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PASKUTINIS HIMNAS “LIETUVA, TĖVYNĖ MUSŲ” . . .

100 STREIKAS. Erie,
Sustreikavo 700 dar- 

ninkų Louis May Co. iš- 
rbystėj reikalaudami di
enių algų ir apmokamų

darbai
in darbininkų žinios

Kauno Miesto Mokyklų šventės dalyvės, baigiant mokslo metą, Birželio pradžioje. Tautiniais rubais pasipuošusių mokinių tūkstančiai, ku
rios paskutinį kartą atgiedojo Lietuvos Himną, po ko joms, kaip ir visiems Lietuvoje, burnos uždarytas. Verčiama giedoti Sovietų daina....

RUBSIUVIŲ Am. C. W. 
f A. (CIO šaka) valdyba 
Atarė remti Prez. Roose- 
elto išrinkimą trečiam 
erniinui. Ragins 260,000 
svo narių balsuoti už jį.

30 UŽMUŠTA. Calcut- 
Indija. — Pašto trauki- 

io susimušime ušmužta 
Jpasažierių ir 88 kiti su- *

GP.-AUG. 9, 1940 25-ti Metai (25th Year)

i

IŠ LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ

KLAIDOS PATAISY
MAS

Pereitame Dirvos nr. 
ant 1-mo psl. įvyko ze- 
ceriška klaida Pasiunti
nybės pranešime: Pa
sakyta: “Tūkstančiai su
šaudyta”. Turėjo būti: 
“Tūkstančiai suimta”.

AMERIKOS Darbo Fe- 
eracijos prez. Green įsa- 
ė paleisti iš darbo buvusį 
alinį, New Yorko jurų 
laisto darbininkų unijos 
rentą, Joseph Lanza. Jis 
idėjo kalėjime už darbi- 
inkų unijos vardu rake- 

tieriavimą pirmiau.

sa-ysy- 
pel-

PLIENO išdirbystės 
) per pirmą pusmetį 
et turėjo didžiausius 
is. Žinios iš 19 plieno iš- 
rbysčių parodo kad jos 
tos turėjo ineigų 300% 
lugiau negu tuo laiku

STATO STIKLO DIRB- 
UVĘ. Brookville, Pa, — 

Brockway Glass Co. stato 
itoli čia naują $750,000 
sites stiklo dirbstuvę.

MINNESOTA 1939 me
ls stovėjo pirmoje vietoje 
iv. Valstijų rugių derliu- 
i su 7,350,000 bušelių. N. 
akota antroje vietoje su 
106,000 bušelių.

pa- 
šią- 
ka-

20,000 KANADOS karei- 
iį slaptai pervežta į An- 
iją. Tarp jų yra savano
rį Amerikonų, stojusių į 
nglijos gynėjų eiles.

MONTREAL, Kanados 
tižiausio miesto mayoras 
oude pasmerkė kareivių 
gistraciją ir prievarta jų 
pimą karo tarnybon. Už 
1 jis tapo suimtas.

LAKŪNAS Lindbergh, 
[ris Chicago j e laikė kal- 
Į ragindama s Ameriką 

kremti Angliją, ir koope- 
roti su Vokietija ateityje, 
‘t Kongrese tapo apšauk- 
s “penktos kolumnos” iš
likų.

PANAMOS Kanalo ruo- 
! Amerikos valdžios agen- 
■i sulaikė 80 kitataučių, 
b'ie nužvelgiami esą ki- 
1 šalių šnipais. Jie bus 
sportuoti.

RUMANIJOJE išleista 
Matymas draudžiantis Žy- 
fcms užimti atsakomingas 

etas bizniuose, ukėse — 
>0,000 Rumanijos Žydų 
■is paskirstyta į tris ru- 
s, kurioms bus leista tam 
kri užsiėmimai.

JAUNŲ VYRŲ šauki
mas karo tarnybon Kong
rese smarkiai diskusuo ja
mas. Atsibuna karštų su
sirėmimų, vieni ragina tą 
bilių priimti, kiti vadina jį 
pavojingu ir kitaip.

Iki Amerika “demokra
tišku” budu nutars gintis, 
Vokiečiai Anglus sumušę 
gali pabarškinti ir į Ame
rikos duris. Vokiečiai lai
mi todėl kad ten nėra jo
kių diskusijų: vienas pasa
kė kas reikia daryti, ir vis
kas atliekama.

Senatorius Wheeler tik
rina kad S. V. paėmusios 
400,000 vyrų karo lavini
mams Spalių 1 dieną, netu
rės kuo juos aprengti ir 
apginkluoti.

Kariuomenėn šaukti siū
loma vyrus nuo 21 iki 30 
metų amžiaus. Tokių su
sidarys apie 12 milijonų.

VARYS ŽYDUS IŠ LATVIJOS PREZI 
DENTAS ŽUVO

PIRŠTUS GRAU
ŽIASI

tu-

EUROPOS
------- i

Berlinas. — Europa 
rėš būti apvalyta nuo Žy
dų — visi jie tupės būti iš
vyti kur nors į kokį pasau
lio užkampį — tai yra vie
nas iš nazių Europos tai
kos reikalavimų. Žydai kal
tinami su Anglą; s pradėji
me šio Europ<).%>'’o.

Vokiečiai pasiryžo išva
ryti visus 40,000 Žydų iš 
Krokuvos, Lenkų' miesto, 
kurį Vokiečiai valdo. Jie 
turi susirasti sau naujas 
apsigyvenimo vietas iki 
Rugp. 15 dienos.

Pranešimai iš Rygos sa
ko kad buvęs Latvijos pre
zidentas Dr. K. Ulmanis, 
kuris laike komunistų už- 
viešpatavimo pasiliko Ry
goje, tapo užpuolikų nužu
dytas.. Jis buvo 63 metų.

Tokio likimo butų susi
laukęs ir Lietuvos prezi
dentas nuo savo kraujo iš
troškusių fanatikų, jei bu
tų nepasišalinęs.

KOMEDIJA ATLIKTA

Washington, Rugp. 7. — 
Britų vyriausybės komisi
ja pradėjo derybas čia pir
kimui Amerikoje “už šim
tus miliionų dolarių” karo 
tankų, artilerijos ir kitų 
karo reikmenų, priede jau 
pirmiau paduotų aliantų 
užsakymų.

Arthur B. Purvis, Britų 
pirkimo komisijos pirmi
ninkas, kuris patiekė savo 
programą valstybės iždi
ninkui Mongenthau, paaiš
kino spaudos atstovams 
jog Britanija dabar steng
sis pirkti daug tokių karo 
reikmenų kurių pirmiau iš 
Amerikos nepirko. Jis pa
žymėjo kad bus perkama 
tankai ir lauko artilerija.

Iki šiol Britai nupirko iš 
Amerikos sau karo reik
menų, daugiausia lėktuvų, 
už virš bilijoną dolarių.

# v *
Londonas, Rugp. 7. — 

Vienas valdžios narys 
reiškė kad Britanija 
dien norėdąma laimėti
rą turi priimti daug pla
tesnį programą, kuris tu
ri būti artimai bendras Su
vienytų Valstijų šalies gy
nimo pasiruošimui.

Atsakydami į Vokiečių 
užpuolimus, Britų lėktuvai 
darė smarkius užpuolimus 
Vokietijos industrinių cen
trų ir Prancūzijoje esamų 
Vokiečių militariškų punk
tų.

Pereitą savaitę Vokiečių 
lėktuvai mėt ė Anglijoje la
pelius. kuriuose pažymėta 
Hitlerio taikos siūlymai.

Nuo Birželio 18 Britus 
puldami Vokiečiai pražudė 
307 lėktuvus, Britai nete
ko 172 lėktuvų. Per tą lai
ką Anglų užmušta 336.

« * *
ITALIJOS kariuomenės 

traukia per Libyją linkui 
Aigipto. Tikima kad Ita
lai darys užpuolimą Suezo 
Kanalo. Jų tikslas yra pa- 
kirst pusiau Anglų valdo
mas sritis Afrikoje.

Italai žygiuoja link So- 
malilando, Britų kolonijos 

. prie Raudonųjų jurų. Už- 
■ ėmė du miestu ir traukia 
5 link sostinės Berberą.

SUV. VALSTIJŲ Karo 
departamento patvarkymu 
šeši arsenalai kur gamina
ma amunicija pradės dirb
ti trimis pamainomis nuo 
Rugpjūčio 10 d.

KONGRESAS žada išsi
skirstyt atostogoms Spalių 
1 iki Lapkričio 15 d.

Atstovų Rūmai 
no aptaksavimą 
korporacijų pelnų 
jų šimtų milijonų 
šalies ginklavimo 
jirnui.

užtvirti- 
didžiųjų 
ant tri- 
dolarių, 

apmokė-

GEN. PERSHING, buv. 
Amerikos kariuomenių va
das didžiajame kare, ragi
na Ameriką parduoti Ang
lijai senesnius savo 
Laivus, panaudojimui juos 
prieš Vokiečius.

karo

sa- 
žu-

TURKIJOJ, pereitą 
vaitę žemės drebėjime 
vo virš 1,000 žmonių, pas
kiausi pranešimai sako.

Iš LOS ANGELES, Ka
lifornijoj, skelbia susekę 
buk komunistai nori išver
sti Amerikos valdžią ir nu
žudyti Fordą ir kitus ka
pitalistus kurie nepildys jų 
reikalavimų.

KABINASI PRIE 
SUOMIJOS

Suomijoje pradėjo veikti 
komunistų grupe kuri agi
tuoja už artimus santikius 
su Sovietais. Suomiai kal
tinami už nužudymą vieno 
tos grupės draugo.

Rusijoje labiau ir labiau 
kurstoma prieš Suomiją, 
gal nori vasaros laiku pul
ti ją ir užimti. Žiemos me
tu nepajiegė.

Maskva, Rugp. 2. — Au
kščiausias Sovietas (komu
nistų seimas) nutarė pri
imti į savo globą Baltijos 
šalis — Lietuvą, Estiją ir 
Latviją, — ir nuo Rumani
jos atplėštas Besarabiją ir 
Bukoviną. Jų visų atsto
vai atvykę “prašė” ir pa
siūlė priimti , jas į Sovietų 
respublikų tarpą, ką So
vietai “mielai padarė”.

Tai komedijos kokias lo
šia vaikai, ir tas viskas ga
li baigtis tragedija Sovietų 
carams, greitu laiku.

Daugiau žmonių paver
gia, labiau save silpniną.

VOKIEČIAI rengia Bri
tanijos užpuolimą, nors ti
krai nežinia kada jis bus 
pradėtas. Sako jie turi ko
kius tai nepaprastus slap
tus pabūklus ir naudosią 
naujus puolimo budus, iki 
šiol dar nebandytus.

Anglija gali būti užpul
ta bėgyje sekančių desėtko 
dienų.

Šiaurinė Anglija, kur na- 
ziai gali pradėti visą savo 
puolimą, tapo paversta į 
apsigynimo pozicijas, kur 
tikisi Vokiečių atsilaikyti 
jei jie ir įsiveržtų į Britų 
salas.

PRANCŪZŲ valdžia iš
nešė tarimą kad visi pabė
gusieji iš Prancūzijos ir 
kitose. šalyse stojusieji ka
riauti prieš Vokiečius ka
riai bus bausti mirtimi. Jie 
nustoja pilietybės ir savo 
turtų namie. Kurie gryš 
atgal iki Rugp. 15, tiems 
bausmės busią dovanota.

Gen. Gaulle, Prancūzų 
karių vadas Anglijoje, to 
teismo nuteistas mirtimi.

EUROPAI šią žiemą ga
li pritrukti maisto. Vokie
čiai jau dabar turi troški
mą kad Amerika maitintų 
jų užimtą Prancūziją, kad 
visą namie turimą maistą 
galėtų sunaudoti patys.

HITLERIS, sakoma, su
tiks pavesti Rusijai Lenki
jos dalį kuri dar likus po 
Vokietija (tikrosios Lenki
jos), už leidimą jam laisvai 
stiprintis Balkanuose.

ŠEŠI SUDEGĖ. Las 
gas, Nev. — Tetralino 
so sprogime liepsinose 
degė šeši asmenys.

Ve- 
ga- 
su-

Maskva. — Sovietų ko
misaras Molotov, Sovietų 
posėdyje, smerkė Ameriką 
už sulaikymą Latvijos, Es
tijos ir Lietuvos kreditų 
Suv. Valstijose. Molotov 
pirštus graužiasi kad ne
gali pagrobti tų valstybių 
kreditų Amerikoj. Jis pik
tinasi kad Amerikoj neku- 
rie žmonės nesą patenkinti 
Sovietų užsienio politika 
Pabaltijo šalyse....

y * *
Pats Molotov pripažysta 

kad Pabaltijo šalių užgro
bimas yra Sovietų politi
kos programas. Bet Lie
tuviški išdavikai Lietuvoje 
ir Amerikoje vis meluoja 
buk tai esanti pačių Lietu
vių (ir Latvių, Estų) liau
dies “valia” prie Maskvos 
dėtis....* * *
. Sovietų atstovas Wash
ingtone turėjo ilgą kalbą 
su Amerikos reikalų sekre
toriaus padėjėju Welles. Ir 
čia Sovietų atstovas aima
navo kam Amerika “užšal
dė” Baltijos kraštų kredi
tus ir neatiduoda Maskvai. 
Matomai Sovietams labai 
jau trumpa kad graibsto 
net mažų šalių menkus kre
ditus.

Maskvos atstovas gavo 
progą apie tai kalbėti kai 
tarėsi del atnaujinimo su 
Suv. Valstijomis prekybos 
sutarties. ;

NUŽUDĖ. Dartmouth, 
Mass. — Birželio 29 d. din
go Irene Perry, 22 m. mer
gina, kuri prižiūrėjo net 12 
savo jaunesnių brolių ir se
sučių. Rugp. 1 d. ją rado 
uogautojai nužudytą.

VOKIEČIAI sako šio ka
ro bėgyje jau nuskandino 
savo priešų laivų 4,986,860 
tonų. Sugadinta 32,000 to
nų karo laivų ir 328,000 t. 
prekinių laivų.

ŽUDYSTĖ. Des Moines, 
Iowa. — R. Simmerman, 
38 m., nužudęs savo žmo
ną, išsivedė savo posūnį, 3 
m. vaikutį, ir nustūmė nuo 
tilto į upę. Suimtas, jis sa
kė norėjęs ir pats nusižu
dyti.

BIRŽELIO 5 d. Kauno pra
džios mokyklų vaikai šventė 
tradicinę mokslo metų baigimo 
šventė, kurioje svečiais atsi
lankė Respublikos Prezidentas 
Smetona, keli ministrai ir dau
gybė žmonių, šventę pradėjo 
kalba Respublikos Prezidentas, 
po kurios ėjo šventės progra
mas susidedantis iš choro dai
nų, tautinių šokių ir mankštos 
numerių išpildymo. Programo 
išpildyme dalyvavo keli tūks
tančiai Kauno miesto pradžios 
mokyklų mokinių. Vakare da
lyviai nuvyko į Karo Muzejaus • 
sodelį, kur padėdami ant Ne
žinomo Kareivio kapo vainiką, 
pagerbė žuvusius del Lietuvos 
laisvės, (žiūrėkit atvaizdą šia
me puslapyje.)•

VILNIUJE atsitiktinai su
rasta senovės rūmai, kuriuos 
atkasė darbininkai vykdydami 
kanalizacijos darbus Gedimino 
kalno papėdėje. Spėjama kad 
tai galį būti žemutinės pilies 
mūras statytas apsigynimo 
reikalams. Taip pat atkasta 
kaž kokio aiškiau neapibrėžto 
pastato liekanos.

VILNIUJE, kasant Ožeškie
nės aikštėje žemę buvo rasta 
16-to šimtmečio bokštas. Pa
sirodo kad bokštas yra staty
tas Radvilų laikais. Bokšte 
rasti Radvilų herbai, ženklai 
ir kitos žymės. Bokštą pasi
ėmė tirti ir globoti kompete- 
tingos įstaigos.•

VYT. DID. UNIVERSITE
TE, Paleckio įsakymu, uždary
ta Teologijos-Filosofijos fa
kultetas. Tai tikybos ir filo
sofijos mokslo skyrius.

CORDELL HULL, Suv. 
Valstijų Sekretorius, ragi
no Vakarinio Pasaulio ša
lis ginkluotis “iki dantų”, 
prieš galimą užpuolimą.

Jis ragina Amerikos res
publikas artimai kooperuo
ti su Suv. Valstijomis gin- 
klavimesi ir pasiruošime 
užpuolikus atremti.

NAUJOJE Anglijoj Lie
pos 31 d. užėjo smarki au
dra po ilgų karščių. Pada
ryta daug nuostolių, žuvo 
8 žmonės.

DEL ŠALTOS žiemos, paša
ro stokos, vėlybo pavasario' ir 
nepaprastai sausos vasaros, 
šymet per pimą pusmetį, Sau- 
sio-Gegužės mėnesius sviesto 
ir kiaušinių eksportas sumažė
jo 27.5 nuoš., daugiau negu 
ketvirtadaliu. Naujai tvarkai 
inėjus, išvežimas visai susto
ja, jei bent į Sovietų Rusiją 
bus išgabenama mainais.

•
LIETUVOJE šių metų pra

džioje, prie senosios vyriausy
bės, veikė 137 akcinės bendro
vės su 205,400,000 litų kapita
lo. Pirmoje vietoje iš atski
rų pramonės šakų bendrovių 
skaičiumi ir kapitalo didumu 
pirmą vietą užėmė maisto pra
monė, kurioje veikė 20 bendro
vių.

PRANCŪZIJOS vyriau
sybė, matomai nazių dik
tuojama, baudžia savo pi
liečius knfiskavimu jų tur
tų, kurie tik pabėgo užsie
nin.

I

PERNAI Lietuvojje į trobe- 
besių statybą įdėta 74,000,000 
litų. Viso pastatyta 17,998 
trobesiai. 1938 metais buvo 
pastatyta 19,150 trobesių.
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PENNSYLVANIJŪJE
SPORTININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Piknikas Lietuvių Kambario Fondo Naudai Rugp. 11

vadovauja A d v. 
bus gražiai pri- 
Pittsburghiečiai 

dienų programą.
Rugp. 9, nuo 

bus “Wel- 
pietųs —

PITTSBURGH, Pa.— Rugp. 
9, 10 ir 11, Pittsburghe atsi
bus Amerikos Lietuvių Sporti
ninkų, kurie dalyvavo Lietu
vos Tautinėj Olimpiadoj 1938 
metais pažinčių atnaujinimo 
suvažiavimas. Tie visi sporti
ninkai turi sudarę Amerikos- 
Lietuvių Olympic Klubą, kurio 
pareiga yra kartą į metus su
sirinkti draugiškumo palaiky
mui. Dalyvaus beveik visi tie 
sportininkai, ir jie Pit.tsburgho 
komiteto, kurį 
E. A. Schultz, 
imti. Jiems 
surengė trijų

Penktadienį,
7:30 vai. vakare, 
come-to-Pitts burgh” 
Fifth Avenue Cafe.

šeštadienį, Rugp. 10, nuo 1 
vai. l inčas Fifth Avenue Cafe, 
po to baseball žaidimas Forbes 
Field, Pittsburgh Pirates su 
Chic go Cubs.

Po žaidimo, Metinis Banke
tas Fifth Avenue Cafe. Po 
banketo šokiai 
čių Klube, ant

S kmadienį, 
1 vii., lunčas 
Cafe, Po pietų 
Lietuvių Ukėje, 1

7 vme piknike, 
vo anksčiau pranešta, 
šoki sporto kontestai 
viu pasmaginimui.

Piknikas surengtas Lietuviu 
Kambario Fondo naudai, taip 
kad gausus atsilankymas šia
me piknike padės Pittsburgho 
Lietuviams baigti sukelti rei
kalingą sumą pinigų Lietuvių 
Kambario įrengimo kaštams 
padengti. Rep.

Cafe.
Lietuviu Pilie- 
Jane St. 
Rugp.
Fifth 
i gi 
Willowick, Pa. 
kaip jau bu- 

bus vi- 
Lietu-

1
Avenue 

Piknikas

pasižy- 
atletas ir 

Olimpiado- 
kelis 

Pitts- 
Jis

Joe Prokop
Juozas Prokopas, 

mėjęs Clevelando 
buvęs Tautinėje 
je , Kaune, laimėjęs 
medalius, dalyvaus 
burghe, Rugp. 9, 19, 11. 
dabar lanko Notre Dame Ko
legiją. ______

SVARBUS SUVA 
ŽIAVIMAS

PHILADELPHIA

LIETUVIŲ EKSKURSIJA į 
PAJŪRI

apsistojo 
savi-

Daugi- 
ėjo 
mau

; senai 
na u j i, 

Visi linksmi-
Po to

Sekmadienj, Liepos 28, įvy
ko skaitlingas Lietuvių išva
žiavimas i pajūrį, Wildwood, 
N. J. Kaip seni taip jauni va
žiuodami daintivo Lietuviškas 
dainas.

Nuvykę, dauguma
pas Lietuvius viešbučių 
ninkus pp. Kailiuną ir 1 
ną. Užvalgę ir išsigčrę 
šiltą Atlantiko vandenį 
dytis. Ten sutikta daug 
matytų pažystamų ir 
gerų Lietuvių, 
nosi iki vėlumos, 
dainuodami gryžo namon, 
lio laisva Amerika!

Neapsieita be incidentų, 
traukinyje pusam- 
dalino komunizmu 
literatūrą, popier

i

[j

vėl
Va-

Nu-
važiuojant, 
žė moteris 
dvokiančią 
galius Angliškoje kalboje, kur
šmeižiama šios šalies tvarka 
ir peršama imperialistinė So
vietų “darbininkų” tvarka.

Tai bobelkai prisiartinus 
prie suaugesnių Lietuvių, vie
nas paėmė veik visus jos po
pierius, o kiti griebė ją saky
dami mesią per langą. Kilo di
delis riksmas, ir bobelka gir
dėjo daug jai pasmerkimų. Ji 
neišmesta per langą, bet gerai 
įgąsdinta. Dalykas tame kad 
dabar Lietuviuose atsirado di
džiausia neapikauta prieš ko
munizmą už begėdišką paver
gimą Lietuvos ir baisiausi jos 
gyventojų terorizavimą.

Lietuviai laisviausioje šaly
je gyvendami su kitų tautų ge
rais ateiviais, padėkim Dėdei 
Šamui ir toliau tą brangią lai
svę čia išlaikyti. Neklausykim 
išgamų ir parsidavėlių sveti
miems despotams. Jei jiems 
čia negerai tegul sveiki važiuo

to variščą 
žvėriškai 
Lietuvių 
Lietuvis.

ja į “rojų” pas savo 
Staliną, kuris dabar 
džiaugiasi pavergtų 
ašaromis.

kvietimas į

Tautinės-Vidurio Sroves Seimą
M.-./.” ■'

j
Per Labor Day Šventę — RugsėjoASept. 1 ir 2, 1940, Philadelphia, Pa.

Prie dabartinių pražūtingų apysto *ų musų Tėvynėje Lietuvoje, 
kos Lietuviams, prisieina ir vėl imtis 
tautinės srovės Lietuviai Amerikoje m 
šiuo laiku būtinai reikalinga.

Ir mums, Tautinei Srovei, būtinai 
kad galėtume kalbėti visos tautinės sr 
sudaryti vieną organą kuris atstovau* 
kuriems yra brangi Lietuvos Neprikl

Akivaizdoje to kas viršuje pamirn 
tras ir Amerikos Lietuvių Tautinė Ta i 
NSS SROVĖS LIETUVIŲ VEIKĖJŲ^ 
atstovų SEIMĄ, per LABOR DAY, R GSĖJO-SEPT. 1—2, Philadelphia, Pa.

Todėl šiuomi turime garbės pakv sti Tamstą, kaipo tautinės srovės veikėją, 
dalyvauti SEIME, ir kartu prašome p skatinti savo apielinkėse gerus tėvynainius 
ir organizacijas bei draugijas rinkti atstovus į Seimą. Jeigu kuri draugija ar pa
vienis veikėjas neišgalėtų asmeniškai '(alyvauti, arba atstovą pasiųsti i Seimą, tai 
p- asome laišku prisiųsti Seimui savo • * ĮĮĮĮĮĮ^

'•rbo gelbėti savo tautą nuo pražūties. Mes 
a-ime stiprios centrinės organizacijos kuri

eikalinga sudaryti vienas Didysis Centras, 
ės vardu, ir bendrai su kitomis srovėmis 
visus Amerikoje gyvenančius Lietuvius, 

<somybė.
a, Amerikos Rytų Tautininkų Veikėjų Ccn- 
/ba nutarė šaukti visos Amerikos TAUrI I- 
(ORGANIZACIJŲ, KLUBŲ ir DRAUGIJŲ

prašome laišku prisiųsti Seimui savo *ritarimą, ir tokiu budu skaitysftes Seimo 
dalyviais. Dalyvauti prašomi visi kai tik apeina musų Lietuvos Nepriklausomy
bė ir Amerikos Lietuvių gerovė bei v. >os musų Tautos likimas. z

Musų ilgų metų sunkaus darbo vaisiais neleiskime naudotis išgamoms! 
me savo Tautos likimą ir savo žmonių reikalus į savo rankas!

Amerikos Rytų Tautininkų Veikėjų Centras ir 
Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba.

Imki-

Smulkmenas apie Seimą ir vietą rasite Tautiniuose laikraščiuose.

SURADO VYRO 
PASLĖPTUS 

PINIGUS

turėjo neiš- 
žinodamas 

su jo

mirimai
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

37
Sao

26
Sao

TRUMPOS
ŽINUTES

(Iš Musų Laikraščių)

o

LIETUVOS BONŲ 
TURĖTOJAMS

PITTSBURGH, Pa. — 
pjučio 9 d. čia įvyksta A. 
K. Federacijos suvažiavimas.

Rugp. 10 d. atsibus svarbus 
tautininkų, sandariečiu ir ka
talikų veikėjų pasitarimas ir 
gal but užuomazga Lietuvai 
Gelbėti Fondo.

Užkviesti ir socialistai, tik, Į 
kiek žinoma, jie sako dar nėra 
pasiruošę šiame suvažiavime. 
būti ir į bendrą darbą priside- 1 
ti.

Nuo katalikų dalyvaus ž.y- ' 
mieji jų vadai; nuo tautininkų 
ir sandariečiu — Tautinės Ta
rybos pirmininkas buvęs teisė
jas Wm. F. Laukaitis iš Balti- 
niorės, sekretorius K. S. Kar
pius iš Clevelando, M. Vaidyla 
iš Chicagos, P. Pivaronas, iš 
Pittsburgho, ir tikima daugiau 
tautiniu veikėjų iš rytu.

Rug- 
L. K.

Detroito dirbtuvės darbinin
kas, Paul Gober, 
gydomą ligą, bet 
kad mirs, norėjo kad 
mirtimi dingtų ir jo pinigai,
kurių jis turėjo išviso $7,600. 
Jis išgyveno su savo žmona 23 
melus ir turėjo 20 metų am- 

I žirnis dukterį, bet jų nekentė 
; del to kad jos atsisakė 
j su juo į Lenkiją ir ten 
j gyvenimą. 
Į Nors /.mona .taipgi 
jam tuos pinigus sutaupyti, ta-i 
čia i jis vienas juos valdė ir 
paslėpė juos taip kad tikėjosi j 
niekas jų neras, jie dings kar
tu su jo mirtimi.

Gober gerai išplanavo, ir 
kai jis mirė Liepos 16 d. 1938 
metais, jo sutaupų paslėpimo Į 

i violos rodėsi niekas nesužinos. !
Kada jos vyras mirė, Gobe- 

I rienei stovint prie jo karsto, 
jos petį švelniai palietė keno 

1 tai ranka. Ji pamatė užpaka- 
Į lyje stovint Boleslavą Humo- 
i wn cki, groserninką iš
gos.
vyras 
galėsi

Šis 
įsu ja

WILKES-BARRE, Pa.
Mačiugytė, 22 

Križevskiutė, 18 
muštos susidūrus 
su sunkvežimiu.

L. 
m., ir Irena 
m., liko už- 
automobiliui

gryžti 
baigti

‘Biedniokė’ su $9550
BRADDOCK, Pa. — Nese

nai nualpo senutė, 82 m. am-' 
žiaus moteris, Mary Salav, ne- 
panešdania karščio. Nuvežta į 
ligoninį, kur prie jos rado pi
niginį .diržą, jame buvo pridė
ta pinigų $9530. Ji tuo tarpu 
ėmė miesto pašalpą ir gyveno 
kurde. Be to dar gavo savo I vyro pensija.

Apiplėšė Šermenyse
Pittsburge suimta Helene 

Eichenlaum, 26 m. amžiaus 
mergina, kuri lankydavosi po 
šermenis ir nuduodama gailes
tį mirusiųjų, apsižiūrėjus pa
vogdavo į šermenis suėjusių 
moterų krepšelius ir pabėgda
vo. Sako kad ji tokiu budu 
apvogė apie 20 laidotuvių da-, 
lyvių bažnyčiose.

Parsiduoda Farma
40 akrų, 6 kambariu gražus 

mūrinis namas, elektra, įrengi
mai, gera žemė, per žeme teka 
mažas upelis; prie gero kelio. 
Kaina $2500, įmokėti $1000. 
Kreipkitės: J. Dermeitis,
R. 3, Box 208 Caro, Mich.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Chica-
Jis jai kuždėjo: “Tavo 
miręs, Elena, dabar tu 
ištekėti už manęs”.
1 lumowiecki susipažino 
kuomet metus prieš tai

ji su savo vyru buvo parvažia
vę Lenkijon, ir gryžtant laivu 
visi keliavo atgal.

Goberienę to “jaunikio” pa
šiursimas tokioje vietoje 

sukratė. Jis pašiepė jį del 
jo tokio menko supratimo, 

įtūžęs ją peršovė ir

bili
la

ir 
pats 

Jis mirė toje pat li- 
< inėje Detroite, kur radosi 
"guldyta Goberienė; ji ilgai 

mirtimi, bet paga
liau pasveiko. Bet ji atsidūrė 
skurde. Abi su dukteria pra
dėjo* jieškoti tėvo paslėptų pi
nigų. Apžiurėjo visus plyše
lius ir sienas namuose, many
damos kdd pinigai paslėpta na- 

i n' e. Bet pinigai namie nebu
vo paslėpti. Pagaliau jos iš- 
kasinėjo visą garažiaus gren
dimą, kur rado užkasta žemė
je bonką su dviem raktukais į 
dėžutę banke, kurią jis buvo 
išnuomavęs ir padėjęs pinigus. 
Išl audė jos visų Detroito ban
kų dėžutes, bet raktai netiko. 

Pagaliau Goberiene nuspren- 
| de pabandyti dar vieną kartą. 
| Ji nuvyko į Windsor, 
Į je, skersai upės nuo Detroito, ! 
ir ten viename banke jos rak-! 
tulmi atitiko į dėžutę. Ji ten į 
rado penkias bankines knyge- į 
Ys kuriose buvo įrašyta padė
lių $6,300 ir $1,300 pinigais ir 
bondsais. Bet ta dėžutė buvo 
išnuomota Michael A. Borbo 
vardu. Moteriai prisiėjo iškel-

J13 
nu išovė.
■go
pog 
kovojo su

Kanado-

• CHICAGO, Ill. — St. Slans- 
kis suimtas už klastuotų če

kių platinimą.
• WESTBORO, Mass. — Lie

pos 28 d. SLA. II Apskritis
turėjo nulinį išvažiavimą, da
lyvavo .žiniška minia žmo
nių. Priimta rezoliucija prieš 
Lietuvos pavergėjus.
• EAST MEADOW, N. Y. —

Liepos 28 d. Povilas Šalte
nis, Lietuvis lakūnas, nukrito 
su lėktuvu, bet susižeidė men
kai.

WASHINGTON, D. C., Lie
pos 29. — Lietuvos Pasiunti
nybė praneša kad tuo tarpu 
nuo Liepos 19 d. ji nebeturi 
galimybės Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonus ir kuponus ap
mokėti, nes iš Lietuvos Iždo 
tam tikslui negaunama papil
domų kreditų.

Todėl nėra tikslu bonus ir 
kuponus pasiuntinybei siunti
nėti, nes juos tektų grąžinti ir 
del to susidarytų bereikalingų 
išlaidų ir siuntėjui ir pasiun
tinybei. Jei kada vėl šiai Pa
siuntinybei bus duota proga 
mokėjimą bonų ir kuponų at
naujinti, ji tai praneš per 
spaudą ir privatiškai.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus patariama laikyti sau
gioje vietoje ateičiai.,

Lietuvos Pasiuntinybė.
Brazilija. — 
po traukinio 
žuvo Jurgis 

metų.

• SAO PAULO, 
Birželio 11 d.

ratais tragingai
Vasiliauskas, 37

—Iš priežasties Europos ka
ro Brazilijoje pabrango duo
na ir kiti maisto produktai. 
Geležis, medis, popiera ir ma
šinos pabrango daugiausia.
• LOS ANGELES, Cal. — Ir 

tolimos Kalifornijos Lietu
viai protestuoja prieš Lietuvos 
pavergėjus. Masiniame susi
rinkime Liepos 21 d. priimtos 
protesto rezoliucijos.
• BUENOS AIRES, Argenti

na. — Argentinoje ir kitose
Pietų Amerikos Lietuvių kolo- 
jose paskutiniais metais padau
gėjo šeimynines nelaimės Lie
tuvių tarpę. Ne tik didesniuo
se miestuose bet ir provincijo
je galima sutikti daug Lietu
viu suardžiusių šeimos 
nirną ir persiskyrusių.

©NE TIK LIETUVOS čigo
nai gudrus kuinų arklių parda
vime už gerus. Indijoje žmo
nės parduodami senus laužus 
dramblius: nudažo jų odą na
tūraliais dažais; užtepa kitu 
užgavimus ant galvos ir no
sies; suplyšusias kanopas už
lipina ir net nulužusias kano
pas uždeda dirbtinomis.

©ARKLIAI lengviau ir 
sėkmingiau atsilaiko prieš 
saros karščius jeigu

pa- 
va- 

gauna
laisvą priėjimą prie druskos.- /

VASILIAUSKAS Jurgis, 
metų, mirė Birželio U, 
Paulo, Brazilijoj.

DAVIDAVIČIUS Vladas, 
metų, mirė Birželio m., 
Paulo, Brazilijoj.

ŽVINIS Benediktas, 44 metų, 
mirė Liepos 26, Clevelande. 
—Stragėnų k., Maletų par., 
Utenos ap. Amerikoje iš
gyveno 25 metus.

beržinskas 
mirė Liepos 
Amerikoje 
metus.

MARAZIENĖ 
Liepos m., New Ringold, Pa.

VASAUSKIENĖ Veronika, 52 
m., mirė Liepos 9, Brook
lyn, N. Y.

KALANAVIČIUS Dominikas,
51 m., mirė Liepos 9, So. 
Boston, Mass. — Perlojos 
p. Amerikoje išgyveno 28 
metus.

ŠANDRIENĖ Agota, 63 metų, 
mirė Birželio mėn., Detroit, 
Mich.

BARONIENĖ Amilė, 31 metų, 
mirė Birželio 26, E. Roches
ter, N. Y. — Rokiškio par., 
šilogalio k. Amerikoj išgy
veno 12 metų.

KROMELIENĖ Valerija (Gen- 
tvaitienė), pusamžė, mirė 10 
Liepos, Chicagoje. — Rasei
nių ap., Kaltinėnų p. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

SKULTON Elena, seno amž., 
mirė Liepos 11, Chicagoje. 
— Panevėžio ap., Klovainių 
par., Maniunų k.

VASAITIS Jonas, pusamžis, 
mirė Liepos 14, Chicago j.— 
šakių ap., Griškabūdžio p. 
Amerikoje išgyveno 37

KUBILIUS Pranas, mirė 
pos 7, Detroit, Mich.

URBIS Juozas, 63 metų, 
Liepos 10, Chicagoj. — Tau
ragės par. Amerikoje išgy
veno 35 metus.

VANAGAS Liudvikas. 58 m., 
mirė Liepos 11, Chicagoje.— 
Kauno ap., Vidžių par., Ka- 
vališkių k. Amerikoje išgy
veno 33 metus.

PRAšKEVIčIENĖ P., 71 m., 
mirė Liepos 5, Detroit, Mich.

GUDAUSKAS Jokūbas, mirė 
Liepos 15, Pittston, Pa.

PAŽAMECKIENĖ Ona, 43 m., 
mirė Liepos 12, Wilkes-Bar
re, Pa.

ASTRASKAS Juozas, mirė 10 
Liepos, Edwardsville, Pa. — 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

ŠIDLAUSKAS Kazys, mirė 26 
Birželio, Rochester, Mass.

ALEKSANDRAVIČIUS Bro
nius, 32 metų, mirė Liepos 
14, Chicagoje, kur buvo ir 
gimęs.

Adomas, 73 m.
30, Clevelande. 

išgyveno ilgus

Antanina, mirė

m.
Lie-

mirė

LEVANAUSKAS Ju02as 
m., mirė Liepos 14, Pittst( | 
Pa. — Marijampolės 
Prienų par., Prienlaukio j 
Amerikoje išgyveno 35 J 
tus.

ZAUBA Juozas, 45 metu 
rė Liepos 10, Ozone p J 
N. Y.

ANTOSKIS 
pos mėn.,

NEĮMANĄS ____ 0
mirė Liepos 10, New gJ 
tain, Conn. Amerikoje išJ

- veno 40 metų.
ZAPUSTAS Juozas, 52 

mirė Liepos 15, So. BostP 
Mass. — Krepčynos parJ 
Amerikoje išgyveno 30 m L 

DVARECKIS Leonardas, mil| 
Liepos 14, Cambridge, J

GAIDAUSKAS Juozas, 25 J 
mirė Liepos 15, ChicagOjl 
Gimęs Chicagoje.

BUDGINAS Juozas, pusamži! 
mirė Liepos 16, Chicagojl 
— Tauragės ap., Upinos P1 
Paupinės k.

JANUŠIONIĖNĖ Anelė (Ba| 
takiutė), pusamžė, mirė 11 
Liepos, Chicagoje. — ųJ 
nos ap., Anykščių p., Stori! 
k. Amerikoje išgyveno 
metus.

AMBROZIENĖ Ona, 45 metui 
mirė Liepos 5, Detroit, Mieli 

DOBILIENĖ Ona, pusamži 
mirė Liepos 14, Chicagoje.J 
Vižainio par., Vikalaukių 
Amerikoje išgyveno 3G m.I 

STUMBRAS Augustinas, niiri 
Birželio mėn., Chicagoje. |

MILMONAITIENĖ Ona, 45 nil 
mirė Liepos 18, ChicagojeĮ 
— Tauragės ‘ ap., Skaudvilė! 
p. Amerikoje išgyveno 3(1 
metų.

JANUŽIS Povilas, 57 metui 
mirė Liepos d. 4, Brooklyn! 

-'N! Y. •* ; 1

Vincas, mire iJ 
Shenandoah, pd 
Motiejus, 67

n.e:|

Pardavimui Namas
Kampinis dviejų aukštų šešių šei] 

mų nanias, su saliunu-restoranu in 
sale. Namas yra užpildytas nuomiJ 
ninkais, saliunas daro labai gera 
biznį. Priežastis pardavimo: savi! 
ninkas turi kitą biznį, ir yra navie-l 
nis, negali prižiūrėti du bizniu. -| 
Kaina žema. Gera proga vedusiai 
porai. Daugiau galima sužinoti an] 
trąšu: (32)1

II. P. ROSS
515 Columbia st. Utica, N. Y

Pardavimui Mūrinis
Namas

SPECIAL PER 30 DIENŲ
Geroj bizniškoj vietoj, 4 šeimų 

apartmentai po 4 ir 5 kambarius, 
su maudynėmis, trys krautuvės, kur 
yra valgykla, barbernė ir radio par
duotuvė. Tinkama vieta visokiems 
bizniams, kaip bučernei, grosernei, 
arba karčiamai. Namas kaštavo 
virš $20,000, parduodam už $11,000. 
Pardavimo priežastis: nesutikimas 
partnerių. Kreipkitės tuoj:

S. VALENTAS
350 W. Thornton St. Akron. 0.

gyve-
Persi- 

skyrimų daugiau buna senes
nėse šeimose, išgyvenusiose po 
kelioliką metų 
žmona palieka 
jau 
ras

paaugusių 
žmoną.

poroje. Dažnai 
vyrą su keletą 
vaikų, arba vy-

DAYTON, OHIO

KONCERTAI. Vasa r i n i a i 
.koncertai yra duodami dykai 
sekmadieniais 8 
Island Parke.

i labai puikus,
I nas. žmonių prisirenka po 10 
tūkstančių. Patartina Lietu-

• viąms muzikos mėgėjams lan
kyti šiuos puikius koncertus.

D. Rep.

vai. vakare, 
Koncertai yra 

groja geras be-

ti teisme byla, ir nesenai teis
mas pripažino kad pinigai pri
klauso jai.

parks

COURTESY-THE standard OILCO.tO^'^)

nėra didžiausias Valstijos

STATE
hocking county parks

STATE FORE5T

Nors
miškų parkas, Hocking County, par
kų grupė yra gal but geriausia ži
noma ir nekurtais atžvilgiais yra 
Įdomiausia.
.v Hęc)dng County Parkai susideda 
iš eilės plotų vienas kitam artimų 
ir randasi netoliese Logan mieste
lio. Šiuose parkuose gamta atliko 
savo nekurtuos didžiausius stebuk
lus. Vėjai ir oras sutvėrė dide
lius Įdomius urvus, milijonų metų 
senumo, kuriuos naudojo Indijonai 
anksti prieš baltųjų žmonių atsira
dimų Ohio valstijoje.

Hocking sritis buvo Indi jonų ša- 
| lis ir čia radosi buveinės nekuriu 
garsiausių Ohio Indijonų giminių. 
Čia jie rado urvus kurie užstojo 
juos nuo audrų, gatavai padarytas 
pastoges arba skyles kuriose jų šei
mos apsigyveno, veisė savo šeimas, 
atliko įvairius darbus., ir sulyg le-

gendų, naudojo sidabrų ir švinu sa
vo papuošalams.

Vaizdingiausi iš tų gamtišku pa
darinių Hocking Parkuose yra Uo- 
į? Namas, Seno Žmogaus Urvas, 
Pelenų Urvas, Cedar Vandenpuolis 
n Cantwell Uolos. Kiekvienas šių 
dalykų parodo gamtos darbų nuos
tabioje ir įdomioje formoje.
. Prie to ten yra dideli miškai su 
įvairiausiais medžiais ir krūmais, 
gausus pasivaikščiojimams takai, 
ir Pakankamai vietos norintiems 
stovyklauti. Yra įrengta stalai pik
iu kauto jams, su pečiais ir kitais 
reikmenimis mėgstantiems gamin
tis maistčj. atvirame ore.

Kadangi Hocking County Parkai 
randasi valstijos viduryje, jie pa
traukia tūkstančius turistu, gam- 

mylėtojų ir piknikuotojy.
9a’ . kitur valstijoje nerasit 

tokių įdomybių ir vaizdų kokie ran
dasi Hocking County Parkuose.

HOCKING
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JUOZAS PETRAITIS

APYSAKA

BUSIMO TAUTINIO SEIMO 
MISIJA

SPRAGILAS

(Tęsinys iš pereito nr.)

Vos ištarus paskutinius žo- 
(]ŽiUs, Amilei pritruko kvapo. 
joS žodžiai paspringo kaž ko- 

baisiu prisiminimu. Liud
vikas klausėti visu įdomumu. 
Ąjnilė kiek patylėjus, atsiga
vus vėl tęsė savo pasakojimą 
įjaudintu balsu:

_  Ir štai vieną dieną pra
ėjo siausti juroje baisi aud- 
ra< O sulaukus nakties ji dar 
baisesnė pasidarė. Tėvas su 
jurininkais dirbo, kovojo su 
jura kiek tik pajiegdami. Bet 
kas kartas jie jautėsi vis di
desni bejiegiai. Laivą bangos 
blaškė kaip lengviausią plunk
tą, Draugės mano iš išgąs
čio verkė kaip mažos mergai
tės. Man tik dilgtelėjo mintis 
kad reikia melstis. Mes taip 
jr padarėm. Tuo tarpu pasi- 
jutom kad musų laivą jau ne 
taip bangos blaško ir paleng
va grimsta vis žemyn ir že
myn!. ... Girdime jurininkų 
nepaprastą bėgiojimą ir sumi
šimą.

Atbėga vienas jaunas juri
ninkas ir liepia mums iš laivo 
persėsti į mažus laivelius. Aš 
dar norėjau pasimatyti su tė
veliu. Bet štai jurininkas ma
ne paėmęs drebančiom rankom 
įkelia į laivelį ir pats atsisėdęs 
iria toliau nuo laivo. Jis man 
pasako kad jau laivas baigia 
skęsti, nes dugnas uolų pra
muštas ir nepataisomas. Aš 
iš baimės drebu ir svaigstu.
Matosi tik vieni juodi debesys 
kurie rodos netrukus nusileis 
ir susijungs su šėlstančia ju
ra. Girdžiu bangų šniokšti
mą ir perkūnų trenksmus....

Tik atsikvapstau iš mirties 
svaigulio anksti rytą, kada mu
sų laivelis priplaukia kaž ko
kio žemyno krantą.... — Ir 
vėl Amilės akys pasriuvo aša
romis, o veidas baisiu pergy
venimu. Po valandėlės Liud
vikas ją paklausė:

— Na o kas atsitiko su tuo 
jurininku ?

— Ir jam juodieji taip burė 
kaip dabar tau, ir po trijų 
saulės nusileidimų jis buvo ant 
laužo pakeptas ir laukinių su- 
rytas.,.,^. . s j,.

Tuo tarpų- vieną juoda pri
žiūrėtoja prišliaužus parodė 
ranka kad Amilė eitų pas ka
ralių. šis Amilės papasakoji
mas daug Liudvikui sukėlė ne
smagių minčių ir vaizdų. At
gijo jo širdyje kaž kas tokio 
apmirusio.... Jis sekė savo 
žvilgsniu Amilę, kol ji pradin
go urvo tamsoje, kuris sukosi 
po dešinei į tą pragarišką ka
raliaus salę. Liudvikas žinojo 
kad ji eina šokti karaliui mė
giamus šokius. Jam darėsi jos 
labai gaila, nes žinojo kad jai 
yra labai sunku šokti....

Liudvikas svajojo apie gra
žią Amilę geroką valandą. ... 
Jam darėsi labai skudu kad 
abiem reikia gražiausią jauny
stę praleisti dvokiančiuose ur
vuose. ... Ir jokio išsigelbė
jimo nesimato....

Pradėjo Liudviką blaškyti 
baisios pagundos ir graužti 
galvą sielvartos. Atsiklaupė 
jis pasimelsti prieš pasidary
tą sienoje kryžių. Bet netru
kus pradėjo jo maldą blaškyti 
karaliaus salėje žiaurus klyka
vimas įvairiausiais balsais ir į

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 
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didesnis ilgesys savos tėvy
nės ....

Bet Liudvikui dar nebaigus 
sapno pasakoti, štai vėl kaip 
aną sykį pasigirdo baisus tru- 
kšmas karaliaus salėje ir žy
nių urvuose. Vėl pašiurpo jo 
kūnas prijautimo ko nors bai
saus. O senė prižiūrėtoja da
vė Amilei ženklą eiti į kara
liaus salę. Liudvikas suprato 
kad jau vėl auka yra kepama 
ant laužo. Papurtė jo visą 
kūną baisus šiurpas, kad gal 
jau netrukus ir jam taip lau
kiniai spygaus, bespirgant ant 
ugnies....

Jį vėl apniko, baisios kan
čios. Ėste ėdė krutinę baisus 
tėvynės ilgesys ir laisvės, gry
no oro troškulys. Jis taip vėl 
ilgą valandą blaškėsi, verkė, 
maldavo' Dievo pagalbos ir ne
žinojo kas jam darosi.

Pagaliau jis šaukė visiškai 
išsilpusiu balsu:

— O, Viešpatie Gailestinga
sis, nejau aš daugiau nebema
tysiu maloniai šviečiančios 
.saulutės, to gamtos gražumė
lio, ir savo brangiosios tėvy
nės Lietuvos!,.... Nejaugi ? I 
O, kad dar nors prieš mirtį 
galėčiau išvysti savo gimtąją 
šalelę.... Ištikro, neatsigerė
čiau Lietuvos grožiu ir tinka
mai visa tai vertinčiau! Dau-- 
giau iš Lietuvos nevažiuočiau 
nei į patį rojų.... Kai Lietu
voje gyvenau, nesupratau kas 
yra tėvynė ir tėvynės ilgesys! 
Tiesa, yra žmonių pasakyta 
kad tik po laikui žmogus susi
pranta ir ką nustojęs įverti
na... . i

Su šiais žodžiais sugniužo 
Liudvikas ant savo guolio ir 
nesulaikomai p a s i k rupčioda- 
mas ilgą valandą verkė. Jau 
jis taip buvo pripratęs. Jam 
išsiverkus būdavo visam sma
giau ir ant širdies lengviau. 
Jam tada stodavo prieš akis 
gražiausi Lietuvos vaizdai — 
pindavosi auksinės, neatsisva- 
jojamos svajonės, kaip įsimy
lėjusiam apie meilužę.... Jis 
kartais nežinodavo kas su juo 
darosi. Visas pagyvėdavo ir 
tarsi persikeldavo į kaž kokį 
užburtą pasaulį....

(Bus daugiau)

bubnus pašėliškas mušimas. Jį 
vėl apėmė juodos mintys ir 
baisus susigraužimas. Jam at
rodė kad ne veltui laukiniai 
taip dūksta. Gal ta mergaitė 
karaliaus akivaizdoje nusikan- 
kino bešokdama. Pradėjo jo. 
širdis dar labiau mušti. Dar 
labiau pasidarė jos gaila. Vai
denosi ji jam kaip angelas.

Pagaliau jis užsidegė eiti ir 
pažiūrėti del ko laukiniai taip 
trukšmauja. ... Jeigu Amilei 
kas pikto ištiko, tai jis už tai 
jiems keršys....

Bet štai šios dvi bjaurybės 
prižiūrėtojos, lyg nujausdamos 
vaikino mintis, užrito ant an
gos tą didžiulį akmenį ir pro 
tarpą kaklus ištiesę žiurėjo į 
Liudviką. Ilgą valandą taip 
Liudvikas blaškėsi, kankinosi 
ir pagaliau nusviręs ant savo 
guolio pradėjo graudžiai ver
kti....

Jis verkė Amilės ir kartu 
savęs, ir jam darėsi baisiai 
graudu....

Išsiverkęs jautėsi bent kiek 
lengviau ir akyse šviesiau. Bet 
vis tik nesiliovė jį kankinęs 
nusibodimas šio nežmoniško 
gyvenimo. Kas kartas vis la
biau ir labiau nubudo jo širdy
je tėvynės Lietuvos ilgesys. 
Jis jautėsi kad vėl po truputį 
atgyja jo kūnas ir ima noras 
dar gyventi. Dar bent nors 
kartą prieš mirtį norėjo pama
tyti taip išsiilgtą Tėvynę Lie
tuvą !....

VII.
Liudvikas saldžiai miegojo 

ant savo guolio ir sapnavo sa
vo gražų gimtinį kraštą. Sap
ne jis vaikščiojo tėvynės žy
dinčiais sodais,1 įvairiaspalviais 
žiedais nusėtomis pievomis, ir 
saldžiuose, gaivalingai ošian
čiuose Prienų šiluose, kuriuo
se jam dvelkė gintaru kvepian
tis vėjelis. Jis matė ir der
lingus Prienų apielinkės lau
kus, kurių ežiomis vaikščiojo 
jo gerai pažystami žmonės.... 
žmonės šventadieniniai, gra
žiai apsitaisę, maloniai gėrėjo
si puikiais kaip jura banguo
jančiais užsėlių laukais.

Skaisti saulė iš aukšto mė
lyno dangaus taip maloniai 
šviečia, kad džiaugiasi net pa
čios skurdžiausios patakių žo
lelės .... Tai Sekminių šven
tė — tai mėgiamiausia Liud
viko šventė, vaizduojasi jam 
sapne. Jis iš džiaugsmo skris
te skrenda į savo “Galybių kal
ną”, nuo kurio vėl dairosi ap
linkui ir godžiai geria gaivi
nantį vėjelį, šilų, pievų, laukų, 
ir mergaičių gėlių darželių.... 
Sapne mato savo pamylėtus 
(Prienus, Nemuną ir gimtąją 
lūšnelę. Mato puikiai blizgan
tį Birštono bažnyčios bokšto 
smailgalį, kuris tarp žaliuojan
čių pušų saulėje žėri. O Ba- 
grėno pašlaitės kaip išbaltin
tos žydinčiom j ievom kvepėjo 
ir jose čiulbėjo lakštingalos 
neatsiklausomais balsais....

Bet Liudvikui užvis labiau
sia stringa į širdį balsas kuris 
aidi kaip kokia užburta styga, 
iš laivelio lėtai plaukiančio Ne
munu. Tai buvo Liudvikui 
girdėtos saldžios ilgesio daine
lės. Jis atsikvošėja kad tai jo 
gerosios Amilės dainelės. Jis 
tuo tarpu prabudo iš savo taip 
saldaus sapno. Praplėšęs mie
gu sulipusias akis pamatė ša
lę savęs stovinčią Amilę. Ji 
maloniai šypsojos atnešus jam 
valgyti. Jis dar kartą akis 
patrynęs, nusižiovavęs prisiar
tino prie stalo, bet valgyt vi
siškai nenorėjo, nes buvo ne
pratęs atsikėlęs valgyti.

Vaikinas jautėsi puikiai nu- 
miegojęs ir visas geroje nuo
taikoje. Jį taip buvo nutei
kęs gražusis tėvynės sapnas. 
Jis Amilei tuoj pradėjo pasa
koti savo sapną su pasigerėji
mu. Amilė godžiai jo klausė
si. Jos širdyje susižadino dar

(DISKUSINIAI)
Tautinės-vidurinės srovės 

Seimas jau įvyksta. Dabar, 
nežiūrint kaip iki šiol stovėjo
me, už ar prieš seimą, turime 
visu ryžtingumu jam rengtis. 
Visos tautim draugijos, klu
bai ir rateli privalo pasiųsti 
į Seimą kuo' tugiausia delega
tų: visi pavi įiai veikėjai ku
rie išgali, pi alo Seime būti.

Del vidurio srovės apgailėti
nai tipingo įeorganizuotumo, 
sunku išank -o spręsti kaip 
skaitlingas ir r platus šis Sei
mas bus. T.;>: viskas priklau
sys nuo patriotingumo pavie
nių veikėjų aktyvistų musų 
įvairiose orp mizacijose. Ta
čiau koks didėlis ar mažas Sei
mas nebūtų, jam teks suvai
dinti svarbų musų išeivijos gy
venime vaidnV’nį; jis galės at
likti istorinę misiją — pasuk
ti visą vidurio srovės ateities 
akciją visai nauju keliu, pa
statant ją priešakyje viso A- 
merikos Lietuvių kylančio ga
lingo sąjūdžio už išlaisvini^ną 
Nepriklausomos Lietuvos iš po 
Maskvos verguvės.

Apie tuos naujus akcijos 
kelius, naują pasukimą buvo 
kalbėta Dirvoje, Vienybėje ir 
kituose musų laikraščiuose.

K. S. Karpius Dirvoje Ge
gužės 2 d. rašė: “Vadovus su- 
sitverkim patys, dirbdami;' sa
vo idėjas, mintis, sumanymus 
skiepykim eidami į žmones”.

Vienybėje, Vidurkis, Sagys 
ir kiti šaukia konsoliduoti ir 
stabilizuoti vidurio srovės vei
klą. žodžiu, kyla vis stipres
nis ir stipresnis balsas šau
kiantis apvienyti visas tauti
nes grupes sutartinam tauti
niam darbui, ėjimui su savo 
idėjomis, mintimis į plačiasias 
minias. Bet kaip?

Į šį musų veiklai naujų ke
lių jieškojimr, įBalsas iš Mi
nios, Vienybėje Liepos 13 d. 
nurodo kad “vidurio srovė tu
ri kuogreičiausia sukonsoli- 
duoti ne tarybomis ir izoliuo
tais (nuo minių) centrais, bet 
kurdama vieną galingą politi
nę partiją.... Jos centras tu
rėtų susidėti iš vienos vietos 
ir jai artimų kolonijų veikėjų. 
Tik susiorganizavus, sustipri-

nūs savo eiles, vidurio srovės 
centras, turint skaitlingą ir 
galingą armiją už pečių, galės 
kalbėti su kitais apie bendras 
tarybas; galės pasekmingai 
atkariauti savas pozicijas ki
tose masinėse organizacijose.”

Busimojo Seimo dalyviai tu
ri kreipti savo dėmesį į šias 
iškeltas mintis. Jie turės ga
lutinai išspręsti musų ateities 
veikimo gairių pasisukimą į 
naują kelią, ar tenkintis se
nais veiklos metodais: organi
zuoti vieną didelę politinę par
tiją einant su ja į plačias mi
nias, ar izoliuotais centrais ir 
tarybomis merdėti kaip ikšiol.

Nuo pasukimo veiklos vienu 
ar kitu keliu priklausys musų 
srovės savistovumas, jos pajie- 
gumas vadovauti Amerikos 
Lietuvių kovai už Lietuvos iš
laisvinimą ; praplėtimas Lietu
vybės sąmonės tarpe čia gimu
sio jaunimo; ir, svarbiausia, 
išlaikymas musų spaudos.

Lata Ratnicenas.

ARGENTINOS LIETUVIU BALSO 
“SENSACIJA”

(Tęsinys iš pereito nr.)

Rašo Julius Šveikauskas.

Norkui dar tebesėdint kalė
jime, Draugija Lietuva leido 
Argentinos Lietuvių Balsą. Šį 
draugija skilo ir laikraštis pa
kliuvo į vieno asmens, Ožins- 
ko, rankas. Ožinskas būdamas 
negramatnas, j ieškojo po vi
sus kampus redaktoriaus. Nie
kas su Ožinsku kartu nenorė
jo dirbti. Atsiminė jis Norkų, 
sėdintį Villa Devoto kalėjime, 
kreipėsi pas jį, ir Norkus iš ka
lėjimo pradėjo Ožinskui reda
guoti A. L. Balsą. Išėjęs iš 
kalėjimo, Norkus parašė A. L. 
Balse, kartojant tuos pačius 
grubi joniškus žodžius kad Lie
tuva apsiėjo su juo labai šiau- 
čiškai, užmiršdamas kad Nor
kaus redaguojamo Arg. Liet. 
Balso savininkas Ožinskas iš 
profesijos yra šiaučius. Apie 
savo pasiliuosavimą iš kalėjimo 
jis pasiaiškino kad Argentinos 
valdžia nužiūrėjus jog jis nė
ra kaltas, jis esąs tik fašizmo 
auka, todėl ir paleido.

Laikraštis gyveno labai liūd
nas dienas. Norkus du treč
daliu laikraščio užpildydavo 
laikraščio propaganda. Beveik 
nieko daugiau nerašydavo kaip 
tik “skaitykit A. L. Balsą”, 
“garbė tiems Lietuviams kurie 
skaito A. L. Balsą”, arba kaž 
koks Formosos, arba Santiago 
del Estero provincijų Lietuvis 
apsiverkė iš susijaudinimo kai

perskaitė pirmą, žinoma, Nor
kaus redaguotą A. L. Balsą. 
Panašią taktiką dar ir dabar 
Balso redaktoriai naudoja. Di
desniam imponavimui, kiekvie
name numeryje prirašo ilgą ei
lę prenumeratorių. Tikrumoje 
tos pavardės yra prasimany
tos. Daug pavardžių prisiren
ka iš Amerikos Lietuviško lai
kraščio Naujienų.

Norkus išėjęs iš kalėjimo 
turėjo didelį interesą palaiky
ti 'gerus asmeniškus santikius 
su Lietuvos Pasiuntinybės per
sonalu. Gen. T. Daukantas 
jau buvo atšauktas, taigi, su 
juo nesuspėjo; su Aukštuoliu 
ir Blavieščiunu pasisekė susi
draugauti, o buvęs pirmutinis 
Pasiuntinybės sekretorius Po
vilas Gaučys visai neprisileido 
Norkaus nei pasikalbėti, kada 
šis išėjęs iš kalėjimo prašęs 
pasimatymo. Taigi, del tos 
priežasties dar ir šiądien Nor
kus per A. L. Balsą kolioja P. 
Gaučį.

Kiek Norkus nemoralus yra 
spaudos darbe ir kaip nepado
riai naudoja savotišką taktiką 
savo nedraugų ap juodinimui 
galima butų priskaityti tūks
tančiais pavyzdžių.

Amerikos Lietuviams gali 
būti žinoma kad Norkus yra 
Chicagos dienraščio Naujienų 
bendradarbis. Jis ten pasira
šo savo tikrąją pavarde, o kai 
kada Giedraičio arba Algiman
to slapyvardėmis. Jis ten la
bai dažnai veda sąskaitas su

VILNIAUS apielinkėje, ne
paprastai gražaus Lūšės eže
ro krante yra didelis Meironių 
kaimas. 1929 metais to kai
mo jaunimas ir senimas suma
nė pastatyti gražų akmens 
kryžių su Lietuvišku užrašu. 
Dvi dienas prieš šventinimą 
po nakties Meironiečiai vieto
je gražaus kryžiaus rado lau
žą. Kryžius buvo sukapotas 
ir sudaužytas. Tą patyrę su
manytojai iš širdgėlos verkė 
ir stebėjosi tokiu okupantų 
Lenkų darbu. Meironiečiai ėmė 
j ieškoti paties kryžiaus, kurį 
po kiek laiko rado gilioj ežero 
vietoj nuskandintą. Kai var- 
gais-negalais išėmė ir norėjo 
vėl kryžių pastatyti, Lenkai 
vėl grąsino neleisią kryžiui 
stovėti. Lietuviai kryžių pa
slėpę laukė vergovės galo. Su
laukę laisvės, Meironiečiai kry
žių pastatė senojo vietoje ir 
Gegužės 26 d. pašventino.

savo nedraugais. Perdaug nė
ra ko stebėtis, nes jis viešai 
dedasi liaudininku ir socialis
tu, bet labai daug reikia ste
bėtis kai Vienybėj, p. Tyslia- 
vai redaguojant, jubilejiniame 
numeryje įdėjo Norkaus at
vaizdą ir jo straipsnį, kuria
me jis labai apjuodino Lietu
vių Namus, Argentinos Lietu
vių Tautininkų Sąjungą ir 
šiaip tautiškos visuomenės vei
kėjus, nežiūrint kad Norkaus 
apjuodinta organizacija bei 
Lietuvių Namai iš Amerikos 
laikraščių artimiausiais laikė 
Dirvą ir Vienybę. Taigi, Nor
kui viskas yra galima.

Yra neužmirštamas dalykas 
dar ir tas. žuvus Dariui ir 
Girėnui, Amerikoje buvo or
ganizuojama Vaitkaus skridi
mas per Atlantiką. Tokiu bu- 
du, Argentinos Lietuvių, Tau
tininkų Sąjunga suorganizavo 
komitetą paremti šį skridimą, 
šio komiteto pirmininku tau
tininkai išrinko p. Daukantie
nę, o iždininku p. Kučinskienę, 
t. y. Lietuvos Atstovo ir Kon
sulo žmonas. Parinkę pinigų 
pasiuntė į Ameriką. Chicagos 
Naujienos šiuo atveju pasiel
gė labai nedžentelmeniškai — 
vulkariškai pažymėjo kad šiam 
skridimui aukų prisiuntė Ar
gentinos Lietuviai, nei pusės 
žodžio nesuminėjo apie Arg. 
Liet. Tautininkų Sąjungą, ne
žiūrint kad Argentinos Lietu
viai tautininkai visai nekreipė 
dėmesio jog šį skridimą orga
nizavo Amerikos socialistai.

Ožinskas, A. L. Balso leidė
jas, aukų rinkėjams pareiškęs 
jog jis į skridimą žiūrįs kaip 
į fašistų išmislą, užmiršdamas 
dar ir tai kad Naujienos buvo 
vyriausios skridimo organiza
torės is jis stengėsi visaip kaip 
su Chicagos Naujienomis susi
artinti ; skridimui nei vieno 
centavo nepaaukavo.

(Bus daugiau)

Einu aną vakarą Seven- 
tynain strytu į ežerą mau
dytis. Žiuriu ir matau!

Liežuvį iškišęs kur tai 
skubinasi draugas Stepas.

— Ei, kur tu taip bėgi 
tokiame karštyje, dar ap
sivilkęs tokiu storu švar
ku? — sakau aš.

— Skubinu su reikalais, 
drauge. Ir tu bėgiotum ir 
butum toks linksmas jeigu 
butum susipratęs darbinin
kas, — sako jis.

— Tai gal į darbininkiš
ką karčiamą bėgi? Ką čia 
po švarku pasikišęs nešie
si, gal vištą, kurią kepsi su 
draugais. Ar ne vogta? — 
sakau aš,

— Drauge, nesišidyk: aš 
nešuosi susivyniojęs darbi
ninkišką vėliavą. Šį vaka
rą darbininkų salėj mes tu
rėsim vožnią iškilmę. Eik 
su manim, pamatysi, ir tu 
susipras!, — sako jis.

— Kas tavo do iškilmė, 
ir ko slepi savo raudoną 
vėliavą po skvernais? Jei 
esi tiek susipratęs ir įsiti
kinęs į tą vėliavą, nešk ją 
iškėlęs ant lazdos, — sakau 
aš.

— Tam dar neatėjo lai
kas, drauge. Kai ateis lai
kas, mes padarysim kaip 
Lietuvoj: iškelsim raudo
ną vėliavą ir darbininkai 
pasijus laisvi, — sako jis.

— O, tai dabar žinau: tu 
bėgi į savo darbininkišką 
landynę pasidžiaugt Lietu
vos pavergimu! Tik išga
ma gali džiaugtis kai sve
tima šalis atima jo bro
liams laisvę! — sakau aš.

— Lietuvos liaudis lais
vę atgavo! Pirmiau ji bu
vo fašistų pavergta, — sa
ko jis.

— Tai ir tu, Stepai, pa
tikėjai tiems melams ko
kius Kauno išgamos siun
čia ir jūsų laikraščių re
daktoriai į jūsų protus pi
la? Ar gi tu neturi tiek 
proto suprasti kad Lietuva 
jau vėl pavergta po sveti
mu jungu, kad ta pati mil
žiniška kaimynė Rusija ve., 
užgrobė musų šalį, kaip ki
tados buvo? — sakau aš.

— Pirmiau buvo kas ki
ta, o dabar, drauge, vėl kas 
kita: dabar Lietuvos liau
dis laisvę atgavo, ponijai 
atsilygino už skriaudas! — 
sako jis.

—■ Paikas tu ir visi tie 
kurie kalba apie poniją ir 
kokias ten skriaudas: Lie
tuva nebuvo ponų kraštas, 
— sakau aš.

— Kam meluoji, drauge, 
kibą aš nežinau: ten ponai 
valdė, o darbininkai dirbo. 
Dabar ponai neteko savo 
turtų, o darbininkams pa
gerinta būvis, — sako jis.

— Žioplas daiktas iš ta
vęs, Stepai. Lietuvoje vi
si buvo skurdžių ir ūkinin
kų vaikai kurie valdžioje 
vietas turėjo. Tėvai moki
no, augino, auklėjo savo 
sūnūs, dukteris kad butų 
krašto valdytojais, gynė
jais ir mokytojais. Tėvų 
vargas davė šaliai šviesuo
menę, o tėvams senatvėje

paguodą. Šalį valdyti kas 
nors turi, ir ją valdė savi 
mužikėlių, artojų, ir bied- 
nų našlių vaikai. Jie pra
sisiekė, pagerino ir tėvų 
būvį, tas reiškė visos tau
tos pakilimą. Prie to juk 
visos tautos siekia, — sa
kau aš.

— Ale darbininkams bu
vo vargas, priespauda. Da
bar jie laisvę įgavo! — sa
ko jis.

— Lietuvoje visi buvo 
darbininkais kas dirbo ir 
iš savo darbo gyveno. Jie 
turėjo laisvę ir duonos. Tu 
kalbi ne apie darbo žmo
nes, bet apie pamišusius 
fanatikus ir šalies išdavi
kus, kurie susidėjo iš dy
kaduonių, padaužų, valka
tų, Žydų ir kitokių. Jie no
rėjo valdyt nieko nedirb
dami. Jie norėjo Lietuvą 
parduoti tiems kurie jiems 
pyragus žadėjo. Jiems ir 
pavyko tas padaryti kai į 
Lietuvą įsiveržė raudonar
miečiai, kurie okupavo mu
sų šalį neva po -priedanga 
apsaugos, — sakau aš.

— O ar neapsaugojo ją 
nuo Hitlerio? Jeigu ne So
vietai, tai Lietuvą butų už
ėmęs Hitleris! Kas tada 
butų buvę?! — sako jis.

— Hitleris butų galėjęs 
užimti Lietuvą jei butų no
rėjęs tada kai Klaipėdos 
kraštą pasiėmė ir kai bu
vo jam priežastis prie Lie
tuvos kabintis. Bet jis pa
siėmė tai ką laikė savu, o 
visą Lietuvą paliko ramy
bėje. Tuo tarpu į Lietuvą 
atsigriozdė tie kurie nieko 
joje neturėjo, kurde nieko 
nepaliko kai pirmiau val
dė, ir užgrobė, pavergė, —* 
sakau aš.

— Ale dabar Lietuva tu
ri gerą apsaugą, niekas jos 
negalės užkabinti, — sako 
jis.

— Ką tu vadini apsau
ga: ar tą kad sovietai vis
ką iš jos išvogė, išvežė, su
ėmė šimtus nekaltų žmo
nių, daugybę šeimų suar
dė, į desperaciją įvarė, ir 
uždėjo svetimą jungą? —« 
sakau aš.

— Tai yra tik išmislas 
tų kurie norėjo Lietuvą 
Vokiečiams pavesti, — sa
ko jis.

— JSTe, Stepai. Tavo kal
ba yra paimta iš tų mela
gysčių kuriomis taikoma 
užslėpti Lietuvos pagrobi
mas po raudonų despotų 
globa. Kai Hitleriui rei
kės, jis paims ir Maskvą ir 
Staliną išvarys kiaulių ga
nyti, o tu su savo raudona 
vėliava kaip žiurkė lysi 
kur į pakampę, nes neilgai 
ir Amerika pakęs tokius iš
davikus kurie nemoka šios 
šalies laisve naudotis, —< 
sakau aš.

— Aš su tokiu fašistu 
nenoriu kalbėt. Gudbai, 
drauge, — sako jis.

— Iki pasimatymo, —* 
sakau aš.

Draugas Stepas

SKAITYKIT 
ir GARSINKITES 

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

‘Lietuvių Naujienos’
332 N. 6th Street 
Philadelphia, Pa.
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Dienos Klausimais
T IETUVA NEMIRĖ — ji neuždaryta grabe, ne palai- 

dota amžinai! Ji tik laukinių barbarų pavergta — 
jai tik rankos surištos laisvai veikti, tik uždrausta sa
vaip protauti, savu gyvenimu gyventi!

Lietuva atsidūrė tokioje pat padėtyje kaip buvo po 
1864 metų, kada, šalia laisvės netekimo, jai uždrausta 
buvo ir spaudu ir Lietuviškas žodis.

Tada Lietuva, nuo 1795 metų slopinta, po svetima 
kultūra paniekinta, ir tai išleido savos kultūros diegus, 
sulaukė AUŠROS ir atgavo LAISVĘ!

Dabar Lietuva, per 22 metu patriotiniai auklėta, 
nors laikinai ir netekus laisvės, yra gyva: ji įleidus gi
liai diegus į savo žemę — ir nežiūrint kiek jos bus iš- 
nakinta, išmindžota — ji atžels išnaujo, atsprogs — 
ir vėl bus laisva!

Neapraudokim jos lyg mirusios — bet kovokim kaip 
senų istoriškų dienų riteriai kovojo už pavergtos gra
žuolės išlaisvinimą!

Galingos priešų pilių sienos šimtmečių bėgiais su
griaunamos buvo ir pavergtieji tapo išlaisvinti — su
grius ir Kremliaus trunyjancios, šimtus metų senumo 
sienos — ten sėdinti tironai žlugs, ir pavergti, maži ir 
didesni žmonės sulauks savo laisvės!

Mes čia, Amerikoje — kur musų tos žiaurios tiro- 
nų-despotų rankos nepasiekia — galim dirbti ir priva
lom dirbti už Lietuvos Laisvę — kad apie musų nenuo- 
alsų darbą žinodami musų Tėvynėje pavergti musų bro
liai jaustųsi stipresni, drąsiau palaikytų savo mintyse 
ir širdyse paslėpę savo tautos ir šalies meilės ugnelę, 
butų pasirengę iškelti vėl savo Geltoną-Žalią-Raudoną 
vėliavą aukštai į skaisčią Lietuvos padangę, o savo sie
kėjus visu drąsumu iš savo šalies galėtų išmušti!

ŠTAI KAIP PRIEKA
BIŲ JIEŠKO

Ta Kauno neva vyriausybė 
j ieško visokiausių priekabių ir 
įkaltinimų buvusiems valdžios 
žmonėms, kad galėtų juos su
iminėti ir bausti sulyg savo 
nuožiūros. Dabar ji praneša:

“Iš buvusių Smetonos minis- 
terių jieškoma 5,133,334 litų, 
kuriuos jie neteisėtai iš vals
tybės iždo sau išmokėjo šven
čių priedais, reprezentacijom 
ir kitais budais, šis jieškinys 
apima tik paskutinio Smetonos 
kabineto narius.”

Tokia buvo priimta sistema 
ir tie išmokėjimai švenčių prie
dais ir kitaip buvo legališki, 
ar tas kam patiko ar ne.

Bet Maskvos čebatlaižiai 
galėdami kitokių priekabių 
knisti kabinasi už šitų, ir 
ri sau naujus pateisinimus
kaltus žmones persekioti, areš
tuoti, kankinti, ištremti į Ru
siją.

Kad jie patys, tie nauji pa
trakę Lietuvos valdovai, viską 
užgrobė, visą šalies iždą Mas
kvai atidavė, Lietuvą apvogė, 
ir iš žmonių viską atima, kon
fiskuoja, “nacionalizuoja”, tai 
jie save už tai nebaus. ...

Ką Lietuvos žmonės turėjo 
ir kiek algų ėmė, kiek kam mo
kėjo, viskas ėjo savo šalies 
apyvarton, iš to visi gražiai 
gyveno. Kur jie veda Lietu
vą, tie plėšikai, dabar?!

Kiti Kauno (greičiausia su
planuoti Maskvoje) pranešimai 
skelbia:

“Atitinkama seimo komisija 
paruošė Lietuvos Herbo ir 
Konstitucijos projektus. Nuo

ne
su- 
tu- 
ne-

TTAUTINĖS-VIDURINĖS SROVĖS SEIMAS artėja:
11 Seimas, kaip numatyta, įvyks Philadelphijoje per
2.1 S—L— T---- i — per Labor Day.

sukonsoliduoti tautinę-vidurinę

J - ■
dvi šventas dienas

Seimo tikslas 
srovę ir pradėti tautinį patriotinį darbą Amerikoje, Lie
tuvių išeivių labui čia, ir Tėvynei Lietuvai pagalbą teik
ti jos sunkiose pavergimo dienose.

Susikonsolidavus tautinė srovė galės tinkamiau su 
kitomis musų srovėmis bendradarbiauti ir jos darbai 
bus našesni.

Tautinės srovės sustiprinimas reikš paspirtį — ne 
kovą — kitoms musų tautinėms organizacijoms: reikš 
paramą Sandarai, Tėvynės Mylėtojų Draugijai ir Susi
vienijimui, nekalbant Jau mažasias vietines draugijas, 
ratelius, klubus, ir į Amerikos politiką einančius čiagi- 
mius Lietuvius.

Kaip iki šiol buvo, ir Sandara, ir TMD., ir Taryba 
ir Rytų Veikėjų Centras ir kitos paskiros tautinės gru
pės buvo paliktos kiekviena savo likimui. Tautinę sro
vę sustiprinus, joms visoms bus galima teikti naujos 
inspiracijos, padrąsinimo augti, daugintis, ir kartu bus 
galima geriau išlaikyti tautinę spaudą.

Tautiniai veikėjai įvairių savo kolonijų grupių, ir 
šiaip pavieniai, pasiaukau'kit šiam reikalui — rengkites, 
važiuokit į SEIMĄ — jūsų pasišventimas bus jūsų pa
siaukojimas savo tautos gerovei!

Tautinę svo
te i kti naujos

AMERIKOJE apsireiškė nepaprastas žmonių pagyvė- 
z * jimas nuo to kai pradėta daugiau kalbėti apie draf- 
tavimą vyrų metams laiko karo tarnybon. Vyrai jau
ni ir senesni skuba apsivesti, kiti kurie dar neturi sau 
gyvenimui draugių nužiūrėję, skubomis jų jieško....

Kitos panelės sako: “Tau manęs nereikėjo iki šiol, 
dabar nori kad aš tave iš kariuomenės išgelbėčiau”... .

Kongrese ir šalyje eina bruzdėjimas ir prieš pri
verstiną kariuomenės draftavimą. Kiti nori kad butų 
pasitenkinama gautais savanoriais, kaip buvo iki šiolei

Tačiau, drafto keliu karo tarnybą pajaus ir tvarkos 
išmoks milijonai jaunų vyrų, kurie yra ant tiek neran
gus kad neturėdami kur pasidėti, ką veikti, iš tėvų už
darbio misdami neturi noro nei darbo jieškotis nei pa
siduoti kariuomenėn.

Kaip dabar numatyta, draftuojama bus vyrai tarp 
21 ir 31 metų amžiaus, kurių susidarys viso 4,500,000.

Tik karui kilus galės būti paliesti ir kitų amžių 
rai. •
D RITAI Amerikonų nevisai apkenčia. Tą parodo šis 

pavyzdis: Dabar iš Anglijos tūkstančiai vaikų ve
žama į Ameriką, išgelbėjimui jų nuo karo pavojaus.

Tuos vaikus sutinka priimti į savo namus Ameri
konų šeimos ir laikyti iki karo pabaigos.

Bet ar Britai iš to džiaugiasi? Visai ne! Jie nori 
kad jų vaikai butų užlaikomi atskirose stovyklose, kad 
“nesusimaišytų” su Amerikonais ir kad neįgautų Ame
rikoniškos dvasios, kad neprarastų savo Britiškos dva
sios. Net jeigu Hitleris Angliją ir užkariautų, tada bu
tų Vakani Pasaulyje grynų Britų gentkartė kuri palai
kytų savo atskirą tautiškumą, ir su jais tektų priešams 
skaitytis ateityje.

C VETIMŠALIŲ registracijos laikas pagreitintas — re- 
gistracija bus pradėta Rugpjūčio 27 d. ir baigsis 

apie Kalėdas. Visi kurie nėra Amerikos piliečiais, ir tie 
kurie turi pirmas pilietybės popieras, vyrai ir moterys, 
turės užsiregistruoti. Registracijos blanka yra dikto- 
ka ir turi įvairių net nereikalingų klausinių, tačiau kad 
jie yra įstatymais privalomi tai kiekvienas turės atsa
kyti į kiekvieną klausimą teisingai.

Kartu su registracija bus padaryta ir svetimšalio 
abiejų rankų pirštų nuospaudos.

vy-

šis
ve-
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Rugpjūčio 15 prasideda darbai 
didžiosios žemes reformos. Fa
brikų Įmonių nacionalizacija 
sėkmingai baigiama. Bankai 
jau nacionalizuoti.

“Sovietines Lietuvos val
džios nutarimu, atimta piliety
bė Broniui Balučiui ir Povilui 
žadeikiui. Pilietybė jiems at
imama už neprideramą elgesį, 
kurį Lietuvos 
priešingu Iv 
Jiems taipg 
į Lietuvą, 
voje turtas

Tas gal 
kiu atveju, 
ne naujiena 
šokiais budėta, 
ja”, “seim^” 
konfiskavimu atimama iš visų 
viekas: žemės, turtai, pinigai, 

būti nei Lie- 
nei valdinin-

5 valdžia skaito 
'tuvos respublikai, 
uždrausta gryžti 

ų turimas Lietu- 
ukonfiskuotas”.

4tų naujiena kito- 
ačiau dabar visai 
juk Lietuvoje vi- 

“nacionalizaci- 
nutarimais ir

ženvės,r .1■ bizniai. Nei iikia 
tuvos ministrais, 
kais.

Neužtenka dar 
čiai ten gyvinančių žmonių su
imami, areštuojami, siunčiami 
į Rusiją, nors jie nei vienas 
neprotestavo prieš tą naują 
teroristų gaują, kuri vadinasi 
neva Lietuvos “valdžia”.

to, tukstan-

da-
pa-

SAND/kROS redaktorius 
vėsi nesuprantąs Dirvoje 
sakymo kad Sandariečiai kon
ferencijoje Chicagoje pareiškė 
norą būti izoliuoti (sau vieni 
laikytis, su tautininkais neiti 
į bendrą darbą), ir tik tam 
tikrais klausimais sutiko - su 
tautininkais tartis.

Tie klausimai buvo tik SLA. 
kandidatų atveju, kolei Sanda
ros redaktoriui rūpės palaikyti 
SLA. centre porą savo draugų. 
Tai siauri klausimai ir menki 
reikalai. Kitais gi visais tau
tiniais reikalais su tautninkais 
dirbti priešingą poziciją laikė 
pats Sandaros redaktorius. Ar 
dabar aišku?

•.VENGRAI darosi “ryžius” 
patys, nulupdami kviečio grū
do lukštą ir^dadėdami riebalų 
ir krakmolo.

EI, SESUTĖS
(Mylunaitytėms)

Ei, sesutės, Bartninkietės,
Turit apleisti namus.... 

Bus jums liūdna, gailiai verksit;
Ilgas kelias laukia jus....

Liksis sena motinėlė, 
Ką augino jus visus;

Draugai, draugės ir brolelis, 
Ir rytų dangus šviesus.

Tuoj apleisit jus tą vietą 
Kur gyvenote ilgai;

Pamatysit margą svietą,
Ir kaip slegia jį vargai.

Jums išvykstant gamta puošė 
Žolynais jūsų takus.

Gaila kad kartus likimas 
Skiria tėvus ir vaikus.

O gyvent taip čia malonu — 
Skaisti saulė ir dangus.

Linksmos dainos paskandina
Aiduose visus vargus....

1938 m. J. S. Galutis.
Kunigiškiai, Lietuva.

Iš PETRO VAIČIŪNO EILIŲ
Akys žalsvos — ryto žvaigždės 

Man širdyj sukūrė ugnį.
Bus man džiaugsmas, bus kančios, 
Vėl ir kalnai ir bedugnė.
Akys žalsvos — marių gelmės 
Mano sielą supa, tranko.
Vėl aš degsiu saulių veidu,
Vėl pratiesiu dangui ranką.
Ryto varpas — bus man šventa. 
Mano ūpą gedulingą 
Akys žalsvos saule kaupia.
Juda varpas — dainos skrenda. 
Mano siela gedulinga
Savo saulei dainą taupia....

Paskutinis
Prūsu Sukilėlis

iš Prūsų kovų Sl;
Kryžiuočiais 1jL 

šimtmečio pradžioje

M. Springborn

(Tęsinys iš pereito nr.)
J . : * > t » j • i

Bet netrukus ėmė sklisti dar liūdnesnės ži
nios. Pergulos upės šiaurėje Prūsų pulkai susi
jungė su Lietuviais ir puolė Vėliavos pilį. Jie 
turėjo dvi apgulos mašinas, ir įgula gynėsi, ne
turėdama jokios vilties atsispirti. Bet kovoje 
kritus Lietuvių vadui, siautėjai neteko drąsos ir 
vėl pasitraukė.

Klauzas patyrė šias žinias dar Karaliaučiu- 
Laimingai pasibaigus karui, ordinas plana-

vo geresnį susisiekimą su Vėliavos pilimi, kad tuo 
budu sutvirtintų Sambijos priklausomumą ir 
sujungtų keliu Karaliaučių su Deimės įtaka 
Pergulon ir šioje vietoje pastatytų naują pilį. 
Priešo kariuomenės būriams pasitraukus iš Vė
liavos, buvo pradėtas darbas, ir dar vasarai ne
pasibaigus iškilo didinga Teplavos pilis. Rite
riai ir kariai, kiek jų galima buvo surinkti apie- 
linkėje, sudarė pilies įgulą. Klauzas vėl pasuko 
namų link su tais kariais kurie saugojo pilies 
statybą nuo puolikų. Prieš palikdamas šią vie
tą, Klauzas stovėjo dantyto bokšto viršūnėje ir 
smeigė žvilgius į Natangų laukus, kur pietva
kariuose, anapus miškingos kalnų virtinės, stog- 
sojo Herkaus Mahto pilis; Jis mintimis siuntė 
į tą kraštą sveikinimą ir atsiminė tą dieną kai 
prieš metus stovėjo su Nomeda po plačiašake 
liepa. Jo meilė dabar buvo be jokių žemiškos 
aistros žymių. Jis dabar svajojo skaisčiai, kaip 
kad svajojama apie mirusį asųnenį. Jis prisimi
nė tą jauną mergaitę, kuri kadai parodė jam ke
lią. Išsitraukė gintarą, kurį ji jam buvo davus, 
ir ilgai žiurėjo į jį.

Vasara jau buvo beveik nuskambėjus, kai 
Klauzas išjojo į Brandenburgo pilį. Jis čia ra
do maža permainų. Tik kaž koks upas slėgė 
visus piliečius. Jis negalėjo surasti nevilties 
priežasties. Gal del to buvo kaltas suglebimas, 
kurį įvarė ilgas nedarbas?

Einant per kiemą tarnų būryje jo dėmesį 
atkreipė viena būtybė kurios jis čia anksčiau 
nematydavo. Piktai 'ir veik neatitraukęs akių 
nuo savo darbo, atsakė nepažystamasis į Klau- 
zo rytmetinį pasisveikinimą; kelis žingsnius žen
gęs, Klauzas atsisuko ir pastebėjo pilną 
kantos žvilgį, kuris žibėjo vyro akyse, 
zas dabar buvo tikras jog bus matęs šį 
bet kuomet ir kur? Ir staiga jo galvoje 
to gyvas vaizdas: Klauzo kautynės Manto pilyje 
su norinčiais bėgti belaisviais, šis Vyras ir bus 
iš jų tarpo. Jam Klauzas kardu prakirto neuž
gydomą žaizdą. Gryždamas per kiemą, vėl su
stojo prie tarno ir jį prašnekino. Draugiškas 
žodis, pasakytas laiku ir tinkamoje vietoje, vi
suomet sušvelnina seną pyktį.

— Tu busi ilgasis Jurgenas iš Redeno mie
sto, — pradėjo jis, — išpradžių tavęs nepaži
nau, nes negalėjau ir pamanyti čia tave rasiąs. 
Ar tave išpirko iš nelaisvės? Kaip senai esi 
laisvas ?

Užkalbintasis pažvelgė skersomis į riterį.
— Laisvas esu jau senai, bet Brandenbur- 

gan esu atvykęs prieš kelias savaites. Daug lai
ko sugaišau kol prasiveržiau Prūsų miškais.

— Vadinas, tu slapta pabėgai iš Manto pi
lies, jau po mano išėjimo?

— Taip. Kunigaikščio nesant pilyje, nie
kas nepakėlė kardo prieš bėgančius.

Klauzas ramiai nurijo karčius žodžius.
— Ar tu vienas bėgai iš pilies?
— Ne, musų buvo keletas. Kitus sugavo. 

Vienas tepaliko su manim, bet jis nepakėlė miš
kinio gyvenimo ir nusilpo. Aš jį ten palikau 
gulintį ir vienas skyniau kelią....

— Vargšelis. Kas jį dabar ištiko?
— Vilkai jį bus sudraskę. — Jo žodžiai bu

vo be užuojautos.
— Vadinas, iš visų bėgusiųjų tu vienas te- 

pabėgai. Man rodos, butų buvę protingiau jei 
butum palaukęs išpirkimo arba pasikeitimo.

— Bet ne visiems tenykštis gyvenimas toks 
malonus kaip tau, riteri Ekšteinieti. Tavo iš
vykimas, man rodos, pilyje kaž ką labai sujau
dino. Kunigaikštytė dažnai vaikščiodavo pra
verktam akim.

Kaip uy^paraudo Klauzas ir nusisuko.
— Tu begėdis, — tarė jis trumpai.
Ilgasis Jurgenas žiurėjo į nueinantį Klauzą.
— Tu dar turėsi apgailėti, — piktai subam

bėjo jis, — kad man teko dar vienus metus 
skursti stabmeldžių nelaisvėje. O del padary
tos tą naktį mano galvoje žaizdos mes dar pa
lyginsim sąskaitas.

Klauzas greit suprato kad tos pilies kariai 
nusistatę prieš jį. Broliai šaltai atsakydavo į 
jo pasveikinimus ir jam besiartinant tuoj nu
tildavo; net ir pats komtūras, kuris visuomet 
su juo buvo meilus, pamatęs Klauzą, suraukda
vo veidą.

Vieną dieną komtūras Holdenštetietis pasi
šaukė Klauzą pas save. Susirūpinęs jis nuėjo

neapi- 
Klau- 
veidą, 
nušvi-

viršininko kambarius. Jis jautė kad v,.. ■ 
negera, bet kas — negalėjo įspėti. 4

Holdenštetietis tarė: I
— Tu beveik metus esi išgyvenęs 

laisvas su stabmeldžiais. Butų stebuklas''® 
laiko išgyventi be pagundų. Kitas pamirštai! 
vo įžadus vos tik peržengęs vienuolyno sleį J 
Dėkok už tai švenčiausiajai ir melskis k;i(| 
tys vėl kryptų tiktai į didžiąją Dangaus K; j 
lienę. Dabar gali eiti, o rytoj rytą pasakyk® 
vo nuodėmes senajam Ambraziejui. T

Klauzui išėjus, komtūras dar ilgai stovį! 
prie lango ir susimąstęs žiurėjo į tolį. jjs .J 
minė savo jaunystę.

— Dar niekas pasaulyje neišvengė pa® 
du.... — sušnibždėjo jis vienas.

Klauzas šiądien negalėjo rasti ramybės, ji 
bėgo nuo smalsiai klausinėjančių draugu Į ! 
skirąją, bet čia jam rodėsi kad aukštos n® 
sienos nori jį prislėgti. Jis čia buvo didesni 
belaisvis negu pas priešus; ten visą sielvartl 
palikdavo senmiškyje, o čia jį spaudė keturi! 
drėgnos sienos ir grasomai žiurėjo į jį. jjs J 
galiau nubėgo žemyn, į koplyčią, ir ten ilgai g] 
Įėjo ant šaltų altoriaus laiptų. Broliai, atėję 1 
mišparus, rado jį kietai užmigusį.

Vyresni vienuoliai vėl pasišaukė Klauzą; I
— Nesenai čia atsibastė vienas pabėgėlis ii 

Herkaus Manto pilies, — pradėjo Konradas. J 
Jis paskleidė musų įguloje gandus, kurie ypa| 
tingai nušviečia tavo gyvenimą stabmeldžil 
tarpe. Tuos gandus tuoj ’ išgirdo musų broliai! 
Ar gali atsakyti į šiuos klausimus? Jei paaišl 
kės kad tu ėjai prieš musų vienuolių įžadus tai 
turėsim tave pašaukti į brolių tarybą, o ji jail 
tars paskutinį žodį.

Klauzas kiek pabalo, bet sielos gelmėse li-| 
ko visiškai ramus. Ką jis padarė kad turėtai 
teisintis parėjunąms ir valkatoms, kurie pabėgo| 
iš nelaisvės, kurie patys pergyvena viską?

— Teikitės pasakyti man tą žmogų kuris 
mane kaltina, — tarė Klauzas nusižeminęs, 
kaip tibka geram valdiniui.

— Tu pasakojai, — tęsė vienuolis, — kad 
gavai iš Prūsų kunigaikščio leidimą laisvai vai
kščioti po laukus. O pabėgėlis tvirtina kad pi
lyje su tavim elgėsi ne kaip su belaisviu. Jul 
padaręs sutartį su priešais, su jais medžiojęs 
ir girtavęs; net griebeisi kardo stodamas už 
stabmeldžius, prieš savo brolius, 
rodė užgijusios žaizdos randą, 
padaręs muštynėse pilies kieme, 
broli Klauze?

< Tiesa kad su manim ten 
kaip su kitais belaisviais, 
visa tai esu pasakęs savo pirmame pranešime. ■ 
Del ko man kunigaikštis buvo malonus, negalė- ■ 
čiau paaiškinti. Mano tėviškėje gyveno vyras ■ 
kuris buvo Herkaus Manto draugas dar tais lai-1 
kais kai Mantas mokėsi Magdeburge. Del to ■ 
draugo man buvo duota daugiau laisvės pilyje I 
negu kitiems. i

— Ir ko jis už tai iš tavęs pareikalavo?
— Nieko, netgi ir pažadėjimo tylėti apie I 

tai ką esu ten matęs ir girdėjęs.
— Ir tu ten gyvenai kaip liepia stabmel-1 

džių papročiai? Tu medžiojai ir girtavai su I 
jais, kaip tas pabėgėlis pasakojo? Tu neigi I 
skambinai kanklėmis ir dainavai draudžiamas I 
dainas?

Visa tai buvo išpasakota to kario, kuris da- I 
bar radosi Brandenburge, bet kuris tą naktį kai I 
norėjo pabėgti iš Herkaus Manto pilies, ncpa- I 
spėjo, nes dar norėjo grobti, ir buvo paties ku- I 
nigaikščio užkluptas ir sulaikytas. Jis liko ne- I 
laisvėj ė dar ir po to kai jau Klauzas buvo Pa‘ I 
liuosuotas.

— Aš jojau medžioklėn su Mantu ir jo žnio- Į 
nėmis. Kas čia bloga? Grumtynė su laukiniais I 
žvėrimis man buvo maloni pramoga. G ir tavi- I 
mo visuomet vengiau; svaigusis midus nepalie
tė mano lupų. O kai del kanklių ir dainavimu I 
prie židinio, galiu pasakyti kad tai buvo Man- I 
jos riteriams leistinos dainos.

Klauzas kalbėjo ir jaudinosi. Komtūras .ii 
akylai stebėjo.

— O nakties muštynės, apie kurias pa'11" 
gelis pasakojo? Kaip galėjo atsitikti kad t'1 
stojai prieš savo brolius? O gal jis netiesą kal
bėjo?

— Ne, ne, jis kalbėjo tiesą. Leiskit p»Pa' 
šakoti visą atsitikimą.

Klauzas apsakė tos nakties įvykius, kai mo
terų trukšmas pažadino jį iš miego ir kaip Jar11 
pabudo riterio sąžinė, ir paragino jį ginti užpM' 
tuosius ir silpnus, kadangi visi sargybiniai £11' 
Įėjo girti.

Komtūras įdėmiai klausėsi riterio žodži1.1,
— Tu išbėgai iš savo atskirosios, ten mie' 

gojai ?
— Kol trukšmas pažadino.

Man sakė kad tu išbėgai iš moterų kam- 
ą6ri°. (Bus daugiau)

i

Jis man pa- 
Tą žaizdą tu 
Ką pasakysi,

elgėsi ne taip
Bet aš manau kad

L
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Nauja Valgykla

6930 Superior Ave.

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

MIESTO Taryba priėjo iki 
Vl. susikirtimų su dėvė

ki 'Railway Co., kuri teikia 
kariu- patarnavimą. Kom- 

vis atsisako padaryti su 
A naują sutartį, nepriim- 

miesto valdybos sąlygų. 
&n“L valdyba įširclus pasiry- 
Priversti kompaniją arba 
^•.ašyt su miestu sutartį ar- 
A:’lakyti kiek ji nori už tin- 
' miis operavimui savo įrengi- 
f miestas atpirks juos ir 
^.uoS pats. Jei gatvekarių 
Vp;lnija nesutiks su tuo, 
xto taryba žada steigti sa-

^busus žmonių vežiojimui ir 
sudaryt kompanijai at- 

Įj kompetieiją.___________ _

• SULAUKĖME LIETAUS. 
Po trijų savaičių sauso ir kar
što oro pagaliau sulaukėm lie
taus. Pirntadienį po pietų ga
na smarkiai palijo, oras atvė
so, ir dar lietaus buvo tą naktį 
ir antradienį.

• EBERHARD dirbtuvėj su
streikavo 400 vyrų del palei
dimo iš darbo darbininkų ku
riems sueina 65 m. amžiaus. 
Iš darbo paleista 26 vyrai su
laukę to amžiaus, del to kiti 
apšaukė streiką.

• DEL KATĖS. Tula Anna 
Catalano, 21 m. amžiaus, nuo 
13601 Horner av., paėmė nuo
dų ir norėjo nusižudyti del to 
kad jos tėvas nenorėjo leisti 
jai namie laikyti katę kuri bu
vo automobilio sužeista 
teko vienos akies.

ir ne-

*

DIRVA 5

SUPREME 
RESTAURANT

• MIRĖ, 
gesių vadas, 
ce, mirė sekmadienį sulaukęs 
92 metų amžiaus. Jis pastarų 
kelių metų bėgiu buvo iš tų 
pareigų pasitraukęs ir gyveno 
iš pensijos. Jis išbuvo ugnia
gesių viršininku per 30 metų.

Clevelando 
George A.

ugnia- 
Walla-

• DEL KARŠČIO Ohio val
stijoje šią vasarą žymiai nu
kentėjo bulvės ir šienas. Kor- 
nai pagerės gavę daugiau lie
taus.

Keliauji Kur?
biznio reikalais 
arba svečiuosna

naudok Travel Checks
Saugus nešiotis 

Lengvai iškeičiami

Gaunami iš

’u$t

KREIPTIS I ARTIMIAUSI CLEVELAND TRUST BANK

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

OPEN June 8 to September 2 
Ask for folder.

CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE
SANDUSKY, OHIO

CEDAR POINT

FARMERS POULTRY MARKET
Poutry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS 
Lietuviams patogi vieta — užkviečiame visus.

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

THE BIG DIPPER
SKANUS SALDUS GĖRIMAI, AISKRYMAS

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

Padarykit šią vietą savo užeigos vieta. 
20 rusių pasirinkimui. 

7023 Superior Ave. prie Addison.

t

norit

(33)

CLEVELAND POULTRY CO. Inc.

ŽAIBAS TRENKIA 
Į MEDŽIUS

Laike perkūnijos buna žai
bavimai ir griausmai. Ne vi
sada matom žaibą, bet jis nu
sidriekia kur nors. Be sužai
bavimo nebūna griausmo.

Tankiai žaibas pamatomas 
prieš pat sugriaudė j imą. Tas 
reiškia kad žaibas trenkė kur 
nors arti.

Senas posakis kalba, “Jeigu 
išgirsti griausmą, tai žaibas 
tavęs nelies”. Tas yra teisy
bė apie tą žaibą kuris nusvie
dė kur nors pirm to griausmo. 
Garsui ima ilgiau pasiekt žmo
gaus ausis, taigi žmogus už
gautas žaibo jau negirdi jį se
kančio griausmo. žaibas ke
liauja elektros srovės greitu
mu — 186,000 mylių į sekun
dą, 900,000 sykių greičiau ne
gu garsas.

Bet reikia atsiminti kad žai
bavimas seka vienas paskui ki
tą, ir antras žaibas kuris seka 
paskui pirmąjį gali žmogų nu
trenkti. Jeigu žaibavimas at- 
sibuna visai arti, reikalinga 
susirasti saugiausia vieta ko
kia tik galima rasti, žemuti
nės grindys namuose, kamba
rio viduryje, 
giausia vieta.

Laukuose 
atsigulti ant 

' kad nestoti
perkūnijos. Medis, aukštas da- 

I lykas, patraukia žaibus, šlapi 
lapai ir žievė nuveda žaibą že- 

i myn, ir žmonės kurie randasi 
i po medžiu gali būti nutrenkti. 
Tas labai tankiai pasitaiko, 
bet žmonės tą taisyklę vis už
miršta. Vis nori išlikti sausi 

J nuo sušlapimo lietui užėjus, 
bet del to palaidoja gyvastį.

Nepersenai Floridoje laukų 
darbininkai, laike perkūnijos, 
subėgo į po medžiu stovinčią 
blekinę pašiurę, žaibas trenkė 
į medį ir toje blekinėje pašiū
rėje septyni darbininkai tapo 
užtrenkti.

Nereikia nei metalinių pa
šiūrių žūti nuo žaibo. Kas va- 

Į sara šimtai žmonių buna žaibo 
užtrenkiami, subėgus po me
džiais slėptis nuo lietaus.

yra beveik sau-

esant, geriausia 
žemės, bet nie- 

po medžiu laike

Smulkios Žinios
Liepos 31 d. Akrono prie

miestyje Cuyahoga Falls susi
mušus prekiniam traukiniui su 
nasažieriniu vagonu, nelaimėj 
žuvo 43 žmonės.

Inž. Pranas Rokus su savo 
draugais S. Jankausku ir B. 
Prospaliausku atostogas pra
leido New Yorke, atsilankė ir 
Washingtone, sako turėjo lai
mę matyti Prezidentą Roose- 
veltą, kuris tą dieną važiavo 
i Kongreso posėdį. Miestas 
jiems patiko, labai švarus. Vi
si trys per Penn. valstijų gry- 
žo laimingai namon.

Čia pora jaunuolių norėjo 
Huosnoriais pasiduoti Į Dėdės 
Šamo kariuomenę. Bet virši
ninkai patyrė kad tie jaunuo
liai yra buvę keletą kartų bau
sti už vagiliavimą ir vienas sė
dėjęs pataisos namuose, todėl 
jų Į kariuomenę nepriėmė. Jie 
tuo nepatenkinti parašė laišką 
Prez. Rooseveltui pasiskųsda- 
mi del jų atmetimo, ir įrody
dami kad keturi metai kaip iš 
mokyklos išėję negauna darbo, 
del to ir užsiiminėjo graibsty
mu. Kokio atsakymo sulauks 
paaiškės vėliau.

Trumpickienė su savo duk
teria ir žentu Ražokais lankė
si Boston, Mass. Aplankė savo 
draugus ir gimines. Trumpic- 
kai yra pirmiau gyvenę Mass, 
valstijoj. Taigi turėdami pro
gą nuvyko ten pasidairyti. Ke
lionę turėjo pasekmingą.

Pas V. Kubilius ir A. Bart
kų atsilankė jo brolis Antanas 
Bartkus su žmona, iš Clevelatn- 
do. Taipgi lankėsi M. Bart
kienė pas savo seserį ir švoge- 
rį Prospaliauskus. Taipgi Ak- 
rone lankėsi D. Jokūbaitis iš 
Clevelando. Kalnas.

RAGINA GAUDY
TI ŠALIES IŠDA

VIKUS

Prezidentas Roosevelt 
na federalės ir valstijų 
džių Įstaigas stiprinti 
apsaugą ir nepageilėti priešin
gų šaliai elementų.

“Mes turim būti sargyboje, 
visada saugotis, ir veikti sku
biai. Bet taipgi turim būti 
šaltagalviai, neprivalom išrei
kšti savo veikimo žiauriu pai
kumu ir nesugabumu.”

Prezidentas ragina sekioti ir 
suiminėti visus “penktos ko- 
lumnos” šnipus, išdavikus ir 
kenkėjus, saugotis nuo špiegų, 
sabotažininkų ir išdavikų.

Prezidentas siūlo Kongresui 
pravesti įstatymą kuris apim
tų priešininkų veikimą, ardy
tojus, naikintojus, ir tokius 
kurie visaip kenktų šalies ap
saugos programo plėtimui.

Daug nazių, komunistų ir 
kitų niekšų atsidurs šiame tin
kle. Naudinga butų kad musų 
Lietuviški komunistų šnipai ir 
agitatoriai butų apgauduti ir 
išsiųsti į.... rojų.

ragi- 
val- 

šalies

H. NIEMAN
Service Station

GOODYEAR TIRES, BATTERIES 
Certified Lubrication 
COMPLETE LINE 

ACESSORIES
Dauguma musų kostumerių 

yra Lietuviai. (23)

71st ir Wade Park Ave.

HIPPODROME

‘The Boys from
Syracuse”

The Boys From Syracuse” yra 
linksma muzikalė komedija kuri 
New Yorko Broadway teatruose 
buvo perstatyta 235 kartų ir visus 
žavėjo. Šioje filmoje ineina visa 
eilė žymių juokdarių ir dainininkų. 
Šis naujas veikalas pradedamas ro
dyti Hippodrome Theatre šeštadie
nį, Rugp. 10.

Vaidinime dalyvauja Allan Jo
nes, Martha Ra ye, Joe Penner, Ro
semary Lane, Irene Hervey, Char
les Butterworth, Alan Mowbray, 
Eric Blore ir Samuel S. Hinds.

Komedija dedasi senovės Graiki
joje, einasi apie maišatienę dviejų

porų dvynukų ir trijų Graikų mer
gelių. Veikalas apima eilę naujų 
dainų, ir yra labai linksmas.

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

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

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

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

Jus patirsit kad galit turėt atostogas ir daug kitų 
dalykų kurių norit jei važinėjimui naudosit gatve- 
karį ar busą mieste. Taupus Clevelandiečiai paty
rė kad busu ar gątkevariu važiuojant į darbą kas
dien galima sutaupyt iki dviejų šimtų dolarių per 
metus kiek kaštuoja važinėjimas automobiliu ir io 
pastatymo vieta. Pradėkit šiądien ir 
kaip greit jūsų sutaupymai didės.

pamatysit

P r e zi- 
kasdien 
žmonių.

• WASHINGTONE, 
dento Baltąjį Namą 
atlanko po apie 8,000 
Tai yra vis atvykusieji iš ki
tų miestų ir valstijų, 
jo Namo 
tinę dalį 
matyti.

Balta- 
vieškam'barius ir apa- 
lankytojai leidžiami

VALGOMŲ DAIKTŲ
PARDUOTUVĖ
NAUJOJE VIETOJE

Dilių duktė Ona su savo 
nierium vyru perkėlė savo 
gomų daiktų parduotuvę Į 
gerai Įrengtą vietą,

1509 SPRING ROAD
Didelė krautuvė įvairių valgo
mų produktų. Užsakymai pri
statomi Į namus.

Telef: FL. 5627.

POOL ROOM

PIRMUS 5 menesius• PER
šymet padaryta automobilių ir 
sunkvežimių už $1,300,000,000.

ADDISON-SUPERIOR 
DRESS SHOPPE

1302 Addison Road

Moterims Chiffon kojines, rcg. 
69c, parsiduoda po 49c pora 
SILK CREPE Dresės, mieros 

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

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

Wholesale and Retail

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

4323 Superior Avenue. Telef. EN. 3142

| APDRAUDOS REIKALE |
Mes esanti pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

S tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
S šokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
S miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).
Į P. P. MULIOLIS |

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra 

s 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =į

DIDELE LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakellis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

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

C.
1001i

biz- 
val- 
kitą

(33)

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys 
John

5325-27
Prie E.

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

ENdicott 8908

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 Ave.

ir kitokių.

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

Į Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

J. Žem an taus kas
“Dirvos”
Notar

130 Congress
Waterbury, Conn.

Agentas
a s
Avenue

JOSEPH KODRIC
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

❖
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Atsilankykit į mano smagų
POOL ROOM

StMai atdari 11 ryto iki 12 
Saldus gėrimai, cigarai.

Dressier Recreation
6315 SUPERIOR AVE.

THE THRIFTY WAY TO GO I

V.

P E R R Y’ S

WINE HOUSE,
7205 Wade Park Ave. ENd. 9276

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.

NIAGARA FALLS
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Važiuojant per Niagara Falls 
N. Y., užsukit Į Lietuvišką Įs
taigą atsivėdinti, užsikąsti —

Ice Cream, Saldus Gėrimai, 
visoki Užkandžiai
MARY URBONAS

403 Portage Avenue 
Niagara Falls, N.-Y.

■

■

H. WHITEMAN
DIRBĖJAS

visokį raktai. - 
kombinacijas. 
Įrankių ir kt.

RAKTŲ
Padaromi
Pakeičiam

Aštrinimas 
patarnavimas. (33/

224 High St. Room 207
MAin 9385.

Viršuje, elevatorium

a

CREDIT!
Dental Plates..
10-15-20

Weeks to Pay

X-Ray
Bridges
Fillings 
Extractions«

Plates Repaired
While You Wait

DR. SILVER,
7042 Superior Ave.

/ - J

Pay a Little Down 
a Little Each Week

No Interest or
Carrying Charge

DENTIST
HEnderson 3157

I
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LUCAS BEVERAGE CO.
1682 East 55th Street ENdicott 2540

“Lietuviai Savininkai”
Piknikams, baliams, vestuvėms ir pokiliams saldžių go
rimų reikalaudami kreipkitės Į savo Lietuvį išdirbę ją vi
sokio Papso, Ginger Ale ir Kola gėrimų. (33)
rrr» ■ « »m Iilinrn rcrtrirr-rw r r nu m »~rTirr » ■ rrjnri tm wi~ fi

■

j DELLA C .JAKtJBS
n (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) j; 
n Vežimai ligoniams pervežimui į Egonbučius.
S Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. L

g LITHUANIAN FUNERAL HOME
| 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 |
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Skani Lietuviška Duona
^•*F*^* *♦**♦**F*^**5•*^♦*♦♦*♦■**♦**♦**♦,**^**^* *♦**♦**•'* **>*^**'***^<

EVA’S i 
t •?

DRY CLEANING:
Senas Drapanas padarom ; 
kaip naujas, išvalom ir ; 
sutaisom.

Paimam iš namų ir pristatom 
gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telefonas: HEnderson 1919

f

*♦*
❖

V
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NEW DEAL
BAKERY

♦

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

• •

4023 E. 141 ST.
Telefonas WAshington 3227

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

Eg •&?. VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS g
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę. ==
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Youth’s ForumTX
i CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
It

A

z

“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais į
Ž

PHONE: ENdicott 4486
6820 SUPERIOR AVE-

V’

BUS IŠNEŠTA PROTESTAI PRIEŠ 
LIETUVOS PAVERGĖJUS

sekmadienį, Clevelande 
išnešta protesto rezoliuci- 

už- 
ir padaryta 

vardu ki- 
tėvynės

z Šį 
bus 
jos prieš Sovietų Rusijos 
grobimą Lietuvos i 
Clevelando Lietuvių 
ti pareiškimai musų 
Lietuvos reikalais.

Tas įvyks šv. Jurgio para
pijos piknike, Basta’s Grove, 
6323 Turney road.

Piknike dalyvaus nepapras
tas svečias, Draugo redakto
rius, L. šimutis, iš Chicagos. 
Jis (Jevelande lankysis gryž- 
danias iš Pittsburgho, kur per 
dvi dienas, Rugp. 9, atsibus 
L. R. K. Federacijos posėdis 
ir Rugp. 10 d. bendras pasita
rimas su tautininkais sudary
mui Lietuvai gelbėti komiteto.

L. šimutis yra LRKSA. pre
zidentas, Federacijos vadas ir 
buvęs Lietuvos Seimo narys, 
šios prakalbos ir protestai bus 
išnešta pasekmėje bendro vie
tos tautininkų ir katalikų dar
bavimosi Lietuvos reikalais.

L. šimutis gryš iš Pitts
burgho, po visų konferencijų 
1r sustos Clevelande.

r

I

o
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LITHUANIAN LITERARY
CLEVElanu^

OLYMPIC REUNION IN PITTSBuį

ivičius su duk- 
eddon su žmo- 
buvo išvažiavę 
iunatyti Pasau-

r

Iruš-
Y, 

Pet-

tu-
I

ATEIVIU REGISTRA
CIJA PRASIDĖS 

RUGP. 27
Visi ne-piliečiai ateiviai

rėš registruotis, kaip jau apie 
tai buvo rašyta. Iki šiol buvo 
minėta kad registracija prasi
dės Rugsėjo 1, bet paskutinės 
žinios iš valdžios sako, regis
tracija prasidės Rugpjūčio 27 
— tai yra jau šio mėnesio pa- 
I aigoje, ir tęsis iki Kalėdų.

Užsiregistruoti laikas skirta 
keturi mėnesiai, bet tiems ku
rie tingės ir atidėlios tas lai
kas praeis labai greitai, ir jie 
gali papulti po bausme.

Dirvoje laikas nuo laiko bus 
pranešta apie registraciją — 
tėmykit ir prisijaikykit tvar
kos. Tarp klausimų kokius tu
rės atsakyti svetimšaliai vie
nas yra: “Ar bėgyje pastarų č 
metų priklausei kokiai darbi
ninkų organizacijai ar kitokiai 
kuri darbuojasi svetimos val
stybės politikos platinime?”

Šis klausimas bus nesmagus 
komunistams ir naziams.

TRENDS
Characteristics of Early 

Lithuanian Literature

(Continued from Last Issue)
» "■ 1 ■■ ——

Simonas Daukantas, 
M. Valančius

Nevertheless, ideas of freedom 
; and the influence of Romantic lit- 
I erature which pertinaciously' pro
ceeded to attack old traditions and 

Į old views were increasingly forcing 
cheir way in from the west. Lith
uania’s intelligentsia, having become 

I acquainted with ruling tendencies 
I dse where,
I omantic nationalism and pertina

city in 
)rang.

i n the 
I *.o be idealized.

Lithuanian spirit

iteadily began to adopt

VAŽIUOJA J PITTS- 
BURGHĄ

Dirvos redaktorius Karpins 
vyksta į Pittsburghą šį penk
tadienį dalyvaut bendrame ka
talikų, tautininkų ir sandarie- 
čių pasitarime apie Lietuvos 
gelbėjimo ir musų tautos at
eities reikalus.

Po ALRK. Federacijos po- 
* sčdžio, kuris įvyks penktadie

nį, antrytojaus, Rugp. 10 d., 
atsibus Tautinės Tarybos ir 
Sandariečių atstovų pasitari-* 
mas sudarymui Lietuvai Gel
bėti komiteto. Kiek žinoma, į 
komitetą sutinka ineiti ir so
cialistai, bet jie į Pittsburgho 
konferenciją atstovus atsiųsti 
dar nepasiruošę.

Karpius dalyvaus ir Lietu
vių Olimpiados Klubo suvažia
vime ir iškilmėse, kurios atsi
bus Pittsburghe Rugp. 9, 10, 
ir 11 d. • (Plačiau 
2-ro pusi.)

Iš .Clevelando į 
vyksta ir daugiau 
čių, jų tarpe ir 
Juozas Prokopas, 
atstovas Tautinėje 
Kaune 1938 metais, 
vans sporto žaidimuose Lietu
vių piknike sekmadienį.

BANYS gryžo iš 
?ų Niagara Falls, 
nuvykęs, sako, ra
dį pavojingai ser- 
jam nei žinios rie- 

Daug laiko pra
artasis brolio pa
kvietė net specia-

SERGA. Antanas Keršis, 
advokato Keršio brolis, Poly
clinic ligoninėje pasidavė gal
vos operacijai.

KALTĖ BUVD MO- 
TORMANO

Pereitą savaitę, prie Cuya
hoga Falls susimušus pasažie- 
riniam vagonui su prekiniu 
traukiniu užmušta 43 asme
nys, kaip jau Dirvoje buvo pa
žymėta. Tyrinėjant tos nelai-* 
mes priežastį paaiškėjo kad 
kaltė buvo to pasažierinio va
gono motormano, kuris nepri
silaikydamas jam duotų raštu 
įsakymų norėjo greitai nuva
žiuoti į Akroną, nepalaukė ša
lutiniuose bėgiuose iki preki
nis traukinis praeita. Iš to 
pasažierinio vagono išliko gyvi 
tik motormanas ir kondukto
rius.

SLA Mokyklos Išva
žiavimas

14 kuopos mokyklos 
vasarinis išvažiavimas 
trečiadienį, Metropo- 

Daly- 
mokiniai ir jų mokytojai 

14 kuopos 
nariai.

Pittsburgh^ 
Clevglandie- 
sport inink as 

Clevelando 
Olimpiadoje 

.Jis daly-

SLA. 
mokinių 
atsibuvo 
litan Parke, West Side, 
vayo 
bei nekurie SLA. 
mokyklos komisijos

Rudenop vėl bus atidaryta 
Lietuvių kalbos, dainų ir šo
kių mokykla. Kurie tėvai no
ri leisti savo vaikus mokytis 
Lietuviškai gali kreiptis j S. 

“L. A. kuopą arba Dirvos re
dakciją. Pamokos visai dykai; 
tėvams nereikia nieko mokėti 
už vaikų mokslą.

VAIZBOS BUTO PIK
NIKAS

Clevelando Liet. Vaizbos Bu
to 10 metų sukaktuvių pikni
kas rengiamas sekm. 
čio-Aug. 25, Camp 
Šiam piknikui vietos 
biznieriai turi sudavę 
rų dovanų, todėl visuomenė 
ginama piknike dalyvauti.

Piknikan įžanga bus tik 
asmeniui, vaikams dykai.

Rugpjų-
By-Heck. 
Lietuviai 
daug ge

ra

10c

NAUJOS PARAPIJOS 
ŽINIOS

Naujos parapijos Jaunų Mo
terų Altoriaus Draugija 1_„ 
gia savo išvažiavimą ir “wie
ner roast” sekmadienį, Rugp. 
17, Sankalo farmoje, Chester
land, Ohio. Kurie neturi kaip 
nuvažiuoti prašomi atvykti į 
naujos parapijos salę, 7 vai. 
vakare, ten bus parūpinta nu
vežimas. Dalyvauti kviečiami 
visi. Komitetas.

• DARBAI Ohio valstijoje 
bendrai imant pagerėjo delei 
valdžios išduodamų kontraktų 
šalies ginklavimo paruošimui 

ren-1 ir delei pakilimo darbų staty- 
I hnip Ohio valstija gavo jau 

50 milijonų dolarių ver-
boję, 
upie

1 tės įvairių valdžios užsakymų. 
Nekurtos išdirbystės dirba ga- 

! na smarkiai jau tulaš laikas ir 
■ giriasi padidėjančiais pelnais. 
Sunkiosios industrijos dirba 
su 90 nuoš. normąlio.

• OHIO valstija išleido nau
jas taisykles 
padidinimui 
industrijoje, 
bininkai prie 
dyti savo sveikatos

vyno išdirbejams 
sanitacijos 
Tarp 
vyno

vyno 
kitko • dar-1 
turės įro- 
stovį.

GREITAS VAŽINĖ
JIMAS MIRTINAS

Automo- i• 70 UŽMUŠTA.
bilių nelaimėse Clevelande iki 
šios savaitės pradžios nuo Sau
sio 1 d. užmušta jau 70 asme
nų. Tai yra 15 asmenų dau-1 
giau negu buvo užmušta per ■ 
tiek pat laiko pernai.

Parsiduoda Namas
Didelis namas, Lietuvių ko

lonijoje, tinkamas del Night 
Club. Kaina prieinama.

Klauskit DIRVOS Adminis
tracijoje, skubiai.

Greitas automobiliu 
jimas yra tankiausia 
tis trafiko nelaimių, 
tas važiavimas yra 
vienam iš kiekvienų 
trafiko nelaimių mirčių.

Jeigu nelaimė atsitinka va
žiuojant mažiau negu ketu- 
riasdešimts mylių į valandą, 
tai galimybė yra viena iš ke- 
turiasdešimts keturių kad kas 
nors bus užmuštas. Jeigu ne
laimė ištinka kuomet automo
bilis lekia greičiau negu 40 
mylių i valandą, užmušimui 
galimybė pasidaro viena iš de
vyniolikos. Taigi važinėkit lė
čiau saugumui!

Public Relations Bureau 
(■leveland Police Dept.

važinė- 
priežas,- 
Pergrei- 
mirtinas 
keturių

• SKUBA 
landė jaunos 
apsivesti, nes 
gti patekti j 
Šimtai porų 
| vedybų 
mui leidimo apsivesti.

VESTIS. Cleve- 
porelės skubina 

vyrai nori išven- 
karišką tarnybą, 
kasdien kreipiasi 

leidimo biurą gavi-

ŠOKIKŲ GRUPĖS 
IŠVAŽIAVIMAS

Lietuviškų tautiškų šokių 
grupė rengia savo privatišką 
draugišką išvažiavimą į paeže- 
rį šio penktadienio vakare — 
tas išvažiavimas rengiamas sa
vitarpinio draugingumo palai
kymui. šioje grupėje daly
vauja ir SLA. 14 kuopos moki
niai.

šokių

REIKALINGA MOTERIS 
apskalbimui ir suprosijimui 
dviejų žmonių baltinių. Turi 
būti pasitikima. Kreiptis į 
DIRVOS ADMINISTRACIJA 
6820 Superior ENd. 4486

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

GRETA BUTTERFASS
HEALTH SERVICE

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

Tel. HEnderson 4224

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU
Kurie Lietuviai nežino savo 

atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės j 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 j Dir
vos agentūrą.)

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. čiutelfi 
savininkai.

Formal Cleaners Inc.
Vyriškų 

Moterišku
RŪBŲ
Taisymas
Valymas

GREITAS 
PATARNAVIMAS 

Paimam visų darbų 
iš jūsų namų ir pri- 
statom gatavų atgal.

Telefonuokit 
HEnderson 3050

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

the spirit of Sturm and 
More interest was taken 

r,ast. The oast had begun 
The old, power4 

Į ful Lithuanian spirit is aroused. 
Į One of the first of Lithuania’s ro
manticists was Simonas Daukantas 
(1793—1864). Having devoted him
self to the study of history and 
wishing to awaken the national con
sciousness of the Lithuanians of 
his time, he wrote an appreciable 
number of works on the Lithua
nian nation’s past, her greatness, 
glory, and her beauty. Hiš Budas 
Žemaičių ir Kalnėčių (Character of 
the Samogitians and Highlander^), 
and his Lietuvos Istorija (Lithua
nia’s History) had a great influence 
on those who were striving toward 
a Lithuanian national rebirth. Si
monas Dankantas, with his scholar
ly and original style and with the 
richness of his vocabulary, left in
effaceable footprints in Lithuanian 
literary history both as an histor
ian and as a writer.

If Simonas Daukantas was a 
cloistered, scholarly man who, in 
this time, appeared to be a theo
retic, impractical social worker, in 
contrast then his contemporary', 
Bishop Matthew Valančius (1801— 
1875), was a practical worker, a 
realistic writer, an educator, and 
the nation’s teacher. His writings, 
Palangos Juzė, . Antano Tretininko 
Pasakojimai, Vaikų Knygelė, and 
Paaugusių Žmonių Knygelė teach 
Lithuanians to be abstainers from 
drink, not to be dissolute, to love 
work and ,the trades, and to live 
morally and decently. However, 
this moralistic quality of Valan
čius is developed and brought out 
with the attributes of a rare sty
list, of an authority on the living 
national language, and of a mas
ter of form. Even 
Lithuania’s linguists 
admire the riches left 
language and style.

Mention must also 
others among the important edu
cators, writers, and public spirited 
workers of that time: Lauryųas 
Ivinskis (1808—1881), a teacher 
and author of almanacs which con
tained large amounts of Lithuanian 
literature, and the Rev. Anthorty 
Tatarė (1805—1889), a preacher, a 
moralist, and author of literary 
short stories.

ed to the overwhelming influence 
of Polish culture, and since they 
took pride in their unionization, 
Adam’s parents had also become 
polonized. However, the Lithuanian 
“spirit”, the environment which 
breathed and reflected Lithuania s 
past, inspired Adam Mickevičius 
with a deep love for Lithuania s 
history, her people, and her cus
toms. Although Adam Mickevičius 
wrote in Polish, his subject mat
ter, his ideas, his characters, his 
thought processes, his feelings, and 
his soul were Lithuanian. Gražina, 
Conrad Wallenrod . . . these were 
heroes of Lithuania’s past; they 
were fightew for the independence 
and freedom of their nation. In 
his poem Ponas Tadas, which is 
filled with grace, beauty, relief- 
’»ke clarity, Adam devotes the very 
first lines to the exclamation — 
‘•Lithuania, you are as dear to me 
as my well being!” The Poles, 
wishing to show that Adam Micke
vičius was a Polish poet, eradicat
ed the name of Lithuania in their 
school books and substituted that 
of Poland. But Adam Mickevičius 
will not be changed bv the mere 
changing of a word; he took his 
themes for his work from Lithuan
ian history and not from Poland’s; 
he praised the Lithuanian heroes 
and not the Polish; he was a poet 
with a Lithuanian soul, a champion 
for her freedom; he thirsted for 
the good of Lithuania, so he re
vived thoughts, memories of her 
past, re-enforced the Lithuanian 
spirit, and acted as a rejuvenator 
of her progress.

In addition to Adam Mickevičius, 
other writers took interest in the 
past of Lithuania, became’ enchant
ed with it, and dipped into it for 
material for their works . . . like 
Kraszewski, Kondratowicz-Syrakom- 
la, the: historian Norfoutfas, and 
others. Kraszewski’s Anafielis, his 
Vitolio Rauda, and Kondratowicz’s 
Margis revived the spirit of the 
Lithuanian past, fostered Lithuan
ian romanticism., and inspired the 
patriotic Lithuanian feeling.

(To be continued)

PITTSBURGH, PA. — Invita
tions have been sent and all last 
minute preparations have been com
pleted for the Reunion of the 
American-Lithuanian Olympic ( lu , 
which will be held on August Jth, 
10th and 11th, 1940. variousThe program consists of various 
athletic feats, basebaH game be
tween the Pittsburgh Pirates and 
the Chicago Cubs. Speeches and 
luncheons will have there place on

NEW PARISH WEI
NER ROAST

The Young Matrons Altar So
ciety of Our Lady of Perpetual 
Help Parish, Neff Road extend an 
invitation to everybody to join them 
in a Weiner Roast. The Roast is 
being held on Saturday nite, Aug. 
17th at 8 P.M. at Sankalas’ Farm, 
Chesterland, Ohio.

Transoortation for all without 
cars will be furnished — just fneet 
at the New Parish at 7 P.M. am’ 
loin the others in having a lot of 
fun on the way out and back in 
good company.

is

CULTURAL CLUB 
WEINER ROAST 
IT’S THIS SATURDAY!

That long talked of affair
hei’e! It’s 'the Cultural Club WEI
NER ROAST! It is this SAT., 
AUGUST 10th at Neura’s Farm. 
A truck will be at the Lithuanian 
Hall, 6835 Superior Ave. at 7:00 
P.M. for all to get-to-gether and 
have a riotous time getting there.

There will be plenty of weiners 
to roast and plenty of refreshments 
on hand for those who get thirsty. 
Music will be on hand for dancing 
at Neura’s Pavilion. Rain or shine 
we will have plenty of dry space 
to frolic.

It’s all yours for 35c. Come and 
join us ALL and bring your pals 
and friends too.

AKINIAI

to this day 
and stylists 
by Valančius*

be made of

Writers with the Pith- 
uanian Spirit, Writin g 

in Polish
An important part in Lithuanian 

literature was played by writers 
possessed with the Lithuanian ‘spir
it’ but who wrote in Polish. Of 
these, the one who had had the 
greatest influence on the literature 
of other nations as well as that 
of Lithuania, was Adam Mickevi
čius (1799—1855). He was born 
in Naugardėlis Country which was, 
etbnographically, on Lithuanian soil 
and which had formerly belonged 
to Lithuanian noblemen. Since the 
Lithuanian noblemen had succumb-

TO BE MARRIED
On Saturday morning August 

24th, Mr. Dan Budd (Budusky) 
will be a free lanter no longer. 
At 11 o’clock at St. John Cantius 
Church he and Hfelen Ochab will 
take the solemn vows of “till death 
do us part’’. Reception for close 
friends and relatives will take place 
at the Veterans Home on West 11th 
St. So congratulations to another 
of our young Lithuanians.

galima gauti pas
D-RĄ MATULAITI

» (Lait)
7829 Euclid Avenue

K. ŠTAUPAS

DUONKEPYKLA
Nauja duonkepykla, visokios 
rūšies kepti dalykai, specia- 
lizuojam piknikams* vestu
vėm^ ir tt. 3 (38)

KARGER’S BAKERY
9022 Superior Ave.

K. STONIS

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

. > . ■' " ■ -
Duokit man padabinti jūsų na
mus, o persitikrinšit kad už pir
mos rūšies gerinusį darbą kai
nos yra prieinamesnės.

Kreipkitės:

14602 THAMES AVE.
Telef: MUlberry 0744

RESTAURANT

Importuota Degtine
Skanus Lietuviškas Skilandis 

Pietums laike švenčių
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

VISŲ VASARIŠKU REIKMENŲ
C-

išpardavimas
89c.

79c

1.59

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

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

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

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

________ 1-4 RANKOVĖS, TRUMPOS KOJOS, 2 už $1.50

Paskutinis Paraginimas Vyrams įsigyti 
ŠIAUDINES SKRYBĖLES ....

VERTOS IKI $1.95 89c
Vyriškos Vasarinės Kepuraitės .....................

Vaikams šilkinės Base Bali Kepuraitės
Vaikučiams Žaidimui Siutuliai .....................
Vaikams $1.00 Sport Marškiniai .....................

A I Eagle Stamps su kožnu pirkiniu 
1 Iv/11 už 10 centŲ ir aukščįau

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Avenue

me
14c
39c
69c

the schedule of events w: I 
the three day session witj ln| 
and a picnic at the 71 
Country Club, Willock, 

Proceeds of this affair.
towards the fund for the v j 
ian Room in the Pittsburgh 
dral of Learning. Joe pf, '] 
represent the Cleveland J, 
athletic participation.

Many notable Lithuanian J 
from other cities are e.xr j 
come for this notable event I

NEW LITHUANlJ
BOOK

There is nothing mysterious 1 
the Lithuanian language fl 
are many American Lithual 
who are beginning to fin(| 1 
pleasure in well-written novel,! 
short stories such as reconinfl 
from time to time by the 
ian Book-of-the-Month Club ■

One of the choicest collecti0J 
short stories is the new fl 
“Naktis” by Antanas Venclovai 
first story, “Amerikos Karel 
has some interesting character! 
lineatjons, mainly of an 
soldier who returns to 1^,1 
after the War and quite upS3tJ 
brother’s family by shoutinj | 
ing his frequent fainting "”SJ 
various English phrases about "I 
and “Bloody Germans”.

Then there is the charming J 
“Medis ir Jo Atžalos”, which | 
make you laugh aloud at thj 
year old man who is getting r| 
tp die. But his annonyance fl 
his every chattering daughtefl 
law is still discernible after! 
these years. The trouble is I 
knows too much and talks I 
much. Anything he starts lool 
for, she finds it at once.

You’ll love and enjoying real 
everyone of the seven stories 1 
tained in the book, there is so n| 
good reading here.

It can be yours for only J 
cent check or money order add 
sed to Lithuanian Book-of-the-J[J 
Club. 129 West 88th St., N'ew Y| 
N. Y. The book has already 
rived from Kaunas, so you can 
gin reading it in a few days.

L. B.

“Dirvai” išsirašyti nereikl 
laukti pradžios metu—Įdėli 
į laišką $1 dabar ir “Dirva 
lankys jus ištisą pusmeti]

JOHN G. POLTEi
Lietuvis

Namų Maliavotojas, I 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisyl 
mo ir apgražinimo darbi 

iš lauko ir iš vidaus. I ■ 151 ■ ' ■_ t * * . i
Laikas apsirūpint savo namo ap 
taisymo darbu ne tik iš vidau! 
bet ii* iš lauko. Užsakykit savi 
darbą tuoj kad nereiktu laukt ii 
gai vasarą. Aprūpinu visą na 
mų aptaisymo darbą, k.t. medžio 
rynų, stogų ir visą kitą.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

HALIS

PUOŠTI

| Lietuviška Didele Išdirbyste
| Langams užtraukti Blindų (Shades)

VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI

= SAVO LANGUS SU
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

Į STATE WINDOW SHADES
E HEnd. 2119 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav. I
"dlllilIlilIllIlllIllIlIllllllIllIllllllim iUlllIlillliuiuiiinmimmunmmmuiiiiĮiiiiH!

P. J. KURSIS
809 Society for Savings Bldg.

Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirn10 
| niortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 
| kites į mane telefonu arba asmeniškai.
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i Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
E 6522 Superior Ave. HEnderson 9292

• •

| The Wilkelis Furniture Co.
= Rakandų Krautuvė
E 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
= N’ A: WILKELIS JURGIS ARBUCKAS
= Sa.’ininkas Vedėjas
'.iiiiiiiBiHiiniiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiumniuiiiiiiiiiiiiiii


