
Entered as Seccnd-Class matter Decem- 
ber Gth, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

No. 29

DIRVA (THE FIELD) 
LITHUANIAN WEEKLY

Published every Friday in Cleveland by the 

Ohio Lithuanian Publishing Co. 
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

MANAGING EDITOR—K. S. KARPIUS

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the Statė and 20,000 in Cleveland

DIRVA (THE FIELD) 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Išleidžia Penktadieniais Clevelande 

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė 
Metinė Prenumerata:

Suvienytose Valstijose -------------- * $2.00
Kanadoje ir Meksikoje------------  $2.50
Lietuvoje ir kitose šalyse------------ $3.00

DIRVA
6820 Superior Avė. Cleveland, Ohio

KAINA 5c. CLEVELAND, OHIO LIEPOS-JULY 19, 1940 25-ti Metai (25th Year)

IR DARBININKŲ ŽINIOS

ŽUVO 63 DARBI
NINKAI

Sonman, Pa.— Liepos 16 
d., iš kasyklos po sprogimo 
išimta 63 lavonai darbinin
kų užmuštu sprogime Kop- 
pers Coal Co. kasykloje 
pora dienų atgal.
' Ši tragedija yra didžiau
sia Pennsylvanijos kasyk
lose bėgyje praeitų 12 me
tų.

.Prie kasyklos viešpatau
ja liūdnas vaizdas, kur žu
vusių darbininkų šeimų na
riai susirinkę laukia savų
jų žuvusių kūnų....

KARO Departame n t a s 
padavė užsakymus gaminti 
S. V. kariuomenei lėktuvų 
$150,000,000 vertės.

AMERIKOS ginklavimo 
reikalams plieno užsaky
mai jau pradedama paduo
ti. Šiomis dienomis paduo
ta užsakymas ant 49,000 
tonų statybinio plieno. Di
duma naujo biznio plieno 
išdirby stėms bus sunkie
siems reikalams. Tie Užsa
kymai didės nuolat labiau 
plečiant šalies gynimo pro
gramą.

Plieno dirbtuvėse darbai 
pakilo iki 86 nuoš. norma- 
lio.

ŠIOS VASAROS bėgiu 
žymiai pakilo visoje šalyje 
statyba, vieša ir privatinė. 
Ęas savaitę naujų staty
bos kontraktų pagamina
ma po 90 milijonų dolarių 
ir daugiau.

NEW YORKE streikuo
ja tūkstančiai rubsiuvių, 
laukdami naujų sutarčių su 
siuvyklomis.

STREIKAS. Bay City, 
Mich. — Sustreikavo apie 
300 CIO. narių Industrial 
Brown , Hoist Corp. darbi
ninkų dirbančių sunkiąsias 
geležinkelių reikmenis.

IDAHO valstijon iš Ka
nados persimetė girios gai
sras, kurio gesinti sutrau
kta apie 10,000 vyrų. Ug
nis pralipto 200 mylių 
frontu. Gaisrai kyla nuo 
žaibo kuris būna be lie
taus.

AVALŲ industrija pasi
rengus didelei darbymetei 
ir prireikus sako gali pa
gaminti 700,000,000 porų 
avalų metuose, jeigu karo 
reikalams bus pareikalau
ta. Viena Amerikoniška 
avalų firma gamina 3,250,- 

" 000 porų kariškų batų Ita
lijos armijai.

TARP ITALŲ ir Britų 
karo laivų ir lėktuvų eina 
smarkus mūšiai Afrikoj ir 
Viduržemio juroje. Italai 
prarado du sumbarinus, o 
giliau Afrikoje Italai sako 
paėmę kelis Britų valdo
mus punktus.

EKSTRA!

Yra galimybe kad įsisteigs Lietuvos laikina 
Vyriausybė kur nors užsienyje, vedimui diplo
matiškos kovos už Lietuvos Nepriklausomybės 
atgavimą. Visa laisvoji musų Tautos dalis gy
venanti plačiuose užsieniuose privalo būti pasi
rengus tai Vyriausybei pagalbą teikti.

RINKIMAMS LEISTI TIK SOVIETŲ PA- 
RINKTI KANDIDATAI

KAUNAS, Liepos 16. — Rinkimai visoje Lietuvoje 
praėjo nepaprastu entuziazmu, balsavo 95-100 nuošim
čių. Kraštas dideliu susidomėjimu laukia seimo susirin
kimo. Spauda pilna įvairiausių sumanymų krašto ge
rovei atstatyti. Kauno įmonių darbininkai renkasi ta
rybas. Gyvenimas Lietuvoje eina normaliausia. Visko 
apstu. Kelinta diena gražiai palyja, derlius pagerėjo. 
Gausiai plaukia aukos liaudies kultūros fondui.. Lietu
von atvyko koncertuoti žymiausios Sovietų artistų pa
miegos.

NUO REDAKCIJOS: Sulyg šių žinių, Lietuvoje užviešpa
tavo tikras “žemiškus rojus”, nieko netrūksta, nors per rugia
pjūtę lyja, ir tai sovietiška tvarka derlius gali pagerėti....

Užslepiama ta<'b'-v kad tie “nepaprastu entuziazmu” rinki 
mai, kuriuose “balsavo 95-100 nuošimčių”, pravesta varu, gin
klo ar grasinimų pagalba; kad tas “seimas”, išrinktas daugiau
sia iš politiškų kalinių, visokių komunistų rėksnių, Maskvos, 
padiktavimu, “prašo’’ Stalino “priimti” Lietuvą 13-ta Sovietų 
Respublika. Jokių kitų pažiūrų kandidatų nebuvo prileista rin
kimuose, buvo gatavai paduoti sąrašai ir už juos žmonės turėjo 
balsuoti, norėjo ar ne. Niekur niekad be prievartos žmonės su 
džiaugsmu, šokinėdami ir dainuodami, per baisų lietų, kokis bu
vo šiais rinkimas, nebėgo balsuoti, kaip praneša darė dabar. .. .

Lietuva apgulta 200,000 Azijatų kariuomenės, kuriuos va
dovauja tik keli tikri Rusai viršininkai; 2000 tankų nustatyta 
visuose Lietuvos punktuose pravesti “Lietuvos liaudies valiai”.

Šio komunistiško “seimo” skubiausia užduotis yra pravesti 
tarimą prijungti Lietuvą prie Maskvos Sovietų oficialiai, nes 
jau ir dabar jokio skirtumo sienų nei ploto nėra, Sovietų šnipai 
ir artistai ir komisarai važinėja ir veikia Lietuvoje kaip savo 
žemėje.

ITALIJA siunčia darbi
ninkus į Vokietijos dirbtu
ves. Pačių Vokiečių sto- 
kuoja, visi vyrai pašaukti 
į karo tarnybą. Kitų šalių 
imtinius stato dirbti ukė- 
se, dirbtuvėse jais nepasiti
ki.

TREČIA partija gali iš
kilti ir šio meto prezidento 
rinkimams. Trečią partiją 
gali sudaryt Townsend pla
no siūlytojai, susidėję iš
vien su darbo organizacijo
mis.

•.y.v?.*?:

žemaitis su- atolu į kluoną,Vasaros vaizdas Lietuvoje: Žemaitijos laukuose ganosi žemaičio ūkininko veislinės avys, 
i

SUV. VALSTIJŲ At
stovų Rūmų militarių rei
kalų komisija siūlo kad ši 
šalis įgytų karo lėktuvų 
stotims vietas Nova Škoti
joje ir- Bermudoje.

PRANCŪZŲ vyriausybė 
šiomis dienomis sugryš iš 
Vinchy į Paryžių, Vokiečių 
karo vadovybės leidimu. 
Nazių kariuomenės bus iš 
Paryžiaus ištrauktos.

Prancūzijos valdžios gal
va yra Maršalas Petain, 84 
m. amžiaus senukas.

SAKO HITLERIS 
SIŪLO TAIKĄ

Londonas, Liepos 17. — 
Eina žinios kad Vokiečiai- 
Italai siūlo Britanijai tai
kytis, o negavę pritarimo 
kalbėti apie taiką ruošiasi 
pulti Britų salas visu bai
sumu. Šis siųlymas esąs 
paskutinis prieš Hitlerio 
pasikėsinimą pulti Angliją. 
Tas puolimas spėjama pra
sidės Liepos 19 d.

Vokiečiai visi paruošti 
ir laukia Anglijos užpuoli
mo pradžios tikslu Brita
niją sutriuškinti.

Šis Britų užpuolimas bu
siąs paskutinis naujo di
džiojo Europos karo ak
tas. Italai laikys Britų ka
ro laivus užimtus Vidurže
mio juroje ir orlaivius toli 
nuo namų, o Vokiečiai už
puls iš Šiaurės juros, At- 
lanti'ko, ir per Kanalą.

Ęritanija, sako Italų lai
kraštis, turės pasirint tarp 
nusilenkimo naujai Euro
pos jiegai ir pernešimo di
džiausio ir žiai riausio už
puolimo. . . cj s

Hitleris siūląs Anglijai 
tartis sutaikyti Europos 
kontinento reikalus; grą
žinti Vokiečiams pereitam 
kare atimtas salas; ekono
miškai atgaivinti Europą.

Churchill pareiškė kad 
Britanija yra gatava prie
šą pasitikti.

PRANCŪZIJOJE Liepos 
14 diena šymet paminėta 
su ašaromis. Tai yra di
džiosios Prancūzų revoliu
cijos diena, Bastilijos iš- 
griovimo šventė. Bet da
bar Prancūzija po Vokie
čio jungu.

Bastilija, garsus Pary
žiaus kalėjimas, buvo iš
griauta Liepos 14, 1789 m. 
ir paleista politiški kali
niai. Jie tada užvaldė šalį 
ir pravedė komunistišką 
terorą visoje šalyje.

Iš BRITANIJOS atvež
ta Amerikon dar $52,000,- 
000 vertės aukso.

PRANCŪZIJOJE atlie
kama visuotini areštavimai 
politiškų neištikimų asme
nų. Areštuota apie 2,000 
žmonių.

ROOSEVELT VĖL NOMINUOTAS
CHICAGO, Liepos 18. — Prez. Roosevelt vakar ta

po nominuotas trečiam terminui Demokratų partijos 
kandidatu į S. V. Prezidentus. Pastangos sulaikyti tre
čio termino nominacijas nepavyko.

Demokratai nutarė griežtai laikytis nesikišimo j ki
tų šalių karus, išskyrus jeigu reiktų kariauti Amerikos 
ir jos kolonijų gynimui.

Nutarė nesiųsti kariuomenių, laivyno nei lėktuvų 
kovoti už svetimus reikalus.

& * &

MADRIDAS, Liepos 17. — Ispanijos vyriausybė pa
kėlė reikalavimą atgauti iš Britanijos Gibraltarą, kal
nuotą plotą Ispanijos pietinėje dalyje prie Viduržemio 
juros, kurį valdo Anglija nuo 1704 metų.

AMERKA SULAIKĖ LIETUVOS IR KITŲ ŠA
LIŲ KREDITUS NUO PATEKIMO 

SOVIETŲ VYRIAUSYBEI

Washington, D. C., Liepos 16. — Po Lietuvos rinki
mų, kurie buvo įvykdymas Sovietų padiktuotos valios 
Lietuvą prijungti prie Maskvos, ir kartu Latviją ir Es
tiją, Suv. Valstijų vyriausybė ėmėsi žygio “užšaldyti” 
tų šalių iki šiol esančius Amerikoje kreditus. Tai yra 
Suv. Valstijų vyriausybės įrodymas jog nepripažins tų 
kurie užgrobė Lietuvą ir jos kaimynes ir neperleis jo
kiai naujai įsisteigusiai valdžiai senosios valdžios kre
ditų.

Kaip Vokiečių užrobimą Belgijos, Holandijos, Da
nijos, Prancūzijos ir Norvegijos Amerika palaiko užgro
bimu prieš jų valią, taip ir Sovietų Rusijos užgrovimą 
Baltijos šalių palaiko patekimu užgrobikams, todėl jų 
pinigų naujiems valdovams neduos.

Lietuva turi Amerikoje kreditu $270,000; Latvija 
$400,000.; Estija $320,000.

PADUODA KARO 
UŽSAKYMUS

Washington, Liepos 16. 
Prez. Roosevelt paskelbė 
jog pastaro mėnesio laiku 
jau išduota kontraktais už
sakymai kariuomenės ir 
laivyno ginklavimo reik
menų už $1,661,891,494.

Tai yra pirmas viešas 
pareiškimas kiek jau pada
ryta pirmynžangos šalies 
ginklavimo atžvilgiu.

KONGRESAS sutiko di
dinti Suv. Valstijų karo 
laivyną ir tam tikslui ski
ria $4,610,000,000. Bus iš
statyta viso apie 200 karo 
laivų. ,

ISPANIJA nutraukė di
plomatiškus ryšius su Pie
tų Amerikos respublika Či
le, dėl ginčų paėjusių dar 
nuo Ispanų naminio karo.

MIRĖ DIDŽIAUSIAS 
ŽMOGUS

Manistee, Mich. — Čia 
mirė nuo mažo kojos sužei
dimo aukščiausias pasau
lyje žmogus, Robert Wad- 
low, 22 m. amžiaus, kuris 
buvo 8 pėdų ir 9 colių au
kščio, svėrė 490 svarų.

BRITANIJA paėmė ka
riuomenėn dar 300,000 vy
rų, tokiu budu savo karo 
jiegas padidino iki 3,300,- 
000 vyrų. Paimti vyrai iki 
32 metų amžiaus.

MEKSIKOS preziden t o 
rinkimus laimėjo Gen. Ma- 
nuel Avila Camacho, gau
damas 2,135,625 balsus.

EUROPOJE derlius šią 
vasarą bus apie 140,000,- 
000 bušelių mažesnis ne
gu buvo pernai. Numato
ma šymet turėti 1,360,000,- 
000 bušelių kviečių.

IS LIETUVOS
(ELTOS ŽINIOS)

PRIVISO VALKATŲ. De
beikių, Anykščių, . Troškūnų, 
Skiemonių,- Aluntos ir Kurklių 
apielinkėse ūkininkai ėmė nu
siskųsti kad pavasariui atši
lus juos užplūdo kokie tai val
katos, pasivadinę Vilniaus pa
bėgėliais, j iešką darbo, bet ti
krenybėje dirbti nenorėję, tik 
prašę paaukoti kaip skurdžiai 
gyvenantiems.

•
KERŠTO AUKA. Šiauliuo

se į pašto įstaigą atvyko pil. 
Paškauskas tikslu atkeršyti 
pašto valdininkui. Inėjęs iš
sitraukė iš kišeniaus akmenį ir 
smogė Dobrovolskiui i galvą. 
Užpuolikas tapo sugautas. Su
žeistasis su permuštu kiaušu 
sunkioje padėtyje paimtas li
goninėn.

•
PANEVĖŽIO gyventojai su

laukė naujo Nevėžio. • Iškas
ta nauja, daug tiesesnė vaga 
ir išaukštinti jo krantai. Ki
toje pusėje ruošta statyti se
nai laukiamas sporto stadio
nas, bet ar to dabar sulauks 
reikia abejoti.

LIETUVIŲ Rašytojų Drau
gija, kuri iki šiol veikė Kaune, 
persikelia į Vilnių.

•
VILNIUJE Gegužės 11 d. 

buvo nužudytas vyresnysis 
policininkas Ignas Blažys. Ta
po sulaikytas nužiūrėtas kal
tininkas, bet jo pavardė ne
skelbta iki nebus surasta dau
giau jo bendrininkų. Matomai 
tame darbe buvo įvelti kiti ke
li niekadėjai.

•
KUR DINGO EŽERAS? Im

brado vai., Zarasų ap., apie du 
kilometrai nuo Kovališkių ma
lūno, prie Smėgiškių k., buvo 
nemažas Gulbinkos ežeras. Ke
li metai atgal gyventojai pa
stebėjo kad pradėjo mažėti 
ežero vanduo. Ežere išnyko 
žuvys. Pereitais metais eže
ras buvo visai sausas. Gyven
tojai pasakoja, ežeras buvo 
kelių hektarų didumo ir gana 
gilus. Dabar tik vandens iš
skalautos pakrantės liudija 
kad čia butą ežero.

•
PRO ŠIAULIUS pat* Birže

lio pradžioje praūžė smarki 
audra su ledais. Nuostolių pa
daryta, kaip paaiškėjo, už ko
kį 100,000 litų. Stipriausia au
dra siautė Gubernijos laukais, 
per Vijolių' kaimą, šapnagius, 
Ginkunus ir Vinkšnėnų km. 
Tose vietose, iškritę ledai buvo 
net balandžio kiaušinio didu
mo. Audra palietė 66 ukius, 
kuriuose sunaikinta 167 ha ru
gių, 66 ha kviečių, 86 ha va
sarojaus, 55 ha dobilų ir 23 
ha cukrinių runkelių.

•
• LIETUVOJE, įvairiuose a- 

matuose dirba per 70,000 žmo
nių. 1939 metais Lietuvoje 
buvo 13,611 amatų įmonių — 
kaip tai rūbų siuvimo, batų, 
mėsininkų, kepėjų, kalvių ir 
kitokių. Vilniuje pereitų me
tų pabaigoje buvo 4,177 amatų 
įmonių.



DIRVA

PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

HEINZ PRIIMS ANG
LIJOS VAIKUS

H. J. Heinz Co. prezidentas 
Howard Heinz praneša kad jų 
kompanija užkvietė visus savo 
firmos darbininkų ir tarnauto
jų veikus iš Anglijos į Kana
dą ir Suv. Valstijas, pašalini
mui jų iš pavojų kokie gresia 
jeigu Vokiečiai pradėtų savo 
žiaurų Britų salų puolimą.

Tuos vaikus maitins ir glo
bos Heinz kompanija per visą' 
karo laiką ir net apmokės jų 
kelionės kaštus.

Sulyg sutarties jau dabar 
yra nuskirta ir išduota leidi
mai įvažiavimui 13,000 Angli
jos vaikų į Suv. Valstijas, bet 
jie negali taip greitai atvykti, 
nes Anglija pati turi parūpin
ti jų atvežimą. Iki Rugpjūčio 
1 d. turėtų būti tie 13,000 vai
kų atvežti.

Heinz Co. darbininkų vaikai 
bus paskirstyti po čionaitinių 
tos kompanijos darbininkų na
mus.

Neleidžia Lankyti Karo 
Darbų Skyrių

Pittsburgho dirbtuvės kurio
se dirbo Suv. Valstijų gynimo 
reikmenis uždraudė lankytojų 
įleidimą. Kur pirmiau leisda
vo publiką lankytis apžiūrėti 
dirbtuves ar jų skyrius, dabar 
jau svečių inėjimas uždrausta.

Kurios dirbtuvės dar priima 
lankytojus, tose svečiai apve
dami nuošaliai tų departmentų 

‘kuriuose dirbama karo reikme
nys ir tų skyrių lankytojai ne
mato.

SCRANTON, PA.

TRAGEDIJA LIETUVIŲ 
ŠEIMOJE

Lucija Petronienė, našlė, lai
kė kaip įnamį Vincą Alešaus- 
ką, apie 50 m. amžiaus vyrą. 
Jis visą laiką labai girtuokliau
davo. Štai jis girtas būdamas 
Liepos 2 d. vakare susibarė su 
Petroniene, ir užpuolęs peiliu 
ją subadė: peilį įkišo giliai į 
žarnas, po ko pats mėgino pa
sipjauti. Petronienės riksmą 
išgirdo kaimynai ir atbėgę pa
šaukė policiją ir abu juos nu
vežė į miesto ligoninę. Petro
nienė po keturių dienų kančių, 
Liepos 5 d. mirė. Alešauskas 
veikiausia pasveiks. Policija 
jį saugoja ir kaip tik pasveiks 
bus teisiamas už žudystę.

Velionė paliko du sūnūs: An
taną ir Juozą, abu vedę. - V.

OHIO
Smulkios Žinios

RAŠYKIT DIRVAI
ŽINUTES

Komunistai/ Per šluo
jami už Klastavimą
Vakarinės Pennsylva n i j o s 

komunistų vadai pradėjo pasi
duoti valdžios agentams sąry
šyje su įtarimais kad jie pla
tino klastingas peticijas gavi
mui komunistų kandidatams 
parašų. Iš 43 įtartų asmenų 
patys jau pasidavė apie pora 
desėtkų. Pirm to keliolika bu
vo areštuoti, taigi kiti pradėjo 
pasiduoti patys.

Byla prieš juos iškelta ael 
to . kad jie rinkdami parašus 
komunistų kandidatams, kaip 
daugybė liudininkų įrodė, ne
sakė kam tie parašai renkami, 
bet darė visokius klastingus 
viliojimus pasirašyti.

MAYORAS Scully rekomen
davo Pittsbuhgro miestui mili
jono dol. programą pertvar
kymui policijos ir ugniagesy- 
bos sistemos mieste. Tai yra 
didelių pinigų reikalavimas ir 
bus reikalinga naujų taksų.

ŽIURKĖS NUJAUČIA 
KAS SVEIKA

Johns Hopkins Ligoninės ty
rinėtojai patyrė kad žiurkės 
turi tam tikrą įgimtą būdą pa
sirinkt arba pataikyt sau mai
stą sulyg reikalo arba sulyg to 
kas joms kenkia. Paveizdan, 
žiurkės kurioms išpjauta ad- 
renalės gilės (glands) pradėjo 
ėsti daugiau druskos, kuri pa
laiko jas gyvas.

Kitoms alkanoms žiurkėms 
buvo paduota pasirinkti gerti 
tyrą vandenį ir vandenį kuria
me buvo iki 7 nuoš. alkoholio, 
ir jos pradėjo lakti vandenį su 
alkoholiu. Mokslininkai tikri
na jog tas yra įrodymas kad 
alkoholis turi maistingumo.

NEUŽMIRŠKIT 3p
Siųsdami Dirvos Redakcijai. 

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

Liepos 8 d. mirė Antanas 
Smolukas, 49 m. amžiaus; iš 
Lietuvos paėjo nuo Druskiniu-7 
kų. Liko žmona, Jie va, dvi 
užaugusios dukterys, Marė ir 
Mollie, brolis Juozas Vander- 
grift, Pa., ir du broliai Lietu
voje. Amerikoje velionis iš
gyveno 28 metus, Akrone 21 
metus. Palaidotas Liepos 11 
d. Mt. Peace kapinėse, daly
vaujant daugeliui palydovų, jo 
giminių ir draugų. Laidotuvė
se pasitarnavo laidotuvių di
rektorius Kucko.

Ilsėkis ramiai šioje išeivijos 
šalyje.

Veiklus Lietuvybės darbuo
tojas, Balys Yarašius, su savo 
žmona, dviem sunais ir dukte
ria automobiliu lankėsi Maha
noy City, Pa., pas savo dėdę ir 
pusbrolį Kazį ir Petrą Trasmi- 
nus. Vaišes turėjo geras, ir 
visi parsivežė daug įspūdžių iš 
to miesto. Matė kietos, anglies 
kasyklas, aukštus kalnus ir 
tą seną Lietuvių koloniją.

B. Yarašius prieš 28 metus 
gyveno Mahanoy City, pas sa
vo dėdę, kur ir iš Lietuvos at
važiavo. Ten dirbo porą me
tų. Taigi dabar, po tokio ilgo 
laiko nesimatymo, nuvyko ap
lankyti savo dėdę ir kitus; iš 
buvusių draugui kiti jau mirę, 
ir šiaip žymių permainų įvykę. 
Sako, Lietuviai ten nenusimi
nę su nedarbu, vieni dirba 
kompanijų kasyklose, kiti pa
tys ant savęs kasa anglį ir už
darbiauja. Kelionėje padarė 
apie 1000 mailių, viskas sekėsi 
laimingai.

J. Ramoška, G. Gaškienė ir 
J. Papeika lankėsi Chicagoje, 
dalyvavo delegatais nuo vieti
nių kuopų SLA. seime; ta pro
ga atlankė savo draugus. Po
ni Gaškienė seimą atlikus da
lyvavo ir savo giminietės ves
tuvėse.

Pereitame Dirvos nr. prane
šime įvyko zeceriška klaida: 
aprašyme apie vestuves turėjo 
būti Elena Gribaitė, ne Grigai
tė. Jaunavedžiai “medaus die
nas” praleido atlankydami Nia
gara Falls, Washington, New 
York ir pasiekė Indiana vals
tiją.

S. Apšegienė su savo drau
gėmis lankėsi Washington, D. 
C.

A. Palionis su .žmona lankė
si Ravennoj, pas P. Martinkų 
jo farmoje.

Jonas Kičas ir M. Ružins- 
kienė lankėsi Clevelande pas 
Kičą ir A. Ružinskus.

Akrono priemiestyj Barber- 
ton, buvo sustreikavę Babcock 
kompanijos darbininkai, rei
kalaudami daugiau mokesties 
ir kitų pagerinimų. Streikas 
tesėsi tik tris dienas, kompa
nija sutiko pakelti mokestį ir 
pasirašė su unija sutartį. Ten 
dirba ir Lietuvių. Kalnas. 
^MARGUTIS”

Skaitykit “Marguti”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu į mėnesį. Kaina metams 
$2.00,. Prisiųs.kit 19c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
meri pamatymui. Antrašas:

‘‘M A R G U T I S”
6812 So. Western Avė. 

Chicago, I1L

Dėl padėties kokia šiomis 
dienomis Lietuvoje ištiko, kai 
tenai musų tautinį gyveni
mą paslėgė raudonasis tero
ras, reikalinga mums labiau ir 
daugiau darbuotis Amerikoje.

Visų Dirvos korespondentų 
ir šiaip rašinėti mėgstančių 
skaitytojų prašome rašyti Dir
vai tankiau korespondencijų 
iš savo kolonijos Lietuvių ju
dėjimo, draugijų, klubų, kuo
pų ir žmonių veikimo. Tuo 
palaikysim gyvu savo gyveni
mą išeivijoje, Lietuviai labiau 
vienas su kitu rišis, žinos apie 
vieni kitų judėjimą, nuo to pa
siskatins ir kiti dirbti.

Mes savo Lietuvišką gyveni
mą stiprinkime čionai, kad lai
kui atėjus galėtume būti pa
siruošę pagelbėti musų Tėvy
nei.

Laikraščiui žineles rašinėti 
lenga: taip kaip savo draugui 
laišką rašydami, apsakykit kas 
jūsų kolonijoje tarp Lietuvių 
dedasi: kas vedasi, kad krikš
tijamas, kas mirė, kas kokį 
žymesnį darbą dirba, kas tu
ri valdišką vietą, kokia drau
gija, kuopa ar parapija rengia 
savo pikniką, kokią pramogą, 
ar kokius visuomenei naudin
gu^ nutarimus padarė. Kaip 
gyvuoja jūsų biznieriai, kiek 
pas jus Lietuvių profesionalų; 
kokius darbus Lietuviai dirba, 
ar turi savo namus, automobi
lius, kokius laikraščius dau- 

j giausia skaito, kiek turi savo 
Lietuviškų organizacijų, ir tt.

Viską nereikia surašyti vie
nu kartu. Kelis dalykus pa
minėkit vieną savaitę, kitus 
kitą, ir taip toliau. Galima 
tokių rašinių prisiųsti kas an
tra savaitė. Dirva juos mie
lai sunaudos.

Jei nėra kas rašyti dabar, 
žiūrėkit, laukit, kaip tik atsi
ras žinučių, tuoj užrašyki! jas 
ir prisiųskit.

Visus rašinius adresuokit: 
DIRVA

6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio.

PRAŽŪTINGAS 
MENUO

Liepos mėnuo Amerikoje yra 
pražūtingiausias. štai palygi
nimas 1939 metų Liepos mėne
sio :

Užmušta — 8,800 žmonių. 
Sužeista — 800,000 žmonių.
Muostoliai su tuo visu — 

$300,000,000.
Liepos mėnesį kas .valandą 

žūsta po 12 asmenų. Tas mė
nuo šluoja šelį savo pražūtin
gumu kaip uraganas.

Per pastarus penkis metus 
kiekvienas Liepos mėnuo turė
jo 22 nuoš. daugiau nelaimin
gų atsitikimų ir mirčių negu 
kiti mėnesiai.

Kiekvienas 12 dienų viduti
niai per Liepos mėnesį žūsta 
nei įiminguose įvykiuose tiek 
žmonių kiek žuvo laike Revo
liucinio Karo.

Beveik vienas iš 165 Ameri
kos gyventojų tampa sužeis
tas Liepos mėnesio bėgiu.

žmonės žūsta tą mėnesį tra- 
f ik) nelaimėse, vandenuose ir 
visokiose kitose viešose nelai
mėse.

Jums patarimas: saugokitės 
kiekvieną dieną, rūpinkitės at
sargumu, išvengkit nuostolių 
sau ir tragedijos savo šeimos 
nariams.

TRUMPOS
ZINUTĖS

(Iš Musų Laikraščių)

• AVATERBURY, Conn. — J.
Bubulas, 23 m., ir A. Mar

kevičius, 26 m., nuteisti kalėji- 
man nuo 15 iki 18 metų už už
puolimą ant jaunos merginos.

® CHICAGO, III. — Edvardas 
Rutkauskas besiginčydamas 

apie pilietybę pašovė du žmo
nes. Jis liko areštuotas.

—Eugenija Gurskaitė baigė 
Illinois Universiteto medicinos 
mokslą ir pradėjo eiti parei
gas Norwegian American Li
goninėje.

—Patyręs kad serga nepa
gydoma liga Augustas Stumb
ras atėmė sau gyvastį nusišau
damas.

—Lietuvių vadovaujama fi
nansinė įstaiga, Standard Fe
deral Savings, smarkiai auga, 
pasiekė turto $5,450.000.

—Liepos 14 važiuojant au
tomobiliu, atsidarė jo durys ir 
iškrito ir užsimušė Pr. Roč- 
kaičio sūnūs, pustrečių metų 
amžiaus vaikas.

—Bridgeportietis Bryno W. 
Alexander, 32 m. amžiaus Lie
tuvis, užmuštas traukinio prie 
Long Lake stoties. Palaidotas 
Liepos 17.
• PITTSBURGH, Pa. — Lie

pos 4 d. buvo pašventintas
Šv. Pranciškaus Akademijos 
naujai statomų rūmų kertinis 
akmuo. Rūmai kaštuos 150 
tūkstančių dolarių.
® LOWELL, Mass. — Lietu

vaitė B. žebriutė gavo val
dišką tarnybą Valstybės de
partamente. Jai išvykstant į 
darbo vietą buvo surengta at
sisveikinimo vakarienė; ji ta
po apdovanota įvairiomis dova
nomis.
® NEW BRITAIN, Gonti. —

Jaunas Lietuvis, Juozas Poš
kus, birželio 3 d. baigė žurna
listikos kursą Syracuse Uni
versitete ir jau gavo vietą prie 
vieno Amerikoniško laikraščio 
Pulaski, N. Y.
• BOSTON, Mass. — Ameri

kietė dainininkė Apolonija
Stoškiutė Birželio 13 dalyvavo 
Berline, operoje.

—Lietuvių Katalikų Naujos 
Anglijos Chorų Sąjungos me
tinis piknikas įvyks Liepos 20. 
Sąjungoje priguli chorai: Bos
tono, Cambridge, Norwood, S. 
Worcester, Worcester, Athol, 
Gardner, Westfield ir Brock- 
ton.
® N0RW00D, Mass. — Birže

lio 6, dėl nežinomos priežas
ties nusižudė Juozas Lukoše
vičius, 55 m. amžiaus.

FORDO IMPERIJA
Per 27 Metus Išaugus 
Milžiniška Automobi

lių Išdirbyste

DETRŲIT, Mich. — Trisde
šimts septyni metai atgal, 39 
metų amžiaus būdamas, pats 
per save prasimokinęs meka- 
niškas inžinierius įsteigė nau
ją automobilių kompaniją, ma
žame dviejų aukštų mediniame 

i pastate rytinėje Detroito mie
sto dalyje. Bet jam buvo lem
ta kitokia ateitis, ir jis šiądien 
yra didžiausias vienos šeimos 
rankose esančios industrinės 
imperijos galva.

Tai buvo Henry Ford, kurio 
sapnas apie sava jiega varomą 
vežimą pradėjo apsireikšti ei
lė metų pirmiau pavidale nevi
sai pasekmingos kuliamos ma
šinos, o vėliau eilėje garsių 
lenktynių automobilių.

Tas mekanikas rado keletą 
draugų kurie sutiko sudaryti 
sudėti tą kompaniją ir sudėjo 
$28,000 pinių. Taip prasidėjo 
Ford Motor Company.

Tuo laiku jau buvo virš 150 
aute mobilių išdirbimo kompa
nijų ir kitos vis dygo po nak
čiai kaip grybai. Todėl tai be 
paties Fordo nei vienas iš jo 
pirmutinių kompanijos draugų 
nebuvo labai entuziastiški nau
ja kompanija ir netikėjo kad ji 
ilgai gyvuos'.

Tačiau buvo lemta kitaip: 
paveizdan viena moteris kuri 
buvo įnešus į Fordo kompaniją 
$200, už 16 metų už tai gavo 
$260,000.

Taip Fordo automobilių iš
dirby stė pradėjo veikti Birže
lio 16 d. 1903 metais. Fordas 
varė visą darbą ir pradžioje 
pasiskyrė sau mažą algą, kad 
tik kompanija galėtų išsivers
ti. Jo kompanija augo, fordu- 
kai garsėjo, darėsi pigesni ir 
paplito po visą pasaulį.

Fordas savo dirbtuvėse pir
mutinis įvedė $5 mokesties į 
dieną darbininkams; tai buvo 
1914 metais, ir pravedė kitų 
didelių ir svarbių darbų ir pa
gerinimų.

Fordas šiądien yra 77 metų 
amžiaus. Jo didelę industriją 
vadovauja jo sūnūs, Edsel.

Kitas automobilių imperijos 
megnatas, William Durant, ku
ris dirbo automobilius taip pat 
savo vardu ir 1920 metais bu
vo vertas apie $120,000,000, 
dabar sulaukęs 78 metų am
žiaus, liko beveik plikas, ir at
sidarė paprastą bolių raičioji- 
mo vietą Flint, Mich. Jo au
tomobilių firma pasibaigė ke
liolika metų atgal.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietę.

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

TOLEIKIS Jonas, pusamžis, 
mirė Birželio 17 d., Chica
goje. — Tauragės ap., Šila
lės par., Seručių k.

PETRAUSKAS Kazys, 45 m., 
mirė Birželio 15, Chicagoje. 
— Panevėžio ap. Ameriko
je išgyveno 26 metus.

SMARDOCK Aleksandras, 63 
metų, mirė Birželio 15, Chi
cagoje. — Raseinių ap. Kal
tinėnų par., Giedmiškių km. 
Amerikoje išgyveno 48 me
tus.

PEČIULIENĖ Antanina, 48 
metų, mirė Birželio 7 d., So. 
Boston, Mass.

ŠALČIUS Matas, 52 m., mirė 
Bolivijoje, Pietų, Amerikoje. 
Paėjo iš Prienų parapijos.

RINKEVIČIUS Vladas, 70 me
dų, mirė Birželio m., Tama- 
•qua, Pa. Gimęs Gilberton, 
Penna.

MASLAUSKAS Pranas, 22 m., 
mirė Birželio 11, Edwards- 
ville, Pa.

JASKEVIČIENĖ Marė, 49 m., 
mirė Birželio mėn., Philadel
phia, Pa.

JUREVIČIUS Antanas, 49 m. 
mirė Birželio 24, ■ Chicagoje. 
— Baisiogalos par., Serutiš- 
kės km.

LAUCIUS Stasys, mirė Birže
lio 22, Chicagoje. — Viduk
lės par. Amerikoje išgyve
no 32 metus.

LAPINSKAS Kazys, mirė Ge
gužės 16 d., Cerro, Rou. Ar
gentinoj.

MALIAUKA Kazys, mirė Ge
gužės 12; Gerro, Rou, Ar
gentinoj.

SAUKA Kazys, 68 metų, mirė 
Birželio mėn., New Britain, 
Conn. — Kauno apsk.

OŠKINIENĖ Marijona, 56 m., 
mirė Birželio 10, New Bri
tain, Conn.

NICELIS Juozas, 54 metų, mi
rė Birželio 15, Detroit, Mich.

RINKEVIČIUS Albertas, 20 
metų, užmuštas automobilio 
Birželio 1, Philadelphia, Pa.

BIČINSKAS Pranas, 45 metų, 
mirė Gegužės 3, Buenos Ai
res, Argentinoj. — Pakuo
nio v., Sodybos k. Argen
tinoj išgyveno 13 metų.

KAMINSKAS Juozas, 50 me
tų, mirė Gegužės 23, Bing- 
hamton, N. Y. — Panevėžio 
ap., Ažagų k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

NALEPKIENĖ Dela, 31’ me
tų, mirė Birželio 17, Nanti- 
coke, Pa.

TAMULIS Aleksandras, 39 m. 
mirė nelaimingai, užmuštas 
anglies kasykloje, Birželio 
mėn., Woodward, 'Pa.

ABROMAVIČIŪTĖ Eleonora,
12 m. amžiaus, mirė Birže
lio 20, Nanticoke, Pa.

MISEVIČIENĖ Marė, mirė 20 
Birželio, Wilkes-Barre, Pa.

KERŠIENĖ Marė, 50 metų, mi
rė Birželio 20, Lynnwood, 
Pa. \

JAKIMAVIČIUTĖ Kostancija, 
25 metų, mirė Birželio 22. 
Nanticoke, Pa.

MINGAI'LA Pranas, 52 metų, 
mirė Birželio 22, New Bri
tain, Conn. Amerikoje išgy
veno 30 metų.

MILIUS Kazys, mirė Birželio
23, Westfield, Mass.

BLADIKAS Stasys, 29 metų, 
mirė Birželio 19, Chicagoje, 
kur buvo ir gimęs.

PRATASIENĖ Ona, seno am
žiaus, mirė Birželio 20, Chi
cagoje. — Tauragės apskr., 
Upynos par., Klūkiu kaimo. 
Amerikoje išgyveno 31 m.

RAMANAUSKAS Adomas, pu
sės amžiaus, mirė Birželio
24, Chicagoje. — Amerikoje 
išgyveno 25 metus.

VALA.USKAS Justinas, pus
amžis, mirė Birželio 21 d., 
Chicagoje. — Telšių apsk., 
Plungės par. Amerikoje iš
gyveno 27 metus.

RUDAITIS Vincas, 55 m., mi
rė Birželio 21, Chicagoje. — 
Naumiesčio apš., Griškabū
džio par. Amerikoje išgy

veno 33 metus.

SKAITYKIT
ir GARSJNKITES 

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

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

DELLA C JAKUBS §
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) S 

Vežimai ligoniams pervežimui į ligonbučius. U
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. g

i LITHUANIAN FUNERAL HOME 2 
Į 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 0

CHICAGO, ILL.

^'•BARNnjM Cirko . šešių ir 
pusės tonų dramblys, Jumbo, 
per dieną suėda 200 svarų šie
no, du bušeliu avižų, bačką 
bulvių, 15 bakanų duonos ir 
keletą kvortų svogūnų.

oFASAULINIS rekordas na
mų nudažyme tapo sumuštas 
Omaha, Nebraskoj, kuomet 110 
darbininkų sušokę nutepė na
mą į 4 minutas ir 14 sekundų 
laiko.

PRIE DARIAUS IR GIRĖNO 
PAMINKLO

Sekmadienį, Liepos 14, nuo 
2 vai. po pietų, prie Dariaus ir 
Girėno paminklo atsibuvo dide
lė iškilmė paminėjimui tų did
vyrių lakūnų 7 metų žuvimo 
sukakties, ši iškilmė buvo su
rišta ir su dabartiniais įvy
kiais Lietuvoje. Tūkstančiai 
Lietuvių atsilankė iškilmėse.

Iškilmių programą sudarė: 
Vyčių choras, kurį vadovauja 
muzikas Juozas Sauris, Margu
čio choras, vadovaujamas kom
pozitoriaus A. Vanagaičio, šo
kikų grupė, ir visa eilė žymių 
Chicagos patriotų tautininkų 
ir katalikų vadų sakė kalbas.

Prie paminklo atėjo gražioje 
rikiuotėje Dariaus ir Girėno 
posto legionieriai, uniformuoti, 
legionierių sūnų ir dukterų be- 
no atlydėti. Rep.

®VIENO kareivio • išlaiky
mui karo fronte reikalinga de- 
sėtko žmonių už fronto linijų.

INDIAN LAKE STATĖ PARK
maloniausių Ohio pa-

nuosa-
, mėto

siu Vidurinių Vakarų rezortų. Lan- 
.. t ir iš tolesnių vie

šu greta gu- 
i. Salos ypa- 
ir numarginę 
pietinio kraš-

’ jai priklausančių salų 
linčiu valstijiniu parku, 
tingai gražiai atrodo 
ežerų prie rytinio ir • 
to.

Ežeras pats originaliai buvo na- 
turališkas vandens plotas, tačiau 
žymiai padidintas desetkai metų at
gal pasitarriavimui Ohio plačiai ka
nalų sistemai.

Viena iš tenaitinių vertų aplanky
ti vietų yra valstijos žuvų perini
mo punktas, valstijos Conservation 
Dopartmcnt kontrolėje, kur perina
ma milijonai žuvų ir kas metas iš
leidžiamos Į Ohio valstijos ežerus 
žuvininku malonumui.

Šis resortas, su daug vasarviečių 
ir viešbučių, turintis piknikavimui 
ir stovyklavimui įrengimus, teikia 
gorų progų ilgesniam sezonui pra
leisti arba tik trumpam laikui ato
stogauti,

Delei savo gražumo Indian Ežero | Ryto jai atvyksta 
perkas tapo vienu iš populiariškiau-1 tų už Ohio valstijos ribų.

Vienas 
silsio vietų yra tai valstijos 
vybėje esantis Indian Ežeras, 
Ii Bellefontaine.

Indian Ežeras yra savotiškas tuo 
kad jis turi viską. kas tik reikalin
ga atostogų malonumui. Ten yra, 
paveizdan, du stovyklavimo ir pik- 
nikavimo plotai, vienas ant Fox sa
los netoli Russells Poins, kitas ant 
Black Hawk salos, visai prie Statė 
Route 69. Pastarojoje vietoje ran
dasi ir su traileriais atvažiavusiems 
stovyklavimo vietos.

Ten taip pat galima žuvauti, me
džioti ir gaudyti žvėrelius atitinka
mu sezonu, galima maudytis, valti
mis ii’ laiveliais važinėtis, vaikščio
jimui daugybė plotų, yra golf vie
ta ir pakankamai progų gamtos stu
dijavimui.

Indian Ežeras susideda iš apie 
devynių ketvirtainių mylių vandenų 
ir vienos ketvirtainės mylios valsti-



DIRVA

JUOZAS PETRAITIS

APYSAKATėvynės Ilgesys j
BALKANAI KARO

PAVOJUJE

(Tęsinys iš pereito nr.)

V.
sviete pasakiškai puiki mė

nesiena. Gaivinantis vėsus 
nakties vėjelis nuo juros pu
sės kartas nuo karto krutino 
medžių lapus. O štai didžiulė 
paima išdidžiai lapus ištiesus 
tarsi sekė globodama lauki
nius, kurie kelių žingsnių at
stumo j e kūrino didžiulį laužą, 
kurio gausios kibirkštys norė
jo sulygti su dangaus žvaigž
dėmis. Apie laužą šoko pen
kios eilės laukinių karių savo 
kariškus šokius. Nakties glū
dumoje girdėjosi baisiai šiur
pulingi jų šukavimai ir trukš- 
mingas žynių į bubnus muši
mas. Kartais, taip stipriai mu
šė kad net virpėjo medžių la
pai. Tai buvo ženklas karin
gos laukinių aistros. Juk jau 
kariai visi buvo pasiruošę ka
rui: pasismailinę ir stipriai už
nuodiję savo j ietis ir durklus. 
Kas kartas vis labiau nerima
vo žyniai savo bubnais ragin
dami karius kovon. O mote
rys ir vaikai vis nuolatos bėrė 
įvairiaspalves paukščių plunk
snas, sulyg jų papročiu, kaipo 
palaimą ir narsumą kovose.

Bėrė Liudvikui daugiausia 
ir pačias gražiausias. Štai vie
na tamsiaodė mergaitė priėjo 
ir besišaipydama užkišo pluoš
tą papūgos plunksnų už skau
tiškos jo skrybėlės, truputį 
įkąsdama jam į petį, ir sukli
ko jų giminės paukščio balsu. 
Tai buvo ženklas kad ji jį la
bai gerbia ir myli, ir todėl jis 
turi kovose atsižymėti kad ga
lėtų tapti jų giminės vyriau
siu vadu, nes Liudvikas vi
siems patiko ir visi geidė kad 
jis taptų jų tautos galva. Bet 
be kovų laimėjimo negalėjo 
niekas tokiu tapti, žinoma, 
Liudvikas to visiškai nenorėjo 
ir purtėsi nuo laukinių tokio 
jam paskyrimo. Jis buvo prie
šingas karui ir aiškino kiek 
mokėdamas kad karas yra di
džiausia žmonių nelaimė.... 
Bet laukiniams buvo tiesiog 
nesuprantama kaip galima do
vanoti arba pajiegiant nusilei
sti savo priešui....

Štai vos sudegus laužui, pą- 
sigirdo iš žievių sugaubtų įri-; 
mitų balsai. Visi liovėsi šokę 
ir klykavę. Sustojo eilėn. O 
senas, sukrypęs žynys, su kaž 
kokiu smilkalų kaušu kiekvie
ną karį parukino, vis subliau
damas kiekvienam kaž kokiu 
baisiu šiurpulingu balsu! Po 
to greit kariai susitvarkė. Dar 
prieš laužą nusilenkę, išžygia
vo į karo lauką. Priešakyje vi
sų karių ėjo Liudvikas su tri
mis senais vadais ir buriu žy
nių. Kai priėjo tankų mišką 
ir pelkėtas vietas, kariai pa
sidarė atsargus. Jų kunus su
virpino kiekvienas lapelio su
šlamėjimas. Jie pradėjo šliau
žti, kvapą užlaikydami. Jie 
taip greitai šliaužė žolėmis kad 
Liudvikas jiems niekaip nespė
jo; sušilo, pavargo ir turėjo 
palinkomis bėgti.

Netrukus jie pasiekė “dzim- 
dzy” medžiojamus plotus. Už 
kokios pusės kilometro matė
si retais krūmais apaugę gra-

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO

Mes turim puikų Me
todą nuo Reumatizmo, 
kurį noriai pasiųsime 
kožnam šio laikraščio 
skaitytojui' kuris tik 
pareikalaus. Jei ken
čiate skausmą sąna
riuose, jeigu jie su
stingę, arba labai jau
slus, jeigu turit ken
tėti kožnoje oro per
mainoj, štai jums pro
ga išbandyti paprastą,

pigų Metodą, kuris pagelbėjo šim
tams.

Mes noriai pasiųsim jums PILNĄ 
Pakelį, 7 dienoms DYKAI IŠBAN
DYMUI, ir jeigu norėsite naudoti 
daugiau, tą galėsit daryti už ma
žus kaštus. Mes kviečiame jus 
naudoti tą vaistą 7 dienas, DYKAI, 
musų kaštais. Pasiuskit savo var
dą ir adresą tuojau į
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-3 
2708 W. F'arwell Avė. Chicago, III.

žus laukeliai. Tenai gumšojo 
uolotos iškilos, kurių požemė
se gyveno “dzim-dzy” karalius 
su visais savo pavaldiniais ir 
burtininkas. Čia netoli buvo 
nuo seno laiko jų karo laukas.

Pasigirdo aplinkui, didžiulė
se žolėse, kaip kurapkų cypsė
jimas. Liudviką papurtė bai
sus šiurpas ir išrasojo prakai
tu kakta.. Jo rankos nesuval
domai pradėjo drebėti. Jis an
ksčiau lengvai pajiegdavo su
valdyti savo baimę, taip pat ir 
nereikalingą drąsą. O dabar 
jis jautėsi visiškas bejiegis, su- 
silpęs.... Ir jau buvo jis be
manąs kur nors pasislėpti nuo 
priešų. Bet staiga jam užėjo 
širdyje geismas pasižymėti, 
tapti Lietuvišku didvyriu, ir 
palikti laukinių karalium....

Tuo momentu šoko laukinių 
gaujos ir su nauju įšėlimu pra
dėjo vieni kitus smaigyti strė
lėmis bei daužyti vieni kitiems 
galvas su kautynių įrankiais.

Štai pasigirdo baisus kliks- 
mas, spiegimas ir sužeistų bei 
mirštančių dejavimas.... Po 
Liudviko akių sukniubo du jo 
bičiuliai vadai. Tas pats grę- 
sė ir jam pačiam, jei laiku bu
tų žolėse nepasislėpęs.

Kaip visais kitais atvejais 
taip ir šį kartą mūšį laimėjo 
žiaurieji “dzim-dzy”. Po to 
rinko jie rinko priešų riebes
nius, lavonus, arba bent galvas 
nupjaustę nešėsi.

Liudvikas, tai matydamas, 
iš baimės drebėjo; vargšas bi
jojo net garsiau kvėjuoti kad 
begalo jautrus laukiniai neiš
girstų jo žolėse tūnančio.

Bet štai vienas jaunas, vik
rus juodasis pastebėjo šliūžę 
į didžiules žoles. Jis greitai 
pradėjo sekti garsiai šniuken- 
damas-uostydamas.

Sudaręs Liudviką, sukaukė 
alkano liūto balsu ir sužibėjo 
jo akys kai Liudvikas į jį pa
žvelgė iš žolės į viršų; jos žė
rėjo kaip šėlstančio tigro.

Greit ten prišoko jo vien
genčių karių ir štai ištraukė 
Liudviką iš žolių.

Jie pamatę baltaodį žmogų 
begalo nudžiugo ir visi suspi
go tokiu pąt balsu kaip-pirma
sis • atradėjas. Tai retas; gro
bis jų. gyvenime buvo. Grei
tai Liudvikui surišo medžių 
plaušomis tankas ir kojas. Pa
ėmę jį keturi kariai už rankų 
ir kojų nešė. O kiti gi įšalia 
einantieji rėkavo pergalės dai
nas ir vis kartas nuo karto 
godžiai laižė tekantį kraują iš 
nešamų lavonų žaizdų ir nu
kirstų galvų.

Prie plačių vartų į “dzim- 
dzy’’ karaliaus “rūmų” pože
minėje lindynėje, stovėjo jud
ri sargyba, išsipuošus įvairia
spalvėmis papūgų plunksnom.

Didžiulių požemių gyvento
jams jau buvo pranešta kad jų 
kariai yra laimėję tą smarkų 
mūšį ir parneša daug priešų 
lavonų bei nukirstų galvų. Ur
vo prieangyje atrišo Liudvikui 
kojas ir rankas. Jį įvedė su 
visu laukinišku išdidumu į 'di
džiulę požemių salę, kurioje 
buvo jų karaliaus sostas. Pa
šaliais radosi pačių žymiausių 
jų burtininkų lindynės.

Jau minia savotišku triukš
mu laukė begryžtančių savo 
viengenčių.... Liudvikui nuo 
karto susidarė tikrai baisus- 
pragariškas vaizdas, štai su
gedęs požemių oras ir apipu
vusių kaulų bei lavonų kvapas 
troškino jį. Viduryje šios sa
lės apdegęs ramiai spragėjo 
nedidelis laužas, kurio šviesa 
nušvietė šiurpulingą aplinku
mą. Ir todėl atrodė tos juo
dos lindynės kaip įšėlusiai iš
sižioję tigrai! O pasieniais 
matėsi vienur-kitur sukrautos 
krūvos galvų kiaušų. Prieša
kyje gi iš žmonių kaulų buvo 
padaryta sostas, kuriame sė
dėjo baisiai žiaurios išvaizdos, 
apysenis, susmukęs juododis.

Ant jo sugerbenėjusios, pasi
pūtusios galvos buvo uždėtas 
vainikas iš džiovintų gyvačių 
nupintas. O ant jo kelių gulė
jo žmogaus kaukolė su leng
vai rūkstančiais smilkalais. Jis 
buvo apsisiautęs tigro kailiū; 
nuluptąją puse į viršų, ant to 
kailio buvo prirašyta žmogaus 
krauju įvairiausių savo pader
mės ženklų. Po jo kojų trypė 
kelios jaunos negrės su įvai
riais skanumynais ir kepta 
žmogiena. Karalius kartas nuo 
karto šį-tą vis užkandžiavo. 
Tarp šių juodukių šoko ir vie
na graži, jauna baltaveidė mer
gaitė. Ji dėvėjo jau smarkiai 
suteptą ir apiplyšusią Europie- 
tišką suknelę. Jai ant pečių 
plevėsavo ir pusė beždžionės 
kailio, kaipo aprėdalas kara
liaus šokėjos.

Iš abiejų pusių sosto matė
si durų didumo po tamsų urvą, 
iš kurių girdėjosi baisus bel
dimai bubnų ir nežmoniški 
žviegimai, kaip skerdžiamų 
kiaulių. Tai čia liūdėjo vy
riausieji karaliaus burtinin
kai. ...

Baltoji šokėja pastebėjus 
Liudviką nei nesijuto kaip su
stojo šokus. Jos gražios akys 
nušvito kaž kokiu nežemišku 
nubudimu. Jos sielvarto ir 
baisaus ilgesio sunaikintame 
veide pražydo keli bruožai se
nai užmiršto džiaugsmo, nes 
jau ji senai mačius baltą žmo
gų ! Liudviko liūdnas žvilgs
nis, pilnas žmoniškos užuojau
tos bei supratimo, pasiekė jos 
širdyj pačias jautriausias sty
gas. Juk jis suprato kad ir šią 
nelaimingą mergaitę yra išti
kus kokia panaši nelaimė kaip 
ir jį. Todėl ji turi čia vergau
ti plėšriems žmogėdžiams!

Kai Liudviką kariai privedė 
prie karaliaus sosto, aptarimui 
ką su juo daryti, ta mergaitė 
susijaudinus maloniai, prašne
kino jį Prancūziškai:

— Sveikas, broli baltaveidi, 
patekęs į mirties urvus!....

Liudvikas suprato jos malo
niai skambančius žodžius, nes 
buvo susipažinęs su Prancūziš
ka kalba Prienų gimnazijoje. 
Bet jai atsakyti- Prancūziškai 
nesugebėjo. Tik .maloniai gal
vą linktelėjęs pareiškė jai už 
tai ačiųį / / / ' ■

Netrūkus1 išlindo iš savo ur
vų baisieji burtininkai. Jie 
buvo apsikarstę įvairių paukš
čių sparnais ir plunksnomis. 
Jų veidai ir kitos kūno dalys 
išraižytos įvairiaspalviais rai
žiniais. Jie turėjo rankose po 
žmogaus kaukolę dvokiančių 
smilkalų. Sutupę karaliui po 
kojų jie sudėjo į vieną vietą 
rūkstančius smilkalus. Už vi
sus kitus vienas buvo baisiau
sias, kuris išėjo paskiausia iš 
savo urvo. Tai buvo senas, su
krypęs, visą kūną apsivyniojęs 
džiovintom gyvatėm ir kaž ko
kio baisaus šliužo odą užsidė
jęs ant galvos. Į nosis ir au
sis įsivėręs po kumšties didu
mo gabalą kaž kokio kaulo.

Jis strėngalį atkišęs, dzibsė- 
damas aptrypė penkias eiles 
aplink karaliaus sostą. Pas
kiau savo plačią nosį užrietęs 
bežiūrinėdamas į čia bestuvin- 
čius belaisvius šnipinėjo, uo
dė. Jam ypatingai maloniai 
kvepėjo baltasis belaisvis, Liu
dvikas .... (Bus daugiau)

Rusijos caras Aleksandras 
II pagelbėjo Rumanijai ir Bal
kanų šalims nusikratyti Tur
kų jungą ir įsisteigti savo val
stybes. Tas atsitiko pereita
me šimtmetyje.

Dabar gi Stalinas caras pats 
jas bando pavergti ir gelbsti 
savo k&marotams diktatoriams 
jas vieną po kitos užimti.

Aleksandro II karas už Bal
kanų išliuosavimą 1876-78 me
tais nebuvo vedamas iš jo ge
rumo išgelbėti krikščionių ša
lis iš po Turkų jungo. Jo tik
slas buvo veržtis artyn prie 
šiltų Dardanelio vandenų, ir 
Turkų pavergtų tautų gelbėji
mas buvo gera priekabe karui.

Stalinas puldamas užkariau
ti tas šalis dabar, tikslu pri
siartinti prie Dardanelių, skel
bia “liaudies išlaisvinimą” — 
jis savo tuo žygiu suvilioja 
tų šalių žmones, uždedamas 
ant jų vergiją, ir kartu nuduo
da jog tai daro užkirtimui ke
lio Hitleriui veržtis į rytus.

Ar vienaip ar kitaip kalbė
si, tas jo užpuolimas mažųjų 
tautų yra jo užsimojimas jas 
visai išnaikinti.

Vokiečiai į tai žiūrėdami sa
ko kad Sovietų veržimasis į 
Balkanus esąs Anglijos patari
mu.

Italija tūlas laikas atgal rė
kė garsiai kad ji neleis komu
nizmui įsigauti į Balkanus, gi 
dabar tyli. Išrodo kad tarp tų 
trijų diktatorių yra koks su
sitarimas, kuris gal vėliau iš
kils aikštėn.

Niekas nenori tikėti kad na
zių vadas Hitleris patenkintas 
Stalino žygiu. Vienatinė iš
vada iš to visko yra kad Hit
leris, tuo tarpu, leidžia Stali
nui grobčioti ten kur jis pa
siekia, bet laukia progos vis
ką pertvarkyti savaip kaip tik 
jis apsidirbs su Anglija.

Hitlerio nusistatymas dabar 
matomai yra, “lai Stalinas ima 
ką jis nori, dabar, bet po ka
ro vakarų fronte aš pasikalbė
siu su juo savotiškai”.

Niekas nenori dasileisti kad 
Hitleris sutiktų leisti Rusijai 
didėti ir stiprėti ir pagaliau 
tapti pačiai ĮJidžai Vokieti j ąi 
pavojum. Jei Hitleris nugalės 
Angliją, jis tikrai ras prieka
bę užpulti Rusiją. . Sovietai su 
tokia savo karo mašinerija ko
kią parodė Suomijos kare, ne
galės ilgai prieš Vokiečius lai
kytis.

Stalinas neturi jokios meilės 
Hitleriui, tas puikiai žinoma, 
ir mažai jis tepasitiki Hitlerio 
žodžiams ir prižadams. Krem- 
lino atsiskyrėlis caras Stali
nas juk skaitė Hitlerio “Mein 
Kampf” ir žino ką Vokiečiai 
nusistatę siekti kaip greitai jie 
laimės karą Vakaruose.

Taigi, Stalino grobimas Bal
tijos šalių, Balkanų ir žygia
vimas link Dardanelių yra jo 
pastangos susistiprinti prieš 
Vokiečius.

KAS TAS REPUB- 
LIKONŲ KANDI
DATAS WILLKIE

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

Republikonu partijos kon
vencijoje Philadelphijoje nomi- 
navimas kandidatu į preziden
tus Wenddelio Lewis Willkie 
nustebino visus politikierius.

Tai yra žmogus kuris taip 
sakant vienas pravedė revoliu
ciją Amerikos politikos istori
joje. Jis politikoj yra tik nau
jokas, bet • atėmė Republikonu 
partiją iš jos senų globėjų ir 
pats liko kandidatu į preziden
tus Lapkričio rinkimuose.

Visuomenės akyse Willkie 
buvo tiktai šešias savaites lai
ko ir pastūmęs į šalį eilę kitų 
stiprių partijos žmonių, kurie 
prezidento kandidatūros j ieško
jo per eilę metų, pats liko kan
didatu.

Willkie yra 48 metų amžiaus, 
gimęs Elwood, Indiana valsti
joje. Laike studentavimo In
dianos universitete tarp drau
gų jis buvo žinomas kaipo so
cialistas. Pasauliniame kare 
pasiekė kapitono laipsnio. Po 
karo tarnavo korporacijų ad
vokatu, pagaliau tapo prezi
dentu vienos iš didžiųjų viešos 
elektros kompanijos.

Jis yra didelis, aukštas, 200 
svarų vyras, gabus argumen
tuose, bet draugiškas.

Kokios rūšies kandidatas jis 
bus? Gal būt kad jis varys 
savo vajų neatsižvelgdamas į 
Republikonu partijos platfor
mą, kurią ta pati konvencija 
taip rūpestingai gamino. Jis 
sako kad piliečiai renka žmo
nes, nę platformas.

PREZ. ROOSEVELT no
ri gauti Kongreso sutikimą 
mobilizuoti 50,000 naciona- 
lės sargybos vyrų. Tai bus 
pirmas žingsnis j privers
tiną militarišką lavinimą, 
kuriuo iki 1941 metų Spa
lių mėnesio butų paruošta 
pora milijonų vyrų.

Amerikoje daug kas pri
taria įvedimui verstinos 
tarnybos kariuomenėj jau
nimui, kuris yra visai su
gedęs.

VOKIEČIAI daro nuola
tinius puolimus Britų salų 
paskirų dalių, ir tą patį da
ro Britai.... Britų lėktuvai 
pasiekė kelis didžiuosius 
Vokietijos miestus.

JAPONAI pasiryžę už
grobti visas Europos vals
tybių valdytas teritorijas 
ir salas Azijos vandenuose 
nepaisant kad dėl to gali 
prireikti susipešti su Bri
tanija ir Amerika.

ŽUDYSTĖ. Oregon, III. 
— Jauna, 31 m. amžiaus 
motina, nudurė peiliu tris 
savo mažus vaikus ir pati 
gasu užsinuodijo.

JAPONIJOJE, vulkano 
Miyake išsiveržime užmuš
ta apie 20 žmonių, keli de- 
sėtkai sužeista.

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ir 

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

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

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brcoklyn, Na Y.

BRITAI pildydami Ja
ponijos reikalavimą sutiko 
uždaryti kelius iš Burmos 
į Kiniją, kuriais į Britų 
kolonijų gabena Kinams 
karo reikmenis ir gasoliną. 
Keliai uždaryta trijų mė
nesių laikui.

Tuomi Britai sako nori 
baigti karą tarp Japonijos 
ir Kinijos.

♦NET prasto derliaus me
tais Connecticut valstijoje ta
bako derlius būna vertas apie 
8 milijonų dolarių.

“ ‘Laisvė’ (Birželio 28) pra
neša kad ‘....atsižvelgiant į 
karo pavojų sovietam iš kapi
talistinių šalių pusės” (ir taip 
toliau), Stalinas Rusijoj panai
kino 36 valandų darbo savaitę 
(mužikai dabar turės dirbti 48 
valandas savaitėj e).

“čia yra kas tokio “neaiš
kaus’. KURIOS gi “kapitalis
tinės šalys’ grūmoja Rusijai? 
Hitleris juk—Stalino draugas; 
‘Franci jos imperializmą’ na
ziai jau paklupdė; ‘Anglijos 
imperializmas’ vos pajiegia 
pats save apsiginti; su Hiro- 
hitu (Japonija) Stalinas pa
sirašė pertaiką.

“Tai kurių paibelių dabar 
bolševikai bijo?”

KAS Už KĄ BALSAVO?

Po SLA. seimo, kur delega
tai užtvirtino ir Bagočių, Jur- 
gelionio priešą, ir apsisukę iš
rinko Jurgelionį redaktorium, 
kad jis Bagočiui ir kitiems cen
tro ponams vėl kailį kedentų, 
ištiko kas tokio nepaprasto.

Nors sprendžiant iš Bago- 
čiaus laimėjimo išrodo kad Ba- 
gočinių cicilikų buvo seime 
daugiau, bet jeigu Jurgelionį 
išrinko jam ir kitiems cenzū
ruoti, tai buvo daugiau Jurge- 
lioninių.

Bet komunistų spauda po sei
mo nori įrodyti kad tik jie vie
ni išrinko Jurgelionį^ niekas 
kitas. Štai kaip:

Juk už Bajorą balsavo ir so
cialistai, ir sandariečiai, ir gri- 
gaitiniai ir bagočiniai, o vis 
tik Jurgelionis laimėjo. ...

Tai komunistų laikraščių ra
šymo būdas. Tai kas tada už 
Jurgelionį balsavo?... Ar tie 
trys komunistai jį išrinko ku
rie seimo pabaigoje balsavo 
prieš rezoliuciją?

P. BUKšNAITIS Vienybėje 
šitaip:

“Vienas laikraštis, minėda
mas buk Amerikos Lietuviai 
katalikai ruošiasi šauktis Hit
lerio kad gelbėtų nuo Sovietų 
Lietuvą, rašo:

“ 'Lietuviai katalikai privalo 
protestuoti prieš tuos kurie 
nori į Lietuvą Hitlerį atvesti!”

“Tik tasai laikraštis nepara
šė ar Lietuviai privalo, ar ne
privalo protestuoti prieš, tuos 
kurie JAU VEDA į Lįe.tuvą 
Staliną!

“Juk, rodos, Lietuva butų 
daug laisvesnė jeigu nebūtų į 
ją vedami iš svetur joki fMesi- 
jošiai.” or

Supa Gąrba.

POLICININKO KOVA 
SU PLĖŠIKU

MAŽEIKIAI. — Gegužės 22 
d. Mažeikių policija buvo ga
vus pa j ieškomų plėšikų nuo
traukas, Gegužės 24 d. poli
cininkas Fąbijonavičius gatvė
je pastebėjo įtariamą asmenį, 
iš kurio pareikalavo paso. Pa
sas buvo Alfonso Tumavičiaus 
vardu, bet irgi pasirodė įtarti
nas, o įtariamas asmuo sakėsi 
esąs tas pats ūkininkas iš Try
škių valsčiaus. Policininkas no
rėjo nusigabenti jį į policiją 
pasą patikrinti. Atėjus arti 
nuovados, įtariamasis spruko 
į vieną kiemą ir atsišaudyda
mas norėjo pabėgti. Bet poli
cininkas irgi griebęs šaudyti, 
savo taikliu šuviu pataikė į 
mauzerio taikinį ir greit jį nu
tildė ; ' kitais dviem šūviais įta
riamajam buvo peršauta deši
nė ranka ir koja, policininkas 
gi liko nesužeistas.

Sulaikytąjį tardant, pasiro
dė jis esąs Stasys Trakumas^ 
gimęs 1904 m., iš 'Platelių vai. 
Pastaru laiku jis gyveno Šiau
liuose, ir nesenai su kitais sa
vo bendrais buvo padaręs api
plėšimą ir slapstydamasis bu
vo atvykęs į Mažeikius.

į APDRAUDOS REIKALE |
= _ Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- E
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
E sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
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CEDAR POINT
THE FINEST VACATJON RESORT 

ON THE GREAT LAKĘS
Its worid-famoos whfte, sandy beacb eztends 
seven mdes along the bluewaters ofLake Erie. 

Enjoy HOTEL BREAKERS with its new lovnge 
and rotonda. One thousand comfortableoot- 
side rooms. Moderate roles. Exce!1ent meals. 

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

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

y Ecuy to Reach via U. S. Route 6, Ohio 2, in the S. 
center of Ohio’s Lake Erie Vacationland. Free 
parking for6,000cars. Garage facilities. Con- 
venient roti or bus connections to Sandusky.

a Steamers from Cleveland and Detroit. < 

OPEN JUNE 8 to SEPTEMBER 2 *ASK FOR FOLDER 

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE • SANDUSKY, OHIO

-.ųį į

!>-<*• V-V-

DANCE MGIITLY in Beautiful 
New Ballroom to famous name bands 
such as Charlie Barnet, Bob Crosby, 
Jimmy Dorsey, Glen Gray, Gene 
Krupa, Ray Noble and others.

’l



DIRVA

Dienos Klausimais
Redaktoriui— K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Avė., Cleveland, Ohio

AKIPLĖŠIŠKU dvidešimto amžiaus suktumu praves- 
ta Lietuvoje neva “seimo” “rinkimai”, kuriuose nie

kas neturėjo teisės balsuoti už jokį kandidatą kaip tik 
Maskvos komisarų, nuskirtą asmenį, išrinkta “seimas” 
iš visokių šalies išdavikų, kurie pildydami Maskvos ca
rų įsakymą vykdo skubiausi Lietuvos pavergimą Sovie
tams. Tie šalies išdavikai, kurie to pat siekė jau. per ei
lę metų pirmiau — Lietuvos prijungimo prie Sovietų — 
ne dykai buvo uždaryti kalėjimuose, nes jie anksčiau bu
tų tą padarę, tik tam jie Lietuvoje ir gyveno.

Jų ir jų draugų Amerikoje džiaugsmas kad į “sei
mą negalėjo pralysti” nei vienas nekomunistas kandida
tas, yra žemos rūšies viliugystė, nes juk jokio kitokio 
kandidato nebuvo leista pastatyti, ir balsuoti žmonės 
versti ginklu ir durtuvu, nes argi daug butų radęsi Lie
tuvių kurie butų norėję savo tėvynę ir save parduoti 
svetimon vergijon?.... Visi tie “rinkimai” taip begėdiš
kai, žulikiškai sufabrikuoti tikslu neva parodyti žmonių 
“norą” prie Sovietų šlietis, kuomet per tiek metų lais
vai gyvenę ir savo pašonėje Sovietų gyvenimą žinoję, 
Lietuvos žmonės jo ištolo kratėsi....

Naujasis “seimas” pareiškė pageidavimo kad Sovie
tų caras Stalinas priimtų Lietuvą kaipo 13-tą Respubli
ką Sovietų Sąjungos narių tarpe.... Reikia tikėtis kad 
tas 13-as numeris bus labai nelaimingas Sovietijai — ir 
gal būt net greitu laiku....

Kaip gaila pamanius apie pačius Sovietų carus ku
rie savo mažaprotystę parodo tokiomis fabrikacijomis 
žaisdami.... Jie net atvirai nedrysta pasisakyti kad 
okupuoja, pavergia Lietuvą, nes žino kad daro niekšiš
ką, civilizuoto žmogaus protu smerkiamą darbą....

DAR DĖL SMETO
NOS PABĖGIMO

"‘Peržengus Rusams Lietu
vos sieną, Prez. Smetona nega
lėjo bepasilikti Kaune, nes tas 
butų reiškęs patekimą į nelai
svę. Kai priešas pagrobia ne 
tik visą'kraštą bet ir jo val
džią, tuomet legaliu žvilgsniu 
valstybės nebėra, nes nebelie
ka kam jos atstovauti. Bet jei

C.VARBU mums atsiminti šitą: Lietuva tapo okupuota 
svetimos užgrobikės valstybės, o ne savų piliečių na

minio sukilimo delei perversmas įvyko. Lietuvos vy
riausybės galva pasišalino užsienin, kaip pasišalino kitų 
užgrobiamų šalių valdžių galvos.

Galim laukti kad kaip tik bus oficialiai išdavikiško 
“seimo” paskelbta Lietuvos pajungimas Sovietams, už
sienyje susidarys laikina Lietuvos vyriausybė. Nei vie
nam neturi būti svarbu kas bus tos vyriausybės prieša
kyje, bi tik ji bus iš savų pačių žmonių, Lietuvių, ir su 
Lietuvos išlaisvinimo siekimais. Tada visame pasauly
je gyvenanti laisvi Lietuviai privalės stoti tai vyriausy
bei į talką: remti ją ir padėti jai jos diplomatiniuose 
žygiuose atsteigti Lietuvos nepriklausomą valstybę.

Lietuva, per 22 metus įgijus geros, progresingos, 
kultūringos valstybės vardą, turėdama likusių gabiu di
plomatų užsieniuose, kurie iki šiol užėmė atstovybių ir 
konsulatų vadovybes ir į Lietuvą negryš pasiduoti bude
liams, — su jų pagalba galės daug atsiekti savo tėvy
nės išgelbėjimui iš raudonojo teroro nelaisvės.

Pasaulyje ir ypač Europoje taikos klausimas dar 
neišspręstas, Europa dar nepertvarkyta, ir turim pri
pažinti kad tikrai ne Sovietų carai turės sakyti paskuti
nį žodį kaip Europa turės būti pertvarkyta, todėl jų už
grobimas Ukrainos, Besarabijos, Lietuvos Estijos, Lat
vijos ir Suomijos yra tiktai laikinas.

Mums gi išeiviams liko išlaikyti Lietuvystės ideia 
pasaulyje tolei kolei Lietuva nebus atsteigta Laisva ir 
Nepriklausoma!

Naujos komunistiškos Lietu
vos vyriausybės pradėta vyk
dyti pabėgusių iš Lietuvos bu
vusių valdžios narių turto kon
fiskavimas. Sandara tuo rei
kalu šitaip sako:

“Bet šis patvarkymas, kaip 
ir daugelis kitų, yra neteisė
tas. Savo piliečių turtas kon
fiskuojamas tik tuomet kai jie 
pabėgę pas priešą ir veikia 
prieš savo valstybę. Smetona, 
Urbšys, Musteikis ir kiti bėgo 
nuo Rusų, kurie pradėjo oku
puoti Lietuvą, bet ne nuo sa
vųjų. Taigi jų prasišalinimas 
nėra nusižengimu prieš vals
tybę ir turto iš jų negalima at
imti. J. Paleckio vyriausybė 
paskelbdama tokį dekretą dar 
kartą parodė jog ji atstovauja 
ne Lietuvos interesus bet oku
pantų.”

Kaslink buvusio Prez. Anta
no Smetonos pasišalinimo San
daroje sakoma:

“... . Pažiūrėkim dabar kaip 
atrodo dalykas teisybės švieso
je. Aš manau jog niekas ne
gali užginčyti kad masinis rau
donosios armijos įsiveržimas į 
Lietuvą buvo faktinas karo 
paskelbimas Lietuvai. Nesvar
bu kad Lietuviai nesipriešino 
su ginklu rankose; nesvarbu 
kad patys Rusai skelbė einą iš
vaduoti Lietuvos liaudį. To
kius Šukius apie ‘išvadavimus’ 
vartoja šiandien visi imperia
listai ir diktatoriai....

prezidentas ir kiti vyriausybės 
nariai persikelia kad ir į kitą 
šalį, tai ji vis vien tebesiskaito 
teisėtais tos valstybės atsto
vais ir interesų gynėjais. Tuo- 
mi pat pasilieka gyva . ir pati 
valstybė iki vėlesnės sutartys 
galutinai neišriša viso klausi
mo.

“....čekų prezidentas E. 
Beneš irgi prasišalino į užsienį 
ir dabar kovoja, už savo kraš
to laisvę. Jei jis butų pasili
kęs po naziais, tai ne tik sėdė
tų kalėjime, bet gal butų rei
kėję atsisveikinti ir su gyvy
be. Ir Lietuvos prezidentas 
užsienyje gyvendamas bus 
daug naudingesnis Lietuvai ne
gu kad pasilikęs Kaune. Ne
tolima ateitis parodys kokią ro-. 
lę jis dar galės sulošti nepri
klausomos Lietuvos atstaty
me.”

MOTERYS LABAI BRAN
GIAI ATSIEINA

Amerikos plaukų grąžin
tojų laikraštis paduoda se
kančias žinias:

Apie 40 milijonų Ameri
kos moterų praleidžia 142 
milijonu dolarių metuose 
grožio salionuose.

Iš tų 6 milijonai tenka 
galvos odos priežiūrai; 13 
milijonų kosmetikams (vi
sokiems kvepalams, tepa
lams) ; 15 milijonų rankų 
puošimui; 17 milijonų plau
kų dažymui; 18 milijonų 
veidų gražinimui; 73 mili
jonai plakų garbiniaviniui.

Tas parodo kad moterys 
labai brangiai atsieina.

Aš Iš JAUNŲ DIENELIŲ 
(Liaudies daina)

Paskutinis
Prūsų Sukilėlis

(Tęsinys iš pereito nr.)

iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 13-to 

šimtmečio pradžioje

M. Springborn

ar pagonų laumės susuko man galvą,

VIII

burtai
man vistiek. ...

Nomeda norėjo jį iš čia išvesti.

Ų^ALIM įsivaizduoti koks baisus padėjimas dabar Lie- 
tuvoje, kokią baimę, terorą ir susigraužimą pergy

vena kultūringi Lietuvos žmonės, patriotinė jaunuome
nė, kuomet vietoje gražaus Lietuvos himno ten skamba 
žiaurus Sovietų himnas, kuomet visi miestai, miesteliai 
užpilti, lyg tarakonais, raudonarmiečiais — du šimtai 
tūkstančių jų paplitę visoje Lietuvoje! Jie kelia baimę 
doram žmogui, jie atima ūpą ūkininkui dirbti laukus, 
nes žino kad viskas ką jis užaugins bus iš jo atimta.

Kur šventadieniškai nusiteikę sueidavo į miestelius 
savi žmonės, dabar gatvės pilnos raudonarmiečių, kurie 
viską ima kiek pajiegdami, lupa iš žmonių reikmenis, 
maistą, iš krautuvių plėšia prekes, visokius daiktus iš 
namų, ir už tai “moka” savo beverčiais červoncais!

Aš iš jaunų dienelių 
Sau turėjau mylimų, 
Ir ne vieną kartelį 
Tariau meilų žodelį.

Barė mane tėvelis,, 
Barė mane senasai, 
Kam apleidau žirgelį, 
Pamylėjau mergelę.... 

Nebark mane, tėveli,. 
Nebark mane, senasai, 
Man žirgelis laikinai, 
O mergelė amžinai.

Barė mane močiutė, 
Barė mane senoji, 
Kam apleidau darželį, 
Pamylėjau bernelį. 

Nebark mane, močiute, 
Nebark mane, senoji. 
Man darželis laikinai, 
O'bernelis amžinai.

■CUV. Valstijose jau yra gatavai suorganizuota stovyk- 
los į kurias bus išsiunčiami suimti svetimšaliai ne- 

piliečiai. bent kiek nužiūrėti neištikimais, arba veikią ko
kiose komunistiškose, naziškose ar kitokiose organizaci-e 
jose kurių programas priešingas šios šalies tvarkai.

Gaudymas prasidės labai greitai kaip tik Amerika 
stos aliantams į pagalbą vienokiu ar kitokiu budu. Su
ėmimai bus slapti, neskelbiami ir be persergėjimų. Pa
siteisinimai neturės prasmės ir niekas suimtas ir išsių
stas į koncentracijos stovyklas negalės niekam pasisa
kyti kad jis nekaltas....

Žinant aktiviškumą tūlų musų Lietuviškų gaivalų, 
jiems ta pamoka ir uždarymas pasilsiui išeitų j sveika
tą, tik gaila kad kartu su nenuoramomis turės nukentė
ti daug ir nekaltų, ramių žmonių. Daugeliui pripažin
tų kaltas svetimšalių galės būti konfiskuota, atimta vi
si j u turtai.

•
• SUV. VALSTIJOS sudaro tik dvidešimtą dalį viso pasau

lio gyventojų, bet telefonų turi arti pusę iš 41,090,347 visame 
pasaulyje naudojamų telefonų. Vienas tik New Yorko miestas 
turi 1,632,348 telefonus, kas reiškia daugiau negu visa Pran
cūzija, ir tris kartus daugiau negu visoje Azijoje telefonų turi.

Kas sekunda šioje-šalyje būna suvirš tūkstantis telefonu 
pasikalbėjimų, arba suvirš po 91,000,000 kasdien.

DAINELĖ
Vai, budėk, broleli,
Narsus kareivėli, 
Šerki ir daboki 
Žirgą juodbėrėlį.
Veski jį pakaustyt 
Plieno padkavėlėm’s, 
Neleiski rudyti 
Žalvario kilpelėms.
Kas mielą dienelę 
Šveisk savo kardelį, 
Buki prisirengęs 
Ginti savo šalį.
Arba dienai gęstant,
Arba auštant rytui
Gali suaidėti 
Lietuvos trimitai.
Kuomet prisirengęs 
Kasdieną budėsi, 
Drebės visi priešai, 
Tu drąsa spindėsi!

Baltimore, Md. J. S. Galutis.

Taip pilyje liko Klauzas. Bėgo dienos; pa
vasaris linksmiau ir linksmiau žengė Natangų 
tėviškės kloniais. Herkus Mantas išjojo su sa
vo karia^. Reikėjo vėl surinkti kariuomenė ir 
susijungti su Ermlandiečių vadu Glapa. Klau
zas į visa tai maža dėmesio tekreipė. Jis nebe
klausinė jo ar vyksta kautynės, ir kuri šalis nu
galės. Jis vaikščiojo kaip sapnuodamas. Net 
ir tada kai pradėjo taisyti ūkio padargus, jis 
niekuo nesirūpindamas vaikštinėjo kieme. Jis 
visiškai pasikeitė, kai miške sučiulbo paukšte
liai. Pradedant lauko darbus, turėjo būti šven
čiama pavasario šventė. Pilies ir apielinkės gy
ventojai rengėsi nešti aukas P'atrimpui, der
liaus dievui. Net ir Herkus Mantas atvyko į šią 
šventę; dar kartą jis norėjo pabūti su saviš
kiais, kol išves savo vyrus į karą.

Plačioje pievoje, už pilies vartų, rinkosi vy
rai, moterys ir vaikai. Ne visur tuo pat laiku 
buvo švenčiama pavasario šventė, todėl ir Sy- 
meka su Guče atvyko čia dalyvauti liaudies pa
silinksminime. Dideliu ratu sustojo vyrai ir 
kunigai, atokiau stovėjo moterys ir mergaitės. 
Krivaitis, iškėlęs apvalų ąsotį midaus, pasimel
dė didžiajam Patrimpui, kuris duoda kare lai
mės, taikoje gerą derlių, kuris globoja sėklą, 
saugoja gyvulius, duoda lietaus ir valdo van
denis.

Pamaldžiai klausėsi susirinkusieji; pilnas 
pagarbos Krivaičio veidas buvo atkreiptas į 
dausas, įsakiais žodžiais garbino jis didyjį die
vą, kuriam tarnavo. Jis maldavo palaimos pa
sėliams, geros kloties kariams. Baigęs maldą, 
jis paėmė dantimis taurę ir ištuštino ją, ran
kom nepalytėdamas indo. Paskui sviedė taurę 
į sustojusius aplink jį. Vienas iš minios pakė- 
lą ją, vėl pripylė ir vėl padavė dvasiškiui.

Visai nuošaliai stovėjo Klauzas ir sekė tos 
šventės eigą. Nepaprasti iškilmių papročiai pa
galiau jį išjudino iš abejingumo. Jis taip pat 
klausėsi krivio žodžių, kai šis meldėsi Perkū
nui, griausmo dievui, prašydamas giedros ir 
apsaugos nuo visų piktybių, kurias gali siųsti 
žmonėms Pykuolis, mirties dievas, ir kitos ne
labos galybės. Jam baigus, vėl išgerta taurė 
krito į minią ir vėl buvo pripildyta. Dar mal
dos žemesnėms dievybėms, dar trečią kartą ku
nigas išgėrė taurę midaus ir viešoji šventės da
lis buvo baigta.

Klauzas paliko šventę ir pasuko pilies link; 
savo kambarėlyje, jis puolė prie kryžiaus ir mel
dėsi savajam Dievui. Jis karštai prašė apsau
goti jo sielą ir neleisti jam nukrypti į geidulius 
ir sulaužyti vienuolio apžadų, meldė kad jam 
grąžintų laisvę, kovoje laimėjimą, kad pasiųstų 
jam mirtį kaip išvaduotoją iš visų sielos skaus
mų. Vienodų dienų nelaisvėje jis jaute nebe- 
turįs jiegų atsispirti nuodėmingiems geismams.

Ilgai klūpojo Klauzas sau vienas. Sutemo. 
Kad ir kaip jis meldėsi, jo širdis buvo nerami.

Jis vėl išėjo į laukus. Eglės šešėlio slepia
mas, jis atsisėdo, ant samanų ir pro šakas žiu
rėjo į trukšmingą minią. Buvo sukurtas lau
žas, nes aplinkui buvo vėsu ir tamsu. Visi rin
kosi aplink statinaites. Čia pasakojo apie pra
ėjusios vasaros karo žygius ir drąsinosi prieš 
tolesnius mušius. Karinga dvasia vėl sukilo vi
siems, kurie per žiemą taip ramiai sėdėjo prie 
židinio.

Klauzas suvaitojo. Kada jis vėl galės joti 
į žygį su kardu pajuostėje?.,..

Mergaitės ir moterys linksminosi visai ki
taip. Po dvi ar po daugiau susikibusios, ėjo 
pieva dainuodamos linksmas ir graudžias dai
nas.

Švelnus vakaro vėjelis nešė Klauzui dainų 
aidus. Jis svajojo.

Dainininkių tarpe buvo ir Nomeda.
Eidama su Guče pro eglę, ji pastebėjo šešė

lyje sėdintį Klauzą.
— Tu čia, riteri? — užkalbino ji.
Nusigandęs Klauzas pašoko nuo žemės; jis 

nepastebėjo besiartinančių mergaičių. Gucė su
sijuokė.

— Tu taip išsigandai, tartum piktą dvasią 
išvydęs, — prabilo ji linksmai. — Tavęs nei pa
žinti negalima; taip pasikeitęs, net išsigandau 
tave pamačius. Ar tik ne papartyne miegojai?

— Argi papartynas pakeičia žmogų? — 
paklausė Klauzas.

— Papartynas ne, — juokėsi Gucė, — bet 
Puskaitis, girių dievas, taip. Jis labai neken
čia kad svetimšaliai kelia koją į jo karalystę. 
Jis gyvena krūmuose, ir miško dievukai, mažie
ji barstukai, baudžia kiekvieną kuris čia mie
ga. Aš girdėjau, tu dažnai būni miške; tikrai 
tie dievukai bus tave pakerėję.

— Gali būti, — niūriai atsakė Klauzas, —

— Neturėtum vienas čia sėdėti. Eik prie 
kitų, štai ten šnekučiuojasi mano tėvas ir Sy- 
meka.

— Aš negeriu midaus. Ką gi aš ten veik
siu? Gal klausysiuos kaip jie apsvaigę dalina
si ordino pilimis?

Nomeda nusisuko. Jis tai pastebėjo ir ta
rė švelniau:

— Tu čia visai nekalta, bet juk žinai kaip 
gali būti ūpingas belaisvis, toli nuo savo tėvy
nės ir kardo brolių.

— Tai imk mano kankles ir padainuok. Dai
na išblaškys niūrias mintis.

Ji padavė riteriui kankles. Suskambėjo 
liūdni garsai. Iš krutinės pirma tyliai, paskui 
garsiai ėmė aidėti dainos posmai:

Jojo jaunas raitužėlis per žalią girelę, 
Per tamsiąją girią jojo vienų vienas.

Ir pamatė ir išvydo raudoną roželę
Miško skynimėly j, tamsaus miško viduryj, 

žydi vienų viena, žydi paslapčia, 
Saulės spindulėlis neįžvelgia čia.

Vakarui sutemus, dienelei praėjus, 
Nuvys kvapi rožė, nuvys vienų viena....

Papus šiaurys vėjas, nuskins lapelius, 
švilpdams medžių šakose, gėlių stagaruos.

Sakyk man, rožele, dailioji rožele,
Sakyk, kam tu krovei žiedus, kam čia 

pražydai ?. ...

Jis baigė. Nomeda tarė šaltai:
— Tavo dainai trūksta pabaigos. Duok man 

kankles.
Ji pamėgino stygas ir ėmė dainuoti:

Jok savo keleliu, svečias raitužėli;
Leisk rožei žydėti, leisk jai greit nuvysti. 

Skaudžiai gels jos dygliai jei norėsi skinti, 
Mirti nori rožė, čia, tamsiam miške....
Viena sėdėjo senoji Laumė prie židinio; va

karo vėsumas jos kaulams nebuvo pakeliamas, 
o šokiai su dainomis nebežadino jos jausmų. 
Staiga durims sugirgždėjus, ji krūptelėjo. Įbė- 
go Nomeda ir vaitodama puolė ant kelių ir pa
slėpė savo galvą auklės prieglobstyje.

Tylėdami miške stovėjo Klauzas ir Gucė. 
žemėje gulėjo kanklės. Gucė tyliai prašnabž
dėjo: k

— Jos jau sugadintos, stygos nutruko. 
Klauzas karčiai nusijuokė:
— žmogaus širdis taip dažnai plyšta; di

delio čia daikto kad stygos nutruko....
Lėtai apsisuko Gucė ir pasitraukė. Sunkiai 

krito Klauzas ant samanų ir susimąstęs žiurėjo 
į tolį. Iš gretimo medžio šešėlio išsinėrė žmo
gus. Herkus Mantas ėjo aikšte prie laužo. Jis 
Čia jieškojo Symeko§ ir greit jį surado; rankąs 
mostu pakvietė jį atokiau nuo girtaujančiųjų.

—■ Aš dar kartą apgalvojau Glotino reika
lą, — tarė kunigaikštis, — man reikalingas jo 
patarimas ir parama. Jok rytoj ir derėkis su 
ordinu dėl jo sunaus pakeitimo riteriu Klauzu. 
Ir kad tavo žmona viena nenuobodžiautų, No
meda kurį laiką pabus su ja.

Abu vyrai dar pasitarė apie derybų planą 
ir tuomet vėl prisidėjo prie džiūgaujančios mi
nios. Vėlai vakare, kai jau midus buvo išger
tas ir laužas apgesęs, Mantas atėjo į tą vietą 
kur sėdėjo Klauzas.

— Kelkis, riteri, ir eik vidun, — prabilo 
jis. — Naktis jau sutemo, aikštė greit ištuštės.

Klauzas nesujudėjo. Kunigaikštis paėmė 
jį už rankos ir papurtė.

— Ar tu miegi? Ką čia veiki? Eik na
mon ....

Lėtai pakilo Klauzas, lyg apsvaigęs girtuo
klis, ir kimiai tarė:

— Namon? Kur? Į tavo pilį? Pas ordi
no brolius? Ar aš turiu namus? Aš jau senai 
bučiau buvęs pas savuosius jei tu butum pasi
elgęs su manim taip kaip su kitais belaisviais. 
Dėl ko tu manęs nenužudei, nepakorei, nesude
ginai? Dėl ko mane čia laikai? Mirti, nieko 
negalvoti, nieko nejausti — tai butų laimė!

— Tu sergi, kliedi! — tarė Herkus Man
tas. — Vyras, grumęsis su miško žvėrimis, da
bar kaip koks bailys, ilgisi mirties, nes jam gy
venimas atsisakė duoti tai ko jis nori. Eik da
bar į savo bustą. Saulei prašvitus, tavo juodos 
mintys prasiblaivys.

Jis apsisuko, o Klauzas nugurino į pilį ir 
krito į lovą. .

Tylėdama išklausė Nomeda tėvo įsakymą 
palydėti Gucę į jos namus ir ten kurį laiką pa
viešėti. Ji džiaugėsi galėsianti išvengti susiti
kimo su riteriu, Kitą dieną jos jau nebebuvo 
pilyje.

(Bus daugiau)
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NORI GASO ATPI

GINIMO
Clevelando, Akrono, Toledo 

ir kitų miestų valdybos nusi
skundė Federalęi Jiegos Ko
misijai dėl perbrangios kainos 
kurią ima gaso kompanija už 
sunaudojamą namuose gasą. 
Reikalaujama kad Hope Natu- 
ralio Gaso kompanija, iš West 
Virginia, iš kurios 
Clevelando East 
numažintų gaso 
budu galės būti 
so naudotojams 
Hope kompanija ima 38%c už 
1000 kubiškų pėdų gaso, mie
sto naudotojai East Ohio Gas 
kompanijai moka vidutiniai po 
68.88 centus už 100 kb. pėdų. 
Reikalaujama kad gasas butų 
parduodamas East Ohio Gas 
kompanijai po 30c 1000 kub. 
pėdų, kad tuo budu naudoto
jams kaina galėtų būti numa
žinta.

Cleveland Turi 1,216,-
495 Gyventojų

YOUNGSTOWN JAU MOKAM KA
RO TAKSUS

HIPPODROME LIGONINĖS PATARNAVIMO PLANAS PLAČIAI
JAU VEIKIA IR YRA NAUDINGAS /

t

r

r

t

ima gasą 
Ohio Gas Co., 
kainą, ir tokiu 
numažinta ga- 
kaina. Dabar

©NACIONALĖ Jaunimo Ad
ministracija bėgyje praėjusių 
penkių metų suteikė pagalbos 
27,326 vaikinams ir merginoms 
Cuyahoga apskrityje, kas val
džiai atsiėjo $3,153,748. Tos 
administracijos tikslas buvo 
rūpintis jaunimu bedarbės lai
ku, patiekiant jiems darbus ir 
amatus bei mokslą. Keletas 
ir Lietuvių jaunuolių tuo pasi
naudojo.

Didžiojo Clevelando gyven
tojų skaičius padaugėjo 15,040 
dūšiomis, kaip parodo 1940 m. 
cenzas. Cuyahoga apskrities 
gyventojų skaičius šymet pa
siekė 1,216,495, gi 1930 metais 
buvo 1,201,455.

Pats Clevelando miestas su
mažėjo gyventojais, nes 1930 
m. buvo 900,429, šymet pri- 
skaityta 878,385. Bet padidė
jo gyventojai priemiesčiuose, 
tuomi Didysis Clevelandas ben
drai paaugo virš 15,000 dūšių.

©KOVA SU DIFTERIJA da
vė žymias pasekmes pastarų 
keliolikos metų bėgiu. Pavei- 
zdan, 1927 metais difterija su
sirgimų buvo 2,872, mirė 188. 
Nuo to ėjo žymiai mažyn, 1929 
m. mirė tik 41, ir dar mažėjo. 
1939 m. mirė tik vienas, ir iki 
šiol Clevelande mirė vienas.

Raupų liga beveik visai nu
galėta, nuo 1931 metų buvo tik 
keturi susirgimai.

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

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

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

THE BIG D1PPER
SKANUS SALDUS GĖRIMAI, AISKRYMAS

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

Padarykit šią vietą savo užeigos vieta.
20 rūšių pasirinkimui.

7023 Superior Avė. prie Addison.
(33)

ir

DOAN UPHOLSTESUNG CO.
RECOVERING — REMODEL1NG and

REPAI RING
500 puikių medegų pasirinkimui, šaukit mus dieną arba naktį
gausit musų apskaičiavimą be jokių obligacijų iš jūsų pusės. Musų 
kainos žemiausios negu keno kito mieste. Darbas pirmos rūšies.

TELEFONAS: NAKTIES METU:
GLenville 6460 POtomac 4796

10003 St. Clair Avenue

' CLEVELAND POULTRY CO. Ine.
Wholesale and Retail

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

4323 Superior Avenue. Telef., EN. 3142

PIKNIKAS. SLA. 157 kp. 
rengia pikniką sekmadienį, 28 
dieną Liepos, visiems žinomo
je vietoje, Jono Skirkevičiaus 
ukėje. Bus įvairių pasilinks
minimų, smagiai pasišokti, iš
sigerti šalto alučio ir Lieuviš- 
ko sūrio užsikasti.

širdingai užkviečia visus at
silankyti Rengimo Kom.

PERDAUG LIJO

šiąOhio valstijoj dėl lietaus 
vasarą nukenčia laukai. Vals
tijos ir federalės valdžios eks
pertai praneša kad Birželio 
mėnesio ilgas lietus žymiai su
mažino kornų ir kviečių derlių.

Apskaičiuojama kad kornų 
bus 132,000,000 bušelių, per
nai gi buvo 171,250,000 buše
lių.

MUZIKOS STUDIJA
INSTRUMENTUS SKOLINAM 
NEMOKAMAI SU LEKCIJO
MIS ant AKORDIONO. SAXO- 
FONO, CLARINETOS, TRUM
PĖTOS.
Mokome dūdų orkestro (band'} 
muzikos ir pradinė muzika duo
dama nemokamai. (30)

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

POOL ROOM
Atsilankykit į mano smagų

POOL ROOM
Stalai atdari 11 ryto iki 12 

Saldus gėrimai, cigarai.
Dressler Recreation 

6315 SUPERIOR* AVĖ.

v.

Amerikos šalies gynimo pa
ruošimas Amerikos žmonėms 
jau uždėtas ant pečių — nuo 
Liepos 1 dienos pradėjom mo
kėti taksus.

Cigaretai kaštuoja puse cen
to pakeliui daugiau, degtinė 
pabranginta 75 centais galio
nui, alus $1 ant bačkos bran
gesnis. Filmų teatrų lanky
tojai moka 10 nuoš. daugiau 
už bilietus brangesnius negu 
21 centas.

■ Tą pat dieną ’inėjo galėn ir 
pakelti perviršio pelno taksai, 

šalies gynimo ginklavimosi 
programas varomas pirmyn. 
Karo laivynas užsakė 45 nau
jus karo laivus, kurie kaštuos 
$500,000,000. Kariuomenė ga
vo įsakymą organizuoti šar
vuotus korpusus iš 18,000 vy
rų panašias į Vokiečių “pan- 
zer” divizijas.

Juros aplink Panamos kana
lą nutiesta minomis, pačiam 
kanalui pradėta statyti trečia 
eilė laivų- pakėlįmų.

Oficialės skaitlinės parodo 
kad Suv. Valstijos, neskaitant 
naujai užsakytus karo laivus, 
turi didžiausi karo laivyną pa
saulyje. Sulyg vėliausių skai
tlinių, Suv. Valstijos turi 395 
įvairaus didumo karo laivus, 
viso 1,327,320 tonų.

Britanija turi 313 laivų 
1,277,189 tonus.

H. WHITEMAN
RAKTŲ DIRBĖJAS

Padaromi visoki raktai. 
Pakeičiam kombinacijas. 

Aštrinimas Įrankių ir kt. 
patarnavimas. (33)

224 High St. Room 207 
!MAin 9385.

Viršuje, elevatorium

DIDELIS ATIDARYMAS
NAUJO RESTAURANO

SUPREME 
RESTAURANT 
6930 Superior Avė.

Prailginama Dar
Savaitei

puiki, idomi filmą, “ALL 
AND HEAVEN, TOO”, ku- 

vadovaujamas roles vaidina 
Davis ir Charles Boyer, pra- 

savaitei laiko,

Ta 
THIS 
r i oje 
Bette 
tęsiama dar vienai 
pradedant Liepos 20, Hippodrome 
Theatre.

Bette Davis kaip Mademoiselle 
Henriette Deluzy-Desportes ij? Char- 
les Boyer kaip Duc de Praslin yra 
protagonistai viehos iš sensacin
giausių žudystės bylų visų laikų, 
skandalo kuris sudrebino abu kon
tinentu ir buvo priežastimi išverti
mo iš sosto Prancūzų karaliaus.

Prie jų vaidina kiti žymus artis
tai, ir dalykas baigias i tuo kai 
jaunas Amerikietis pagelbsti Hen- 
riettei išvykti ir apsigyventi Ame
rikoje.

®UENKAI pasiryžę sukelti 
Clevelando apielinkėje $125,- 
000 savo tautiečių šelpimui.

©CLEVELANDO srityje la
bai pakilo gyvenamų namų sta
tyba.

H. NIEMAN 
Service Station

GOODYEAR TIRES, BATTERIES 
Certified Lubrication 
COMPLETE LINE 

ACESSORIES
Dauguma musų kostumerių 

yra Lietuviai. (33)
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ONE OUT OF TWELVE WILL REQUIRE HOSPITAL CARE.

•i *
j- 3 •

■ ■ .....................

Cleveland Hospital Service Asso
ciation surengė parodą Ohio Hos
pital Association suvažiavimo pro
ga šią savaitę, kurioje aiškiai gali
ma matyti svarbus faktas tas kad 
vienas iš kiekvienų dvylikos žmonių 
bus reikalingas ligoninės priežiūros 
1940 metų bėgyje, kaip tas žinias 
surinko John A. McNamara, direk
torius ligoninės patarnavimo plano, 
kuris veikia be pelno ir yra priežiū
roje Ohio valstijos Department of 
Insurance.

Viršuje vaizdelyje paruoštas iš
statymas surinktų žinių parodo kad 
virš 681,400 Ohio žmonių, daug jų 
musų pačiame mieste, dabar yra 
Įsirašę į tą planą ir kad 59,873 as
menys iš jų gavo ligoninės priežiū
rą iki Sausio 1 d., 1940 m.

Iki tai pat dienai, ligoninėms už 
ta patarnavimą plane priklausan
tiems ligoniams išmokėta $2,233,- 
086.75.

Clevelando srityje yra įsirašiusių 
suvirš 353,450 asmenų į tą Cleve
land Hospital Service Association. 
Platesnių informacijų apie tai ga
lima gauti iš vietinių ligoninių ar
ba iš Mr. McNamara, 1900 Euclid 
Avenue, Cleveland.

Vienas iš kiekvienų keturių as
menų Clevelando srityje jau pri
klauso toje Cleveland Hospital Ser
vice Association ir 4,163 dirbtuvių 
savininkai ir darbdaviai kooperuo
ja su savo darbininkais to patarna
vimo įgijimui.

Prie to patarnavimo nepriimami 
pavieniai asmenys, reikalinga prisi
dėti grupėmis iš savo darbaviečių.

J. A. Urbonas
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

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 Avė.

HEnd. 5283 (27)

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

P E R R Y’ S
WINE HOUSE
7205 Wade Park Avė. ENd. 9276

E VALANDOS: 9:30 IKI 5:30. MES DUODAM IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMI’S =

The May Company
KITA PROGA PASINAUDOTI LIKUČIŲ DIENOS REIKMENIMIS 

VISOJE MUSŲ KRAUTUVĖJE

NEPARDUOTOS KETVIRTADIENĮ PARDUODAMA PENKTADIENĮ

REMNANT DIENOS KAINA
Jeigu negalėjot pribūti ket
virtadienį, prP "’kit šiądie- 
ną. Nes visi įmenant Die
nos dalykai neparduoti va
kar bus parduodami penk
tadienį tomis pačiomis ne
paprastai žemom. kainom. 
Suprantama, daugelį daly
kų mes busim visiškai iš
pardavę. ... nes skaičiai 
yra apriboti. Bet kas tik 
bus likę iš Remnant Die
nos prekių viskas bus iš
statyta pardavimui Penk
tadienį.

Jus žinot iš patyrimų pra
eityje kad negalima pralei
sti nepasinaudojus šia pro
ga sutaupyti pinigus per
kant reikalingus dalykus 
sau, savo šeimai, savo na
mams. Šis metinis Vasa
rinis išpardavimas yra vi
siems Clevelandiečiams di
delė proga apsipirkti. Ge
rai padarysit prisipirkda- 
mi reikmenų ateičiai. Tai
gi, pasistengkit pribut šią
dien .... ir taupyki! pini
gus.

S Taipgi šimtai Dalykų Remnant Day Taupymo Kainomis Basemente . . Nepraleiskit Jų! |

švenčių specials
Stiprus Alus $1.65 už case

• (Žemiausia kaina) 
Pasirinkimas iš 60 Įvairių rūšių.
Mes atvežam šaltą alį Į namus. 
Taipgi visokių skanių California 
Vynų didžiausias pasirinkimas.

Greitas pristatymas Vestuvėms 
Pokiliams ir visokiam reikalui.

Atdara iki 1:00 vai. ryto.

JOSEPH KODRIC

71st ir Wade Park Avė.

jeft
Telefono Patarnavimą

ir vis

i

GEROS RŪŠIES MĖSINĖ IR 
VISOKIŲ GROSERIŲ 

PARDUOTUVĖ

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

Telef. HE. 3365

JOHN G. POLTČR
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

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

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

v . .................... .. ■ -1   

| EVA’S 
sDRYCLEANINGj
❖ Senas Drapanas padarom J 
{ kaip naujas, išvalom ir 4 
£ sutaisom. J
i* Paimam iš namiį ir pristatom^.

■ tIj. . gatavus atgal.

t EVA PETRAITIS

i%

6702 Superior Avė.
Telefonas: HEnderson 1919

t❖
❖
ž

t1

Telefono įstaiga, kaip 
keis kitkas, kenčia nuo 
nusidėvėjimo pasekmių. Bet 
ilgametis patyrimas išmokino 
Ohio Bell vyrus kur ir kada 
jieškoti sugedimų. Jų viduti
ne tarnyba yra 15 metų ir į 
tą ineina vyrai kurie atlieka 
inžinerijos ir darbų prižiūrė
tojus, kaip ir tuos kurie lai
pioja į stulpus. Šitie patyrę

oro ir
protai ir
fono sistemą operuojančia at
sakančiai visais laikais. Juo
se yra jūsų užtikrinimas kad 
kuomet tik norėsite telefonu 
šaukti, ši sistema bus gatava 
jūsų žinią perduoti, greitai, 
aiškiai ir už mažą kainą ar 
tai butų draugiškumui, pelnui 
ar netikėtam atsitikimui iški
lus.

rankos užlaiko tele-

i

C O i

|llilllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
i Skani Lietuviška Duona I

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

e ©

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

g VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS |
§ Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę. S
... .....................
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Visi j Pikniką! Visi į Pikniką! Visi j Pikniką!

Lietuvių Darželio!
PIKNIKAS

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

Sekm. Liepos-July 21 Camp By-Heck
Įžanga 25c. Vaikams dykai. Pradžia 1 vai. Prie Grant Blvd. ir Lloyd Road

PRASIDEDA VEIKI
MAS UŽ LIETUVOS 

LAISVĘ 
uU’ __  .... ..

Clevelande įvyko pirmutinis 
viešas bendras Lietuvių pasi
tarimas Lietuvos Laisvės Gy
nimo reikalais. Susirinkimas 
įvyko Lietuvių salėje antradie
nio vakare. Susirinkimą vedė 
Jonas Brazauskas, pranešimus 
padarė Dirvos red. Karpius. 
Nutarta rengti viešas prakal
bas, kalbėtojais kviesti Drau
go redaktorių L. šimutį ir ki
tus.

Apie tai bus plačiau praneš
ta spaudoje.

Išrinkta komisija masiniam 
mitingui rengti: V. Greičius, 
Marė Mišeikienė, K. S. Karpius 
ir Jonas Brazauskas.

Clevelandiečiai dedasi prie 
visuotino Amerikos Lietuvių 
tautininkų ir katalikų sujudi
mo dirbti pasiruošimo darbą 
atsteigti Lietuvos Nepriklau
somybę kada ateis tam laikas 
ir proga.

Alekas Banys, negalėdamas 
susirinkime dalyvauti, darbo 
pradžiai paaukavo $5. Tuo bū
du musų veikimas prasideda 
su fondu. Daugelis Clevelan- 
diečių padarys tą patį.

Visoje Amerikoje Lietuviai 
katalikai, tautininkai ir socia
listai dirba išvien už Lietuvos 
laisvės atgavimą, ir reikia ti
kėtis to greit sulauksime, nes 
Europos padėtis nenusistovė
jus, dar daug kas gali pasikei
sti ir keisis.

Visi išvien turime dirbti ir 
kovoti prieš visus musų išga
mas kurie žodžiu ar spaudoje 
rodo savo džiaugsmą dėl mu
sų tėvynės nelaimės.

- VAIKAI IR DVIRA
ČIAI

Dviračiais važinėjimo laikas 
pilniausia įsisiūbavo ir tai yra 
sveikas prasimankštinimas vai
kams jeigu jie saugiai važinės. 
Sumažinimui susižeidimams ir 
pavojingesnėms nelaimėms iš
tikti progas nepavelykit savo 
vaikams vežti kitą vaiką ant 
savo dviračio rankenų. Prisa
kykit jam važiuoti gatvės šonu 
ir tik gyvenamose gatvėse, ir 
drauskit važinėti naktimis.

Dauguma dviračiais nelai
mių iki šiolei ištiko nuo vežio
jimo kitų vaikų ir nuo važinė
jimo po sutemai.

Public Relations Bureau 
Cleveland Police Dept.

• DARBŲ suradimas Cle- 
A^lande nėr Valstijos Darbo 
Centrą pirmą pusmetį šymet 
padidėjo 37 nuoš. lyginant su 
1939 metų pusmečiu, ir 96'/c 
lyginant su 1938 m. pusmečiu.

Per pirmus šešis mėnesius 
į darbus pasiųsta 17,943 iš vi
sų 19,430 asmenų atsikreipu
sių į tą biurą darbo.

®WPA TEIKIA pagalbą 800 
Clevelando asmenų parinktų Į 
specialius lavinamus darbus ir 
amatus reikalingus prie šalies 
gynimo darbų. Visoje Ohio 
valstijoje, apie 4,000 parinktų 
darbininkų gaus tokias specia- 
les progas. Mokinantis ama
tų jie gaus paprastas WPA al
gas.

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU
Kurie Lietuviai nežino savo 

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

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

LIETUVIU DAR
ŽELIO PIKNIKAS
Visi Darželio draugai, rėmė

jai, mylėtojai kviečiami atsi
lankyti į šį didelį metinį Lie
tuvių Kultūrinio Darželio Są
jungos pikniką, šį sekmadienį, 
Liepos 21 d. Vieta jau gerai 
žinoma visiems: A. Ališausko 
Camp By-Heck, prie Grand 
Blvd. ir Lloyd Road, važiuo
jant pro Euclid Beach į rytus.

Ir tiems kurie nepaiso Dar
želį paremti šiame piknike bus 
naudinga apsilankyti, nes ko
misija parūpino specialių do
vanų, kurias laimėt kiekvienas 
turi progą su savo įžangos ti- 
kietu: Pirma didžioji dovana 
bus $15 pinigais, antra tonas 
anglies, trečia, didelis kumpis, 
ir kitos smulkios dovanos pini
gais ir gražiais daiktais.

Įžanga į pkniką tik 25 cen
tai ypatai. Vaikams nemoka
mai.

Šio pikniko pelnas padės bai
gti mokėti Darželio skolas.

Mes Lietuviai pralenkėm ki
tas net dideles tautas savo 
Darželio įrengimu, pralenkim 
jas ir Darželio išmokėjimu.

Važiuokit į pikniką su savo 
šeimomis, kaimynais ir drau
gais. Atvažiuokit ąnksti, dau
giau turėsit laiko praleisti at
virame ore linksmai tarp savų
jų. Komisija.

VAŽINĖJIMAISI
Jonas T. DeRighter, Cuya- 

hoga Demokratų partijos veik
lus narys, išvažiavo į Demo
kratų partijos konvenciją Chi- 
cagoje, dalyvauti nominacijose 
Demokratų kandidato į prezi
dentus.

Pats DeRighter yra kandi
datas į Ohio Valstijos Legisla- 
turą Lapkričio rinkimuose.

Mikas V. Drasutis su šeima 
automobiliu buvo išvažiavę į 
New Yorką palankyti Pasauli
nę Parodą ir New Yorko ąpie- 
linkėje gyvenančius savo pa
žystamus ir * draugus. New 
Yorką aplankė pirmą kartą po 
30 metų ir stebisi kaip žymiai 
tas miestas pasikeitęs.

Elena Mog lankėsi Youngs- 
towne pas savo tėvus, Lukoše
vičius.

Viktoras Lucas (Lukoševi
čius), iš Youngstown, O., at
vyko paviešėti pas seserį ir 
švogerį Eleną ir K. J. Mogs. 
Viktoras yra studentas Uni
versity of North Carolina, che
mijos skyriuje, bet siekia, dak
taro laipsnio.

• CLEVELANDE šią savai
tę įvyksta suvažiavimas kata
likiškos organizacijos Knights 
Templar. Dalyvauja apie 20,- 
000 delegatų ir svečių. Mieste 
atsibuvo didelis jų paradas.

DR. MATULAITIS (F. M. 
Lait) perkėlė savo ofisą kiton 
.vieton, 7829 Euclid avė., prie 
E. 79 gatvės.

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Avė.)

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

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

MIRIMAI
KAZYS RUMBUTIS

Kazys Rumbutis, 68 m., mi
rė Liepos 15, Clevelande. Pa
liko žmona, Ona, ir vaikai: Ed
vardas, Albertas, Petras, Ele
na, Mariau, Margaret Skeru- 
tienė, ir Bertha.

Laidojamas Liepos 19 d.
Velionis paėjo iš Kulidgales 

k., Žarėnų par., Telšių ap. Bu
vo energingas ir darbštus iki 
pat savo gyvenimo pabaigos. 
Velionis ilgus metus prenume
ravo Dirvą.

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

STELLA MINIOTIENĖ
Stella Miniotienė, 41 m. am

žiaus, nuo 6833 Bayliss avė., 
mirė Liepos 11 d., palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis, ku
rios atsibuvo naujoje parapi
joje, Liepos 15.

Paliko vyras, Boleslovas, du 
sūnus, Stasys ir Algirdas, ir 
duktė, Charlotte. Taip pat li
ko motina, Elzbieta Ambro- 
zienė, ir sesuo, A. Durasevičie- 
nė. Velionė buvo Dirvos skai
tytoja.

Laidotuvėse pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Della E. Ja- 
kubs.

SUOMIJOS Ministras Hjal- 
mar Procope lankysis Clevelan
de pas savo vientaučius šios 
savaitės pabaigoje. Taipgi ap
lankys Suomių koloniją Ash- 
tabuloje.

Pakele Mokestį
Pritaikant minimum algas 

prie Federalio Algų ir Valandų 
Akto, Ohio valstijoje apie 4,- 
000 siuvėjų gauna pakelti al
gas. Ohio valstijoje dirba su- 
virš 15,000 unijistų rubsiuvių, 
kurie vieni priklauso prie C. 
I. O., kiti prie A. D. F.

• OHIO valstijoj sako bus iš
statyta 30 milijonų vertės ka
ro amunicijos išdirbystė, su
lyg valdžios šalies gynimo pro- 
gramo. Ta dirbtuvė gali būti 
išstatyta prie Piqua arba Troy 
miestelių.

• Iš WPA DARBŲ jau mė
to radikalus: Ohio valstijoje 
išmesta 17, iš j u 5 Cuyahoga 
apskrityje. Valstijoje prie vie
šų darbų dirba viso 107,000 
asmenų, Cuyahoga apskrityje 
apie 24,000.

Teisėjas Atsisako Ap
leisti Vietą

Miesto teisėjas David Com- 
pland prarado savo advokato 
teises, ir kartu prieš jį iškelta 
byla pašalinimui iš teisėjo vie
tos. Jis atsisako teisėjo vietą 
apleisti, ir miesto teisių direk
torius sako kad iki jis savo 
vietoje bus niekas negali su
laikyti mokėjimą jam algos, 
kurios jis gauna $9,000 metuo
se, nors jam bylų jau neduo
da. Jam pašalinti bus išduo- 
tas specialis varantas.

Formai CIeaners Ine.

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

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

Telef onuokit 
HEnderson 3050

Vyriškų 
Moteriškų
RŪBŲ 
Taisymas 
Valymas

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

Youth’s Forum
PITONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVĖ. - CLEVELAND, OHIO

LITHUANIAN LITERARY 
TRENDS

NOTE: The following articles on 
Lithuanian Literary accomplishments 
will aępear for the next Severai 
issues. — Proof that no matter who 
is in control of material Lithuania, 
the works of her great children will 
carry the torch of light.

# * y

Characteristics of Early 
Lithuanian Literature

We mušt first pay tribute to 
those unknown poets of Lithuania 
who had spread songs, stories, rid- 
dies, proverbs, and maxims from 
mouth to mouth; to those who 
created an original, national peasant 
art. Possibly even in the days of 
prehistoric Lithuania, it was they 
who sang of the winds and the 
storms, the woods and the sacred 
groves, about the sun, the mooų, 
and the heavens, the torments in 
Man’s soul, his hardships and his 
cares, his quest for happiness, and 
his failures. Religious pantheism. 
his worship of nature, the influence 
of Christianity and its ideas, the 
unfolding of Lithuanian history, the 
tevolts between 1831 and 1863 with 
and against the Russians, the an- 
guish caused the national soul by 
subjugation and Russian oppression, 
family traditions, nuptial ceremo- 
nies, moral principles... all this has 
been woven into the peasant works. 
The unknovvn poet hummed, sang, 
created songs while toiling in the 
fields, while courting, while bid- 
ding his beloved farewell, and while 
riding off to war; he consoled him- 
self in his suffering with a song... 
he rejoiced in song over good for- 
tune. His soul could exude a deep 
melancholy or burst forth with a 
joyous mood. Both emotions he 
expressed deeply, dynamically, lyri- 
cally, with vivid originality. The 
Lithuanian peasant poet stands out 
for his deep, delicately lyrical mel
ancholy because he has lived thru 
a great deal of subjugation, op
pression, through many hardships 
and through many struggles.

Lyricism and drama are the out- 
standing characteristics in Lithua
nia — peasant poesy... moodiness, 
love, the emotional shades of sad- 
ness fili the Lithuanian folksongs; 
action filis the songs of the sea, 
of -vveddings, work, and war.

Lithuanian peasant poetry is as 
naturally rhythmie in form... with' 
the rhythm' taken from and harmo- 
nizing with the rhythm of labor, 
activity, and of progress. Variety 
in style, ingenuity of word choice, 
vividness, and dynamic action char- 
acterize the Lithuanian song. Fig- 
ures of speech, abundance of tropes 
and methaphors, comparisons, par- 
alielisms, and tautology introduce kYtonis
RESTAURANT

Importuota Degtinė

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Avė.

THE KRAMER & REICH CO’S

Didis Išpadavimas
Delei užsitęsusio pavasario ir vasaros, dabar 
visos vyriškos dėvėjimo reikmenys pas mus 

atiduodamos už žymiai papigintas kainas!

VYRŲ IR 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 

DYKAI Eagle Stamps su kožnu pirkiniu 
už 10 centų ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Avenue

as an ingenious, talented master of 
word and form.

With their variety and originality 
and their melodious form, Lithuan
ian folksongs attracted the atten- 
tion of such men as Lessing. Her- 
der, and Goethe, great German poets 
and expert students of folklore. Les
sing asserts thus concerning Lith
uanian folksongs:

“It can be proven that bards are 
born in every country... living emo
tions are hot the necessity of cul- 
tured nations alone. Not long ago 
I paged through the Ruhig Lith
uanian dietionary and near the end, 
among the notes on the language, 
I was overjoyed to find something 
agreeably rare: Severai Lithuanian 
songs which are sung by the peas
ant maidens. What native wit! 
What pleasing simplicity!”

Professor Ludwig Rhesa of Koe- 
nigsberg University printed a col- 
lection of Lithuanian folksongs in
1825... “Dainos oder Litauische Volk- 
slieder, gesammelt, ubersetzt und 
heraugegeben von L. J. Rhesa” — 
lt contained about 90 songs. Later, 
Lithuanian songs were collected and 
studied by scholars of various na
tions — Schleicher, Bezzenberg, 
Fortunatov, Karlowicz, Niemi, and 
others. Of the more important 
folklorists, those who collected and 
studied the Lithuanian song are: 
S. Stanevičius, L. Jucevičius, S. 
Daukantas, Valančius, the Juška- 
Juškevičius brothers, the Rev. A. 
Sabaliauskas, V. Krėvė-Mickevičius, 
and others.

Up to the present date, various 
Lithuanian and foreign scholars, re- 
search workers, and collectors have 
gathered about 250,000 various peas
ant works. Within the lašt year 
the Lithuanian Ministry of Educa- 
tion has established archives where- 
in this peasant folklore is gather
ed, classified, and arranged in a 
scholarly fashion. Moreover, the 
faculty of Humanitarian Learning 
at the University of Vytautas the 
Great is also doing a great deal 
of research in folklore and peasant 
art.

(To be Continued)

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)

ANT RENDOS
6 kambarių namas, furna- 
sas, visi patogumai^ gara- 
žiuSį. 866 E.::129; St, prie 
Superior Thru karo; Krei
ptis į: Jonas Brazauskas:

17909 Maplecliffe Rd.

PYTHIAS 
C A F E

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR'GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Čiutelė 
savininkai.

Maudymosi Kelnaitės
Vyrams ir vaikinams 89c
vėliausių spalvų ir 
mierų. Nupiginta

ir
1.19

VYRAMS Sport 89c
Marškiniai
Balti ir margi 2 už $1.75

VAIKAMS Kaynee 79c
Novelty

SPORT Marškiniai 1.00
vertės 2 už $1.50

QUITE apart from the common 
oircumstances encountered diurnally 
by the majority of Homo Sapiens, 
the burning of a refreshment stand 
on Route 3 lašt week provided Al 
Gražulis, Tony Dumchus, Howard
S., and Stan Adomaitis, the torea- 
dor ąuadruplet, with a reasonable 
excuse to force the door down, and 
in general, to act likę heroic fire- 
battling boobš. Spontaneous com- 
bustion appeared to Mave caused 
the inception of the flame which, 
likę most WPAj families decided 
to expand. T-hen the Three Flame 
Gladiators chanced to notice the 
smoke as they drove home from 
Chippewa Lake. Well, anyway, they 
watched someone put out the blaze.

•

SOLICITING ticket purchases for 
moonlight steamer ridės, Ernie 
Hummer, fellow worker, after des- 
cribing the beauty of it all — the 
music, soft and tender, the full 
moon and its effect of romantic 
couples, and door prizes — dis- 
covered that his aucjience was un- 
moved. Ernie thought fast, then 
finallv he said: “Well, think it 
over, fellas, we’ll have both kinds 
of moonshine — bottled and other- 
wise.” He sold eight tickets im- 
mediately!

H0W does a commercialized wed- 
ding proposal sound ? Radio An- 
nouncer Gurney Williams writes in 
“The Commentator”: “Good even- 
ing, Lucille — here I am again, 
with the usual freąuency. I have 
a very fine program for you to- 
night featuring dinner, a show, and 
later on, some dancing to the ir- 
resistible rythrn of Sid Buss and 
Hiss Buss Boys at The Blue Derby.

“Būt first, a word or two about 
a very special offer to be made 
to my listener only. Have you 
thought about your future ? Do 
you envy those xvho have happy 
homes, children, freedom from fi- 
nancial worries? Would you likę 
to be married? Why, of course —

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas

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

Duokit man padabinti jūsų na
mus, o persitikrinsit kad už pir
mos rūšies gėriaųsį darbą' kai
nos yrą prieinamesnės. '

Kreipkitės:

14602 THAMES AVĖ.
Telef: MUlberry 0744 

PUOŠTI

^jimiiiiiiiiimiiniigimBiiigiiiiBiiiiiHiimiiiiiiiiiiEiiiiimiiiaiiisiiiBiiiiiiiimiiiniiiiiiiK* 

| Lietuviška Didele Išdirbystė
= Langams užtraukti Blindų (Shades)
I VENETIAN BLINDS
,= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 
S SAVO LANGUS SU

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

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

j P. J. KERSIS !
Į 809 Society for Savings Bldg. t
t Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W !!
? ‘ ’
f Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreipki- ’J 
| tės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą •• 
į įvairios apdraudos-insurance reikaluose. ••
t Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo E 
4 mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama, Kreip- *’ 
X kitės į mane telefonu arba asmeniškai. ••

| Nikodemas A. Wilkelis į
1 Laisnuotas Laidotuvių Direktorius g
| IR BALSAMUOTOJAS F

= 6522 Superior Avė. HEnderson 9292 =

| @ ©

Į The Wilkelis Furniture Co* |
I Rakandų Krautuvė
s 6307-11 Superior Avė. ENdicott 2343 E
= N. A. ^VILKELIS JURGIS ARBUCKAg |

E Savininkas . Vedėjas
^iiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?

every woman would! That is why 
the following announcement will be 
of utmost interest to you.

“I am young, healthy, have a job ( 
with a bright future and — now 
listen carefully — I have a ring 
here, from Browning Brothers, the 
makers of fine jewelry for more 
than half a century, which can be 
yours absolutely free. Ali you have 
to do to get this beautiful ring is 
to say you will marry me.

“Now don’t be misled by falše 
claims made by ordinary swains. 
Demand the genuine Ralph Swan- 
son, spelled S-w-a-n-s-o-n. Look for 
the big blue love letters in your 
mailbox. Act no\y, Lucille — say 
yes!

“What — you’re tuming me 
down! I’m sorry, Lucille, the pro
gram originally scheduled for this 
evening will not be presented! — 
Good night!”

ANT RENDOS KAMBARIS 
vienam ar porai vyrų, viršuje, 
iš priešakio; Lietuvių šeimoje. 
Kreipkitės tuoj. (31)

1431 E. 59th Street

KAMBARIS ANT RENDOS
Lietuvių šeimoje, gražus kam- 
baris, vienam asmeniui; graži 
gatvė. Markauskas,-n7617 Lin- 
woocl avė. " ’ (31)_________________ y c____ _

DIDELĖ MAISTO 
PARDUOTUVĖ

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

MILLER’S F’OOD 
STORE

I

5333 Superior Avenue

F. BARANAUSKAS '
Siuvėjas

SIUVA, TAISO IR VALO 
RUBUS.

Paima iš namų ir pristato.
452 East 148 Street

Telef. KEn. 5208

ENSIGN TIRE
SERVICE

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

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

6305 Superior Avė.

t
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