicagoje.

J ieškomi asmenys arba apie juos 
! žinantieji prašomi tuojau atsiliep

ti.

v.,

, iš Dotnuvos p., 
Amerikon išvyko 
Iki 1925 m. gy- 

UI.
..tunas, 
iš Dotnuvos 
prieš karą.

iš Kauki i q k., 
nių ap. 1937 m.

Konsulate yra 
brolio Jono gi-

Jonns, iš Ma- 
., vienturtis su- 

nukirati du

LIETUVOS KONSULATAS
100 E. Bellevue Place 

Chicago, Ill.

del sekančiame laiške parašy
siu broliams Amerikiečiams 
kaip Vilnius atrodo eiliniam 
ekskursantui. C. P.

NETOLI ALYTAUS Nemu
ne prigėrė sielininkas. Jam lū
žo sielių turėklis laike plukdy
mo ir jis įkrito į vandenį ir 
pakliuvo po sieliais.

CLEVELAND POULTRY CO. Inc.
Wholesale and Retail

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

4323 Superior Avenue. • Telef. EN. 3112

DOAN UPHOLSTERING CO.
RECOVERING - REMODELING and 

REPAIRING
500 puikių medogų pasirinkimui, šaukit mus dienų arba naktį ir 
gausit musų apskaičiavimų be jokių obligacijų iš jūsų pusės. Musų 
kainos žemiausios negu keno kito mieste. Darbas pirmos rūšies.

TELEFONAS: NAKTIES METU:
GLenville 64G0 POtomac 4796

10003 St. Clair Avenue
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APDRAUDOS REIKALE
Mes ess^n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. MULIOLIS
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729

PARKS

BUCKEYE LAKE STATE PARK,

COURTESY—THE STANDARD OH. CO. OHIO

is

BUCKEYE LAKE 
STATE PARK

__  vietų vakarais, ir 
dieną apvažiuojant visą tą 

vakaro mėnesienoje didesniu

yra atostogavimo resortas
Buck-

STATE

Tai 
pilnoje "to žodžio prasmėje, 
eye Ežeras yra jurisdikcijoje Divi
sion of Conservation ant Natural 
Resources of the Department of 
Africulture. Jis lengvai pasiekia
mas iš Columbus, Newark, Lancas
ter, Steubenville ir kitų miestų.

Buckeye ežeras yra dirbinąs eže
ras suvirš penkių ketvirtainių my
lių, padarytas suvirš šimtas metų 
atgal tarnavimu kaipo rezervuoras 
Valstijos plečiamai kanalų sistemai. 
Jis buvo paruoštas ypatingai palai
kymui vienodo vandens aukščio se
najame Ohio-Erie Kanale kuris 
jungė Ohio upę su Erie ežeru šiau
rėje.

Kadangi jis randasi centralinėje 
Valstijos srityje, jis yra labai pri
einamas daugybėms žmonių, todėl 
kai kanalai baigė savo naudingumų 
Buckeye Ežeras tapo ištobulintas 
tokiu Vasariniu resortu.

šiądien tame resorte galima žu
vauti, maudytis, valtelėmis irstytis, 
atitinkamu sezonu medžioti, vaikš-

čioti, sudijuoti gamtą, rengti pik
nikus, ir atostogaujantieji gali pa
sisamdyti namelius arba kambarius 
viešbučiuose. Taipgi yra paskiri 
plotai kuriuose galima pasisamdyti 
vietas palapinėms ir traileriams.

Buckeye Ežeras yra tos rūšies 
resortas kuriame žmonės gali žu
vauti ir maudytis rytais, popiečiais 
eiti j miestelį pasivaikščiot, valtim 
pasivažinėti, praleisti su draugais 
smagų laiką daugelyje ten įrengtų 
pasilinksminimo ’ :-
baigti 
laivą 
laivu.

NEWARK
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.TZURIE daro begėdiškus kaltinimus buvusiam Lietu- 
vos Prezidentui A. Smetonai, lai paskaito šitą: 
Antanas Smetona, per virš 65 metus savo gyveni

mo, daug rašė spaudoje, redagavo laikraščius, parašė 
puikių moralių raštų, keliančių tautą. Jis dirbo šaliai 
kaipo geras gaspadorim ir pakėlė Lietuvą visais atžvil
giais. Jis musų tautoje !icl:a kaip Amerikos istorijoje 
Jurgis Wa hingtonas. Nors Washingtonas miręs virš 
130 metų, jo atvaizdai ir šiądien puošia patrioto Ameri
kiečio namus. Lietuvių namuose privalo kaboti atvaiz
dai to didelio tautos vyro, nors jis turėjo iš šalies pa
sišalinti, kuomet valdžia, svetimos valstybės pagalba, 
pateko neišauklėtiems vyrukams, per juos musų šalį į 
pražūtį nutraukti.

Antanas' Smetona, matydamas kad reiks bėgti iš 
savo tėvynės, nepagrobė jokių valstybės pinigų, kaip tie 
musų rūkaliai jį įtaria. Visi Lietuvos pinigai buvo ge
roje kontrolėje ir ne vieno asmens. Jeigu jam išmokė
jo už kelis mėnesius išanksto algų, arba davė pragyve
nimui- apsirūpinti kelis ar keliolika tūkstančių litų, tai 
DAVE tie kurie kontroliavo iždą, bet pats Smetona ne
paėmė ir neišsivežė valstybės pinigų.

Tačiau, ką padarys ar jau padarė su Lietuvos val
stybės iždo pinigais tie naujukai, žaliukai, kurie prie 
valdžios stovi dabar, kuriems atiteko visas šalies Ban
ko kapitalas? Ar jie jį mokės išsaugoti? Ar jie, savo 
džiaugsmo įšėlime kad gauna progą prisidėti prie So
vietų Rusijos, neišblaškys viską, kaip tas girtas žmogus, 
įsivaizduodami kad prie Sovietų prisijungus gyvens 
kaip rojuje, nereikės nei pinigų nei duonos?

Tie tai asmeny# neša atsakomybę už pagrobimą į 
savo rankas Lietuvos valstybės iždo, prie kurio sudėji
mo jie nei pirštu neprisidėjo!

Buvusi valdžia išaugino šalies ekonominį gyveni
mą, išplėtė pasaulinę prekybą, kultūrą, viską, ir jie su
krovė tuos valstybės skarbus, kuriuos stropiai saugo- 
jant Lietuva pernešė visus pasaulinius ekonominius kri- 
zius. Jie yra verti po kelioliką desėtkų tūkstančių litų 
apdovanoti, kad galėtų ramiai gyvenimą baigti ištrė
mime užsienyje, nes jie tuos pinigus ir sukrovė.

Pusberniams į valdžią sulindus, iš savo nežinės rė
kauti ir kaltinimus mesti tiems tautos ugdytojams yra 
jų nesupratimo požymis. Ir šiame kontinente esančių 
musų komunistų džiaugsmai del to kad Lietuva pražu- 
dova yra apsireiškimas jų žemos doros, niekas daugiau.

LIETUVIU KUL 
TURĄ

Perskaitęs p. Vyt. Sirvydo 
Gal Dar Sparčiau”, 

neiškenčiu ne

IETUVOS Nepriklausomybės atsteigimas priklausys 
didelėje dalyje nuo musų išeivių, gyvenančių A me

nkose ir kitose pasaulio dalyse, kurie nepakliuvom rau
donosios plėgos sūkuryje. Viso pasaulio Lietuviai pat
riotai privalo nuo dabar pradėti kelti fondus Lietuvos 
Laisvės atkovojimui. Atkovojimas turės būti vedamas 
iš pat pagrindų: nuo nesusipratusių, suklaidintų musų 
išeivių.supatriotinimo, iki prašymo Amerikos ir kitų ša
lių valdžių kad nepripažintų Sovietų užgrobimo Lietu
vos ir Pabaltijo kaimynių. Turėsim dar labiau stiprin
ti savo spaudą išeivijoje kad ji visu atsidavimu vestų 
darbą pirmyn.

Kiekvienas patriotas Lietuvis privalo užsidėti sau 
Lietuvos Nepriklausomybės Atkovojimo mokestį nema
žiau $1.00 metuose ir mokėti į musų fondus iki tol kol 
Lietuva vėl bus atsteigta graži, Laisva, Nepriklausoma!

straipsnį, 
Dirvos nr. 22, 
padaręs keletą savo pastabų 
prie to straipsnio. Tas pasta
bas darau remdamies asmeniš
ku patyrimu ir istoriškais fak
tais.

Kaltę del skirtumų liečian
čių šalių tvarką ir pakilimą ar 
pasilikimą katalikiškų šalių 
nuo protestoniškų negalima ka
talikybei prikišti. Skirtumo 
priežastimi yra per amžius to
bulinta ir pasiekta kultūra 
žmonių kurie instinktyviai do- 
mę kreipia link tvarkos, švaru
mo ir tekniškų mokslų. Ang- 
lo-Saksų, Germanų ir Skandi
navų tautos yra žinomos kaip 
tradiciniai sistematiškos, tvar
ką ir švarą mėgstančios, gi 
Slavų ir Lotynų tautybių žmo
nės yra atžagaresni.

Vilniaus Garso dedaktoriaus 
p. Mackevičiaus pastaba kad 
iš Vokiečių pusės peržengus į 
Lenkų pusę pajunti lyg iš sa- 
liono atsidurtum tvarte, yra 
teisinga. Tokios sąlygos taip
gi buvo tarp Lietuvos ir Vo
kietijos, Rusų valdžios laikais. 
Tokios pat sąlygos randasi tarp 
S. V. ir Meksikos, S. V. ir Pa
namos ir daugelyje kitų vietų.

žmonės kurie yra kiek kelia
vę po pasaulį yra su tuo susi
pažinę. Kad tos atžagaresnės 
tautos yra katalikiškos tai tik 
toks supuolimas. Vokietijoje 
apie 40 nuoš. gyventojų yra 
katalikai, Austrijoje apie 90 
nuoš. katalikiška, Suv. Valsti
jos yra tik 10 nuoš. katalikų, 
tačiau kultūra tose šalyse yra 
aukšta.

Skirtumai tarp Lietuvos ir 
Latvijos kultūros neturėtų bū
ti didesnis kaip tarp Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos, nes et
niškai jos veik viena tauta, bet 
viena yra katalikiška, antra 
protestoniška, ir jų kultūros 
skirtumas yra labai pažymus. 
Vienok ir šiame at ve j u je nega* 
lim katalikų už tai kaltint — 
priežastį rasim, anot p. Sirvy
do, “šaltinyje iš kurio Lietu
viai tą tikėjimą gavo”.

Latvija ir Estija apie nuo 
dvylikto šimtmečio ar tai po 
švedų ar Vokiečių jungu buvo. 
Nuo jų Latviai ir Estai gavo 
savo tikėjimą. Latviai ir Ru
sų valdymo laikais pasiliko po 
Vokiečių didikų jungu, kuris 
tęsėsi iki pabaigos pirmutinio 
pasaulinio karo.

Lietuviai, po Jogailos išleidi
mo į Lenkiją, priėmė Lenkų ti
kėjimą, katalikišką, ir tapo jų 
pavergti. Lietuviai taip ir iš
gyveno po Lenkų įtaka iki pa
baigos pirmo pasaulinio karo. 
Tame ir yra skirtumas 
vių ir Latvių kultūroje.

Lietuviai gavo Lenkų 
rą, kuri buvo ir yra tik
šis, ką pakrapštęs rasi supuvu
sią pūzrą, ki Latviai gavo Vo
kiečių kultūrą, ir skirtumas jų 
tvarkoje yra nepalyginamas.

Lietuvos nepriklausomo gy
venimo laikas dar pertrumpas 
pasiekimui kultūros laipsnio 
kurį Latviai ir Estai turėjo 
progą per šimtmečius tobulint, 
užtai gal ims dar kelias gent- 
kartes iki Lietuviai pasieks tą 
kultūros laipsnį.

šio rašinėlio tikslas nėra pa
teisint nei pasmerkt jokį tikė
jimą, vien tik paaiškint skirtu
mą tiems kurie nėra turėję 
progos asmeniškai patirti kitu 
tautų gyvenimo budo' ir kultū
ros. I A. II—1d.

Lietu-

kultu- 
pavir-

• GENIAI savo lizdus nesu
ka iš šiaudeliu ir kitų dalykų, 
kaip kiti paukščiai, nes jie sa
vo kiaušinėlius deda į minkš
tas jų S 
džių nuot

Paskutinis
Lt Prosu Sukilėlis

(Tęsinys iš pereito nr.)
. <

Dainai nutilus, suskambėdavo kanklių sty
gos. Klauzas turėjo gražų balsą, nes prieš sto
damas į ordiną lankė dainavimo pamokas ir bu
vo gerai pažengęs šiame mene. Tik jis vengė 
dainuoti meilės dainas, kurios jam, vienuoliui, 
buvo draudžiamos. Užtat meiliai dainuodavo 
Valterio daineles, nukreiptas prieš popiežių. Be 
rterkaus Mano ir Nomedos, niekas nesuprasda
vo ką jis dainuoja, bet šiedu smalsiai klausyda
vosi dainos žodžių. Kartą jam baigus, galvą 
linguodamas tarė Herkus Mantas:

— Kaip nuostabu! Jus tarnaujate popie
žiui ir jį vadinate kryžiuočių galva, o dainuoja
te prieš jį nukreiptas daineles. Niekas iš mu
sų nedrystų pulti Krivę arba iš jo pasijuokti.

Nuo to laiko Klauzas vengė dainuoti šios 
rūšies dainas ir turėjo tylėti, kitiems linksmai 
dainuojant, nes visos Vokiečių dainos dainuoja 
moteris ir meilę.

Taip greitai praeidavo ilgi žiemos vakarai. 
Beveik visuomet linksmi skirstydavosi miego
ti. Lyg visi būdavo pamiršę gyvenamo laiko 
rimtį ir tai kad žiema tai tik paliaubų, o ne tai
kos metas. Dienos ėjo vis ilgyn ir ilgyn.

Vidurdieniais saulė ėmė karštai šyluoti, ir 
vieną rytą, Klauzui apbudus, šiltas lietus purkš
tė lauke, pranešdamas kad žiema jau praslinko. 
Lijo kiauras dienas, savaites. Audros ir pusty
mai rodė kad Prūsų žiema labai atkakli ir ne- 
taip lengvai palieka kovos lauką. Bet saulei vėl 
prašvitus, sniego jau "beveik nebebuvo, tik į šiau
rę nusigręžusiuose skardžiuose dar blizgėjo žie
mos puikybės liekanos; grioviais ir vagomis pu
todami čiurleno upeliai, galvotrūkčiais bėgdami 
jieškojo prieglobsčio Ules srovėje.

Klauzas vaikščiojo miške ir visais plaučiais 
pavasario orą. Jis galėjo eiti kur tinka- 
Rodėsi kad visi jau pamiršo jį priešą

Šiądien jis buvo išėjęs su ginklu, lyg į

rS‘
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iš Prūsų kovų Su
Kryžiuočiais 13-to 

šimtmečio pradžioje

M. Springborn

vasara, — sumu P

prasidėjo

iki
1

— Artinasi 
netrukus galėsime išjoti.

Nuo to laiko pilyje 
venimas. Herkus Mantas siunti 
nius pas kitų pulkų vadus, Natang 
primindinėjo pas jį vykstančius 
svarstomas priešo puolimo planas i
si gerai žinojo kad ordino jiegos -po . 
laimėjimo išsekusios. Jeigu pavyks įptliiįf 
miamą smūgį kol suspės atvykta niiijt jU; 
iš Vokietijos tai galimi tikėtis p
šą galutinai ir visiškai.

Klauzas beveik nieko nepastebėgo iš jJ 
lies sujudimo; jis vaikščiojo lyg sapnuoJaiJ 
Kiauras valandas jis praleisdavo miške, į 
bai retai gryždavo su medžioklės laitu Jau. 
kus Mantas buvo apsikrovęs darbais; jį Klai 
retai tematydavo. O Nomedą jis kasdi ?įi Sl 
davo namuose arba kieme, po senąją 
ji, orui sušilus, su savo 
namų darbelius.

Of

mergaitėmis itin

Vieną dieną pas kunigaikštį atv\ s 
Jis atnešė žinią ir labai ilgai t; fei 

J ’ Nieko gero iclė.i
.td •!

ASHINGTONE, Amerikos valdžia jau turi surinkus 
W slaptas žinias, sulyg kurių Hitleris baigsiąs karą 
su Anglija šią vasarą ir apie Rugsėjo 1 dieną bus gata
vas užpulti Sovietų Rusiją, nes jis turi tulus svarbius 
reikalus baigti su Stalinu. Iš kur tos žinios ateina, sa
ko valdžios nariai, neklauskit, bet valdžia turi šaltinius 
ir žmones toms žinioms gauti.

Kuomet Sovietai pasiryžo užgrobti Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją, Baltijos šalių atstovas skubiai nuvyko apie 
tai pranešti Vokietijos užsienių reikalų ministrui von 
Ribbentropui ir prašė pagalbos. Vokiečiai tuo tarpu at
sisakė gelbėti, bet pareiškė kad pagalba tikrai bus su
teikta vėliau. Jis pareiškė kad Vokiečiai baigs Angli
jos užkariavimą Liepos mėnesį, o tada Hitleris padarys 
savo pareiškimus Stalinui. Von Ribbentrop pranašavo 
kad Hitleris išvers komunistinę tvarką Rusijoje ir pa
sodins Maskvoje sau patinkamą vyriausybę. Maskvos 
užkariavimas būtinai reikalingas. Rugsėjo mėnuo yra 
gana vėlyvas laikas karui šiaurėje, bet, sako, Hitleris 
žinodamas Sovietų armijos silpnumą mažo tesitiki jos 
pasipriešinimo.

AAEKSIKA ir Kanada šymet pasiruošusios pasipini- 
gauti iš Amerikos turistų, kurių per vasarą Euro

pon paprastai išvažiuodavo šimtai tūkstančių. Šymet 
nei vienas į Europą neišvažiuos, na o nepuriems bus šis 
metas dar pelningesnis negu pirmiau būdavo, ir pinigų 
turėdami Amerikiečiai važiuos į savo kaimynines šalis 
pasidairyti. Daug turistų pinigų bus praleista ir pačio
je šioje šalyje, nes daugybė keliaus iš vieno krašto Ame
rikos į kitą. Tuo pat metu kai Kanada ir Meksika pla
tina literatūrą kviečiančią turistus lankytis jų šalyse, 
Suvienytu Valstijų turizmo reklamuotojai skelbia “MA- 
TYKIT AMERIKĄ DABAR!”

Lietuviams kurie mėgsta keliauti, dar kartą primin- 
tina stengtis aplankyti savo Lietuviškas vasarvietes, pa
žinti jas, pamilti, ir ateityje turėsit kur nuolatai lanky
tis, apsieis nebrangiai, bet abipusiai naudingai.

APLEIDŽIANT TĖVYNĘ
Sudie tėvyne mylimoji,

Iš gilumos širdies sakau.... 
Sudie laukai, giria žalioji....

Gal paskutinį kart lankau....
Čia čiulba giriose paukšteliai,

Čia taip malonu ir jauku;
Čia žydi laukuose gėlelės....

Apleisti tėviškę sunku....
Jaunystėj vargas išlydėjo

Už okeano vandenų;
Svetur širdis skausmus kentėjo

Daug, daug ilgų, ilgų dienų.
Dabar aš čia, lankau tėvynę;

Pradžiugo siela taip linksniai. .- 
Bet audros sužaidė krutinę —

Turiu svetur keliaut urnai....
Ir vėl reiks kęsti vargą kietą

Paskendus nerimo tvane; I
Ir vėl tėvynę numylėtą

Matysiu tik pilkam sapne.
Sudie, sudie tėvyne mano!

Gal paskutinį kart matau.... 
Svetur, už pilko okeano

Aš vis dainuosiu tiktai tau!
J. S. Galutis.

Margio Kalnas, 
15-VIII/38.

TAMSIOJ NAKTELĖJ
(Liaudies daina)

Tamsioj naktelėj, žalioj girelėj
Kalbino mane jaunas bernelis.

Ne tiek kalbino, kiek jis viliojo,
Aukso žiedelį man dovanojo.

Ne dėkui tėvui nei motinėlei
Kam mane mažą valioj augino.

Valioj augino, ilgai migdino,
Ik pusrytėlių neprižabino.

traukė
mas. 
esant.

Ir
medžioklę, bet be rimto pasiryžimo medžioti. 
Pavasario gryžimas svaigino jį; jam rodėsi kad 
niekuomet dar taip džiaugsmingai nebuvo suti
kęs pavasario kaip čia, Prūsų miške. Po jo ko
jom švokštė, čiurleno vanduo iš visų plyšelių į 
mažus upokšnius.

žemė buvo dar kietai įšalus, ir jis neklimp- 
damas galėjo žengti vandeniu užlietais miškais, 
dirvomis. Ties jo galva čiulbėjo-ulbėjo paukš
teliai. Dažnai jis sustodavo pasiklausyti jų gie
dojimo. Gerkles laidė juodi varnėnai; jie švil
pė ir šaukė, plasnodami saulėje. Medžio viršū
nėje tupėjo zylė ir linksmai sveikino pasaulį. Iš 
tamsios tankumynės skambėjo ilgesio pilni stra
zdelio garsai.

Klauzo žingsniai suretėjo ir, pasirėmęs eg
lės kamieno, pasinėrė jis į pavasariškas svajo
nes. Kaip greit atsimainė miškas.. Kaip čia 
viskas buvo tylu po sniego danga; tarytum po 
ilgo miego gamta šventė čia savo prisikėlimo 
šventę. Jo širdis buvo apsnūdus, lyg apsiausta 
ordino apsiaustu, įšalus kaip miškas po sniego 
danga; dabar ta danga buvo nudengta. Kaip 
lietus ir perkūnijos nuo miško nuputė sniego 
dangą taip paskutinio mėnesio įvykiai nuputė 
jo apsiblausimą, ir kaip gamtoj taip ir jo sielo
je čiurleno naujo gyvenimo upeliai.

Jis stebėjo paukštelius.
— Jie mylisi ir suka lizdus. Taip daro ir 

žmonės, visi vyrai. Aš esu vienuolis ritelis, ji 
pagonė. Kokia beprotybė ją mylėti! Ir vis dėl
to kokia laimė! Norėčiau su ja bėgti į kitą ša
lį, kur niekas nežino kas yra vienuolių ordinas 
ir Prūsų-Vokiečių karas... .

Jis garsiai suvaitojo ir užsidengė veidą ran
kom.

— Kaip mane smerktų ir keiktų ordino bro
liai, kunigai, visi, visi.... žiaurios bausmės, 
daug apgailos psalmių atsieitų man ši meilė.'... 
Niekas nesupras kokia ji graži, kokia tauri.... 
Ar ji myli mane?....

Jis rausėsi atmintyje ką jie buvo kalbėję. 
Jis atsiminė jos žodžifts: “Butų buvę daug ge
riau kad tavo lopšys butų buvęs supamas Prūsų 
žemėje”.... Jis svajojo esąs Prūsas, užaugęs 
šiuose miškuose. Taika ir evangelija jau pasie
kė šį kampą. Nomeda ir jos tėvas jau krikščio
nys. Ir štai jis su ja klupo prieš kunigą, Klau- 
zas ir Nomeda, kunigas jiems sako iškilmingus 
žodžius ir laimina jų amžiną ryšį... < Koks tai 
butų gyvenimas! Jis vaizdavosi Nomedą savo 
namų šeimininke ir mintyse ją perkėlė į savo 
tėvo pilį, kur ji atstotų motiną.

Jis žiurėjo į medžius, į triūsiančius paukš
telius, o vaizdai nevaržomi plaukė jo mintyse.

Tuo metu ir Herkus Mantas vaikštinėjo šia
me miške. Visai kitas mintis jo galvoje kėlė 
besiartinąs pavasaris. Kartkartėmis jis bedė 
j ieties galą į žemę, žiūrėdamas ar greit pašalas 
atleis, žvalgė į dangų ar nebus greit lietaus.

ka. . 
kaus manto kambaryje, 
žinios; juo toliau kalbėjo Symeka t m ■ 
niaukėsi kunigaikščio kakta. Senasis GI 
pas kurį buvo pasiųstas Symeka, atsį/Uė 
prie Herkaus Manto burių. Jis liewlejn 
noti kad jo sunaus pasipiršimas buĄ> at i 
Jis buvo labai įtakus 
Natangų dalyje, 
smūgis kunigaikščiui.

— Jo jaunį sūnų nesenai sugano 
čiai ir dabar jis bijąs del jo gyvybė 
eisiąs prieš ordiną, —

Herkus Mantas 
stengdamasis valdyti 
pyko patsai kad toks 
damas dukters valiai.

— Gal dar bus galinta jį nulenkti., 
palaukęs tarė Symeka; — jeigu tu pa 
nius ir tuo išpirksi jaunąjį Glotiną, jtu 
nis bus tau labai dėkingas ir neatsa 
mos.

Bet šis atsisakymas perdaug 
kų Mantą; jis nebuvo linkęs pra

— Tai atrodytų kad aš be 
veršti, — trumpai atšovė jis. 
Glotinas dar beveik vaikas; už jį 
duoti nei vieno riterio. Ar jis 
laisvių kuriuos galėtų grąžinti ordi 
ti savo sūnų?

— Jie nepakėlė žiemos speigų,
— Tat sūnūs telieka pas riterius, 

niškį taip pat laikė įkaitu ir net 
akis.

— Bet ar nebūtų geriau paleisti tą 
riterį? — spyrėsi Symeka: — Ką jis (čia 
per vasarą? Tau nebus ramu kol jis čia gy\

— Kuriems galams aš turiu paleisti š: 
terį? Kad jis vėl su ginklu išeitų prieš nu

— Susitaikyti su Glotinu, — tarė Sym 
— Ne, jis lieka čia, — nutarė kunigaik

(Bus daugiau)

Jo
Ermlanclijojo
atsisakymas b ii

kI. 
rri Pe 
pu •

>

baigė praneši 
žingsniavo 

pyktį; jis keikė 
silpnas RV

lą. - 
ntsa

(j

Vi

ys

lizino

jo i

as
pats

at.

din

ilmirė.
Jie 

išbadė

-------------- (
J

1 V A I R t A N Y B Ė S
• ' r

YRA ATSITIKIMŲ kad paukščiai neV 
budu nužudo žmones. Štai nesenai vienas 
gon valstijos kalakutų augintojas rengėsi 
dėjęs ant kaladės nukirsti dideliam kala! 
galvą. Paukštis suplasnojo galingais spar 
vienas sparnas išmušė iš ūkininko rankos - 
lą peili ir suvarė jį į krutinę palei širdį, 
įlinkas mirė už kelių minutų. Jeigu tas i 
mingas paukštis ir butų galėjęs sugriebti i 
vo žudytojo rankos peilį apgynimui savo / 
ties nebūtų galėjęs taip dramatiškai žmogi 
žudyti kaip atliko dabar.

Yra buvę ir daugiau atsitikimų kur pi 
čiai netikėtu budu nužudo žmones. Ang 
vieną kartą pradingo iš mokyklos gryžtanti 
gailė ir niekas negalėjo jos rasti. Jos 1 
buvo nusektos tik iki prūdo kur plaukiojo 1 
nas, kurio mergaitė tankiai sustodavo pa 
rėti. Vėliau jos lavonas rastas vandenyje 
kantis. Paaiškėjo kad tas didelis paukšti; 
traukė mergaitę nuo kranto į prūdą ir lail 
vandeniu iki ji prigėrė.

SAPNININKĄ!
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninyl 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvi 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti s 
namuose. \

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Reikalaukit “Dirvoje”

120 Superior Ave. Cleveland,

/ )■
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HIPPODROME

‘All This and
Heaven, Too’

Štai yra filmą kurioje pirmu kar
tu susitinka garsiausi dramatiški 
artistai, Bette Davis ir Charles 
Boyer, tai yra Warner Bros, nauja 
filmą “All This and Heaven, Too”. 
Ji pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Liepos 13.

Ta filmą vaizduoja įvykius kurie 
atsibuvo šimtas metų atgal, bet tie 
artistai labai tinka atvaizdavimui 
tų asmenų kurių roles jie paėmė.

Dalykas einasi apie Prancūzę 
gubernanką, kuriai likimas rodėsi 
skyręs likti senmerge, kuri tampa 
sukuriu Paryžiaus žudystės skan
dalo, del kurio buvo sujudus visa 
Europa šimtas metų atgal, bet ji 
viską .pergyvena iš randa ramybę 
ir laimę Amerikoje.

Prie jų vaidina eilė kitų gerų ar
tistų.

VAKARUŠKOS Lietuvių sa
lėje tęsiasi penktadienio vaka
rais per visą vasarą. Salė vė
si, na o prie to galima gauti 
blynų, žuvies ir kitokių užval- 
gymų, prie šaltų, vėsių gėrimų. 
Klubo nariai lankykit savo klu
bą dažniau. Laimingieji gau
na barčekių kuriuos gali klube 
naudoti per daug vakarų.

Oro Laikotarpio Šposus
Elektriškas Šaldytūvas Gali Atlikti Tulus 

Karšto

POPULIARIŠKI KON
CERTAI PUBLIC 

HALL

Šią savaitę įvyksta du koncertai 
penktadienio ir šeštadienio vaka
rais, Liepos 12 ir 13, kuriuose Cle
veland Sumrųer Orchestra vadovau
jama Hermanno Adler penktadienį 
ir Rudolpho Ringwall šeštadienį, o 
kitą savaitę koncertai bus ketvir
tadienį, penktadienį, ir šešadienį, 
Liepos 18, 19 ir 20, kuriuose solis
tais dalyvaus Beryl Rubinstein ir 
Arthur Loesser, duo-pianistai, ir 
Miriam Berg ir Hruby Broliai.

Massimo Freccia, Havanos, Ku
bos, Orkestro konduktorius, diri- 
guęs koncertus Liepos 18 ir 19, o 
pats Ringwall diriguos Liepos 20 
d. koncertą, kuomet Alice Chali- 
fous, harpistė, bus soliste.

• Leonard Warren, sensacinis nau
jas Metropolitan Operos baritonas 
ir laimėtojas Sherwin Williams au- 
dicijų per radio, bus solistas kon
certe penktadienį, Liepos 19.

Koncertus galima girdėti mokant 
tik po 25c., nes yra 5,000 sėdynių 
už tą populiarę kainą; taipgi kitos 
rezervuotos vietos yra po 50c. 
kone, o apačioje prie stalukų 
tos 75c ir $1.

bal- 
vie-

• AUTOMOBILIŲ nelaimėse 
Clevelande šymet nuo metų 
pradžios jau užmušta 63 asme
nys, arba 13 daugiau negu per 
tiek pat laiko buvo užmušta 
pernai.

DIDELE LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.)

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

C.
1001

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

IŠ TEISMO SALĖS

MEILĖ, PAVYDAS, ŠŪVIS, 
IR... KALĖJIMAS

Šu- 
la-

gy-
as-

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

Jus Nesivadinkit Moky
tojais, Vienas Jusy Mo

kytojas Kristus

e. chichi Jll
|Jp3u elektriškas šaldytuvas 

dcj ų'erus karšto oro šposus 
i

Mrs. Sarah Harding Hunter
3 turi 

šposus kū
jis mielai gali parodyti jeigu 
padrąsinsi”, sako Mrs. Sarah 

in? Hunter, namų ruošos pa- 
čja. prie Eloctric League of Cle- 
?ni| |

■I demonstruoja vieną tų mažų 
p kaip vaizdelyje matome. Iš

■V
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-- riško refrigeratoriaus ji išima 

ido sirupo, kelis šaukštukus 
-L, vanilla aiskrymo, biskį 
r alą, sumaišo paeiliui kaip 
-vardinti, ir iš to visko pada- 

A-į chocolate sodą!
<u elektriškas šaldytuvas taip- 
iioda ledinius šmotus šaldytos 
< ir arbatos, jeigu supilsit at- 
ą kavą ir arbatą j šaldytuvo 
ules ir duosit sušalti.
užlaiko ilgam laikui atlikusius 

o dalykus kuriuos vėliau gali- 
sukombinuoti ir padaryti į vi
ii skanius užkandžius.

pyragaičiai kurie matyt ant

;l(io 

iSlO

atlieka vasaros magiškumą 
stalo atitinkamai pavadinti Refri
gerator Rose rolls, nes šaukštas 
aviečių košelės užkrėsta į vidurį 
pirm jų kepimo.

Priešakyje tų pyragaičių, ant sta
lo matosi želatinos salotas, padary
tas iš atlikusios vištienos, dapjaus- 
tytų virtų bulvių, agurkų, celerių, 
pimento ir mayonnaise.

Elektriškas šaldytuvas pagamins 
skanų švelnų lemon sherbet be jo
kio maišymo, iš tokių ekonomiškij 
dalykų kai 1 puskvortė pieno, 1 1-4 
puodukų cukraus, 1-3 puoduko le- 
mono sulčių ir tarkuotos lemono 
žievės.

Tik sumaišyk cukrų ir lemono 
sultis ir žieves tarkinį, dadėk palen
gva pieną, ir maišyk iki cukrus iš
tirpsta. Lemono mišinį reikia laip
sniškai supilti į pieną, ne kitaip. 
Gerai išmaišius, supilk j lėkštę 
elektriškame šaldytuve, ir leisk su
šalti greitai. Greitas sušaldymas 
yra paslaptis tokio švelnaus pro
dukto.

H. NIEMAN
Service Station

GOODYEAR TIRES, BATTERIES
Certified Lubrication 
COMPLETE LINE 

ACESSORIES 
Dauguma musų kostumerių 

yra Lietuviai. (33)

71st ir Wade Park Ave.

POOL ROOM
Atsilankykit į mano smagų 

POOL ROOM
Stalai atdari 11 ryto iki 12 

Saldus gėrimai, cigarai. 
Dressier Recreation

6315 SUPERIOR AVE.

v.

THE BIG DIPPER
SKANUS SALDUS GĖRIMAI, AISKRYMAS

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

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

7023 Superior Ave. prie Addison.

i

THE THRIFTY WAY TO GO

patir- 
trans- 
matus 
parki-

Taip, jus taipgi nustebins 
šit kiek daug naudojimas viešos 
portacijos sutaupys jums per 
virš važinėjimo automobiliu ir
nimo kaštų. Pavažinėkit gatvekariu 
ar motorkoču kelis sekančius mėne
sius kur tik jums reikia ir pamatysit 
ksiek jums pinigų atliks. Tada turė- 

ekstra pinigų atostogoms ir vasa- 
smagiam pasivažinėjimui.

H. WHITEMAN
RAKTŲ

Padaromi
Pakeičiam 

Aštrinimas 
patarnavimas.

224 High St.

DIRBĖJAS
visoki raktai, 
kombinacijas, 
įrankių ir kt.

(33)
Room 207

MAin 9385.
Viršuje, elevatorium

Albertas Šubertas maždaug 
prieš aštuonis metus vedė žmo
ną ir su ja gražiai gyveno. Bū
damas darbininkas statybinin
kas, nors dirbo tik sezono me
tu, bet, kaip ramus ir taupus 
žmogus, susitaupydavo pinigų 
ir nedarbo metu.

Su savo žmona Šiauliuose iš
gyveno šešis metus. Paskui 
žmonos giminės (ji buvo vie
nos šeimos augintinė) pasikvie
tė juos į Kauną. Ir Kaune 
bertai apie pusantrų metų 
bai gražiai sugyveno.

Bet netikėtai į jų gražų 
venimą įsimaišė pašaliniai
menys. žmona pradėjo savo 
vyro nebeklausyti, dažnai ne
būti namuose. Del to tarp jų 
kilo dažni nesutarimai, kivir
čai ir net muštynės. Gabaus 
žmona pabėgo pas savo gimi
naičius. Tada jų šeimos santy
kiai visai pairo ir jie nutarė 
skirtis. Šubertas pas vipną gi
minaitę pasikvietė savo žmoną 
ateiti pas jį ir galutinai susi
tarti del skyrybų. Ji nėjo, bet 
kvietėsi kad jis pas ją ateitų.

Šubertas su savo draugu nė- 
ėjo pas Bolcienę, kur rado sa
vo žmoną bešluojančią virtuvę. 
Besikalbėdami skyrybų reika
lu, pradėjo kivirčytis, žmona 
puolė jį mušti, o jis, esą, gin
damasis ir norėdamas ją pa- 
gązdinti, griebė brauningą ir 
paleido į ją šūvį. Kulka pa
taikė žmonai į kaktą. Kiek 
pabėgėjus ji virto žemėn ir 
tuoj pat mirė. Šubertas, išsi
gandęs ir susijaudinęs, išbėgo 
laukan ir paleido sau dvi kul
kas, bet nei viena nepataikė. 
Jis tapo suimtas ir pasodintas 
į kalėjimą,

Teisme jis buvo kaltinamas 
už žmogžudystę. Jo gynėjas 
aiškino kad jis žudystę įvyk
dęs ne išanksto sugalvojęs, bet 
susijaudinęs. Pasak parody-| 
mų, prieš šį įvykį jo žmona jį 
pametė, išsinešus visus jo pini-' 
gus ir apie gryžimą nei kalbėti 
nenorėjus. Del šios šelmiškos 
nesantaikos Šubertas pradėjęs 
girtauti, paskiau, neturėdamas 
darbo ir pinigų, kelias dienas 
gyvenęs pusbadžiu, užstatęs 
savo drabužius kad gautų ke
letą litų maistui. Po tokio gy
venimo nuėjęs pas žmoną tar
tis del skyrybų, bin^s tiek su
sijaudinęs kad nesąmoningai, 
jausmo pagautas, esą, norėda
mas moterį tik pagąsdint, grie
bė ginklą ir iššovė.

Šubertui priteista 12 metų 
sunkių darbų kalėjimo.

Liepos 6 d. apsivedė p-lė 
Stella Tamošauskaitė, Stasio 
ir Marcelės Tamošauskų duktė. 
Jos tėvai buvo veiklus darbuo
tojai tveriant Akrone Lietuvių 
šv. Pero parapiją, ir prisidėjo 
gausiai su aukomis Šv. Petro 
bažnyčios statymui. Yra daug 
aukavę Lietuvai atsteigiant 
nepriklausomybę. Visur buvo 
darbštus viešame veikime. Jie 
augina keturis sūnūs ir vieną 
dukterį, kuri dabar apsivedė i 
su Vladu Volčiaku. Vestuvių j 
iškilmėse dalyvavo daug sve-l 
čių, jaunųjų draugai ir ginti-1 
nės. Tvarka vestuvėse buvo 
pavyzdinga. Jaunavedžiams vi- i 
si linkėjo geriausio sugyveni
mo ir visokių laimių.

Iš Chicagos atsilankė 
derienė su savo vyru, 
vo savo tėvo Antano 
laidotuvėse.

Liepos 4 d. G. Rokus su žmo
na, sunum inžinierių Pranu ir 
dukteria, ir S. Jankauskas ato
stogas praleido Cedar Point, O.

Pas S. Tamašauskus ir A. 
Barauskius atsilankė jų švoge-1 
ris Pet. Tamošauskas su žmo
na ir dukteria, iš Detroito.

Taip pat Rožė Barauskienė 
su dukteria ir žentu -atsilankė 
iš Chicagos. Jie dalyvavo ir 
Stellos Tamošauskaitės vestu
vėse.

Iš Philadelphijos lankėsi pas 
savo motiną Barborą Yarušie- 
nę jos sunai Petras ir Pranašų 
Dalyvavo Stellos Tamašaus
kaitės vestuvėse, atlankė kitus 
savo draugus ir pažystamus.

Liepos 6 d. apsivedė Elena 
Grigaitė, Juozo Bukolo poduk- 
rė, Elenos Bukolienės duktė. 
Apsivedė su Tadu Fitzpatrick, 
Airių tautybės. Jaunoji gra
žiai kalba Lietuviškai ir jos 
tėvai turi 
vestuvėse 
čių, kaip 
tataučių. 
tvarka buvo puiki, 
titvių puotos atsilankė ir šv. 
Petro parapijos klebonas Kun. 
Burgeois ir vikaras Kun. B. 
Ivanauskas.

Taip pat vestuvėse dalyva
vo draugai svečiai iš Pitts- 

i burgho, Petras Plačinis su šei- 
1 ma. Visi linkėjo jaunave
džiams laimingo sugyvenimo.

Kalnas.
* * *

Matt: 23:10

aiškiai 
reiškia

Krik-

LA.

P E R R Y’ S

WINE HOUSE
7205 Wade Park Ave. ENd. 9276

HARRY’S
Electrical Service Co.

Washing Machine — Vacuum 
Cleaner ir Radio 

Taisymas
Tūbai ir Reikmenys 

Dykai apskaičiavimas su 
šiuo skelbimu.

Visas darbas garantuojamas.
6919 Wade Park Ave. 

HEnd. 5283 (27)

ANT. DURASEVIČIUS 
1415 E. 61st Street 

gerai ’patyręs 
Kambarių Popieriuotojas 
padarau darbą gerai ir 
pigiai. Kreipkitės reikale 

Telef. ENd. 3107

E. Bei- 
dalyva- 
Sederio

šventas Raštas mus
1 mokina kad tikėjimas
I supratimą Dievo žodžio.
I ščionių tikėjimas yra parem- 
i tas ant Dievo pažadėjimų. Šią
dien nerasime nei vieno pasau
lyje kad tikėtų į savo sutver- 
toją Viešpatį, bet užsitiki šė
tono darbams ir jo pamoks- 

, lams. Vagystė, žmogžudystė, 
išnaudojimas, stabmeldystė — 

I tai šėtono darbai.
Mano brangus draugai, mes 

gerai tą viską sakom. Biblija 
šį reikalą gerai išaiškina. Skai
tykit Biblijoj, 1 Tim. 5, lc. ir 
2 Tim. 3, 1-2 e. šventame raš-

I

daug draugų, taigi 
dalyvavo daug sve- 
Lietuvių taip ir ki- 
Vestuvių iškilmė ir 

Laike ves-

NUŽUDĖ DAKTARĄ. Lie
pos 5 d. atsilankęs užpuolikas 
į Dr. Malcolm D. Miller ofisą, 
vakaro metu, nušovė jį ir pa
bėgo. Daktaras buvo 6.5 me
tu amžiaus. Jo kūnas buvo su
šaudytas keturiomis kulkomis. 
Spėjama kad žudystė padary
ta iš keršto.

švenčių specials
Stiprus Alus $1.65 už case 

(Žemiausia kaina) 
Pasirinkimas iš 60 įvairių rūšių.
Mes atvežam šaltą alį i namu i.
Taipgi visokių-skanių California 
Vynų didžiausias pasirinkimas.

Greitas pristatymas Vestuvėms 
Pokiliams ir visokiam reikalui.

Atdara iki 1:00 vai. ryto.

te teisybės durys atsivėrė prieš 
visus kurie nori surasti tiesą. 
Biblijos mokslą, todėl Dievas 
vadina pasaulį. Taip sako Ap
reiškimas šv. Jono 18:4: Išei
kite iš jos mano žmonės kad 
nepastotumet dalyviai jos nuo
dėmių. Čionai užvadinta Ba- 
belė reiškia visos politiškos 
draugijos ir organizuotos tiky
bos vadinas Babelės. Musų 
Viešpats vadina pas save. — 
Matt. 11: 28-29 e. Taip sako: 
Eikite šian manespi visi jus 
vargingieji ir apsunkinti.

Apsunkinimas reiškia netik
rus pamokslus. Jėzus taip kal
ba: Aš jus atgaivinsiu. Reiš
kia atgaivinti, pažinti Dieviš
kus planus ir mokytis Jėzaus 
pamokslų apie Dievo karalystę.

Šv. Jono E v. 4:14' taip kal
ba: Jėzus sako: Kas to van
dens gers kurį aš jums duosiu 
amžinai netrokš. Vanduo per
statų gyvastis pilnas atsidavi
mo Dievo vadovybei.

Čionai vėl Jėzus kalba į pa
saulį: Šv. Jono Ev. 
jus nenorite pas mane ateiti 
kad gyvastį 
apgailestavo

Skaitykit 
me randasi

Skelbia S.
O.

5:40: Ir
♦ 

turėtumėt. Jėzus 
žmonijos.

šventą Raštą, ja- 
išganymas.
B. S. 1). Cleveland.

W.F.S.K., 1150 E. 76 §t.
(Skelbimas)

FINANSINĖ APYSKAITA
Stovio

LIETUVIU TAUPYMO IR PASKOLOS
DRAUGIJOS

Gale Biznio Birželio 29 d. 1940

TURTAS
Pinigai Raudose ir Bankuose ...................
Pirmo Mortgage Paskolos .......................
Antri Mortgages (Penki po $1.00)...........
Collateral Paskolos ....................................
Real Estate Parduota ant Kontraktų . .. 
Turimas Real Estate ..............................

‘Federal Home Loan Bank Slock ...........
Ofiso Namas (Nuvertintas) ...................
Kitokis Turtas ..........................................

Viso $904,426.14

ATSAKOMYBĖ
Pastovaus Kapitalo Akcijos ..........................
Rezervo Fondas ......................... •.....................
Nepadalinto Pelno Fondas ..............................
Taupymų Sąskaitos (Deposits) .......................
Contingent Pelnas už Parduotą Real Estate... 
Paskolos Paruošiamame Procese .....................
Federal Home Loan Bank Avansai ...............
Skolintojų Avansai Taksams ...........................
Paskirti Akcininkams Dividendai ...................

Viso $904,426.14

THE LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Superior Avenue6712
ALUS Į NAMUS

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

ALBERT MARKS 
Hardware

4520 Superior Ave.

"Koks Pasilengvinimas!
—padliucsuoti nuo tų visų smulkių sąskaitų! Aš at
mokėjau jas visas per Personal Loan iš Society. Da
bar aš atsimokėsiu po dalį tos paskolos kas mėnesį. Kai 
ji bus prašalinta, aš tęsiu taupymą po tiek pat ir turė
siu pinigų šiame Banke!”JOSEPH KODRIC

EVA’SDIDELIS ATIDARYMAS
NAUJO RESTAURANO

į

GEROS RŪŠIES MĖSINĖ IR 
VISOKIŲ GROSERIŲ 

PARDUOTUVĖ

1307 Addison Road

SUPREME 
RESTAURANT 
6930 Superior Ave.

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

Duosiu 107o nuolaidą kas atsi
neš šį skelbimą ir pirks sau vi
sokių reikmenų čionai. (31)

Telef. HE. 3365

mokėti daugiau negu taupymų 
banko ratos?

Tiktai $6 nuo $100 išanksto!

Į-x
DRY CLEANING:::**• 
Senas Drapanas padarom £ 
kaip naujas,. išvalom ir į 

t. šutaisom.
S; Paimam iš namų ir pristatomi 

gatavus atgal,

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telefonas: HEnderson 1919

neirtų 6r J&tūinn#
t o 11 m n c n * k—2 18 4 9



By Jay l)ee

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE.

CRI B BLER'S
dai

and

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

the 
Ball 
Pa.,

IS P O R T S

j CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
X

CLEVELAND

Lietuvių Darželio Nau- 
Piknikas

Lietuvių Kultūrinio D. rže- 
lio Sąjunga rengia diilelj me-, 
tirų pikniką baigimui mokėti 
Darželio įrengimo skolas. Kas I 
mėnuo tos skolos mažėja, ačiū ■ 
įtemptam Clevelandiečių rupi- j 
nimuisi. Tačiau skolų yra ar
ti $1,500, kurios galvą grau
žia. Tas didelis piknikas at- 
sil us sekmadienį. Liepos 21, 
(,'amp by-Heck darže,. Grant 
Blv. prie Lloyd road. įžanga i 
į pikniką 25c., bet atsilankiu
sieji turės progą laimėti daug1 
dovanų, kurių svarbiausi yra 
$15 pinigais. Clevelando ir 
apielinkės Lietuviai prašomi j 
atsilankyti. . Komisija. I

Kazys Steponavičius, iš Chi
cago's, Pirmyn choro vadas, 
su žmona lankėsi Mass, vals
tijoje, Montelloj aplankė savo 

Clevelandą, 
viešėjo pas

J

1

poni Mar- 
i savo gi

liaus 
vy kit

avo be
viešėjo 
, Kar

mines. Po- 
lonienė yra žmona An- 
inelonio, seniau gyve- 

•lande; jis dabar 
turi biznį.

Lietuvos, ir su s 
iš Detroito. Jos 
Kubilltis, Verbylus 
ir kitus savo gi 

ianelo«5“«s ” 
. Ja 
o Clevt
•a goję 
as Joną Tulauską viešėjo 
avogeris Jonas Salakas su 
ia, iš Muskegon, Mich. Ap- 
ė Lietuvių Darželį ir kitas 
aviškas vietas, Clevelan-

Veikėjų Susirinkimas 
Lietuvos Reikalais veiklus 

lankė- 
Sadau- 
Darže-

ATSARGIAU VAŽI
NĖK PO SUTEMOS
.šešiasdešimt 

sų mirtinų 
po sutemai, 
važinėjimas 
no trečdalio 
valandomis; 
vojingai nelaimei yra 
tus dide 
gu dieną. Pergreitas važiavi
mas ir apribotas matymas yra 
priežastys šio padidėjimo nak
tinių nelaimių. Saugumo dė
lei nakties laiku — važinėkit 
lėčiau po sutemai.

Public Relations Bureau 
Cleveland Police Dept.

nuošimčių vi- 
nelaimių atsitinka 

kuomet t ra f i ko 
sumažėja iki vie- 
negu esti dienos 
Jums progos pa

tins kar- 
nakties laiku ne-

DR. F. M. LAIT (Matulai
tis) persikėlė į naują 
7829 Euclid avė., prie I

vietą—
. 79 st

KAIP TAPTI AME 
RIKOS PILIEČIU
Kurie Lietuviai nežino savo 

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

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

JOHN G.POLTER
Lietuvis

Namu Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

iš lauko ir iš vidaus.
Laikas apsirūpint savo nJYio ap- 
taisymo darbu no tik iš vidaus 
bet ir iš lauko. Užsakykit savo 
darbą tuoj kad nereiktų laukt il
gai vasarų. Anmpinu visą na
mų a-ptaisymo darbą, k.t. medžio, 
r ynų, stogų ir visą kitą.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Apžvalga
Pc-ržiurėjus 

tą ir kitus f 
Taupymo ir 
jos, apie ką 
geliui žinoti, 
dalykai:

Per pirmus 
metų paskolų 
rė už $132,000 ant pirmo mort- 
gečio.

BALTIC-AMERICAN
SOCIETY NOTES

finansinį rapor- 
aktus iš Lietuvių 
Paskolos Draugi- 
yra svarbu dau- 
i akį puola šie

6 mėnesius 1940 
šis bankas pada-

Sudedant visas pasko
las bendrai ir išdalinant ant 
kiekvienos išeina nedaugiau 
kaip $2500 vienai paskolai.

Dividendų šėrininkams 
mokėta $1 nuo akcijos, ir 
pozitoriams 3 G — ir dar 
pelno padėti į atsargos ir 
išdalintą fondą 
Viso atsargos 
pelno fondai 
$114,000.00, 
turtą. Iš 
ma spręsti 
Įstaigos stiprų stovį.

1Š- 
de- 

liko 
ne

stambi suma, 
ir neišdalinto 

sudaro suvirs 
neskaitant akcijų 

siu skaitlinių gali- 
Lietuvių bankinės

K \I..\SHNTKOFF IŠSTATĖ SAVO 
PIEŠTUS PORTRETUS 
NEW SHAKERTOWN

8U

LANKĖSI DETROITE
Mare Gužą 

Mrs. Mason, 
palinskas lankėsi Dctroi 
lankė ’ sKv'o gerus draugi: 
pažystamus, Eva Adomaitienę 
P. Bandzienę, ir dalyvavo Ka 
zio ir Julės Juškevičių 25 me 
tų vedybų sukaktuvių apvaik 
ščiojime.

Pas visus turėjo tikrai ma 
lomi priėmimą ir vaišingumą.

šiuomi dėkoja tiems savi 
draugams už priėmimą ir sve 
tingumą.

Kalashnikoff pie- 
tyti parodai Sha- 

Square, kur jie 
ličių laiko.
a Mrs. Robert F. 

Ralph M. , Werthei- 
erine H. Porter ir 

ird Hanthorn.
tikrai puošnus, turtingi 

ir vaizdingi.
Kalashnikoff’o teptu- 

ga vaizdžiai įregistruota au- 
ir labai teisingai charakteri- 
pieštą asmenį.
Kalashnikoff’s Oriental Stu-

Jie 
spnlv.

Dinamiška
ko ji- 
dime, 
zuo įa

dio randasi 11212 Miles avenue, kur 
jis duoda pamokas paišybos patin
gėjusiems studentams ir turi daug 
įvairių piešinių parodai. Jį galima 
pasiekti telefonu Diamond 0266.

The Baltic American Society of 
Washington, D.C. held its last regu- * 
lar meeting of the season on Mon- , 
day, May 27th in the International 
Student House. The Society will 
reconvene in September. A com- | 
mittee was appointed by Dr. Ellis 
Haworth, its president to plan a j 
small group affairs for the sum
mer.

The guest speaker for the occa
sion was Dr. Herbert Wright, pro
fessor of international law at the 
Catholic University of America and 
permanent member of the Latvian- 
American Conciliation Commission 
who has participated in various in
ternational conferences.

Dr. Wright expressed an opinion 
that the exigence of treatries with 
37 nations—including all of the 
belligerent- countries—providing for 
permanent international commissions 
of einciliation to settle disputes is 
‘he best, means of keeping this 
country ou' of the present war.

Signors of such treaties, he said, 
agree not to declare war or begin 
’.ostilitie: until the conciliation com- 
:n:: •ior has submitted its report, 
which woul.i he filed within a year.

The United States might have 
entered the last war against Great 
Britain nearly a year and a half 
before our actual declaration of 
war against Germany, he said. — 
“British violations of United States 
neutrality at that time might have 
turned the balance of governmental 
opinion but for the existence of 
such a treaty with England.” Dr. 
Wright stated.

No treaty calling 
commissions was in 
state of Germany 
the United States 
has signed a treaty 
Reich, he said.

“We hear much 
violations of treaties today, 
for every such violation of 
there are thousands of instances of 
settlement through international 
We seldom hear of these,” 
speaker said.

“The United States places a 
great faith in these commissions, 
judging from' the personnel of each 

” he said, pointing out that 
ashington alone there were 
iber of conciliation members, 

ncluding ■ Finnish Minister Procope 
and the British Ambassador, Lord 
Lothian.

This country has taken a lead
ing role in establishing Concilia
tion Boards, beginning with the 
pioneer work of William Jennings 
Bryan in 1914, the spe ’..er explain
ed.

A 
nish 
the 
the

Among those who were heard in 
the recordings were: Kazys Shim- 
kus in a 1 kankles number; Kazys 
Dūlys, accordion accompanist; Miss 
Helen Pechuk litis, Rose Lucas (now 
Mrs. Baltrušaitis), Miss Elsa Per- 
ala in Finnish songs with kantele 
and several other Finnish perform
ers.

15, ,
room upstairs in the Lithuanian 
at 6835 Superior Ave.

Final plans for the trip to 
second Eastern Division Soft 
touring to be held at DuBois, 
July 20—21 will be made.

The program for the Fall 
Winter season will p-et a going 
over, and all Lithuanians interested 
in bowling are asked to be present.

The Club will form a league, and 
it is important to know, what nite 
the bowlers will want to roll them. 
So bowlers lets hear from you

BE ” ------

The regular monthly meeting of 
the Club will be Monday nite, July 

at 8, in the regular meeting 
...................................... Hall

•s

for conciliation 
effect with the 
then, although 
since the 
with the

of the

AT THIS MEETING!

JUST BITS

now.

FIRST REACTIONS —
The directors of a firm in Africa 

took his native houseboy back to 
Europe with him. The first cold 
morning he was roused by the boy’s 
cries. Rushing upstairs he found 
him in bed. wailing that he was 
on fire inside! But he was very 
cool to the touch. “You haven’t 
got fever.” said his master. “Get 
up!”

“I can't sir. Oh, the fire! Don’t 
you see the smoke coming out of 
my mouth?”

In tropical Africa the boy had 
never seen his breath, and not un
til he was dragged out to the yard 
and saw the horses happily puffing 
smoke from their nostrils was he 
able to overcome his fear.

OFTEN has it been expressed 
that school marks are good criteria 
of a person’s future. In fact, ex
tremists seemed agreed that these 
Zodiac signs held in the absolute. 
So in order to preserve a normal 
level of prestige among my bud
dies, 1 was compelled to do a bit 
of research in order to'refute the 
disturbing arguments which were 
directed at me. At length I found 
some satisfaction in learning that 
not all of the World’s ‘Cream Men’ 
were foretold by prophetic school 
marks. For example, Henrik van 
Loon, eminent Historian, failed, in 
history; and Grammar schools clas
sified Darwin and Rousseau stupid, 
dropping them. Edgar Allen Poe 
and the poet Shelley were prevent
ed from attending finishing school 
by low marks, while Marconi was 
barred from university training be
cause of a high school failure in 
physical science. There! Life is 
worth living once more!

MISS Bertha Kweder’s announce
ment of her family’s residence mu
tation provides this space with at 
least one timely fact. Bertha’s 
parents — with her approval, no 
doubt — havq announced their in
tentions 
home on Noble Road, 
warming 
week 
mates 
but I 
feel!

of moving to their new
The house

will occur in about a 
and close friends and inti- 

have 
can't

been invited. Gosh, 
resist Dripolator cof-

war 
Third

many 
'Yet 

pacts

law. 
the

very

prcrgttftn of recording of Fin- 
and Lithuanian participants in 
national folk festival followed 
talk, t

E.

DIDELĖ PADĖKA
Birželio 30 d. White 

salėje, 623 E. 140 St.,
“shower party”

City 
buvo 

surengta “shower party” An
taninai Zinienei, atsilankė (lik
eriai žmonių, ir buvo sunešta 
jai labai puikių dovanų.

šiuomi mes didžiai dėkojam 
Antaninos giminėms ir visiems 
gėriams draugams ir pažysta
miems ir F. Baranausko gimi
nėms ir artimiems draugams. 
Už tokias gausias dovanas jus 
niekad neužmiršim.

Taipgi ačiū rengėjoms: pp. 
U. Šukienei, A. Kančienei, B. 
Emužienei.

Pasiliekam su didžia pagarba I 
Feliksas ir Antanina J 

Baranauskai.
452 E. 148 Street.1

j •CITIZENS Tax League ra- 
i gina apskričių valdybas mažin
ti savo taksus 1911 metų biu-

1 ždete, kad palengvintų pilie- 
| ciams mokėti federalius taksus 
Išsrlies gynimo.

i

• MIESTE įvedama nauji di- 
I deli elektra varomi gatviniai 
| busai, su šešiais ratais. Jie yra 
i 48 pėdu ilgio, sudyniu turi 58, 
gali vežti apie 129 keleivių. Jie 

‘veikia ant Hough avenue.

ATEIVIŲ registracijos 
kalu telpa straipsnis ant 
pusi. Paskaitykit jį.

rei-
2-ro

Namuose Užsimušė
Nelaimės namuose Clevelan- 

de buvo prięžastimi 107 mirčių 
pirmu 6 mėnesių bėgiu šiais 
metais. Svarbiausios nelaimių 
priežastys namuose buvo per 
nupuolimus. Apsideginimai bu
vo antra didžiausia mirčių prie
žastis. Virtuvėse įvyko nelai
mių daugiau negu kuriuose ki- 

I tuose kambariuose namuose.
»■■■■■■—■ - ... ...

104
l

PARSIDUODA NAMAS
5 maži kambariai, arti nau

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

K. STONIS
RESTAURANT

Importuota Degtinė

Formal Cleaners Ine.
Vyriškų 

Moterišku
R U B Ų

Taisymas 
Valymas

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

ILLUSTRATI VE A N ECDOTES
Pullman passenger to the porter: 

“Tell me, what is the average tip 
you get from a passenger on this 
run?”

“One dollar, suh,” was the reply. 
The traveler handed over the dol
lar bill, and the porter immediately 
burst into voluble hanks. “Suh,” 
he said, 
who has 
age.”

voluble hanks.
“you are the first man 

ever come up to my aver-

Correspondence
Course

at the Citadel, famous 
(S.C.) miliary college, 
a novel time-killer re- 

They mailed a batch of

glories of Tin Pan

GREITAS
PATARNAVIMAS 

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

Telefonuokit
HEnderson 3050

J. Bindokas ir Sunai, Sav. 
1194 East 791 h Street

Lietuvių Darželio

Visi Clevelandiečiai ir apylinkių Lietuviai prašomi atsilankyti. Piknike bus DOVANOS: 
$16 pinigais, tonas Anglies; didelis Kumpis ir keliolika kitų dovanų. Gera muzika šokiams'.

Camp By-Heck
Įžanga 25c. Vaikams dykai. Pradžia 1 vai. Prie Grant Blvd, ir Lloyd Road

6824 Superior Ave.

of musical forms, the 
chorus, has a unit or seq^ 
eight measures called a then 
theme can consist of two 
tical phrases of four niea 
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Freshmen 
Charleston 
thought up 
cently. 
postcards to eastern colleges for 
girls, addressed to 
box numbers they 
and sat back to 
happen. Replies 
in from Vassar, 
ton, Sweet Briar 
win colleges.

One freshman s 
his box, Nb. 408, wondering if it 
contained a reply from No. 408 at 
Sweet Briar, to whom he had writ
ten:

Dear Box 408: I was wondering 
what the holder of my box number 
at Sweet Briar looks like. As for 
me, I am tall, dark, and drive a 
Ford V-8. I am a freshman, 
do you like? Where are you 
and what class are you in?

There was a repply in the 
and it read:

I am tall, too, and not so 
as I once was. My ‘hair is- white 
and I drive a Buick. I was a fresh
man in 1896. Maybe you will get 
to Sweet Briar in your Ford V-8 
some day. If so, come in and see 
me.

The letter was signed “Dr. Meta 
Glass.” She is the president of 
Sweet Briar and half-sister of Car
ter Glass, senior United States 
Senator from Virginia.

the same letter- 
themselves had, 

see what would 
started rolling 

Skidmore, Whea- 
and Mary Bald-

sauntered up to

What 
from

box,

thin

ANT RENDOS
G kambarių namas, furna- 
sas, visi patogumai, gara- 
žius. 866 E. 129 St., prie 
Superior Thru karo. Krei
ptis j: Jonas Brazauskas: 

17909 Maplecliffe Rd.

THE KRAMER & REICH CO’S

Didis Išpadavimas
Delei užsitęsusio pavasario ir vasaros, dabar 
visos vyriškos dėvėjimo reikmenys pas mus 
atiduodamos už žymiai papigintas kainas!

Maudymosi Kelnaitės
Vyrams ir vaikinams

VYRŲ1IR VAIKINŲ 1.50
ŠIAUDINĖS .... vertės

SKRYBĖLĖS
visokių pavidalų 97c.
$1.95 vertės Skrybėlės 1,39
Vyrams 2 šm. Sanforizuoti

SLACK SIUTAI 2.99
$3.95 vertės

VAIKŲ PLAY SIUTAI 48c 
mieros 4 iki 8

MOTERIŠKI SLIPOVER
SVETERIAI ............ 39c

vėliausių spalvų ir 
mierų. Nupiginta

VYRAMS Sport
Marškiniai

Balti ir margi 2

VAIKAMS Kaynee 
Novelty

už

89c
ir

1.19
89c
$1.75

79c

SPORT Marškiniai
vertės 2 už $1.50

l.oo

TN\7 TZ A I Eagle Stamps su kožnu pirkiniu 
‘ 1Y/11 už ją centų ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Avenue

HAVE the
Alley ever appealed to your crea
tive -urge? Did you ever feel in
clined to publish unpopular ditty? 
Sure it’s practically impossible to 
publish an unsolicited manuscript. 
But still with the powerful influence 
of several “pink ladies” you might 
succeed. At least there’s no harm 
trying; so here’s the trick in one 
easy lesson:

First, acquaint yourself with the 
pitch and position of the notes in 
the treble and bass clefs, and re
view note time and measures. Next 
select time of your composition 
(you will find that waltzes are still 
in the minority as popular selec
tions). Now you’re all see for the 
balance form. Almost every pub
lisher or band leader insists that 
your chorus shall have exactly 
thirty-two measures of music since 
it is a definite aid to timing on 
the radio. The most conventional

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas 

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

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

Kreipkitės:

14602 THAMES AVE.
Telef: MUlberry 0744

231 EAST 156 
(Netoli Euclid B

ALUS — DI 
UŽKAND.

ŠOKIAI IR GER 
Penktadienio ir šešta

J. Verbyla ir
savinir.’r

Musų naujai įrenytoj piij 
rūšies Grosen č ‘ 
šokių maisto 
mažintomis ka

k gausit] 
reiki neini I 
tomis. I

S FOOMILLER’ 
store: 

5333 Superior en

F. BARAN.- jsm
Siuvėjas

SIUVA, TAISO IR VA 
RUBUS.

Paima iš namų ir prist;
452 East 1.4S Sired 

Telef. KEn. 5208

ENSIGN TIRE
SERVICE

USINEW — REBUILT
Vulcanizing and Re-Groiil 
SPECIAL — DVI TIRES

600x16 tiktai už $3.90
AL KOVACH, Mgr.

6305 Superior Ave.
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Lietuviška Didele Išdirbyste
-40Langams užtraukti Blindy (Shades)

VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI

SAVO LANGUS SU
= Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina-

STATE WINDOW SHADES 
= HEnd. 2119 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sa 
jllllllllllli|||||||IIIIHI!ll!llllllli;iniill||||||||!lll!ll|]I]|lini|||||||HII!lllllllllllll

P. J. KERSIS
| 809 Society for Savings Bldg.
I Telefonas: Ofiso M Ain 1773 Namų KEnmore 4740-W

f Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki 
X tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnaviffl 
A įvairies apdraudos-insurance reikaluose.
£ Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirm 
X mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip 
X kites į mane telefonu arba asmeniškai.
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Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
HEnderson 9296522 Superior Ave.

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuvė

6307-11 Superior Ave. ENdicott 231
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKA!

Savininkas Vedėjas
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