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VOKIEČIAI užkariauda
mi Lenkiją ir Vakarų Eu
ropą j savo nagus pagavo 
160,000 arklių.

VOKIEČIAI turi milijo
ną kareivių gatavų puoli
mui Anglijos, tikslu ją su
mušti ir priversti pasiduo
ti.

štabo 
SSSR

užtarti, 
nekalti 
iš uki- 
imamas

DIRVA (THE FIELD)
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

ri pati operuoja 
šaltinius, pasiryžo 
darbininkų skaičių 
darbų ir numušti 
tiems algas.

$2.00
$2.50
$3.00

darbai
1B DARBININKŲ žinios

25-ti Metai (25th Year)

SLOVAKIJOJE visi Žy
dai tarp 18 ir 50 metų am
žiaus pašaukta užsiregis
truoti darbo tarnybai.

tiekė maisto 
atliko įvairius 

SSSR kari įlo
toms įstaigoms 

... .Įstaigos

PREZ. ROOSEVELT as
meniškai lanko nekurias 
Amerikos karo reikmenų 
išdirbsytes, ypač kariškų 
laivų statybos punktus.

MEKSIKOS valdžia, ku- 
aliejaus 
mažinti 
prie tų 
dirban-

ALBANIJOJE, kuri 
grobta Italijos, sako pra
dėjo apsireikšti sukilimai: 
ginkluoti Albanai nužudė 
apie 400 Italų kareivių.
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129 KOMUNISTŲ. Vie
lose darbuose darant pa
minimą darbininkų pri- 
klausymo komunistų arba 
naziiĮ organizacijoms, 429 
įrpininkai atsisakė pasi
vyti patiektas jiems pa- 
įiškimo blankas. Iš kitų 
blankų paaiškėjo kad apie 
000 WPA darbininkų pa
lakė jog jie priklausė ar 
priklauso šaliai kenksmin
gose organizacijose.

DIDINA ORLAIVIŲ Iš- 
MRBYSTES. Santa Mo
nica, Cal. — Douglas Air
craft .Co., kuri patiekia S. 
V, ir kitoms šalims kariš
kis lėktuvus, savo dirbtu
vių didinimui paskyrė 20 
milijonų dolarių. Ta kom
panija dabar užlaiko virš 
18,000 darbininkų, metuo
se darbininkams algų iš
moka virš 28 milijonų dol.

STREIKUOJA. Canons
burg, Pa. — Sustreikavo 
virš 3000 darbininkų Stan
dard Tin Plate Co. dirbtu
vėse reikalaudami uždary
tą durų ir unijinių mokes
čių išrinkimo.

PLIENO ir geležies dar
bai eina su apie 90 nuoš. 
normalio. Metai laiko at
gal dirbo tik 62 nuoš. nor
malio.

Plieno gaminių pardavi
mai didėja. U. S. Steel 
Corp, skelbia kad jų plie
no pardavimai Liepos mė
nesį viršijo 74 nuoš. 1939 
metų to paties mėnesio 
leistus plieno gaminius.

Liepos mėnesį šymet 
leista 1,296,887 tonai.

ITALIJOJE, - dvieju o s e 
sprogimuose amunicijos iš- 
dirbystėse, prie Genoa ir 
prie Lecco, užmušta 42 ir 
sužeista desėtkai darbinin- 
ky. Valdžia ėmėsi tyrinė
ti sprogimų priežastis.

SEATTLE, Wash. —Di
delės orlaivių išdirbystės 
Boering Aircraft Co. dar
bininkai, 7,000 skaičiuje, 
pagrasino streiku del kilu
sių nesusipratimų su darb
daviais.

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the StaŲh and 20,000 in Cleveland
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Londonas, Rugp. 15. — Britų karo lėktuvai, atsi- 
mušdami Vokiečių užpuolimams, šiąnakt darė smarkius 
atakus Vokiečių karo stovyklų plačiu 100 mylių frontu 
Prancūzijos užimtose dalyse.

Iš Balkanų diplomatiškų šaltinių praneša kad Ita
lija ruošiasi užimti Graikijos uostą Salonika ir ten įs
teigti savo karo bazę veikimui prieš Britus Viduržemio 
juroje. Tokiu budu Graikija gali būti įtraukta į karą.

v
Londonas, Rugp. 14. — šimtai Vokiečių lėktuvų už

puola Angliją kasdien, kas liudija kad Vokiečiai pasi
ruošę pradėti Anglijos užpuolimą.

Tuo pačiu laiku Britai smarkiai užatakavo 
vais Vokiečių punktus Vokietijoje, Prancūzijoje, Šiau
rės juroje, ir Italus Afrikoje.

Apskaičiuojama kad iš užpuolimus darančių lėktu
vų kasdien praranda Britai po 54 karo lėktuvus, Vo
kiečiai po 43. Per keturias pastaras dienas abiejose pu
sėse sunaikinta apie 500 lėktuvų.

* * *
Berlinas, Rugp. 14. — Lietuvos Atstovybė Vokieti

jai tapo priversta Vokiečių santikių su Sovietais delei, 
užsidaryti ir viskas perduota Sovietų ambasadai. Pulk. 
Škirpa ir jo 15 asmenų štabas, apsiverkė. Jie pasiliks 
Vokietijoje, į Lietuvą negryš.

* *
Washington, Rugp. 14. — Suv. Valstijų Karo Laivy

no Sekretorius Knox ragina Ameriką tuojau įvesti pri
verstiną kariuomenėje tarnybą ir vyrų militarišką la
vinimą, nes, sako, “jeigu Anglija butų sumušta — aš 
prašau Dievo kad taip neįvyktų — mes busim palikti 
vieni be draugų pasaulyje”.

TIE KURIE LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ LAIDOJO

Iš Kauno atėjo daugiau laik
raščių, kuriuose matyt visokiu 
keistenybių. Sovietų garbin
tojai, patys Lietuvos komunis
tai, išėję į aikštę, arba iš ka
lėjimų išleisti, pirmose priga- 
vingos okupacijos dienose dė
jo pastangas garbinti raudo
nąją kariuomenę užimančią 
Lietuvą, buk ji atėjus draugiš
kam tikslui, Lietuvą 
ir šalyje apsieiną lyg 
avinėliai, nei šiaudelio 
ninku nepainią, o už
reikmenis moką pinigais.

Bet nuo tų fantastiškų pa
gyrimo pasakėlių yra skirtin
gos oficialės žinios, kurios pa
skelbtos Lietuvos Aide, paro
dančios, paveizdan,

LIETUVOS komunistinės vyriausybės narių arba kabineto dalis. Iš kairės desinen: 
Mickis, Prof. Krėvė-Mickevičius, A. Venclova, J. Paleckis, P. Pakarklis, E. Galvanauskas, 
L. Koganas ir Gen. V. Vitkauskas. Prof. Mickevičius, E. Galvanauskas ir Gen. Vitkaus
kas kabinete palaikyti daugiau del uždengimo komunistų tikslų. Paleckis, viduryje sto
vintis (su popiečiu rankoje) buvo Maskvos įstatytas Lietuvių tautai apgauti.

IS LIETUVOS
LAIKRAŠČIU

LIETUVOS ŪKI
NINKAI API

PLĖŠTI

ŽADA PASILAI
KYT AUKSĄ

PIETŲ AUDROJ ŽU
VO 35 ŽMONĖS

Suv. Valstijų Iždas žada 
paimti Prancūzijos auksą, 
esantį Amerikoje, užšaldy
tą po to kai Vokiečiai už
ėmė Prancūziją. Tą auksą 
nori panaudoti atlyginimui 
Amerikai karo skolų, ku
rių Prancūzija turi apie 4 
bilijonus dolarių iš pereito 
didžiojo karo.

Panašiai gal bus padary
ta ir su kitų nukariautų 
šalių auksu, kurios Ameri
kai skolingos.

Belgija skolinga $461,- 
781,160.

Estonija — $21,612,694; 
Latvija . — $8,912,019;
Lietuva — $7,980,148.

Atlanta, Ga. — Rugp. 12 
prašlavus smarkiai audrai 
Atlantiko pakraščiu mano
ma kad bus apie 35 žmonių 
užmušta ir padaryta šim
tų tūkstančių dolarių nuo
stoliai.

SAKO SULAIKĖ LIE
TUVOS LAIVĄ

BEDARBIŲ EILĖS MA
ŽĖJA. Per Birželio mene
sį visoje šalyje bendrai pa
ėmus į darbus gryžo 688,- 
W0 darbininkų, sumažin
dami bedarbių eiles. Šiuo 
tarpu bedarbių eilės nu
krito iki apie 1,000,000 to 
kiek buvo 1929 metais, ka
da darbai dar ėjo gerai.
, Šymet Birželio pabaigo
je dirbo 46,680,000 asme
ny. 1929 m. Birželio mė
nesį dirbo 47,925,000.

1939 m. Birželio mėnesų 
darbus turėjo 45,431,000 
darbininkų.
v Per pirmus 6 mėnesius 
sVmet į darbus sugryžo 
rirš 1,500,000 darbininkų, 
sako socialės apdraudos 
vadyba.

VOKIEČIAI per kelias 
savaites visu įtempimu dir
bo paruošimui kanuolių to
limam šaudymui per Ang
lijos kanalą, ir dabar nau
doja tas kanuoles ir orlai
vius apšaudymui Anglijos 
pakraščių, ruošdamiesi už
vesti smarkųjį užpuolimą 
anglijos.

Visi ženklai rodo kad il
gai ir įtemptai ruoštas 
zių puolimas Britanijos 
ėjo.

Iš Brazilijos praneša a- 
pie sulaikymą ten Lietuvos 
prekinio laivo, ‘Kultvairo’, 
kurio kapitonui buvo duo
ta įsakymas iš Kauno iš
kelti Sovietų vėliavą ir 
plaukti į Rusų uostą Mur
manską.

(Nuo Red.: Gal tai Lat
vijos laivas, nes Lietuva 
tokio laivo, ir dar Ameri
kos vandenyse, neturėjo.)

VOKIEČIAI deda pas
tangas pagauti į savo ran
kas Meksikos prekybą, sa
vo pigių prekių pasiulymu. 
Vokiečių agentai jau ren
ka Meksikoje užsakymus 
ir prižada prekes pristaty
ti bėgyje 90 dienų.

JAPONIJA tikisi gauti 
pritarimą Hitlerio ir Mus- 
solinio užvaldymui Indo- 
Kinijos, kuri buvo Prancu- 
cų valdžioje, ir Rytų Indi- 
jas, buvusias Holandų val
džioje.

Japonija pasidarys ga
lingesnė ir pavojingesnė 
Rusijai, kurią tos trys ko
munizmui priešingos šalys 

[kada nors puls suplėšyti.

PRANCŪZIJA pradėjo 
organizuoti 100,000 darbi
ninkų armiją atstatymui 
per karą išgriautų šalies 
kelių.

Nazių spaudžiami Pran
cūzai išleido įsakymą už
daryti šalyje ‘Farmazonų’ 
organizacijas.

Prancūzijoje panaikinta 
parliamentas, įvesta dikta
tūra.

AMERIKtįs GYNIMO PROGRAMAS 

SUTIKO DIDELES KLIŪTIS
i --------

Washington. Jei val
džia ir Kongresas nedarys 
greitesnės pirm ynža n g o s 
negu dabar da’o, praeis 
daugiau savaičiųJ gaišavi- 
mų iki bus pašalinti svar
bieji barjerai kurie dabar 
šalies ginklavimo progra
mą trukdo.

Pirm negu tankai, orlai
viai ir kiti apsigynimo pa
būklai galės biiti pagamin- 
;i dideliais skaičiais, reika- 

' inga išspręsti labai tech
niškus įstatymiškus klau
simus. .Tie apima kaštus ir 
speciali aptaksavimą. Jie 
paeina iš to fakto kad in
dustrijos prašomos greitu 
laiku pagaminti 10 bilijo
nų didumo karo mašiną, 
kurios nėra pasirengusios 
tam darbui.

Pirm negu galės tą ša
lies reikalavimą patenkin
ti, industrijos turi praleis
ti šimtus milijonų dolarių 
parengimams savo dirbtu
vių ir įrengimų karo reik
menims gaminti. Pirm ne
gu to imsis, industrijos no
ri žinoti:

Kas užmokės už tas nau
jas dirbtuves ir jų įrengi
amus ?

Kokius reiks mokėti tak
sus už gaunamus kariškus 
užsakymus ?

Kas bus padaryta su įs
tatymais kurie varžo mili- 
tarius ir laivyno kontrak
tus?

Tuos klausinius turi at
sakyti Prez. Roosevelt ir 
Kongresas.

Išdirbysčių vedėjai žiuri 
į tai ne iš savo pelnų at
žvilgio, bet bando išskai-

čiuoti kiek jiems tas pasi
ruošimas karo gamybai 
kaštuos ir kur jie gaus pi
nigus.

Trys mėnesiai praėjo po 
to kai Prezidentas išdėstė 
šalies gynimo programą, o 
iki šiol dar visai mažai kas 
tepadaryta del viršminėtų 
priežančių.

MANEVRAI. Suv. Val
stijose šiuo tarpu manev
ruoja 310,000 kariuomenės 
ir nacionalės sargybos vy
rų. Manevrai atsibuna ke
turiose paskirose šalies da
lyse, pradedant nuo New 
Yorko valstijos iki Wash
ington valstijos.

PRANCŪZIJOJ, Vokie
čiams verčiant, įsteigta ne
va ‘karo kaltės suradimui’ 
teismas. Jis pradėjo posė
džiauti Riom mieste. Tar
doma ir kaltinama tie ku
rie išvedė Prancūziją į ka
rą prieš Vokiečius.

LENKIJOJE jau negali
ma gauti drožkų nei taksi 
kokius seniau turėjo. Pa
sišaukus vežiką, pribuna 
vyras su kede ant ratukų, 
kurioje žmogų pavežėją į 
reikiamą vietą.

NORI REGISTRUOTI
VYRUS 21 IKI 45 

METŲ

Washington, D. C. — Se
nate siūloma sumanymas 
kad kas met butų suregis
truojama šalyje esanti vy
rai tarp 21 ir 45 metų am
žiaus. Dabar patiektas bi- 
lius registravimui vyrų 21 
iki 31 metų amžiaus yra 
vienlaikinis.

BRITAI ištraukia savo 
kariuomenę iš Šanghai ir 
Šiaurinės Kinijos ir 
čia į kitas vietas, 
interesai ten palieka 
saugoti.

PEREITĄ savaitę juro
se nuskandinta 19 Britų 
laivų, viso 60,058 tonų; be 
to nuskandinta apie 15,000 
tonų aliantų ir neutralių 
šalių laivų.

VOKIEČIAI Holandijoje 
ir Belgijoje katėms ir šu
nims kuriuos žmonės na
mie laiko, leidžia duot mai
sto tik nustatytą kiekį. Su
varžė maistą taip kaip ir 
žmonėms.

JAPONIJA piktinasi del 
Suv. Valstijų padarymo su 
Rusija prekybos sutarties, 
nežiūrint visų Sovietų pa
pildytų tarptautinių nusi
žengimų. Japonija tuo tar
pu tebėra baudžiama neat- 
naujinimu sutarties del jos 
užpuolimo Kinijos.

TRAFIKO nelaimėse S. 
Valstijose pirmą pusmetį 
šymet užmušta 1040 žmo
nių daugiau negu pernai. 
Per 6 mėnesius šymet už
mušta 14,740. Pernai buvo 
13,700.

ATVYKS AMERIKON 5 
METŲ AMŽ. MOTINA 
Jau buvo rašyta su virš 

metas atgal kad Pietų A- 
merikoje, Peru valstybėje, 
Indi jone mergaitė, 5 metų 
amžiaus, pagimdė kūdikį. 
Jos kūdikis yra gyvas, jau 
sugyveno 15 mėnesių am
žiaus.

Viena Chicagos ligoninė 
nutarė lėktuvu parsigaben
ti tą mergaitę ir jos kūdikį 
į Chicagą ir daryti tyrinė
jimus. Publikai nebus lei
sta tą mergaitę matyti.

MEDUS Iš LUBŲ. Ru
therfordton, N. C. — Vie
nuose namuose palėpėj įsi
gyveno bičių spiečius, jos 
ten ir medų neša. Medus 
varva per lubas kai užeina 
karštas oras.

KAIP BUS ATSISKAITOMA 
Už PRQDUKTUS PAIMTUS 

SSSR KARIUOMENEI
“SSSR kariuomenės dali

niams atvykus į Lietuvą, įs
taigos ir atskiri asmenys jiems 
esant reikalo, 
produktus ” ir 
patarnavimus, 
menės daliniai 
išdavė sąskaitas, 
ir asmens iš SSSR kariuome
nės dalinių gautas sąskaitas 
pristatys į vietos savivaldybę. 
Savivaldybės, padariusius są
skaitų nuorašus ir juos patvir
tinusios, grąžina įteikėjams, o 
sąskaitos originalą persiunčia 
Lietuvos kariuomenės 
ypatingam skyriui su 
kariuomene santykiams tvar
kyti, kuris tuojau tarpinin
kauja sąskaitoms apmokėti.”

Tas oficialis pranešimas pa
rodo kiek stacijų turi ūkinin
kas ar kitas iš kurio imta mai
stas ir kitos reikmenys raudo
najai kariuomenei šerti, iki 
gali tikėtis laukti atlyginimo 
už savo produktus.

Bet dėjosi štai kas: Ta ži
nia buvo iš Birželio 22 d., dar 
tik pirmose dienose raudonar
miečių ir Sovietų 
žėjimo į Lietuvą.

Kaip žinoma, į 
ėjo apie 250,000 
kariuomenės, kuriai visas mai
stas imtas jau Lietuvoje. Ga
lit suprasti kad į kelias sa
vaites ta sąrančių armija ga
lėjo suėsti viską kas tik Lie
tuvoje augo, o ūkininkams ir 
visiems iš kur ką tik ėmė, da
vė tik sąskaitas — popieros 
šmotelius, kurie nieko never
ti. To neužteko, tuoj pravedė 
Lietuvoje “nacionalizaciją” ir 
įvedė sovietų tvarką, ir Lietu
vos žmonės, maitinę raudon
armiečius per porą mėnesių, 
jau negalėjo rasti vietų kur 
tas jų sąskaitas priims....

Tų sąrančių armijos nuės 
viską kas tik spėja Lietuvoje 
užaugti, ir rudenį galima ti
kėtis musų tėvynėje bado....
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PENNSYLVANIJOJE KVIETIMAS Į

Tautines-Vidurio Sroves Seimą
MIRIMAI

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVĄ

PITTSBURGH MISS LITHUANIA
Pittsburghe

Per Labor Day Šventę — Rugsejo-Sept. 1 ir 2, 194Q, Philadelphia, Pa.

JAUNIMO PIKNIKAS
RUGP. 18

Lietuvių 
iš pla- 

jaunimo,

18 d.
deda

Jaunų Amerikos 
Draugija, susidedanti 
čios Pen nsy lvan i jos 
kuri palaiko savo Lietuvišką 
radio programą sekmadieniais 
iš KQV, Vengia savo didelį ir 
įvairų pikniką Lietuvių Ukėje 
sekmadienį, Rugpjūčio

Ta jaunimo draugija
pastangas duoti mums Lietu
viškus radio programus. Ji 
m nuleido rankų ir kai musų 
Tėvyne Lietuva tapo priešų 
b< lševikų užgrobta.

Ši draugija, gyvuojanti jau 
trečias metas, dirba Lietuvių 
tautas vardui garsinti. Jai rei
kalinga visų jūsų parama, to
dėl visi esat kviečiami pribūti 
į jaunimo pikniką viršminėtą 
dieną.

Jūsų pareiga yra lankyti šio 
jaunimo parengimus taip kaip 
lankė t iki šiolei ir paremti jo 
veikimą. Iš to yra nauda vi
sai musų tautai.

Rengimo Komisija.

PiTTSBURGHE, Rugp. 
d. Įvairiose nelaimėse 
ny.je, ore ir ant kelių 
žmonės.

Rugp. 10 d. gr.vžtant 
automobiliui apvirtus 
jau ia Lietuvių pora, 
ir mergina.

namon 
sudegė 

vaikinas

NUŠOVĖ. Duquesne, Pa.— 
Irene Drago, 19 m. amžiaus 
mergina, susipykus su savo 
mylimuoju, Emil Walser, 21 
m. amžiaus, nušovė jį savo 
namuose, ir po to išbėgus gat
vėn nualpo. Ji suimta.

SPORTININKŲ 
SILANKYMAS 

PIKNIKAS

AT-
IR

dienas,
10 ir 11? turėta sve- 

Olimpiadoje da- 
sportininkų

Pittsburghe, per tris 
Rugp. 9, 
i iais Lietuvos 
lyvavusių sportininkų daugu
ma, kurie buvo gražiai priim
ti, pavaišinti ir kurie nuo sa
vęs parodė Pittsburghiečiams 
nekuriuos sporto žaidimus.

Šis sportininkų suvažiavi
mas buvo jų antra metinė su
eiga draugiškumui panaujin
ti. Juos pakvietė į ši miestą 
jų klubo pirmininkas Adv. E. 
A. Schultz.

Rugp. 9 d., atsibuvo sporti
ninkų priėmimo vakarienė, ku
rioje dalyvavo ir šiaip žymių 
svečių: Teisėjas Jonas T. Zu- 
ris, Konsulas P. Daužvardis. 
Al. G. Kumskis iš Chicagos, 
K. S. Karpius iš Clevelando, ir 
eilė vietos veikėjų ir dvasiš
kių: P. Pivaronas, Sandaros 
pirm.; Chas. K. Pikięlis, Eko
nominio Centro pirm.: kuni
gai: Vasiliauskas, Vaišnoras, 
Misius, Skripkus, kurie kartu 
su virš paminėtais veikėjais 
pasakė kalbas laike banketo. 
Prie to, buvo sugiedota Ame-! 
rikos ir Lietuvos himnai.

Teisėjas Zuris įteikė Adv. j 
Schultz’ui nuo Chicagos spor-' 
tininkų puikią dovaną, laikro-l 
dėlį, ir tokia pat dovana buvo Į 
įteikta Al. G. Kuniskiui, kuris I 
buvo sportininkų ekskursijos I 
vadas į Lietuvą.

Rugp. 10, buvo kitokios pra
mogos sportininkams, o vaka- j 
re, Lietuvių Piliečių Klube, S. 
S., smagus balius.

Rugp. 11 d., po pietų, spor
tininkai dalyvavo piknike su
rengtame 
Komiteto, kur 
sporto kontestus, 
smaginimui.

'Piknikui diena 
puiki ir piknikas 
mingas.

Lietuvių Kambario 
atliko įvairius 

publikos pa-

buvo labai 
išėjo pasek- 

Koresp.

Bronė šuminskiutė

Pittsburghe, Jaunųjų Ame
rikos Lietuvių Draugija, kuri 
sekmadienio rytais duoda Lie
tuviškus radio programus iš 
KQV stoties, turėjo savo pik
niką Adomo Sode, kur buvo iš
rinkta Pittsiiurgho Lietuvių 
gražuolė, “Miss Lithuania”. Ji 

' yra p-lė Bronė Šuminskiutė, iš 
i Ęsplen, Pa.

Lietuviškų
iš KQV stoties direktorius 

j skelbėjas
skas.

ši pati 
Į trą savo 
nj, Rugp.

radio programų
ir 

yra H. A. Kapturau-

Tautiniai veikėjai, vyrai ir moterys, veteranai ir jaunieji, šiuomi e$at kviečia
mi dalyvauti Tautinės srovės Seime, kur bus aptarta musų rlėvynės Lietu\os 
nepriklausomybės gelbėjimo reikalai, Amerikos Lietuvių tautinė akcija, musų 
jaunimo auklėjimas ir kiti butini musų išeivijos reikalai. (Seimo vieta bus 
paskelbta kitame Dirvos numery- Tėmykite.) 
---------- - --------------------------------jį -------------------

LIETUVOS PASIUN 1NYBĖS
ŽINIOS

LIETUVOS ATSTO
VŲ PROTESTAI

WASHINGTON, D. C., Rug- 
Į pjličio 12. — Čia gauta žinia 
kad Stasys Lozoraitis, Lietu- 

Į vos Ministras Romoje, ir Sta- 
; sys Girdvainis, Lietuvos Mi- 
Į nistras prie Šv. Sosto Vatika- 
' ne, ryšium su “liaudies seimo” 
j 1940 m. Liepos 21 d. rezoliuci- 
! ja, kuri, svetimiems komisa
rams reikalaujant, palaidojo 

j Lietuvos nepriklausomybę, — 
i yra pasiųsta į Kauną sekančio 
I turinio protesto telegramai:

• • •

draugija rengia an- 
pikniką šį sekmadie- 
18, Lietuviu Ukėje.

WYOMING
KLONIO ŽINIOS

LAIMĖJO
daug bar- 

teisdarystės 
viešumon.

VII APSKRITIS
SLA. pergyveno 

nių ir gana įvairių 
įstatymų parodymui

SLA. Centras betgi liko Wil
kes-Barre, Pa. Nors SLA. pir
mininkas Bagočius išleido ga
na daug SLA. pinigų kelis kar
tus 
re, 
bet 
jos
Angliakasis triumfuoja perga
le ir “flaphauzė’’ pasidaro ko- 
šerna ir gera.

važinėdamas į Wilkes-Bar- 
Pittsburghą, Harrisburgą, 
nieko nepešė, tvirti vąlsti- 
įstatyniai viską pergalėjo.

Telegramas iš Romos
(Pasiųstas Rugpjūčio 1 d.):

‘ Bei tariamojo seimo Liepos
21 nutarimo įvesti Lietuvoje 

I sovietų santvarką, įjungt Lie- 
! tiivą Sovietų sąjungon pareiš
kiu pirma sulaukusios sutartis 

Į tarptautinės teisės nuostatus 
] užpuolusius Lietuvą svetimos 
valstybės karinėj okupacijoj, 

1 priespaudoj, terore sudarytas 
ta r 'ūmasis seimas nėra Lietu
viu tautos atstovybė bet oku
panto įrankis, antra jo nutari
mai nereiškia Lietuviu tautos 
vados, nėra privalomi Lietuvių 
tautai nei man, teisėtam nepri- 
kl lasomos suvereninės Lietu
vos Valstybes atstovui, trečia 
su pasibaisėjimu protestuoju 
prieš išdavikišką nutarimą ku
rio kėsinimąsi panaikinti pa
sišventimu, ginkluotomis kovo
mis 
bė.
bus 
gos
tymą, 

i ya

Dovana Lietuvos Nepri- 
klausofnybes Reika

lams
Lietuvos Pasiuntinybė Wa- 

shįngtone y/a gavus tokį pa
vyzdingą, galima sakyti kara
lišką laišką:

‘ Auką autuoju už tai kad aš 
atjaučiu savo gimtinę šalį da
bartinėse aplinkybėse, taipgi 
užjaučiu ir Jums. Mano auką 
($10) teikitės suvartoti sulyg 
sav o geriausios nuomonės — 
Lietuvos nepriklaus o m y b ė s 
gelbėjimo reikalams. Viso ge
riausio jums, su aukštą pagar
ba

(Amerikos kareivis)
J. Karalius.”

TRUMPOS
ŽINUTĖS

(Is Musų Laikraščių)

«

atstatyta nepriklausorny- 
Kol plaka Lietuvių širdys 

kovojama už senos garbin- 
Lietuvos Valstybės atsta- 

Nepriklausoma Lietu-
prisikels.
Lietuvos Min. Lozoraitis.”

• • •

WILKES-BARRE, Pa. — Iš 
valties iškritus į upę, prigė

rė 7 metų amžiaus Alice Ka- 
počiutė. Ją nelaimė ištiko be
žaidžiant valtyje.
® SCRANTON, Pa. — Rugp.

6 d. Baltrus Mikulis buvo iš
vykęs žuvauti. Palikęs savo 
draugus vienoje vietoje, jis 
sumanė nuvažiuoti į Susque
hanna upę Ten nuvykęs, 
sistatęs automobilį, ėjo per 
ležinkelio bėgius. Einant 
jo užlėkė traukinys ir jį 
malė į šmotus; jo kūnas 
kėjo rankioti šmotais,
veiklus Lietuvis, rėmėjas 
šokių Lietuviškų reikalų, 
liko žmoną ir porą veikų.
® CHICAGO. III. — Lietuvis 

istorikas J. Hertmanavičius 
išvijo laukan iš savo ofiso se
na, betvarkų žmogelį, Dr. A. 
Graičuną, kuris atėjęs pradė
jo girti Staliną ir niekinti Lie
tuvą, 
daręs 
eunui: 
tos!
tautos
liūs ir seseris parduoda kaip 
Judošius svetimai vergijai!”

—Z. Daukunui ąutomobilio 
nelaimėje nulaužta koja.

—P-lė Valerija Sląžas, 
lėtu šokėja, keliauja po Ame
riką su National Opera Co.

—Rugp. 7 d. mirė biznierius 
Bronius Jucius, tikras brolis 
žuvusio lakūno Stepono 
riaus.

pa- 
ge- 
ant 
su- 
rei-

Buvo 
vi-

Pa-

VYSKUPAS. Žyde- 
čia už savo vyskupą 
mokytą žydą, pavar- 

.Įonas J. Nieniųs.

21,000 KAREIVIU
BEDARBIŲ

Iš

Pennsylvanijoje iš valstijos 
pašalpas imančių eilių susida
rys apie 21,000 nevedusių vy
rų kurie bus 
kon tarnybon 
mo įstatymo.

Iš 493,500

šaukiami kariš- 
sulyg draftavi-

asmenų imančių 
įvairios rūšies pašalpą randasi 
13,100 pavienių vyrų kurie ne
turi nieko užlaikymui ir 7600 
kitų kurie gyvena su šeimomis 
bet nėra 
vyrai yra 
amžiaus.

Prie to
vyrų kurie ineina į 
ir prasidėjus šaukimui bus pa
šaukti stoti kariuomenėn vie
nų metų laikui.

Tię
ir 44 metų

šeimų galvomis, 
tarp 20

yra kiti tūkstančiai 
d raft avima

ŠIĄJS METAIS Lietuvoje, 
sulyg pirmesnės valdžios pro- 
granio, buvo paruošta nutiesti 
100 kilometrų naujų geležin
kelių,
tai tiesti, 
Vilniaus, 
ležinkelių 
neaišku.

Pradėta ir 
ypač nuo 
Koks tų 
likimas

ilauji plen- 
Kauno link 
kelių ir g> 
dabar bus,

SKAITYKIT 
ir GARSiNKITES 

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

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

laisva, 
veltui

I
Iš Vatikano

“Tegyvuoja Liet u va, 
nepriklausoma, kurią 
laidojat. Protėvių dvasia, Dau
kanto, Basanavičiaus darbai, ] 
Maironio giesmės, visų tautie- į 
čių pastangos vėl prikels jų 
savarankišką, didžią. Ji spin
dės dar skaistesnė, neteršiąma 
pakirktų išdavikų; bus dar 
gr nesnė, nuplauta naujų kan
kinių ir didvyrių krauju. Pro- 
tc.u uodanias prieš niekšišką 
mcskystę parduoti Lietuvą, ži
ną : kad mano balsui pritaria 
vis ii
t V
X aišganto tėviškės iki 
ko kapo; pritaria visi 
kuriems jus svetimais
V

J. Hertmanavičius ati- 
duris pasakė Dr. Grai- 
“Laukan iš šitos vie- 

Aš nenoriu nei matyt 
išgamų, kurie savo bro-

s kraštas nuo Aušros Var- 
iki Birutes gimtinės, nuo 

Kudir- 
žmonės 
durtu-

is užgniaužėt žodi.
Lietuvos ministeris prie 

šv. Sosto Girdvainis.’’
—Rugp. 18 d., Willow 

Parke, įvyksta 
nikas.

Sandaros

CHICAGO, ILL

d., 
me

M AUGUČIO PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugp. 25 

Chicagoje rengiama kitas • 
tin is Margučio piknikas River
view Parke, kas yra naujeny
bė Lietuviškų piknikų rengi
mo atžvilgiu. Tas parkas yra 
didžiausias pasaulyje pasilink
sminimo parkas.

Vakąrc tą pat dieną ten at
sibus Įdomus programas ant 
didelės atvirame ore estrados.

• AMERIKOS gurno indus
trijos deda bendras pastangas 
gaminti dirbtiną (sintetišką) 
gumą, kai dabar sunku gauti 
gurno sultis iš tolimų šalių.

Panašus Amerikiečių kara
liškas nusiteikimas link Lietu
vos nelaimės yra gan greit vi
suotinas (išskyrus penktako- 
jus pavergimo šalininkus). Ry
šium su Lietuvos bonų apmo
kėjimo sustojimu pasėkoje ne
priklausomybės atėmimo, vie- 
nas-kitas patriotingas Lietuvis 
siūlo bonus ir kuponus aukoti 
Nepriklausomybės išvadavimo 
reikalams.

• • •

skaičius kasdien 
Berlyne susida- 
pabėgėliams šel- 

sudaro visų sro-

Lietuviai Pabėgėliai 
Prūsuose

Šule nepriklausomybės vada
vimo uždavinių dygsta ir kito
kių reikalų: štai čia per Pa
siuntinybę telegramų kreipėsi 
Vokietijon pabėgę iš Lietuvos 
piliečiai prašydami paramos:

“Pabėgėlių 
didėja. Yra 
rius draugija 
pti; valdybą
vių Lietuviai; reikalinga sku
bi pagalba; prašome kreiptis į 
Tarptautinį Raudonąjį Kryžių 
ir į atitinkamas Lietuvių drau
gijas bei įstaigas; aukas siųs
ti draugijos pirminko Stasio 
Kuzminskio vardu ir adresu.”

Ši žinia rodo ir tai kad ne
paisant to jog Lietuvos-Vokie- 
tijos siena yra apgulta kariš
komis sargybomis, žmonės vis 
pasprunka nuo sovietizacijos 
“malonumo” ir keršto.

Iš VOKIETIJOS į Kybartus 
Birželio pradžioje atvažiavo 
116 Vilniečių, kurie Vokiečių- 
Lenkų karo metu kaipo Lenki
jos kariai buvo patekę į Vo
kietijos nelaisvę.

VISI KAIP VIENAS Į

LIETUVIŲ DIENĄ

Youngstown, Ohio

Lietuvių Diena prasidės 10 
vai. ryte, Hubbard 
Club, Hubbard, Ohio, 
toj pačioj vietoj kaip 
metais. Bus mėgėjų

Country 
Rt. 304, 
ir anais 
valanda,

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

Įžanga tik 25c. Komit.

G1MENĖ Ona (Morkevičiulė) 
mirė Liepos 23, Chicagoje. 
— Mąrijąmpolės ap.,^ Plutiš
kių p. Amerikoje išgyveno 
33 metus.

NERGILAS Juozas, pusamžis, 
mirė Liepos 24, Chicagoje. 
Amerikoje išgyveno 39 me
tus.

PRIĘŠKILYS Jopas, 59 metų, 
mirė Liepos 18, Brookb n,
N. Y.

ŽIKAS Antanas, 40 metų, mi
rė Liepos 20, Brooklyn, N.Y.

N AV AR AS Juozas, 
mirė Liepos 19, 
N. Y.

PRIEŠPILIS Jonas, 
mirė Liepos 1, 
N. Y.

JANČ1ENĖ Amilija, 
mirė Liepos 22, 
N. Y.

PAULAUSKIENĖ Paulina, 48 
metų, mirė Liepos 21, New 
Britain, Conn.

ŽEMYS Petras, mirė
13, Lowell, Mass. 

DAUKŠYS Ignas, mirė 
mėn., Danville, Ill.

ĄMALEVIČIUS Vincas, 
mirė Liepos mėn., Tamaqua, 
Pa.

VITKAUSKAS Motiejus,
m., mirė Liepos 
maqua, Pa.

PETKUS Antanas, 
pos mėn., Brooklyn, N.

KALADAITĖ Ona, 26 metų, 
mirė Liepos 21, Korn Krest, 
Pa.

MOCKUS Silvestras, pusam
žis, mirė Liepos 24, Chica
goje. — Telšių ap., Žarėnų 
p., žemaičių k. Amerikoje 
išgyveno 40 metų.

DAUKAS Antanas, 51 metų, 
mirė Liepos 24, Chicagoje.

DARGUŽIS Stasys, 25 m., mi
rė Liepos 23, Chicagoje, kur 

i buvo ir gimęs.
ČIKANAVIČIUS Kazys, 54 m. 

mirę Liepos mėn., Shenan
doah, Pa.

MATAL1ONIS Napoleonas, 
rė Liepos 3, Minersville,

PAULAUSKIS Jonas, 46 
tų, mirė Liepos 21, Chica
goje. — Kauno miesto.

VAZNONIS Petras, 47 metų, 
mirė Liepos 25, Chicagoje. 
— Panevėžio ap., Krekene- 
yos p., Yčiunų k. Ameriko
je išgyveno 26 metus.

ZĄROMSKIENĖ Felicija (Bla- 
baitė), 60 metų, mirė Lie
pos 22, Chicagoje. — Pane
vėžio ap., Smilkių p., Kibel- 
džių k.

GENEVIČIENĖ Ona, 58 me
tų, mirė Liepos 28, Hudson, 
N. Y,

40 metų, 
Brooklyn,

59 metų, 
Brooklyn,

19 metų, 
Brooklyn,

Liepos

Liepos

47 m-

mėn.,

mirė

62
Ta-

Lie-
Y.

mi- 
Pa. 
me

KUZMA Pranas, 72 metu 
rė Birželio 29, Phila(le|'p’ 
Pa.

PETKUS Antanas, 
mirė Liepos 22, 
N-. Y.

FRITAKIENĖ Jieva, 
mirė Liepos 21, Br00u' 
N. Y.

MAČYS Vincas, 53 metu ni. 
Liepos 24, Newark įį T’i 

VESELIS Stasys, pusJ 
mirė Liepos 25, ChicagJ 
— Mažeikių ap., Sėdos P; 
Amerikoje išgyveno 30 \ 

VAIGINAS Jonas, mirė J 
pos 18, So. Boston, Mass J 
Papilės par. Amerikoje'J 
gyveno 41 metus.

MURAUSKIS Juozas, 29 niet)

59 Heti 
Maspet]

3mirė Liepos 26, 
Gimęs Chicagoje.

NORKUS Vincas, 
mirė Liepos 25, 
— Kvėdarnos m. 
j e išgyveno 30 metų.

PAPIS Antanas, 11 metų, J 
rė Liepos 25, Chicagoje, kj 
buvo ir gimęs.

BURBAITĖ Jieva, mire Lit 
pos m., Waukegan, U]

PULSUCKIS Juozas, 58 nietJ 
mirė Liepos 27, ChicagojJ 
— Panevėžio ap., Šeduvos!

JUŠKA Jonas, pusamžis, mirl 
Liepos 27, Chicagoj. _ Bn| 
žų ap., Krinčino par., Skėti 
lių k.

NIKROŠIUS Pranas, 29 meti 
mirė Liepos 26, Chicagojtl 
kur buvo ir gimęs.

Chicago],

Pusamži 
Chicagoj, 
Amerikt

Parsiduoda Farma I
40 akrų, 6 kambariu grąžui 

mūrinis namas, elektra, įrengi 
mai, gera žemė, per žemę teki 
mažas upelis; prie gero’kelio! 
Kaina $2500, įmokėti $100(1 
Kreipkitės: J. Dermeitis,
R. 3, Box 208 Caro, Michl

Pardavimui Namas I
Kampinis dviejų aukštų šešių šeil 

mų namas, su saliunu-restoranu ii 
sale. Namas yra užpildytas nuomil 
ninkais, saliunas daro labai gera 
biznį. Priežastis pardavimo: savi! 
ninkas turi kitą biznį, ir yra naviel 
nis, negali prižiūrėti du bizniu. -I 
Kaina žema. Gera proga vedusiai 
porai. Daugiau galiipa sužinoti 
trąšu: (321

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

Pardavimui Mūrinis
Namas

SPECIAL PER 30 DIENŲ

Geroj bizniškoj vietoj, 4 šeiniu 
apartmentai po 4 ii’ 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.

Route 3 ir State Route 97, taip kad

lengvai davažiuoti 
visų valstijos da-

Da-

SFIELD

STATE FOREST

MT. VERNON

v • • ' t • » O I ‘ ’ Hll m M Į į į
apačioje, kur vanduo geriamas vanduo 
linln 1 Vūirinm ir. 1.T 1 • __

COURTESY—THE STANDARD OIL CO. 0HI°

ti ž- 
no- 
Jis 
ir 

di-

STATf PARKS
MOHICAN STATE FOREST

krumų ir vijoklių, 
atžvilgio, vaizdas 
yra nepaprastai 

vertas aplankyti 
ir Little Lyons 

Lyons Falls į parką gąlima 
automobiliais iš 
lių.
, Kurie mėgsta 

Mohican Forest 
kalinga išsiimti

ninko.

West 
pik-

—Lietuvis K. 
sisapnavęs kad

Dirksnis, 
jo žmona 

] t inti jį nunuodinti valgiu, 
pasisamdė porą advokatų 
sumanė gauti nuo žmonos
vorsą. žmona vis norėjo tai
kintis ir perkalbėti savo vyrą 
kad jo įtarimai nepamatuoti. 
Bet tas nieko negelbėjo. Tada 
žmona pasiėmė Lietuvį advo
katą savo pusei ginti. Diyor- 
sas gaut vyrui kaštąvo $1,500.
® BOSTON, Mass. — Bostono 

ir Worcester organizuotas 
Liotuvių jaunimas savo išva
žiavime Rugp. 4 d. išnešė at
sišaukimą į visus geros valios 
Lietuvius ragindamas kovoti 
ir boikotuoti Lietuviškų ko
munistų parengimus ir. jų vie
tas bei įstaigas.

k ienas vaizdingiausių miškų par
kų iš vigų Ohio Valstijas Parkų yra 
Moąican Forest tarp Mansfield ir ] 
Loudonville. Jis susideda iš 1800 
akrų, ir perkirstas pusiau labai gi
liu, siauru, tankiai medžiais apaugu
siu grioviu.

Gamtos mėgėjui svarbu žinoti kad 
ši giria, nuo viršūnės griovio arba 
skardžio iki apačios, turi medžių ko
kie paprastai randami šiaurės sri
tyse. Pasivaikščiojimas iš to grio
vio apačios iki pačios viršūnės, to
dėl, sudaro kelionę, botaniškai, dau
gybės mylių šiaurėn.

To miško ribose randasi 7§ rūšių 
medžių ir 55 rūšių

Iš vaizdingumo 
puo Vista Point 
gražus. Taipgi 
yra Lyons Falls 
Falls vandenpuoliai. 
yra tai 40 pėdų vandenpuolis, kur 
va.iduo krintą nuo uolų atsikišusių 
toiyn, panašiai kaip Ash Cave, prie 
Hocking County. Little Lyons Falls 
yra ir yaizdingas ir nepaprastas, 
cia^ dideli akmenų šmotai nutruko 
gražus. Taipgi svarbu aplankyti 
nuo aukštų uolų, sukrito įvairiai 
netvarkiai, savaimi sudarydami lyg1 
urvų slėnio L*.,
iš viršaus puola Įvairiomis srovė
mis per to urvo lubas į apačią.

ištaisyta gausus pasi- 
vaik&eiojimui talkai kurie nuveda Į 
girios gilumas. Ten sueina State

stovyklauti giriose, 
labai patiks.

v------- stovyklavimui
dmias is tą girią globojančio 
ninko.

pF>e to. ten yra Įrengta patogus 
pikhikąvimųi prietaisai, stalai ir

Mohican Forest yra priežiūroje 
Ohio Division of Forestry.I
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fevynes Ilgesys | JUOZAS PETRAITIS

APYSAKA

SUDARYTA BENDRA LIE
TUVAI GELBĖTI TARYBA

SPRAGILAS
Gerb.

kriokimas
Betgi 

jau

(Tęsinys iš pereito nr.)

Liudvikas užsigryžo nuo dvo- 
kanČiai spirgančios šviesos į 
iiodą ir vaizdavusi visa

] . ]<0 begaliniai troško jo šir
dis dieną ir naktį.

guvo jau aptilę balsai juo- 
karaliaus salėje. Tik dar 

irdejosi šiurpus
įdegančių prižiūrėtojų.

kokio laiko Liudvikas 
Jebegii’dėjo tų balsų. Jis jau
tė kad ištikrųjų dvasia jis 
persikėlė į Lietuvą.

štai jis žygiuoja 
Kauno i Prienus. Abiem pu
sėm plento puikiai žaliuoja į- 
piisėjęs pavasario džiaugsmas. 
Štai kaip ant siūlo karodamas 
viršuje jo galvos, gieda nuo
širdžią pavasario dainelę ve
kselis. Nabagui Liudvikui 
širdį glamonėja neapsakomas 
džiaugsmas ir gėrėjimasis vi
gu tuo.... Netrukus iškilo 
viršuje jo galvos dar trys ve
ršiai ir čiulbėjo savo pava
sarišką pasveikinimą. Liudvi
kui oras toks malonus, toks 
nuostabiai gaivinantis kad jo 
kiekvienas atsikvėpimas kaip 
medum tepė širdį! Jis godžiai 
kvėpuodamas Lietuvos oru pa
sidarė toks jautrus kad su
uodė kiekvieno sprogstančio 
lapelio kvapą.... Suuodė kur 
kviečių laukas savo sultingus 
laiškus augindamas šnabžda, 
kur rugių ir kur dobilų jaunu
čiai lapeliai gležniai raivosi 
prieš saulutę....

Liudviko lupos pradėjo šyp
sotis užmiršta šypsena; veidas 
pagrožėjęs spinduliavo pavasa
rio puotos džiaugsmu! Jo akys 
pragiedrėjo kaip Gegužės pa
dangė ir žėrėjo tekančios sau
lės spinduliais.

Jis dairėsi į visas puses, lyg 
pirmusyk išvydęs šį gražųjį 
pasaulį. Jam liepno, nusviru
sio berželio lėtas svyravimas 
priminė kapus kur motina pa
laidota. Atgijo pas jį giliai 
pergyventi jausmai. Jis jautė 
kaip kapų vėjelis iš kaž kur 
atsiradęs, daug vėsesnis kaip 
nekaupose, naiviai darkėsi po 
nulinkusias beržų šakas, ku
rios liūdnai šlamėjo stipria 
kapų nuotaika. Jis matė kaip 
iš įvairiaspalvių gėlių kilo ska
nus svaiginantis, spalvuotas 
kvapas ir draikėsi pusiau ber
žų liemenius blizgėdamas, kaip 
tie auksiniai saulėlydžio spin
duliai.

0 štai va ant jo motinos ka
po viskas taip buvo kaip va
žiuodamas paliko. Tas pats 
traškių rūtų kryžius žaliavo ir 
aplinkui žydėjo baltos lelijos 
su raudonomis tulpėmis; gale 
kojų tas pats rožių krūmelis 
skleidė savo baltus pumpurė
lius. Visur Liudvikas jautė 
nepaprastą ramybę ir gėrį. O 
dar labiau ant motinos kapo. 
Jis ištiesęs rankas apkabino 
savo motinos kapą ir spaudė 
prie jo savo krutinę, kaip prie 
mylimiausio asmens glausda
masis. Jis jautė kaip rūtų la
peliai kutenančiai glosto jo 
veidą; girdėjo kaip jo kruti
nės prispaustos gėlės aiksėjo, 
kaip paliestos stygos, bet kar
tu jos ir pasitenkinančiai kry
kštė iš savęs leisdamos malonų 
kvapą! Liudviką apėmė sal- 
dus-saldus graudumas ir gilus 
Motinos pasiilgimas. Jis atsi-

plentu

jis

nuo
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dusęs iš visos krutinės tarė 
pusbalsiai: 1

“Mamyte mano, mamyte, aš 1 
tavęs baisiai pasiilgęs atėjau < 
atlankyti net iš tolimų pašau- 1 
lio urvų.... ”

Ir štai, akimirkoje taip su- - 
drebėjo motinos kapas kaip ] 
nuo didžio trenksmo ir pasiju- 1 
to Liudvikas kad motina ap- ■ 
kabinus šaltom rankom spau- ' 
džia prie savo krutinės ir bu
čiuoja....

Tuo tarpu Liudvikas pra
bunda iš šių įsijautimų, kaip iš 
kokio nuostabaus sapno. Jis 
pajuto stiprų skausmą, kute
nimą kairiojo šono ir pradėjo 
atsikosėti pusiau su kraujais.

Liudvikas pamatęs atėjusią 
Amilę nudžiugo kaip vaikas 
pasitikęs motiną. Prablaivėjo 
jam visas urvas, bent kiek ap
stojo skaudėti šoną ir aptilo 1 
kosulys. Bet Amilė jam šią
dien liūdnai šypsojosi. Jos 
malonus veidas buvo apsiniau
kęs Skausmu, o akys pilnos 
stambių ašarų. Ji negalėjo 
Liudvikui pratarti nei žodžio.

— Kas atsitiko, Amile, sa
kyk gi? Sakyk, geroji.... — 
klausė jis prisispyręs, susirū
pinęs.

— Pasakyt man sunku, bet 
vis tik turiu pasakyti.... Pa
tyriau iš paties karaliaus ir jo 
burtininkų kad jau netrukus 
busi pašauktas ir nužudytas! 
— Pasakius tai Amilė vėl akis 
ranka uždengė ir niekaip nepa- 
jiegė sulaikyti savo graudžių 
ašarų....... O Liudviko veide
nei jokio susijaudinimo nepa
sirodė. Jis šaltai akis išplė
tęs žiurėjo į Amilę ir atrodė 
kad nieko kita neįvyks kaip 
tik gyvas turės suputi šiuose 
urvuose.... Po valandėlės jam 
Amilė tarė:

— Liudvikėli, matau aš kad 
tu mirties visiškai nebijai.... 
Bet kad tu žinotum kaip man 
tavęs gaila tai ištikrųjų norė
tum dar pagyventi.... Aš te
nai, salėje, bešokdama sugal-, 
vojau kad butų galima išbėg
ti iš šio urvo į kitus požemius, 
kur laukiniai tavęs nesurastų. 
Aš gi žinau tokių žolių kuriom 
parukinus užmigęs ilgai nepa- 
buncla, nors kad ir smarkiai 
belstAmeis.... Va štai tos žo
lės.... — ištraukė Amilė iš 
po pažasties gniutuliuką kaž 
kokių susivėlusių žolių. Paskui 
ji kalbėjo galva rodydama į se
nas prižiūrėtojas:

— Dabar kaip tik puikiausia 
proga tai padaryti....

_ Liudvikas, prablaivėjęs ta
rė:

— Geroji Amile, jau man 
nėra noro gyventi ir slėptis 
nuo mirties, nes čia visur ta 
pati mirtis seka mane. Bet 
kadangi tu nori kad aš dar gy
venčiau tai tebūna tavo valia.

Amilė paėmė iš kampo de
gančią kankolę, suglamžė žo
les ir uždėjo ant ugnies. Pas
kui labai atsargiai priėjus prie 
miegančių prižiūrėtojų pradė
jo joms rūkyti po nose. Seno
sios sargės dar labiau išplėtė 
šnerves, veido nervai trukčio- 
josi ir pradėjo stabčiojant 
knarkti, kaip prieš pabudimą. 
Tada Amilė šalia jų padėjo 
rūkstančią kaukolę ir paėmus 
Liudviką už rankos, ant galų 
pirštų pravedė pro prižiūrėto
jas. Toliau ji vedė tamsiu ur
vu, vis šalin ir šalin nuo juo
dųjų bustynių. Liudvikas, su
sikūprinęs, ranka drėgnas sie
jas apsigrabaliodamas, vos su
spėjo eiti paskui Amilę.

Po kiek laiko Liudvikas su
prato kad jie jau gerokai atsi
tolino nuo “karališkos salės” ir 
sunkiai miegančių prižiūrėto
jų. Ten jau ir oras buvo šiek- 
tiek tyresnis ir nedvokė pū
vanti žmogiena. Paskui Ami
lė pasuko jį po dešinei į erdvę 
ir vėl vedė tolyn. Priėjus er
dvesnę lindynę, ji tarė:

— Tai čia, Liudvikėli, bus 
tavo kambarėlis....

Šioje lindynėje jie apsistojo. 
Liudvikas sustingusiai tylėjo 
lyg kaž kuo apsvaigęs. Čia 
oras buvo žymiai gaivalinges- 
nis ir girdėjosi apie ausis al
kanai malonus uodų zirzimas. 
Liudvikas suprato kad netoli 
randasi koks nors urvas kuris 
išveda į gryną orą. Saldus vil- 
tiškumas užliejo jam ant šir
dies naujas svajones.... O 
Amilė jam tikrinančiai aiški
no kad čia laukiniai jo jau ne
ras. Kada tik ji galės, visuo
met atneš jam valgyti, paim
dama iš laukinių neva del ga
vęs maistą.

. — O dabar, Liudvikėli, aš 
turiu skubėti atgal, kad nepra- 
bustų prižiūrėtojos ir nesupra
stų kad tu esi pabėgęs. Aš 
turiu pirma ten viską sutvar
kyti ir užgesinus žiburius tam
soje pasislėpus, vaizduoti įvai
riais balsais piktų dvasių apsi
reiškimus. .. . Jiems atrodys 
kad dvasios yra tave nudėju- 
sios. .. . Laukiniai ir bijos pa
manyti apie tavęs j ieškojimą. 
Aš mat žinau jų visus papro
čius. ...

Su paskutiniais žodžiais su
tirpo Amilė urvų vingiuose ir 
tamsoje. Liudvikas stovėda
mas dar gerą pusvalandį žiu
rėjo ton pusėn ir galvojo:

“Kokia ta Amile gera ir gu
dri! Tikrai ji apdums baisiai 
prietaringus laukinius....”

Ir štai suplasdeno jo širdy
je šiltai saldi dvasinės meilės 
liepsnelė del gerosios Amilės. 
Bet. vis tik jis slėpė savo mei
lės jausmus nuo Amilės, nes 
pilnai jautė savo gyvenimo 
dienų staigų trumpėjimą ir 
džiovos bacilų graužiamo kū
no nykimą. ...

Vėl baisaus nuobodumo ait
rumas pasklijo po jo kūną ir 
mintis. Jis pavargusiai sės
damasis ant žemės sudribo 
kaip senelis. Vėl jį pradėjo 
kankinti skausmingas kosulys 
su kruvinais atsikosėjimais. 
Po to pasidarė jam šiek-tiek 
lengviau ir vėl pradėjo jį kan
kinti baisus ilgesys tėvynės 
Lietuvos.... O dar labiau de 
to kad jau tikrai suprato jog 
daugiau nebematys savo gim
tos šalelės....

Jis vėl savo visa esybe pra
dėjo gryžti į tėvynę. Kaskart 
savo tėvynę įsivaizdavo gra
žesne, dar pasakingesne....

Štai pagaliau prieš jo akis 
atsistojo didžiulis, begalo gra
žus angelas, kuris savo spar
nų galais siekė žemę.

(Bus daugiau)

NEPRI PAŽYSTA 
JŲ AKTO

Ine jo po Tris Atstovus nuo Katalikų ir Tautinių

PITTSBURGH, Pa. — Rug
pjūčio 10 d. galima skaityti 
istorine diena musų tautai: tą 
dieną tapo sudaryta bendra 
katalikų ir tautinės srovės at
stovų Lietuvai?<Gelbėti Tary
ba, kuri ima į rankas ak
ciją varyti darbą už
Lietuvos Lais atkovojimą 
ir su tuo suriši i veiklą Ameri
kos Lietuvių tmpe.

Tarybos organizavimo posė
dyje, kuris atsibuvo William 
Penn viešbutyje, dalyvavo ke
liolika katalikų Federacijos at
stovų ir keli tautinės srovės 
atstovai.

Katalikai pareiškė kad jie 
jau diena pirm to turėjo savo 
A. L. R.-K. Federacijos posė
dį ir aptarė savo reikalus bei 
delegavo į bendrą Lietuvai 
Gelbėti Tarybą tris atstovus: 
L. šimutį, Kun. J. švagždį, J.

B. Laučką. Jiems pavesta tar
tis su tautinės srovės atstovais 
ir pradėti darbą sudarius su 
tautininkais bendrą komitetą.

Tautinės srovės veikėjai iš 
savo tarpo į bendrą Tarybą 
paskyrė šiuos: K. S. Karpių, 
P. Pivaroną ir M. Vaidylą.

Bendros konferencijos pir
mininku buvo Draugo redakto
rius L. šimutis, sekretorium — 
Dirvos redaktorius K. S. Kar
pius.

Sudarytos Lietuvai Gelbėti 
Tarybos vadyba susideda iš 
šių: Pirmininkas — L. šimu
tis ; vice pirmininkas — Pet
ras Pivaronas; sekretorius — 
K. S. Karpius.

Netrukus spaudoje bus pa
skelbtas Lietuvai Gelbėti Ta
rybai statutas.

Pareikšta pasitikėjimas kad 
ir socialistai deleguos savo at
stovus į bendrą Tarybą.

ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSO 
“SENSACIJA”

(Tęsinys iš pereito nr.)

Lietuvos Pasiuntinybės 
Žinios

Washington, D. C., Rugpjū
čio 3. — šią dieną Maskvoje 
Lietuva tapo įjungta į Sovie
tų Sąjungą ir formaliai pada
ryta Rusijos dalimi. Kadangi 
toksai aktas nesuderinamas su 
tarptautiniais nuostatais bei 
sutartimis, tai Lietuvos Atsto
vas p. žadeikis iš savo pusės 
padarė irgi formalų protestą.

Tą pačią dieną (Rugp. 3) iš 
Kauno pasigirdo žinios ’ (Uni
ted Press) kad ten Paleckio 
ministrų kabinetas atėmęs, pi
lietybę nepriklausomos Lietu
vos atstovui Washingtone ir 
dar kitas bausmes uždėjęs už 
tai kad jis protestavo prieš 
svetimos kariuomenės įsiver
žimą į Lietuvą ir Lietuvos ne
priklausomybės nusavinimą.

Del pilietybės “atėmimo” p. 
žadeikis pareiškęs nuomonę 
kad nepriklausomos Lietuvos 
pilietybę jis tebeturi, nes tą 
pilietybę galėtų atimti tik kon
stitucinės Lietuvos Vyriausy
bės organai; sovietinės Lietu
vos pilietybės iš jo atimti irgi 
negalėjo, nes jis tokios pilie
tybės ir neturėjęs.

A. L. Balsui artimas žmo
gus, Gustavas Reilys, kuris 
net buvęs Norkaus sudarytos 
organizacijos pirmininkas, au
kų rinkėjams atsakęs kad jei
gu yra kvailių kurie skraidy- 
dydami per vandenynus nusi
suka sau sprandus tai jis jo
kiu budu nerandąs reikalo šiai 
kvailybei aukų duoti.

Perskridus Vaitkui Atlanti- 
ko vandenyną, Norkus visa 
gerkle per A. L. Balsą užrėkė 
kad, girdi, dabar atėjo laikas 
fašistams atsiprašyti pažan
giąją visuomenę, beveik maž
daug atrodė kad Lietuvoje Tū
belis turėjęs atsiprašyti Sleže
vičiaus, o Argentinos Lietuvių 
Tautininkų Sąjunga Norkų, 
nežiūrint kad Norkaus reda
guojamas laikraštis A. L. Bal
sas ragino neaukuoti, esą, sek
tantai (suprask, tautininkai) 
patys sues tas aukas.

Išėjęs iš kantrybės tautinin
kų veikėjas žurnalistas Vladas 
Veselauskas, Pietų Amerikos 
žiniose tada parašė kad Ar
gentinos Lietuvių Tautininkų 
Sąjungoje nėra nei vieno na
rio taip žemai smukusio kaip 
Norkus; visi nariai yra pati
kimi, o iš antros pusės, ar ga
li būti didesnis pasitikėjimo 
laidas kada šio komiteto pirmi
ninku yra p. Daukantienė, Lie
tuvos Atstovo žmona, o iždi
ninku p. Kučinskienė, Lietu
vos konsulo žmona, čia ir pa
sirodė Norkaus nesugebėjimas 
polemizuotis logiškai. Jis at
sakė kad jis garbingųjų ponių 
nekliudęs, o tik tautininkų vei
kėjus; mat, jis norėjo su Pa- 

■siuntinybės personalu gyventi 
geruoju, nes tikėjosi kad galės 
ramiau gyventi.

Vėliau pasigyrė kad Nor
kaus pastangomis visi Argen
tinos laikraščiai pasipuošė la
kūno Vaitkaus paveikslu. Tuo
met p. Veselauskas jam atsa
kė, labai gaila kad Norkus ne
parašęs jog jis pats Atlantiką 
perskridęs.

Norkus su Ožinsku šia pro
ga labai daug pasinaudojo — 
prisidirbo Dariaus - Girėno ir 
Vaitkaus atviručių, pradėjo 
pardavinėti savo naudai. Ly
giai taip pat pasielgė kai iš 
Amerikos į Argentiną atva
žiavo Lietuvis imtikas Juozas 
Komaras. Prisidirbę jo atvi
ručių pardavinėjo savo nau
dai, visai nekreipdami dėmesio 
kad tas kenkia imtiko presti
žui.

Nors jie skelbia ilgus pre
numeratų sąrašus, bet A. L. 
Balsas iš laikraščio pajamų jo
kiu budu neišsilaikytų. Pre
numeratas medžioja labai na- 
chališkoje formoje. Ruošdami

kokį nors vakarą, jie skelbia 
kad A. L. Balse tilpęs kuponas 
galioja įžangos vietoje. Reikia 
kupone įrašyti tik savo antra
šą. Surinkę tuos kuponus jie 
paskiau eina pinigų prašyti už 
laikraštį.

Buenos Aires mieste Lietu
vaitės daugumoje tarnauja, ir 
pasirodžius svečiams su kvitu 
rankoje, jos pasijunta labai 
nejaukiai prieš savo- ponus, 
paraudusios užsimoka už laik
raštį ir “svečius” išstumia pro 
duris.

A. L. Balso redakcijoje yra 
ir nakvynių namas. Visiems 
yra gerai žinoma ir Norkus 
jau net nebesiteisina kad jis 
naktimis landžioja po moterų 
kambarius. Tai štai “kultūri
nė” Argentinos Lietuvių Bal
so redakcija... .

Julius Šveikauskas.
Buenos Aires, 
Birž. 25, 1940.

ATEINA BADAS

DAUGELYJE ŠALIŲ DER
LIUS MENKAS

Europoje daugeliu šalių grę- 
sia badas ateinančią žiemą.

Iš pačios Vokietijos praneša 
kad derlius ten šymet prastas 
ir kad Vokiečiai negalės išlai
kyti dar vieną žiemą karo. Jie 
todėl nori greitomis iki šios 
vasaros pabaigos apsidirbti su 
Anglija ir net Sovietų Rusija.

Balkanuose ūkininkai numa
to liūdną metą, nes orai labai 
prasti, derlių sugadino.

Po šaltos žiemos sekė vėly
vos šalnos, paskui potviniai.

Vengrijoje, Bulgarijoje, Ju
goslavijoje ir senojoje Ruma- 
nijoje šio meto javų derlius 
mažesnis visu trečdaliu už per
eitų metų derlių.

Balkanai paprastai užaugin
davo didumą Europos kviečių, 
bet ir tas javas šymet visai 
menkas.

Karo apimtos šalys nei vie
na nepajiegs išsiaugint javų ir 
daržovių tiek kiek jai pačiai 
reikalinga. Okupuotos šalys— 
Lenkija, Norvegija, Danija ir 
Belgija — niekad negalėjo už
siauginti javų savo reikalams.

Taigi, žinovai sutinka kad 
ta padėtis graso Europai rim
tą badą.

Tą pripažysta ir Herbert 
Hoover, karo apimtų šalių šel
pimo administratorius. Jisai 
tikrina kad Europa susiduria 
su pražūtingiausiu badu viso
je istorijoje.

Anglijos didžiausia viltis 
nugalėti Vokiečius vis dar gu
li ekonomiškame užsmaugime 
Vokietijos blokadomis.... Jei 
Vokiečiai ims maistą iš užgro-

GERB. SPRAGILAS APIE 
UNITED STATES OF 

EUROPE
Del ko pasaulis kariau

ja, ir ar nėra vaistų tai 
karo ligai išnaikinti?

Kiti sako kad žmonės pe
šasi del to kad perdaug pa
sidalinę gyvena ir vieni ki
tų nepažysta.

Pavyzdžiui paimsim Eu
ropą arba kitas pasaulio da
lis, ir Ameriką, tą garsią 
šalį kur visi vienoje val
džioje gyvena. Kitur vi
sur norint nuvažiuot į kitą 
miestą, ar valstiją, reikia 
paso, nes rubežiai apstaty
ti kariuomenių, sargybti ir 
nepraleidžia jeigu neparo- 
dai paso ar vizos.

O pas mus Amerikoje 
nereikia nei paso nei vizos, 
žmogus gali važiuot kur tik 
nori: iš Klyvlando į Akro- 
ną, ar Picburką, ar Čikagą, 
ar Detroitą, ar Na j orką; 
iš Ohio važiuoji arba eini 
pėkščias į Pennsylvaniją, 
ar Mičiganą, ar Indianą, ar 
kitą kokį šteitą, ir niekas 
jokios sienos nesergsti, ne
pareikalauja parodyt paso 
ar vizos.

Taigi, tie kurie Ameriko
je gyvendami priprato prie 
tokios laisvės ir liuoso va
žinėjimo ir keliavimo, su
galvojo ir sumanė agituot 
už sudarymą United Sta
tes of Europe arba Jungti
nes ar Suvienytas Europos 
valstybes. Kodėl ne, tada 
juk nereiktų jokių pasų ir 
vizų: iš Kauno galėtum va
žiuot į Maskvą, Rygą, Ber
lyną, Romą, Vieną ar kitur 
ir niekas neklaustų ir ne
reikalautų parodyt paso ar 
vizos.

Kam tas reikalinga, ko
dėl be to apsieina Ameri
koje, sako tie kurie nori 
matyt Europą paverstą į 
United States....

Butų puiku, ištikro, kai 
žmogus pagalvoji, ba gerb. 
Spragilas keliavo po Euro
pą, kai į Lietuvą važiavo: 
prie vienos sienos tave su
tinka Švedas, prie kitos Vo- 
kietys, kitur Belgas, kitur 
Danas, dar kitur Prancū
zas, ir ima tau ką tai mur
mėt, skerečiot, reikalaut, o 
žmogus žiuri ir nesupranti 
ko jis nori. Viso to nebūtų 
jeigu Europa butų pavers
ta į United States.

Ir jus su tuo sutiksit, ar 
ne?

Ale gerb. Spragilas tuoj 
apverčia kiaušinį iš kito šo
no ir kai ima dūmoti ir 
svarstyti,, suranda kad to
kio palaiminto ir palaido 
gyvenimo Europoje ir ki
tur pasaulyje nebus.

Amerikoje, kur baltieji 
žmonės atėję Indijonus iš
naikino ir jų žemes pradė
jo apgyventi, palengva įve
dė naują vieną valdžią iš- 
naujo, o kurie paskui atvy
ko iš visų kitų šalių, čia tu
rėjo prisitaikyt ir jausda
miesi svečiais, nieko savo

neturėdami, negalėjo iš nie
ko reikalaut.

Europoj gi, tam tikrus 
plotus žemių per amžius 
buvo apgyvenę vieni, juos 
nukariavę, užėmė kiti, ir 
vėl kiti, ir todėl ten kiek
vienas žemės šmotelis yra 
savinamas kelių tautų, tos 
tautos už tą šmotelį pasi
rengusios visada varžytis, 
kariaut, ir kariauja norė
damos atsiimt.

Užtai kitos bijodamos ki
tų, turi įvesti pasus ir vi
zas, kad neįvažiuotų ar ne- 
ineitų kokie užpuolikai ir 
išdavikai, kaip dabar suse
kė tas “penktas kolumnas”. 
Jeigu pasų ir vizų nebūtų, 
sumanę kas ką užgrobti, 
laisvai sueitų, valdžią iš
verstų, užgrobimą atliktų.

Na bet sakysim jeigu jau 
nenorėtų daugiau užgrobi- 
nėt kitų šalių, jeigu susi
taikytų daryti United Sta
tes Europoje. Prieitų prie 
kito punkto del kurio susi
peštų : vieni norėtų kad 
tų United States preziden
tu butų Hitleris, kiti kad 
Stalinas, kiti kad Mussoli
ni, o mes Lietuviai norėtu
me kad United States Eu
ropą valdytų Smetona —• 
ir vėl peštynė ir nesutiki
mas.

Penki desėtkai metų at
gal buvo išrasta viena tarp
tautinė kalba, kad visos 
tautos ją išmokę galėtų su
sikalbėt. Ale ar tos vienos 
užteko? Tuoj kitas išrado 
kitą “tarptautinę” kalbą, ir 
kai žmonės vieni išmoks tą, 
kitą antrą kalbą, vėl nesu
sikalbės.

Amerikoj pas mus, vie
nas šteitas nuo kito nenori 
žemių atimti, ale jeigu no
rėtų ir bandytų imti maty
tumėt kaip kariautų, ba ir 
kariuomenes savo turi.

Karas tęsiasi ir Ameri- 
je, jei ne už žemes tai už 
vietas valdžioje, ale vis ka
riaujama ir bandoma vieni 
kitūs išversti.

Jau taip turbut palikta 
nuo Adomo ir Jievos laikų 
kad kaip tik daugiau žmo
nių pasaulyje priviso jie 
turi peštis vieni su kitais 
ir varžytis už tą ką vienas 
turi, o kitas neturėdamas 
nori įsigyti.

btų šalių kaip Holandija ir 
Belgija, kur Amerika pristato 
maistą šelpimui karo nuken
tėjusių, tas dikčiai pagelbės 
naziams.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

P F D D V’ Q

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.
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P A ŪDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuves
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specialybė. Atlieka: EE
• PLAKATUS EE
• LAIŠKUS
• VOKUS
• KONSTITUCIJAS EE
• BILIETUS z:

ir kitokius. zz

Draugijos, biznieriai, or-
1- - -

ganizacijos, pavieniai —
paveskite savo spaudos ■EE
darbus mums. =
Klauskit musų kainų — ==
atsakymą gausit greitai.
• Darbą Atliekam •

GERAI EE
GRAŽIAI zz
GREITAI zz

•
žz

DIRVA ==
6820 Superior Ave. s

Cleveland, Ohio
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ANGLIJOS puolimą Vokiečiai pradėjo — “žaibo karo” 
pradžia jau visiems aiški, šimtai lėktuvų kasdien 

atakuoja Britų salas. Tai yra gal but pradžia didžiojo 
žygio, kuriuo Hitleris užsispyręs “nubausti Britus” — 
žygio kuriam įsisiūbavus, pačių Vokiečių tiktinimu, ne
bus atsižvelgiama j nieką kad paėmus viršų ant Britų.

Britų nugalėjimui Vokiečiai turi apie porą milijo
nų kareivių. .Jeigu vieną milijoną paguldžius, antras 
milijonas Vokiečių kareivių dar Britų neužkariaus, ta
da Vokiečiai žuvę. Britų ar Vokiečių laimėjimas pri
klausys nuo to kaip Britai yra pasiruošę priešą atmušti.

Gali neimti nei porą savaičių kaip pradės paaiškėti 
kuri pusė gali būti laimėtoja.

Kai Europinis karas pradėta, Vokiečiai vieni karia
vo prieš keletą šalių, ir jas nugalėjo.

Dabar liko vieni Anglai kariauti prieš daugelį — 
Vokiečius, Italus, Japonus ir dalinai Sovietus. Kas da
bar išeis laimėtoju?....

KASKĄRAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

ku-

ka-

Išbandymas kuris Viską 
Pasakys

Bolševikų Laisvė bando svei
kam ligą įkalbėti pasakodama 
buk Rusų okupuota Lietuva 
bus “laisva”. Sako: “ji turės 
savo mokyklas, laikraščius, 
knygynus, visokias kultūros ir 
ąpšvietos įstaigas”. Užsienio 
politika, žinoma, bus bendra. 
Ką Maskva nutars tą Lietuviai 
turės pildyti. Bendra bus ar
mija, ir paštas (ir, sakysime, 
kalėjimai).

Geriausias išbandymas kuris 
tikrai pasakys ar Lietuva lai
sva savo vidaus reikalus pagal 
liaudies norą tvarkyti yra šis: 
tegul musų bolševikai išrenka 
kokių penkių vyrų delegaciją 
ir pasiunčia į Lietuvą. “Bur- 
žuazinėn” Lietuvon laisvai va
žiuodavo ne tik tūkstančiai ei
linių Lietuvių, bet buvo lais
vai įleidžiami ir musų bolševi
kai.

“Darbo Lietuvon”, aišku, ei
liniai Amerikos Lietuviai ir 
“buržujai’’ nebus įleidžiami 
net gimtos vietelės pamatyti. 
Bet esame pilnai tikri kad jei 
tokis Bimba, Pruseika, ar Mi- 
zara nueitų pas Sovietijos kon
sulą gauti 
dairyti po 
tų: “Pašol

amatininkas, 1 ūkio darbinin
kas ir 3 kareiviai. Jei ši statis
tika teisinga tai ji įdomi, nes 
parodo kad Rusai neprisilaikė 
nei profesinio nei tautinio sai
ko savo vergus seiman skirda
mi. Valstiečių luomas Lietu
voje sudaro mažiausia 70-tą 
gyventojų nuošimtį, tačiau in
teligentų atstovų butą daugiau 
negu valstiečių. Priežastis ai
ški : Lietuvos valstiečiai visa
dos buvo stiprus Lietuvos ne
priklausomybę? gynėjai ir Ru
sų okupantų Kekentė.

Tačiau, jč Rusai okupantai 
ir butų pris 
sinės ir tau-ulės proporcijos.

bet
Mas-

ikę visos profe-

seimas vistiek butų buvęs tas 
kuo jis buvo: reiškėjas ne Lie
tuvos gyventojų valios, 
Maskvos. Maskva nori ir
levai reikalinga Lietuvoje turė
ti savo militarinę atsparą, to
dėl bent koks seimas geras jei 
tik jis Lietuvą Maskvai pave
da. šitą kiekvienas Lietuvis 
supranta, tik matyti to nesu
pranta musų oolševikai — ne
gyvų kaukolių ir akmeninių 
širdžių Lietuviai.

J. O. SIRVYDO 
BIOGRAFIJOS 

REIKALU
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Paskutinis

(Tęsinys iš pereito nr.)

■

Tai melas: aš nei karto neperžengiau 
kambario slenksčio, nei tą naktį, nei

į
»/’h
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iš Prūsų kovų 8l
Kryžiuočiais 13_to 

šimtmečio pradžioje

M. Springborn

ji negalėjo daryti didesnių žygių y. 
• ois neveiki' 

Jis visuomet pri

©
17 AIP niekšiškai savo skaitytojus informuoja ir ko- 

kias melagystes musų komunistų skleidžia parodo 
sekanti L. Pruseikos, Vilnies redaktoriaus sakiniai:

“'Ponas žadeikis, ‘atstovas’, skundžiasi negalįs apmokėti 
Lietuvos Laisvės Paskolos bonus ir kuponus, nes ‘iš Lietuvos 
iždo tuo tarpu negaunama papildomų kreditų’.

“Matote, Lietuvos valdžiai jis paskelbė karą, o iš tos pat 
valdžios nori gauti pinigų! Kasgi jam teiks kreditų, jeigu 
jis pats išlėkė per kaminą. Tokių sorkių dar niekad nebuvo.”

Išeitų, jei p. Žadeikis butų pripažinęs ir nusilenkęs 
Paleckio išdavikų gaujai ir sutikęs priimti Maskvos jun
gą tai “Lietuvos valdžia” butų prisiimtus į Ameriką pi
nigus apmokėti už Lietuvos Laisvės Paskolos Bonus ir 
jų kuponus!

Ponas Pruseika užtyli faktą kad Maskvos komisa
rai ir ta “Lietuvos valdžia” užgrobė visus Lietuvos ban
kų pinigus ir vertybes ir viską išgaJ eno į Maskvą!

Bet, gal tada Maskva atmokėtų už Bonus ir jų 
ponus, Pruseika gali tikrinti.

Tačiau, kiek Sovietų valdžia atlygino Amerikai
ro skolų kai užgrobė visus caro ir vėliau Kerenskio val
džių turtus?

Tiek tegali tikėtis gauti ir iš tų Lietuvos užgrobtų 
})inigų. Taigi, tokias ir kitas melagystes tie kalmukų, 
gruzinų ir kacapų garbintojai lai prilaiko nuo .darbinin
kų, nes tamsų žmogų mulkinti vis tik yra nedora.

•
ĮTEIKIA būti begėdžiu, apgaviku, išnaudotoju, lupiku, 
•*ar puspročiu fanatiku, skelbti tai ką musų komunis
tiškų laikraščių redaktoriai ir agitatoriai tamsiems sa
vo sekėjams skelbia. Piiwitiniais esant, tas skelbimas 
reikalinga Įlipimui tamsių žmonelių skuros, kraustymui 
jų kišenių sau lengvai duonelei turėti.

Pastaruoju — puspročiu fanatiku, nedakepėliu bū
ti gali žmogus kuris yra pats tamsus ir atsisako prare
gėti šviesą.

Bet mes nenorime tikėti kad Vilnies, Laisvės redak
toriai, jų padėjėjai ir komunistų agitatoriai butų silp
napročiais fanatikais skelbdami buk Lietuvai atėjo “ro
jaus”, “gerovės” ir visokių “laimių” dienos, nuo to kai 
milžiniška puslaukinių žmonių tauta, žmonių kurie iš
skerdė savo intelektualus savo naują valdžią Įvedant, ir 
vėliau savo “priešų” apsivalant, pavergė musų mažą, 
laisvą, gražiai gyvenančią tautą.... kai ginklo ir žiau
rios jiegos prievarta privarė pravesti neva “seimo rin
kimus”, privertė pasivergti svetimiems, žiaurių idealo- 
gijų valdovams....

Kas gali būti tokio mažo proto kad nenorėti savo 
tautai laisvės, džiaugtis kai svetimi jų šalį, jų brolius, 
seseris pavergia, apiplėšia, areštuoja, tremia, žudo....

Niekas kitas kaip tik išgama, parsidavėlis, išnau
dotojas, dykaduonis, kuris nori iš kitų skriaudų, ašarų, 
kraujo ir pražūties gyvenimą daryti....

Fanatiškų durnių tarpe musų komunistų vadų ne
rasi — jie yra mokyti vyrai ir išmano daugiau negu 
tamsi davatka — taigi ne iš fanatizmo jie džiaugiasi sa
vo šalies pavergimu, bet numatydami geresnę progą iš 
tamsių darbininkų naudotis.

Tokie tai yra musų Lietuviški komunistai vadai, 
ir į juos kaipo tokius kiekvienas doras, patriotas Lietu
vis privalo žiūrėti su panieka, privalo šalintis nuo jo 
kaip nuo CHOLEROS!

&

I IETUVIAMS patiems savo šaliai laisvę ir nepriklau- 
somybę atkovoti bus labai sunku. Reikalinga bus' 

kelių aplinkybių, kurių viena bus kad kas nors galinges
nis užpultų Sovietų Rusiją išdraskyti.

Kuomet Sovietų despotai butų užimti savo gyvybės 
išgelbėjimo karu, kituose frontuose negu Lietuvoje, ir 
patriotai Lietuviai sukiltų vėl atsikratyti tų užgrobikų, 
patys savi Lietuviški komunistai kovotų prieš kiekvie
ną Lietuvių pasikėsinimą Nepriklausomybę atsteigti su 
tokiu pasiutimu kaip kovojo Ispanijos raudonieji kuo
met prieš juos sukilo Gen. Franco. Savi naminiai prie
šai yra tūkstantį kartų atkaklesni negu svetimi. Pran
cūzai Paryžių perleido Vokiečiams norėdami išlaikyti jį 
čielybėje, del to kad kariavo su svetimais. Bet Ispani
joje vienas miestas po kito laikėsi iki tol kad daugeliu 
atvejų neliko akmens ant akmens.

Tas pats bus ir Lietuvoje, jeigu Lietuviams reikės 
prieš Lietuvius komunistus eiti savo šalį vaduoti. Sa
vi komunistai visu pašėlimu kovos, priešinsis, ir naikins 
viską, kad mažiausias daiktelis neišli-ktių sveikas. To
kia tai yra kaina fanatizmo.

vizos važiuoti pasi- 
Lieutvą, tai išgirs- 
von, sukin sin!”

oku-

Seimas kuris Nieko 
Neatstovavo

Vilnis sako kad Rusų 
pantų sutelktame seime buvę:
67 Lietuviai, 4 žydai, 3 Len
kai, 2 Baltgudžiai, 1 Rusas ir 
1 Latvys. Profesijomis atsto
vai dalėsi: 25 valstiečiai, 21 
darbininkas, 27 inteligentai, 1

Pranešam visiems J. O. Sir
vydo biografijos išleisti auko
tojams ir prenumeratoriams 
kad knyga jau yra paduota į 
spaudą. Tikime kad ne vėliau 
šių metų Lapkričio mėnesio 
knyga bus atspausdinta ir pre
numeratoriams išsiuntinėta.

Turime dar pranešti kad 
šiuo tarpu jei kas nori gali už
siprenumeruoti J.
Biografiją. Tai bus 
Biografiją. Kadangi

O. Sirvydo 
pirmas 
knygos 

leidžiama tik apribotas skai
čius, vėliau bus sunku ją gau
ti.

Sirvydo Biografijai Leisti 
Tautininkų Komitetas 

J. Sagys, Pirm.
P. Narvydas, Sekr.

• BRAZILIJA buvo pirmuti
nė Pietų Amerikos šalis apgy
venta Portugalais.

PRISIMINIMAS 
(Vilnietei....)

Linksma, jauku prisiminti 
praeities dienas,

Lygias lankas, žalias' pievas, 
Ir linksmas dainas.

Paskutinį vakarėlį 
Kuriame buvai,

Kai žaliam vyšnių sodelyj 
Gražiai dainavai....

Prisimenu kaip atydžiai 
Klausiausi dainos —

Iš visų.... mane žavėjo 
Tik tave vienos....

' Saulei žengiant už beržyno 
Tu man dainavai;

Tavo balso klausė girios, 
Gėlės ir javai.

Tavo sielos stygų aidas 
Tirpo žvaigždyne;

Tavo akys, tavo žodžiai 
Džiugino mane.

Žinai kaip virpėjo gijos 
Iš sielos versmės

Kai mėnulį išlydėjom 
Į nakvynę mes....

Gėlės žydi, gėlės vysta, 
Keičiasi laikai....

Tik nakties daina žvaigždėta 
Tu mane lankai....

Negaliu greitai pamiršti 
Dieną nei sapne,

Kaip tavo dainelės aidas 
Džiugino mane!.... 

25-V-1940 
Baltimore, Md.

J. S.
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Galu tis

moterų 
anksčiau, nei vėliau?

— Kas tos moterys kurias tu gynei ? Ta 
apie kurią kalbėjai, taip pat tėn buvo?

— Ji buvo su savo tėvu, kunigaikščiu, išvy
kus į savo giminietės vestuves. Moteris kurią 
gyniau nuo šėlstančių puolikų turėjo jau žilus 
plaukus. Jaunesnės moterys slėpėsi savo kam
bariuose; aš tegirdėjau jų riksmą ir beveik ne
žinojau kas jos.

— Butų buvę daug protingiau jeigu butum 
ramiai miegojęs ir nenorėjęs girdėt riksmo. Jei 
tu pats prisiekei nepabėgti, tai kokią teisę tu
rėjai trukdyti kitiems bėgti?

— Aš netrukdžiau jiems bėgti. Vartai bu
vo atviri ir visi galėjo dūkti lauk. Aš tenorė
jau neleisti jiems moterų skriausti. Aš pasi
elgiau kaip liepia riterio pareiga: ginti skriau
džiamuosius, ir man niekuomet nebuvo atėjus 
mintis kad toks pasielgimas bus nuodėmė. Jei 
kiti belaisviai butų buvę mažiau gobšus, jie bu
tų galėję pabėgti prieš Herkaus Manto gryžimą.

Komtūras geroką valandėlę tylėjo ir susi
mąstęs žiurėjo į grindis. Klauzas nekantriai 
laukė. Koks bus sprendimas? Bet tardymas 
dar nebuvo

— Tu 
duktė buvo 
tą? — tęsė

silpna, . 
na pilis nuo kitos buvo atskirtos, 
mas Klauzui buvo kančia. < 
su kitais riteriais joti į apielinkes ir Holden^ 
tietis jį mielai išleisdavo. Jis netgi dalyvį 
viename pasitarime Karaliaučiuje. Bet tai b 
vo trumpi laisvės žiburėliai nuobodulio iln.J 
ir dienų vienodume, žinios 
be jokios vilties, be šviesois 
šteino pilis jau nuo praeitos 
su apsupta.

X.

baigtas.
taip pat pasakei kad kunigaikščio 
ta moteris kuri aptemdė tavo pro- 
komturas. — Tai visai sutinka su

pabėgėlio pasakojimu. Jis mano kad tu sekio
davai paskui ją, sutikdavai ją miške, ir, ben- 
rai, draugaudamas su ja pamiršai kad esi da
vęs

ke- 
ta-

O

skaistybės prižadus.
Klauzas sunkiai alsavo.
— Aš suklupau, — tarė jis, palenkdamas 

širdį žemės moteriškei. Aš ją matydavau ir 
su ja kalbėdavaus. Iš anksto susitarę niekuo
met nesimatydavom. Išvykdamas prisipažinau 
ją mylįs, bet palikau ją skaisčią kaip saulę. Aš 
priimu skirtą man apgailą už savo paklydimą, 
bet niekuomet neleisiu kad jos vardas butų že
minamas....

— Tavo širdis, rodos, dar nėra išsivadavus, 
broli Ekšteinieti.

— Aš prašau tave, skirk man apgailą kokią 
tik nori, bet apsaugok mane nuo viešojo brolių 
susirinkimo, kur man tektų atlikti nereikalinga 
išpažintis. ...

Susimąstęs Holdenštetietis braukė pirštais 
savo barzdą; tiriamai stebėjo jo aštrus žvilgs
nis jaunąjį riterį. Pagaliau jis pakilo ir padėjo 
ranką ant Klauzo peties.

— Aš tave visuomet laikiau atviru ir pa
doriu broliu; noriu ir šiądien tikėti tuo ką man 
pasakoji. Apgaila tave vėl grąžins į tikrąjį 
lią; aš ją tau vėliau paskirsiu. Melskis kad 
ve Dievas ir toliau saugotų nuo nukrypimų, 
dabar eik ramybėje.

Rankos mostas sustabdė tolimesnius Klau
zo aiškinimus. Jis išėjo palengvėjusia širdim 
į savo kambarėlį, kad malda nuramintų viduji
nį susijaudinimą.

Netrukus po to į komtūro kambarį inėjo 
senas kryžiuotis. Komtūras sutiko jį draugiš
kai ir paspaudė jo ranką.

— Na? — tarė atėjusis, — kaip baigėsi 
tardymas? Ar dalykas bus perduotas vienuo
lyno tarybai?

— Ne, Konrade. Aš vienas imu atsakomy
bę. Apkaltinamos priežasties aš nerandu. Juk 
jis galėjo neapgalvotai pasielgti, o draugų ker
štavimai visa tai smarkiai išpūtė, štai mano 
nuomonė, kurios niekas nesugriaus. Ir patys 
šventieji visaip buvo viliojami į pagundas. Klau
zas tebus nusidėjęs mintimis ir žodžiais.

Antrasis riteris pritariamai linkterėjo gal
vą.

— Aš taip pat maniau. Visuomet mylėjau 
šį jaunikaitį. Bet kiti karštakošiai iš viso to 
išpūtė didelius burbulus, rodos jį reikėtų už
mušti akmenimis arba pakarti....

— Taip, taip, seneli. Visuomet netikusiai 
baigiasi reikalas jei pavedamas spręsti daugia- 
galviui susirinkimui.

— Bet ką tu dabar darysi kaltintojui? Jį 
ištremti iš savo pilies, tai visus šiuos įtarinėji
mus paskleisi po kitas pilis. Juk jis šiuos me
lus dar labiau pagražins ir ims plepėti kad tu 
pritari Klauzo pasielgimui.

— Tebūnie; aš atsakau už visus, savo veik
smus. Butų labai bloga jei bijotum kiekvieno 
paskalo. Čia laikyti šmeižiką, tai pakęsti slap
tus kurstymus ir gandus brolių tarpe. Todėl 
pasakyk jam kad rytoj anksti paliktų pilį; aš 
siųsiu pasiuntinius į Baigą ir jis galės prie jų 
prisidėti, žiūrėk kad broliai vėl atgautų geres
nę nuomonę apie Klauzą.

Tikėdamasis tuojau galėsiąs joti į karą, 
Klauzas skaudžiai nusivylė. Pilies įgula buvo

_ - vai
Bet tai bi

— juro IS kitų pilių bli 
paguodos. Barte 
vasaros buvo pJ

NELAUKTA IMTINĖ
Blogos žinios iš svetur greitai pakreipė p 

lies'gyventojų mintis visai kiton pusėn. xa(.(J 
gų, Sambių ir Ermlandiečių sritys nuo Vėliavl 
apgulimo beveik jau buvo nurimusios, d 
tarpu plito žinios apie nelaimingas kovas vak; 
ruošė: Kristburge ir kitose srityse. KristlJ 
go Ditrichas Rodietis puldinėjo Prusus iš v 
daus. Pradžioje lyg ir nusišypsojo laimė; jj| 
peržengė didelius žemių plotus su gausingai 
būriais kariuomenės ir gryžo su dideliu grobi! 
Jam taip pat pavyko atremti vieną dideli PruJ 
puolimą. Bet jo sumanymai tautos pykti.

Vadai Divanas ir Linka susijungė su Bar 
tų ir Pogezaniečių pulkais. Netrukus ėmė plis] 
ti baisios žinios. Prūsų būriai puolė KristburgJ 
ir apsiautė. Nors riteriams pavyko atmušti 
Prusus, bet tai buvo trumpi šviesos spinduliai 
apniukusiame danguje. Vis nauji ir nauji telk 
tinęs Prūsų kariuomenės būriai vyko sustiprin
ti pilies siautėjų jiegų. Kasdien liūdnesnės ži
nios ėjo į ordino pilis. Kasdien riteriai pasiimi 
tė pagalbą Kristburgo broliams. Jie atstūmei 
puolikus. Bet Prūsų jiegos atrodė neišsemial 
mos. Jie siuntė vis naujus burius.

Netekęs Vislos pakraščių, ordinas nebetu
rėjo ryšių su Vokietija. Kryžiuočiai negalėjo 
laisvai susisiekti su riteriais. Taip praslinko 
žiema ir vasara, o ordinas vis dar nesitikėjo 
gauti paramos.

Komtūras sekė įvykius ir tardė pasiunti
nius. Būdamas toli nuo karo veiksmų, jis ne
galėjo vaizduotis kurioje dalyje reikalinga pa-l 
galba. Jis rengėsi į naują žygį. Jis nutarė su
skaidyti priešo jiegas. Suruošęs kelis mažesnius, 
karo žygius ir nerasdamas atspirties, rengėsi i 
pradėti didyjį puolimą. Iš vieno žygio riteriai 
gryžo su grobiu ir parsivedė belaisvę.

Holdenštetietis pyko kad kareiviai ją tem
pė su savim. Ką jis darys su jauna moterimi 
pilyje? Pirmiausia jis ėmė tardyti belaisvę 
apie pnešų jiegų pasiskirstymą. Mergaitė te
mokėjo Prūsiškai, o pilyje nebuvo nei vieno mo
kančio šią kalbą. Klausas labai nustebo, tarp 
grvžtančių riterių pastebėjęs moterį, ypač kad 
tai buvo Guče!

Holdenštetietis greitai pasišaukė Klauzą ir 
paskui liepė atvesti Prusaitę imtinę. Kiauzas 
turėjo būti vertėju. Jis paraudo. Komtūras 
tai pastebėjo ir paklausė ar belaisvė jam pažys
tama. Jis atsakė teigiamai ir pridūrė kad ji 
yra Symekos žmona ir kad ją matydavęs Her
kaus Manto pilyje. Tardymas ėjo greitai, pa
aiškėjo kad Manto ir Glopos būriai buvo ištrau
kę toli į vakarus ir visa šalis neturėjo apsaugos.

Klauzas dar paliko su komtūru.
— Ar tu manai kad ji mums tiesą pasa

kė? — paklausė komtūras.
— Ne, aš netikėčiau nei vienu jos žodžiu, 

i akyse spindėjo kaž kokia keista šviesa.
— Ji turėjo gi nusigąsti.
— Ji klastinga ir nepažysta baimės, kiek 

žinau; ir, be to, ji musų neapkenčia.
— Na, aš. mažai tesiremiu jos parodymam 
Ėjo ruoša didesniam žygiui; visi Vokiečiu 

lažininkai kurie buvo apgyvendinti Natanguose 
ir Ermlandijoje, atvyko šaukiami ir po keleto 
dienų gausios kariuomenės lydimas iš pilies iš
jojo maršalas. Klauzas buvo paliktas namie- 
burtais buvo lemiama kas turi joti. Laimė Ū’11 
nelėmė. Liūdnom akim jis lydėjo išjojančius- 
Klauzas ir tas senis, kurį Holdenštetietis su 
Konradu buvo apkaltinę už piktų gandų sklei' 
dimą, liko griežtoje priežiūroje. Pilyje dar 1? 
ko būrelis karių kurie pavojaus valandai ištik'-'-5 
nebūtų įstengę atremti priešo.

Nulenkęs galvą Klauzas žingsniavo po ty
čios pilies bustus. Gale koridoriaus jis paste
bėjo moterišką apdarą ir pažino Gucę.

Ji stebino jį; jos drabužiai atrodė kiek su- 
glamžyti, auksiniai plaukai buvo suvelti. 
tyt, ji nenorėjo čia rodyti savo grožį. Vis del 
to ji buvo nepaprastai žavi, jos apvalios, nuo
gos rankos keistai spindėjo karidoriaus Pra/ 
blandoje. Drąsiai žibėjo jos akys, kai ji P1*-1 
artino prie Klauzo ir sustojo.

—- Ką tu čia veiki ? — susirūpino riteris. 
Ar tavęs dar nenuvarė pas moteris, kurios at
lieka ruošos darbus? (Bus daugiau)

Jos

as

/
I

/
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$VEI KATOS
i jiEšKANTIEMS
LqTARKIT su GYDYTOJU 

|K, į įgijo patyrimo gydyme 
L.Jūiį 5 didelžse ugoni- 
į -'e S- Valstijose. Kreipkitės 
Lrie

pB. A. R. SCHERZ
į 8819 Lorain Avenue

Cleveland, Ohio

I Valandos: kasdien 2 iki 4 pp. 
: išskyrus ketvirtadienius
: Vakarais nuo 7 iki 8 vai.

‘The Boys from
Syracuse”

z-"

Ši smagi, juokinga ir puiki ko
medija prątęsiama dar vienai savai
tei laiko Hippodrome Theatre, pra
dedant Rugpjūčio 17 d.

Ta filmą paremta ant Shakes- 
pearo “The Comedy of Errors”.

Dalykas eina apie painiavas iš
kilusias dęl dviejų dvynų ir jų ne- 
dvynų žmonip Tas veikalas turėjo 
puikias pasekmes New Yorkp teat
ruose, iki pagaliau tapo Dagamintas 
Į filmą ir rodomas plačioje Ame
rikoje.

Veikale dalyvauja Allan Jones, 
Martha Raye, Joe Penner, Rosema
ry Lane. Irene Hervey, Alan Mow
bray, Charles Butterworth, Eric 
Blore ir Samuel Hinds. Veikale iš
eina keletas įdomių dainų.

• CUYAHOGA apskrities in
dustrijose darbai eina tiek ge
riau kad Liepos mėnesj darbi
ninkams industrijose algomis 
išmokėta $900,000 daugiau ly
ginant su 1939 Liepos mėne
siu. Viso per mėnesį šymet 
išmokėta $4,300,000.

Musų Viešpaties Ant
ras Sugryžimas ir 
Pasaulio Pabaiga

K. STONIS HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios Bowling Alleys

NAMAI PARDAVI
MUI

Dabartiniu laiku Lietuvių 
Bankas numąžino kainas par
duodamų namų. Yra gera pro
ga įr Lietuviams įsigyti namą 
kad ir su mažu įmokė j imu.

Dabąr yra tinkamas laikas 
pirktis sau namus. Norėda
mi apie tai platesnių žinių 
kreipkitės į šią įstaigą.

Darome dideles ir mažas ant 
namų paskolas ; 
patvarkymų.

Depozitai čia 
surance Corp. 1 

iki $5,000.

Matt: 23:10

šv.

Smulkios Žinios

pagal vėliausių

po Federal In- 
kiekviena kny

gutė
Schweizer, Prop.John

5325-27 
Prie E.

JEST a u r a n t
Importuota Degtine

ms Lietuviškas Skilandis 
pietums laike švenčių

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

SUPERIOR AVENUE
55 th St. (14)

ENdicott 8908

TH E MAY CO 1

The Lithuanian Savings 
and Loan Association 

6712 Superior Ave.

Palyginkit sutaupymus kokie yra musų

RUGPJŪČIO MĖN. BALTINIŲ

IŠPARDAVIME i

Mieros 81x99, 72x99 ir 63x99. Specialiai

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintojas

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

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

Kreipkitės:

14602 THAMES AVE.
Telef: MUlberry 0744

Brangus prieteliai. Mes 
Rašto tyrinėtojai randam Bib
lijoje parašyta kad musų gar
bingas Karalius Viešpats su- 
gryžta antrą kartą ant žemės 
nematomoje galybėje. Darbai 
Apaštalų 1 p. 10-11 e.

Dievo žodis Biblija parodo 
kad Dievas turės savo Karalių 
ant Jo sosto ir Jo karalystė 
prisiartina, todėl Dievas nu
sprendė ir pareiškė kad turės 
ateiti pasauliui toks suspaudi
mas kokio dar nebuvo žinoma, 
nes tokio nėra buvę (Pranašas 
Dangelas (12 per.) 
vargų laike vardiška krikščio
nija turės būti sunaikintas, ir 
Kristus Jėzus, teisybės Kara
lius, pilnai užims valdyti ir pa
laimins visus žmones ant že
mės, ir kad jisai ateis antrą 
sykį karaliauti, šv. Raštas liu
dija kaip ateis didysis Kara
lius jis prašalins žemiškas ne
teisybės karalystes ir įkurs 
teisingą valdžią — taip sako 
Viešpats per pranašą Danielių 
2 per. 44 e. Dienose šių kara
lysčių Dievas iš dangaus pa
kels karalystę niekad nesugai
šinamą ir Jo karalystė neteks 
jokiems žmonėms: visos šioS 
karalystės sutrupės ir. bus su
naikintos, o liks viena karali
ja Dievo ant žemės.

Matot, brangus prieteliai: 
nuo 1914 metų gaišinama vi
sos karalystės, o Viešpaties 
musų karalystė pasiliks amži
nai. Todėl matom kad šis tei
singas karalius turi pribūti ir 
sugaišinti šias karalystes, ir 
Jėzus Kristus bus karalius ant 
viso pasaulio.
Skelbia W. F. S. K. 1150 E. 76 
st., Cleveland, O. (Skelbimas)

ir tame

SLA. 198 KP. PIKNIKAS
SLA.

Rusais (ne bolševikais Rusais) 
rengia 
pikniką, 
18, nuo 1 vai. po pietų, 
moję vietoje, 401 E. State Rd. 
Barberton, O. Tikimasi su
laukti skaitlingos publikos.

Tie Rusai su kuriais SLA. 
kuopa rengia bendrai pikniką 
yra ne išgamos komunistai, bet 
geri žmonės, turi nuosavus na
mus, dirlSa darbus ir gerai už
silaikantį. Teko patirti kad 
jie daugumoje paeina nuo Vil
niaus ir Minsko, yra surusėję 
Lietuviai ir Baltgudžiai.

Juos kaip ir mus smaugė 
Rusų caras, o dabar jų brolius 
ir seseris smaugia gengsteriai 
komunistai su Stalinu prieša
kyje. Ir mes Lietuviai turim 
tų išgamų komunistų, ar gali
ma visus Lietuvius vadinti ko
munistais? Taip ir Rusams 
kurie nepripažysta kęmunizmo 
ir yra geri savo tautos žmo
nės negalima jiems primesti 
komunizmo, šis piknikas rem
tinas, ir mes Lietuviai drąsiai 
galime piknike dalyvauti.

Akrono priemiestyje Woos
ter, Petras Tamolonis, 26 m., 
su kitais dviem svetimtaučiais 
tapo nuteistas nuo 2 iki 20 
metų kalėjiman. Jie apkaltin
ti deginime namų. Tamolonis 
gyvena Orville, O.

K. Baųblis su žmona ir žmo
nos sesere M. Mačerauskiene 
ir Alekas Limpickas lankėsi 
Clevelande, apžiurėjo Lietuvių 
Kulturinj Darželį, atlankė 
nierių K. Stonį ir kitus.

Antano Palionio sūnūs 
tanas liuosnoriai pasidavė 
dės Šamo karo laivyno tarny
bon. Dabar jis dar buna So. 
Carolina valstijoje. Tėvai da- 

j vė jam sutikimą į kariuomenę 
stoti. Jis yra pavyzdingas vai
kinas, gerai užsilaikantis, gra
žiai kalba Lietuviškai. Tikime 
bus geru kareiviu.

198 kuopa kartu su

paskutinį šią vasarą 
šį sekmadieni, Rugp. 

žino-

Buvus Akronietė, Veronika j 
Balsienė, ilgametė Dirvos skai- 1 
tytoja, gyvenanti Chicagoje, : 
atsilankė Akronan pas savo 
brolio dukterį A. Kubilius ir 
A. Bartkus, atlankė savo se
nus draugus ir savo brolį, An
taną Bartkų, gyvenantį Cleve
lande, ten apžiurėjo Lietuvių 
Kulturinį Darželį ir kitas Įdo
mybes. Trumpai čia paviešė
jus, iškeliavo atgal į Chicagą.

Liepos 31 d. geležinkelio ka
tastrofoje prie Cuyahoga Falls 
tarp žuvusių 43 asmenų buvo 
ir vienas sulenkėjęs Lietuvis, 
Antanas Bogdanskis. Jo moti
na senai gyvena Akrone, tė
vas mirė prieš 10 metų.’ Ve- j

lionis buvo gavęs darbą Cleve- 
lande, ten dirbo. Akronan va
žiavo atlankyti savo motiną. 
Jisai ir jo tėvai paeina iš Lie
tuvos Siesikų par., Ukmergės 
apsk. Kalnas.

H. WHITEMAN
RAKTŲ DIRBĖJAS

Padaromi visoki raktai. 
Pakeičiam kombinacijas. 

Aštrinimas įrankių ir kt. 
patarnavimas. (33)

224 High St. Room 207
MAin 9385.

Viršuje, elevatorium

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

■

I
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THE FINEST VACATION RESORT ON THE
GREAT LAKES. • Seven miles of superb, sandy 
beach. • One thousand 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 to Reach, via U. S. Route 6, Ohio 2, midway 
beiweeh Cleveland and Toledo. Rail or bus io 
Sandusky. Steamers from Detroit and Cleveland.

OPEN June 8 to September 3 
Ask for folaer.

CEDAR POJNT-ON-LAKE ERIE
SANDUSKY, OHIO

biz-

An-
Dė-

■

LUCAS BEVERAGE CO
1682 East 55th Street ENdicott 2540

“Lietuviai Savininkai”
Piknikams, baliams, vestuvėms ir pokiliams saldžių gė
rimų reikalaudami kreipkitės Į savo Lietuvį išdirbėją vi
sokio Papso, Ginger Ale ir Kola gėrimų. (33)

Švelnios, tvirtos paklodės, išaustos po > 10
144 siulus coliui (keturiais siūlais dau- V I M 
giau negu kitos paklodės už tą kainą). ■ ■ | U 
Apsiūtos stipriais kraštais ir šiaip vi
sos gero apdirbimo ir patogios. Iš
baltintos kaip sniegas, išskalbtos ir su- ■ 
dėtos į dėžutes... .gatavos naudoji
mui. Po

4

Ekstra Didelės 81x108 arba 72x108 po 1.34

IMPILĄI: mieros 45x36 ir 42x36, po ... 
mieros 45x38'/2 ąrba 42x38'/z, po

29c
34c

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Atlieka visą namų aptaisy- 
mo ir apgražinimo darbą 

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

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

VALGOMŲ DAIKTŲ 
PARDUOTUVE 
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. (33)

Telef: FL. 5627.

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

DELLA C JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) j| 

Vežimai ligoniams pervežimui Į hgonbučius. g
Kambariai pašarvojimui leidžiama nauotis nemokamai. u 

LITHUANIAN FUNERAL HOME į 
J( 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 Į}

biz- 
val- 
kitą

AĮ \r krenkiuoji karą?

Pašto ir Telefono Užsakymai — šaukit CH. 30Q0
(su pašto užsakymais pridėkit 3% Ohio Sales Tax)

★ ★
CHĘNILE MAUDYNĖS “STEVENS” SPĄUS-

REIKMENYS DINTl AUDINIAI

£.00 setas šmotas

Šis setas turi pūkuotą mau
dynės mat ir pritaikytą sė
dynės uždangalą. Pasirinki
mas iš daugelio spalvų—ne- 
šuntamos. Specialiai nupi
gintą. '

Populiariai 52x52 colių audi
niai įvairiausių spalvų pasi
rinkimui, nešuntamos. Tin
ka namų dekoravimo tiks- 
lapis ir šiaip reikalams. La
bai special.

★ ★
HOPE” BALTINTAS “CANNON” TURKISH

MUSLINAS RANKŠLUOSČIAI

10 yardų 89c 0 už -j .00

Populiarės rūšies, visai iš
baltintas muslinas daugeliui 
naminių reikalų. 36 colių 
pločio, stiprus, geras audi
mas. Vienam pirkėjui duo
sim tik 20 yardų.

Minkšti, gerai sugeria šla
pumą rankšluosčiai, patogių 
ir praktiškų didumų. Pasi
rinkimas gana gausus. La
bai specialiai žema kaina.

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

KARGER’S BAKERY
9022 Superiqr Avę.

ADDISON-SUPERIOR
DRESS SHOPPE

1302 Addison Road
Moterims Chiffon kojinės, reg. 

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

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

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

i

THE MAY CO. — IJNENS AND I)CMECTICS — ‘Has AUKŠTAS

i«

APDRAUDOS REIKALE |
Mes es<wi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

P. P. MULIOLIS J
Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Ęstate E

ir Apdraudos Agentūra =
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =
llliliiiiiiiillllllillilllllllllllillllllllllll!llllillllHilIHillillllUilllillllliniiilHllllllb7

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

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

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

Telefonas ENd. 8533

Vąįstiųė atdarą 7 dienas savaitėje.

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 llc-Groving 
SPECIAL — DVI TIRES — 

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

6305 Superior Ave.

Nauja Valgykla

SUPREME 
RESTAURANT
6930 Superior Ave.

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

A

X
T
j
5*

EVA’S 44.
XDRY CLEANING

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
šutai som.

Paimam iš namų ir pristatomu, 
į 
.j.
♦J.
i

gatavus atgal.

EVA PETRAITIS
6702 Superior Ave.

Telefonas: HEnderson 1919

A

Yra Jau ir Vandens šlldytojai Kurie Patys 
Pradeda Veikti -- Tai Moderniškas Auto-

matiškas Vandens šildytojas
Pakankamai karšto vandens—valymui, maudynei, 
indams—gali sutaupyt jums valandas laiko ir tūks
tančius žingsnių kas savaitę. Jus galit turėt tą pa
togumą ir taupyti pinigus ir laiką, su modernišku 
automatišku gasiniu vandens šildytoju.
Gasinis automatiškas šildytojas pats įsidega. Ther- 
mostatiški kontrolini, įtaisyti šildytojuje, atsuka 

gasą kada jo reikia, ir užsuka ka
da nereikia. Taigi, pats užsisukan
tis, taipgi. Kuras nesiaikvoja—jus 
sutaupysit įsitaisę naują šildytoją 
tiek kad jums apsimokės už jį, iš
metus senąjį, ir turėsit geresnį pa
togumą ir parankumą.
Su gasiniu automatišku šildytoji! 
jūsų šeima turės karšto vandens 
kiek tik reikia, kada reikia, ir tem- 
paratu.roje pokia patinka. Jus tu
rit teisę prie šio patogumo. Pasi- 
tarkit su savo plumberiu arba gas 
kompanija ir patirsit kaip lengvai 
galit turėti šį geresnį vandens šil
dymo metodą.
Būtinai žiūrėkit kad but 4ikrai au
tomatiškas, su automatišku įrengi
mu, arba “thermostat” įtaisytu j 
patį tanką.

OHIO GAS COMPANY

M, O 4 dideliems
* darbams

Virimui ® 
šaldytuvui

Vandens Šildymui
• Namo šildymui
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KOKIO AMŽIAUS 
REGISTRUOSE

MIRIMAI I EKSTRA!

Youth’s Forum
LITHUANIAN LITERARY

TRENDS

6820 SUPERIOR AVE- CLEVELAmTd

CRl BBLER/SSC R I B B
C R A P S By Jay Dee

Ateivių svetimšalių registrą-į 
ei ja prasidės Rugp. 27 ir baig
sis Gruodžio 26.

Registrovimosi amžius 'bus 
nuo 14 metų. Jaunesni per 14 
metų nebus verčiami regis
truotis. Bet reikia žinoti kad 
visi Amerikoje gimę vaikai iš 
nepiliecių tėvų skaitosi pilie
čiais. Jiems registruotis ne
reikia.

Svarbu žinoti ir tas kad už 
jus niekas kitas negalės užsi
registruoti, kiekvienas turėsit 
registruotis už save. Neduo
kit niekam pinigų jeigu atsi
rastų koks sukčius kuris žadė
tų jus užregistruoti arba sa
kytų išgelbėsiąs nuo registra
cijos.

JUOZAS VAICEKAUSKAS
Juozas X aicekauskas, o3 m. 

amžiaus, nuo 7607 Star Ave., 
mirė Rugp. 14. Pašarvotas 
Della Jakubs laidotuvių na
muose. Bus laidojamas šešta
dienį, pamaldos šv. Jurgio baž
nyčioje 9:45 v. ryte.

Liko žmona, Jieva, du su- 
nai, Jonas ir Juozas, ir duktė, 
Angelia.

SKERDYKLOS 50 MI
LIJONŲ BIZNIS

Clevelande yra gyvulių sker
dyklos kurios aprūpina mėsa 
Clevelandą, bet apie jas mažai 
kas kalba.

Skerdyklos randasi ant W. 
65th ir Clark avė. Ten suve
dama kiaulės, veršiai, jaučiai, Į 
avys ir kiti gyvūnai iš Kali-Į 
fornijos, Oklahomos, Kanados, i 
Teksas ir kitus, šių skerdyklų i 
apivarta metuose siekia 50 mi-' 
Ii jonų dolarių.

Skukas Išlaikė Advo
kato Kvotimus

Petras P. Skukas šį pavasa
rį baigė advokato mokslų. Ke
lios savaitės atgal laikė kvoti
mus Columbus, Ohio, šiomis 
dienomis paskelbiama kvotimų 
pasekmės. Tarp 7.3 advokatų 
išlaikiusių Ohio Bar kvotimus 
yra ir Petras Skukas. .Jis pa
keitė savo vardų į Skule. Jis 
turi vietų prie East Ohio Gas 
Company.

Svarbus Clevelando tautinės 
srovės veikėjų susirinkimas bus 
laikomas penktadienio vakare, 
Rugp.-Aug. 16, nuo 8:00 vai. 
Lietuvių salėje, viršuje, užpa
kaliniame kambaryje.

Bus aptarta Vidurinės Sro
vės Seimo klausimas, delega
tų siuntimas, Lietuvos gelbė
jimo reikalai ir Amerikos Lie
tuvių tautinė akcija šioje ša
lyje.

A. L. T. Tarybos Skyrius
P. J. Zuris, pirm.
K. S. Karpius, sekr.

Characteristics of Early 
Lithuanian Literature

(Continued from Last Issue)

the

APSIDAIRYKIT -
SAVO LABUI

• OHIO valstijoje, ir Cleve
lande, daugiau ir daugiau fir
mų gauna valdiškus Karo De
partamento užsakymus. Tose 
išdirbystėse darbai tuoj paky
la.

• OHIO valstijoje iš federa
tes valdžios gauta ir dar lau
kiama užsakymų įvairiu šalies 
gynimui reikmenų. Užsaky
mai iki šiol jau siekia 36 mili
jonų dolarių sumų.

Milijoniniai Nuostoliai 
del ‘Moonšaino’

Federalė valdžia turi milijo
nus dolarių nuostolių metuose 
Clevelande. Mat, čia dar vis 
gausiai verdama naminė deg
tinė arba “moonšainas”. Dau
gelis jį perka, naudoja, vietoj 
aptaksuotos degtinės, ir del to 
valdžia paneša apie $200,000 
nuostolių mėnesiui taksais.

VAIZBOS BUTO 10 
METU SUKAKTU

VIŲ PIKNIKAS
Apie 20 visokių dovanų bus 

galima gauti atsilankius Lie
tuvių Vaizbos Buto 10 metų 
sukaktuvių minėjimo piknike, 
sekmadienį, Rugp.-Aug. 25 d., 
Camp by-Heck, Ališausko far- 
moje. Ta vieta visiems gerai 

| žinoma, gera, su daug medžių 
ir geru pavėsiu.

Dovanas paskyrė pats Vaiz
bos Butas ir nekurie biznieriai 
nariai.

lneiga į piknikų tik 10c, vai
kams dykai. Nuvažiavimas: 
Lake Shore Blvd, iki Lloyd rd. 
ir sukti į Grant Blvd.

Pagelbėjimui sumažinti gy
vačių žuvimų, ir kentėjimus 
paeinančius nuo trafiko nelai
mių Policijos Departmentas 
prašo kiekviena atsiminti pir
mutinę saugumo taisyklę. Su
stokit prie šaligatvio ir apsi- 
dairykit pirm negu eisit sker
sai gatvę. Negailėkit laiko 
palaukti iki bus saugu eiti per 
gatvę — tik mažas atsargu
mas išgelbės juo nuo nelaimės 
ir kentėjimų.

Public Relations Bureau, 
Cleveland Police Dept.

Del Ateivių Registra
cijos

Valdžios agentai Clevelande 
aiškina kad svetimšalių regis
tracija, kuri prasidės Rūgin
čio 27 d., bus pravesta drau
giška dvasia ir tikslu apsau
goti ne-piliečius, ne juos per
sekioti.

POETS USING MOTIFS
TAKEN FROM FOLKLORE
The Lithuanian writer Bishop An

thony Baranauskas, after reading 
Adam Mickevičius’ Ponas Tadas, be
came determined to write a Lith
uanian poem in which the picturi- 
zation of nature would equal that 
in Ponas Tadas. Thus was born 
Baranauskas’ poem Anykščių Šile- 
'is which, with its grace, its dyna
mic portrayal of natural life, and 
■ts beautiful verse form raised Bara
nauskas to the front rank of Lith- 
<anian poets. His work received 
he attention of people abroad such 

is Geitler and Weber, who had 
published Anykščių Šilelis.

Anykščių šilelis glorifies the beau
ty of nature, portrays the pantheis
tic Lithuanian soul, and reveals the 
Lithuanian’s love for nature . . . 
here too the worship of the past is 
expressed and so too, is the wrong 
done the Lithuanian nation by Rus
sian oppression. Other than Any
kščių šilelis, Baranauskas wrote a 
considerable number of short poems 
which resemble, in form, the peas
ant folk-songs and which are wide
ly sung as such.

Baranauskas was also one of the 
first philologists who had not only 
been interested in, but who had al
so studied the Lithuanian language, 
its dialects, and who had correspond
ed with such eminent European lin
guists as Professor Kuršaitis, J. 
Baudauin de Courtenay, and others.

Romanticism, having awakened a 
love for the peasant song, directed 
the Lithuanian poets to the road 
to this type of poetry. One of the 
poets whose work must be remem
bered and closely resembled that of 
the peasant bards was the Rev. 
Anthony Vienužis (Vienožinskis). 
His songs are outstanding for their 
deep lyricism, their sincerity of 
feeling, and their simple melodious
ness. He, like Strazdelis or Bara
nauskas, was popular with the peas
ant class, loved by every Lithua
nian, and sung widely.

ATSARGIAU SU 
VAIKAIS

Dviračių nelaimės daugėja. 
Vaikai mokinami ir raginami 
važinėti saugiai, bet lengvai 
ta užmiršta, ir nepamano apie 
pavojų kuomet užimti savo 
žaislais.

šiuomi raginame motoristus 
būti atsargiais ir lėčiau važi
nėt kur gatvėse vaikai žaidžia. 
Užmušti vaikų arba sužeisti 
gali būti jums apgailės siel- 
grauža visam amžiui.

Public Relations Bureau 
Cleveland Police Dept.

VĖL KARŠTA
Tie kurie žiemą bedavojat1 

kad buna šalta, dabar atsigėrė- Į 
kit karštu oru. Po poros die
nų atvėsimo, oras vėl įkaito ir 
laikosi be lietaus.

LATVIJOS KONSULATAS 
LIKVIDUOTAS

Clevelande veikė Latvijos; 
garbės konsulatas, Adv. Mal- j 
vern Schultz buvo garbės kon- j 
sulas Ohio ir Michigan valsti
jai. Visus dokumentus konsu
las persiuntė Sovietų ambasa
dai Washingtone.

• IŠGELBĖJIMUI nuo smu
kimo nejudamo turto kainų 
Euclid avenue srityje, nekurie 
biznio vadai siūlo kad tarp 
Chester ir Euclid avės, nuo 21 
iki 40-tos gatvės, butų įreng
ta parkas, 65 akrų didumo. 
Dabar ta miesto dalis sensta 
ir iš jos geresni gyventojai iš
sikelia į kitas miesto dalis.

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU
Kurie Lietuviai nežino savo 

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

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

SVEČIAVIMAISI
Pittsburghe, Lietuvių Kam- 

jbario Fondo piknike lankėsi 
! Clevelandiečiai Verbylai, Jasu
laičiai, Salasevieiai, Karpiai, 
Juozas Prokopas ir Jonas Pet- 

I rauskas. Prokopas dalyvavo 
, sporto žaidimuose. (Apie tai 
ir apie kitus įvykius Pitts- 

I burghe del kurių Clevelandie- 
■ Čiai ten važiavo paminėta ant 
12-ro ir 3-čio pusi.)

Iš Detroito, atsilankė Dir
vos redakcijoje geras Dirvos 
rėmėjas Viktoras Petri ks su 
žmona. Jie gryžo iš Niagara 
Falls. V, Petriks yra savinin
kas dviejų filmų teatrų Det
roite. Jiems labai patiko Lie
tuvių Darželis.

Magdė Zdanienė su dukteria 
Alice išvyksta į Daytoną pasi
svečiuoti pas gimines Žilins
kus ir Paulauskus.

Pranas Samuolis su žmona 
išvažiavo pas savo dukterį ir 
žentą Lieut. Dr. J. J. Kams 
(Kamesį), Fort Knox, Ky., po
rai savaičių laiko.

Ivanauskų šeima buvo išva
žiavus į Michigan valstiją pas 
gimines ir pažystamus, aplan
kė ir farmerius Jonų ir Marę 
Stanulius. Kelionę turėjo ge
rą.

Pas Katrę Garkauskienę lan
kėsi K. šlapkauskas iš Water
bury, Conn., p. Rakauskienė ir 
Alena Genytė, abi iš Scranton. 
Jiems iškeliavus, p. Garkaus- 
kienė sulaukė daugiau svečių: 
iš Waterburio atvyko Antanas 
Kateiva ir Valerija Jakštaitė. 
Svečiai apžiurėjo ir džiaugiasi 
Lietuvių Darželiu. )

Pas N. A. Wilkeli viešėjo jo 
sesuo iš New Jersey. Su ja į 
New Yorką ir N. J. pasisve
čiuoti išvyko p. Aldona Wilke- 
lienė.

• VANDALAI, paclykę vai
kai, išdaužė dviejų miesto mo
kyklų 74 langus. Policija ima
si nusižengėlius sekti.

• NUSIŽUDĖ. Nuo Harvard 
Denison tilto nušoko ir užsi
mušė Marie Steel, 36 m., pa
likdama raštelį kad ji perdaug 
kentėjo, dabar jai bus geriau 
ir jos sūnūs galės įsigyti au
tomobilį, kurį ji jam prižadė
jo. Ji paliko sunui savo gy
vasties apdraudos pinigus.

• 7 SUDEGĖ. Columbus, O. 
Vienuose namuose kilus gais
rui sudegė 7 asmenys. Už tai 
kaltinama moteris, kuri sako 
įširdus metė į grindis lempą 
su karosinu laike barnio.

• Iš CLEVELANDO srities 
išvažiavo į Wisconsin valstiją 
manevrams 1,300 valstijinės 
kariuomenės vyrų, trijų savai
čių laikui.

Iš Ohio tokių kareivių su
važiavo apie 10,000.

• ANT Pennsylvania gale- 
žinkelio bėgių ties Court Hou
se rastas traukinio suvažinėto 
žmogaus lavonas, su traukinio 
ratų nukirsta ranka.

PYTHIAS 
CAFE

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelė 
savininkai.

Literature in Combat with 
Russian Oppression

The early Lithuanian writers were 
but lovers, of the Lithuanian lan
guage itself and they used it for 
their literature, and to revive the 
Lithuanian spirit; but they did not 
attempt to fight for the nation’s 
freedom and independencce against 
the Russian oppression. In 1864, 
after the unsuccessful Lithuanian- 
Polish revolt, the Russians forbade 
Lithuanians to print books using 
Latin letters and introduced Rus
sian characters. They began to 
colonize the estates of the Polish 
and Lithuanian noblemen with Rus
sian peasants and colonists. They 
banned Lithuanian private schools 
. . . those schools which had been 
organized as early as the days of 
Valančius’ Lithuanian prohibition so
cieties. Oppression, terror, and the 
partner violence held sway in Lith
uania. But these political methods 
resulted in a Lithuanian reaction. 
As serfdom became extinct, the 
peasant children found it possible 
to study and to reach for culture. 
Intelligent Lithuanians began to 
rise out of the peasant class and 
they courageously entered the fight 
against Russian oppression, armed 
with the spoken and written word, 
the newspapers and the literature.

Thus the part played by litera
ture in the struggle against foreign 
culture and domination was great. 
Since it was forbidden to print news
papers in Russian-occupied Lith
uania, Tilsit, in East Prussia, be-

came the center for the press, 
literature, and the culture.

The greatest national movement 
and the romantic tendency in litera
ture were instigated by the news
paper “Aušra” (The Dawn), which 
was founded by Dr. J. Basanavičius 
between 1883 and 1886. Basana
vičius was unable to live in Russia 
for political reasons so he had to 
live in Czechoslovakia and elsewhere 
throughout Western Europe; he had 
become acquainted with nationa 
movements and made up his mine 
to use the press in order to revive 
the consciousness of Lithuanians 
to their past, their language, and 
to revive their love of an indepen
dent Lithuanian culture. Thus it 
was that his “Aušra”, spreading 
historical romanticism, awakened 
the creative powers of the Lith
uanian nation and. directed them 
in the struggle against the Russian 
book and the Russian culture . . • 
and thus, Basanavičius (1851—1927) 
during his comparatively long life
time,’created a wide furrow in Lith- 
uanian ethnological, ethnographical, 
historical, and scientifically schol
arly fields. Moreover, at the same 
time, he incited Lithuanian writers 
io create their own literature. Ba
sanavičius’ deeply comprehensive, 
idealistically strong personality had 
created an entire epoch of Lithua
nian national rebirth and acquired 
for him the appellation of “patriach 
of the nation”.

“Aušra” had assembled many pub
lic workers about her . . . Dr. J. 
šliupas. Miksas, M. Jankus, Vište
lis Višteliauskas, Miglovara, the 
Rev. S. Gimžauskas, Dagilis, and 
others. The poetry published in 
“Aušra” was romantically patriotic; 
its subject matter stressed the im
portance of the idealization of the 
past, the love for the Lithuanian 
language, and the revival of Lith
uanian customs and traditions.

With the closing of “Aušra”, 
“šviesa” (The Light), a newspaper 
with a national democratic policy, 
came into existence; but it was 
“Varpas” (The Bell), however, act
ed as the antipole of romanticism 
and the representative of positivis
tic, realistic tendencies, brought 
about the greatest new movement. 
The organizer and editor of “Var
pas”, Vincas Kudirka (1858—1899), 
was well acquainted with the posi
tivistic philosophy of A. Comte, 
and with the socialistic, positivis
tic, realistic currents of his time. 
He incited the nation to unity, work, 
practical activity, the trades, com
merce, and. he. craved for the politi
cal and economical, as well as the 
social and cultural independence of 
Lithuania.

Dr. Vincas Kudirka was the au
thor of the Lithuanian national 
hymn, the instigator of unity, and 
a pioneer in the development of 
the nation’s greatness. He was 
also obstinate in his fight against 
the Russian government for Lith
uania’s culture and her freedom. 
A small town doctor residing near 
the Prussian border, he wrote ar
ticles, bitter satires, and verses 
directed against the Russian offi
cials’ bureaucracy, idiocy, and bru
tality and against corrupt, foreign 
culture ... all in spite of the 
fact that he was seriously ill with 
tuberculosis and in constant danger 
of being taken by the Russian 
gendarmes. Even as he died, the 
weapon he used in his fight for 
the Lithuanian nation’s independent 
future and political-economical wel
fare his pen, was still clenched in 
his hand. His realistic, positivistic 
nationalistic agitation brought to
gether a large group of rising Lith
uanian intellectuals . . . Višinskis, 
Petkevičiutė-Bitė, Žemaitė, and a 
great many others.

(To be continued)

»»■■■■■■■•■•■■■■

LATELY returned from his fresh 
man year at Washburn University, 
Stanley Adomaitis, scholars up grj 
boy, recently experienced a mildly 
medicated shock when in the midst 
of a concentrated romantic dat 
Anna Scultz, Stan suddenly dis
covered that the aPP1*ca^°rnSa^ther 
fection were intended foi anotnei pTnee Charming. “Tu™ ™> .‘'“’’.'į 
huh?” snarls Stan; then suiMenly 
changing the subject, 
“I think I’ll try Reserve this tall.

•

WHEN logic and classical fun
damentals are discarded, the fol
lowing Pome, “Personally Ill lake 
a Shower” penned by Stanley Cur
tiss and submitted for the benefit 
of your snickers, becomes quite 
okay-ish:
“Slowly, slowly, runs the water, 

Even slower than it oughter.
As you wait the minutes passes, 

Water flows just like molasses.

When you’ve filled it to the rim,
This, my dear, ‘swhere you come 

When" into the tub you’ve rolled
‘Tis then you find the water cold. 

Now you have to scrub and scurry, 
Thru the washing motions hurry. 

Chase the soap around the bottom
When you catch it shout, ‘ I ve 

gottem.”

When you let the water run
Down the drain your bath is done. 

After that there’s just one thing;
Washing out that dirty ring.”

•

TYPICALLY conforming with the 
modern Nazi technique, Dan Cupid, 
as evidenced by his telltale finger
prints in the daily Marriage License 
Applications Column, blitzkreigs in
to action — perhaps under the 
stimulus of the impending Draft 
nian American playmates scheduled 
to “take the rap” early this fall, 
“take the rap” early this fall. 
They are: Alex Jonila, Stanley To
der ick, Albert Sam san, and the 
duo of Victor Tulauskas and Julia 
Skarnulis. Hoch! Until death, their 
hair does part, may their union be 
pacific. Sounds like too many mo
vies.

“A BIRD 
two in the 
Ben Franklin’s 
manac, implies an emphasis on the 
value of living for the present 
moment. This cotnmon philosophy 
was believed to have originated in 
Greece during the Hellenistic age. 
Known as Epicureanism, it empha
sized natural laws and denied the 
existence of spiritual causes.

The Epicureans believed in right 
living, but since they denied the 
future life and judged actions by 

rtheir results, corporal results, its 
original purity was easily lost. 
Since they were void of hope, they 
established their well known mot
to, “Eat, 
tomorrow 
so were 
tirelessly 
endeavors 
taste precisely correct for 
mum pleasure.

in the hand is worth 
bush,” a quotation of 

“Poor Richard Al-

drink, and be merry, for 
ye die.” Epicureans al-ye die.” x....... ..............
known to have worked 
over their food in their 
to have the flavor or the 

maxi-

■

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva” 
lankys jus ištisą pusmetį.

VISU VASARIŠKU REIKMENŲ
<•- C-

Išpardavimas

ARTRITIS
Aš galiu visiškai išgydyti jūsų 
ARTRITIS, Reumatizmų ir pras
tų cirkuliacijų nauju metodu. Gy
dau ir kitas ligas. (38)

GRETA BUTTERFASS
HEALTH SERVICE

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

Tel. HEnderson 4224

VYRIŠKOS maudymosi Kelnaitės ..................... 89c.
PIRMIAU BUVO PO $1.45

VYRAMS Sport Marškiniai ......................... 79c
VISOKIOSE SPALVOSE — 2 Už $1.50

VYRAMS Skalbiamos Kelnės ..................... 1 59
REGU LI ARĖ VERTĖ $2.45 2 už $3.00

VYRAMS 35c trumpos 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 ....... ............... . onc

VERTOS IKI $1.95

Vyriškos Vasarinės Kepuraitės ......................... 19C
Vaikams šilkinės Base Bali Kepuraitės ............ 14c
Vaikučiams Žaidimui Siutukai ........................... 39c
Vaikams $1.00 Sport Marškiniai ....................  69C

U)\7 I\ A T Eagle Stamps su kožnu pirkiniu 
L7 I I\A1 už 10 centų ir aukščiau

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Avenue

OLYMPIC Reu'J 
in pittsburg] 

PITTSBURGH, PA. _ , | 
Lithuanian Olympic athleSI 
26 strong and headed b\ p' I 
vardis, Lithuanian consul '<1 
T. Zuris, Municipal Co’urM 
both of Chicago, staged 1 
moth athletic program at th I 
uanian Country Club, Simi I 
further plans for establish^! 
a Lithuanian Room in the C tM 
of Learning. a’-l

The Pittsburgh greeting P1 
tee was headed bv p7i„. ■ 
Schultz and a bevy of 'J11 
Lithuanian extraction. 1 
the really “big” day on the 
with the events somethin- i v 1

3:30—Basketball game į J 
the American-Lithuanian ml 
Athletes and the Duquesne fl 
holders of the National I’rhil 
title, the game going to buml 
4:30—100-yard dash, senii-fl 
5:00—Javelin throw; 5:30—11 
throw; 6:00—100-yard dash fl 
6:30—BiTxing bouts between ral 
Olympic Club members and! 
standing Pittsburgh Lithuanian] 
7:00—Shot put and high jump! 
Shot putting exhibition, discus 
javelin throwing and high j 
ing by Florans Blasch, one of A 
ca’s leading woman athletes 
Pete Bennett, newly elected atJ 
director of the Pittsburgh Atl 
Ass’n.; 8:00—Tug of war; 8 
Novelty events.

Visits Cleveland
Miss Rosemary Kweder is si 

ing two weeks enjoying Clevell 
hospitality. Miss Kweder is] 
siding at the home of her 
friend, Miss Bertha Kweder, 
having the same name is stil 
relative of the visitor. Rosel 
hails from that land of su 
athletes, DuBois, Pa.

TO BE MARR1EI
Lithuanians being active in a 

civic affair are not losing grl 
in their fight for marriage lice) 
Of the many who are about to I 
the march to the altar we I 
a few well-known couples indui]

Miss Ann Kuncyt.es, daughte 
Mr. and Mrs. Frank Kuncytės 
Mr. Henry Ciesicki. They wil 
married on August 24t’n at 10 i 
StS. George’s Church.

Miss Albina Misevich will becl 
the bride of Mr. Edward Ari 
manager of one of Portage 1 
Markets and President of (he I 
perior Ave. Business Men’s Asl 
Their nuptial date has been set! 
this Saturday, August 17th, atl 
St. George’s Church.

Mr. John E. Svets (Svctkausll 
will take Miss Mary Mullen I 
his life’s partner on August I 
at 9:00 a.m. The ceremonies I 
take place at St. Francis Cliul 
A reception at the Alpine Vilu 
will take place for close frid 
and relatives.

To these and all others we M 
the happiest of years to come 
good fortune.

JlIlIlllillliiiiiiinHIIIIIIIIIIliiiHiisjilllHIIIliniigillllEllllliillllilHIIIIIIIIIIIlM

Lietuviška Didelė Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)
VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI 

SAVO LANGUS SU

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

STATE WINDOW SHADES
| HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiliiHiimiiniiijinijUjiiiiinnuiHiiiHiiiniHiiiiuiiiiiiiiiiiii

Į
i

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

Namų KEnmore 4740-W 

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

Telefonas: Ofiso MAin 1773

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas p’rn10 
mortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

^iiiiuiiiitnniiiiiiiiiiigiuHimiiiiiijiiiĮįniiįiiiimiiimiiiiiiiiiiiniiiiuniiijjiiiiiiiiii 1

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
E Rakandų Krautuvė
2 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
= N'qA*. wlLKELfS JURGIS ARBUCKA3
= Sa^mkas Ved-jas

rj<,i,i|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]iiiiiiiiiiiii,n

Kuncyt.es

