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) A R B AI
darbininkų ŽINIOS

MERIKOJE 4 MILI
JONAI BASTŪNŲ

guv. Valstijose kas met 
apie 4 milijonai vyrų, mo- 
įrų ir vaikų bastosi iš vie
nos vietos į kitą jieškoda- 
įj kokio nors darbo ar už
siėmimo pramitimui. Tai 
įiėniausia Amerikos žmo
nių dalis. Jų ištisos šeimos 
įeliasi iš valstijos į valsti
ją, kur nugirsta esant dar
ko tikėse, daržuose, soduo
se ir tt. Jie labai išnaudo
jami, dirba už labai mažą 
Jlyginimą, kada gauna ką 
iirbti.

DEL KARO ir šalies 
ginklavimo programo vyk
imo Su v. Valstijose šiuo 
laiku darbininkų uždarbiai 
padaugėjo tiek kad, anot 
surinktų žinių, algomis iš
mokama po 100 milijonų 
jolarių į mėnesį daugiau 
negu metai laiko atgal.

Su didėjančiu uždarbiu 
kyla ir pragyvenimo reik
menų kainos.

S. VALSTIJŲ valdžios 
įtaigose šiuo laiku dirba 
l,011,O66; tarnautojų, arba 
33,076 daugiau negu buvo 
Gegužės mėnesį. Pasirodo 
kad Amerika užsiima di
desniais darbais ir juos iš
pildyti ima daugiau tar
nautojų. ' 1
Laike didžiojo karo tar

nautojų valdžios įstaigose 
buvo 917,760. Jei dabar 
Amerika išeitų į karą tai 
i valdiškas įstaigas 
paimta dar daugiau 
nautojų.

butų 
tar-

šaly-

Įsteigtas Liet. Nepriklausomybes Fondas

JURBARKAS DEGA. Liepos 7 vakare kilęs gaisras sunaikino didllę dalį Jurbarko miesto. Sudege 168 namai miesto centre. 
Jurbarkas stovi ant Nemuno kranto, Kauno gub. pusėje, netoli Vokietijos sienos. Nuostolių padaryta už kelis milijonus litų.

APIMS VISAS KOVU UŽ LIETUVOS 
LAISVĘ SRITIS; KOOPERUOS SU 

PATRIOTINĖMIS SROVĖMIS

PHILADELPHIA, Pa. — Rugsėjo 1 ir 2 dd. tauti- 
srovės veikėjų ir draugijų atstovų seime entuzias-nes

uiškai apkalbėta Lietuvos Nepriklausomybės atsteigimo 
darbų programas, priimta atitinkamos rezoliucijos, su
tverta LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDAS 
ir išrinkta Fondo valdyba iš šių žinomų asmenų:

Pirmininkas — Adv. Wm. F. Laukaitis, Baltimore.
Vice pirmininkai: Jonas Valaitis, Vitalis Bukšnai- 

tis iš Brooklyn, N. Y.; V. A. Kersevičius, Scranton, Pa.
Sekretorius — K. S. Karpius, Cleveland, O.
Finansų sekr. — Jieva Trečiokienė, Newark, N. J. 
Iždininkas — Adv. C. S. Cheleden, Philadelphia, Pa. 
Iždo Globėjai: Antanas Alekna, Brooklyn, N. Y., ir 

Jonas Brazauskas, Cleveland, Ohio.
Kolonijose bus steigiama fondo skyriai ir organiza

toriai.
Lietuvos Nepriklausomybės Fondas artimai koope

ruos su katalikais, socialistais ir kitomis musų patrioti
nėmis srovėmis kurios dirbs už Lietuvos laisvę.

Užgirta P. Pivaronas, K. S. Karpius ir M. Vaidyla 
tautinės srovės atstovais bendram darbui su katalikais 
sietuvai Gelbėti Taryboje, kuri įsteigta Pittsburgh, Pa., 

Rugpjūčio 10 d. š. m.
Delegatų seime dalyvavo arti 100, daugiausia iš ry

tinių valstijų.
* v *

Paskirame posėdyje susitvėrė Lietuvių Amerikiečių 
Tautininkų Sąjunga, apie kurią bus plačiau pranešta ki
tame numeryje.

V

IS
LAIKRAŠČIŲ

LIETUVOS

ŽADA SUNAIKIN
TI ANGLIJĄ

Londonas, Rugsėjo 5. — 
Vokiečių lėktuvą numetė 
bombas ant suvi s 50 mie
stelių Anglijoj ii darė vie
ną iš didžiausių šio karo 
oro užpuolimų Londono.

Atskrido bangos nazių 
lėktuvų, prieš ktriuos An
glai pakėlė daugybę savo 
lėktuvų, priešui pyti.

*v
Stockholm, Rigs. 4. — 

Patirta kad Brių subma- 
rinai paskandinA Vokiečių 
transporto laivą' su 4,000 
kareivių gabenti j Norve
giją

SVARBIOS LIETUVIU PASAULIO 
ŽINIOS

ŪKININKAI šioje 
je 1940 metų bėgiu ineigų 
turės bendrai imant apie 
18,900,000,000, sako agri
kultūros biuras. Tai bus 
$60,000,000 daugiau negu 
1939 metais, bet mažiau 
negu 1937 m., kuomet sie
kė $9,111,000,000.

S. V. APSIKEITĖ KARO LAIVAIS UŽ 
BRITU STRATEGINES SALAS

JAU DIRBA 10,000 
KARO LĖKTUVŲ

Prez. Roosevelt atsakė 
savo kritikams del šalies 
gynimo programo vilkini
mo, sumesdamas kaltę po
litikuojančiam Kongresui, 
kur viskas trukdoma.
. Prezidentas pareiškė jog 
jau yra gamyboje 10,015 
laivynui ir kariuomenei or
laivių. Tie darbai kurie 
M prezidento galioje jau 
pykdomi.

Iki Sausio 1, 1941 metų, 
sako, orlaivių gamyba pa
seks po apie "14,000 metuo- 
toose, pabaigoje 1941 me-

— iki 24,000, o pradžio
je 1942 metų — po 36,000 
ketuose.

AMERIKOS paštas pi- 
nigų siuntimą paštu į Lie- 
hivą laikinai nutraukė; ne
priims perlaidų ir į Latviją 
lr Estiją.

Washington, Rugs. 3. — 
Prez. Roosevelt iškėlė ,aik- ? 
štėn kad jis sudarė su Bri- : 
tani j a sutartį, kuria per
veda Britams 50 senų ka
ro laivų naikintojų, mai
nais už iš Anglų gaunamas 
kariškas bazes Amerikos 
apsaugos sustiprinimui.

Tos bazės bus išstatyta 
salose nuo Kanados iki 
Pietų Amerikos.

Anglija iš tokios sutar
ties labai džiaugjasi.

Britai prižadėjo rūpin
tis kad jokiame atsitikime, 
jei prisieitų del Vokiečių 
bėgti ir iš savo salų, nepa
duos Vokiečiams savo ka
riškų laivų, visą laivyną 
sako" persiųs į Amerikos 
vandenis.
/ V ¥ *

Kongreso narių tarpe, 
kur yra priešingų Roose- 
velto politikai, del pervedi
mo Britams tų karo laivų 

i kilo didžiausias trukšmas.
Kongrese taip pat truk- 

šmaujama ir visaip kliudo
ma įvedimas jaunų vyrų 
konskripcijos. Roosevelto 
priešai nori konskripciją 
nustumti dar nors 60 die- _ _ 
nu. Nori trukdyti kad iki iručių plėtimosi Eurpoje.

y *

Berlinas, Rug 
leris po kelių sakaičių tylė
jimo ir pastangų 
gliją lėktųvaisy 
dien šimtais šių 
ro Britų ,?salons 
nuostolius, dabtr prabilo 
pareikšdamas j(g jo 
jiegos sunaikini” “ 
jos m'estus, jeigu Britų 
karo lėktuvai nesiliaus da
rę sa^o naktinius puoli
mus Tokietijos miestų.

Voliečiai sako panaudos 
prieš Angliją dar kokius 
tai ki šiolei nenaudotus 
slaptis pabūklui, ir sako 
Angai negalėsią laikyti il
giai poros savaičių.

Fugsėjo 2 d. Britai da
rė naikinantį užpuolimą 
Minicho, to miesto kur iš- 
ki) Hitlerio partija, ir ap
lankė Italiją. Numesta la
bi daug bombų.
Britai sako per metus 

liko karo su Vokiečiais 
^naikino 1,967 nazių ka- 
iškus lėktuvus.
Vokiečiai šiame kare sa- 

to netekę 206,000 vyrų.
Savo priešų sako sunai

kinę 6,950 lėktuvų, nume-

terioti An- 
kurių kas

odamas da- 
didelius

v
“oro 

Britam-

puoli- 
miestų.

prezidento rinkimų jauni 
vyrai nebūt paimti kariuo
menėn, o kai jie bus na
mie, jie gali balsuoti prieš 
Rooseveltą, nepritard a m i 
draftui.

Su v. Valstijų ginklavi
mo programas vykdomas 
tokiu plačiu mastu jog sa
koma bėgyje sekančių ke
lių metų pasieks 50 bilijo
nų dolarių.

Planuojama užlaikyti du 
milijonai kariuomenės ir 
50,000 karišku lėktuvu, o 
abiejuose okeanuose. but< j iešo teritorijas 75 
galingi karo laivynai. ---

ORO NELAIMĖ. Rių 
sėjo 1 d. pasažierinis lėl 
tuvas skrendantis Clev; 
lando linkui nukrito netJ 
Lovettsville, Va. Užsim- 
šė 21 pasažieris ir 4 leka
vo žmonės. Tarp užmivų 
yra ir Su v. Valst. Senso
rius Lundeen iš Minneo
ta valstijos.

SOVIETAI šaukia rili; 
tariškon tarnybon daidvi 
jaunų vyrų klases. Flina 
savo jiegas akivaizdoj su-

nu-
5,000^000 tonų 

karo ir prekinių

000 tonų oro bombų; 
skandinę 
aliantų 
laivų.

PER
VO

ŠVENTES ŽU-
514 ŽMONIŲ

Per Labos Day švenčių 
laikotarpį, šioje šalyje vi
sokiose nelaimėse žuvo 514 
žmonių — 147 daugiau ne
gu buvo priskaityta perei
tą metą. Automobilių ne
laimėse iš to skaičiaus žu
vo 325. Kitokių netikėtų 
mirčių buvo: užsimušimai, 
prigėrimai, ir tt.

Kiek patirta, buvo su
manyta ir dabar įvykdina- 
ma, Lietuvos Ministrui P. 
Žadeikiui Washingtone va
dovaujant, Amerikos Lie
tuvių delegacijos apsilan
kymas Baltajame Name, 
Washingtone, išreiški m u i 
padėkos už Amerikos Vy
riausybės telkimąsi nepri
pažinti Sovietų okupaciją 
Lietuvos.

Vizitas į Baltuosius Na
mus numatyta tarpe 11 ir 
14 Rugsėjo.

Kviečiama Lietuvai Gel
bėti Tarybos atstovai, prie 
to po vieną atstovą nuo 
tautinės, socialistinės, ka
taliku srovių, po 1 nuo S. 
L. A." ir ALRKSA.

LIETUVIAI E u r opoje, 
išlikę nepasiekti raudonų
jų teroristų nagų, nesnau
džia, imasi darbo. Šveica
rijoje, kiek patiriama, jau 
. sisteigė Lietuvių spaudos 
biuras, kuris teiks žinias 
apie Lietuvą. Tai bus tik
ros, autentiškos žinios, nu
šviečiančios Lietuvos gy
venimą ir Lietuvių pastan
gas atkovoti savo 
laisvę.

105 ŽMONĖS Iš 
TUVOS. Rugpjūčio 
į New Yorką parplaukė S. 
V. laivas “American Le
gion” su 875 Amerikos pi
liečiais. Tarp jų parplau
kė ir 105 asmenys kurie 
buvo Lietuvoje, daugiau
sia Lietuviai. Iš jų patir
sime daugiau žinių apie 
komunistinį perversmą ir 
Lietuvos okupaciją.

LIETUVOJE, komunis
tams vykdant “lygybę”, į 
“liaudies” vadovus sprau
džiasi Žydai, kurie buvo 
atviri Lietuvių išdavikai 
Maskvai Lietuvą okupuo
jant. Jie parodo Lietu
viams kaip jie “lygybę” 
vykdo....

Iš LONDONO ateina ži
nios kad nori Amerikoje 
atsilankyti privatiškais sa
vo reikalais Lietuvos Mi
nistras Britanijai, B. K. 
Balutis. Jis seniau buvo 
Amerikos tautininkų vei- 
jas ir Lietuvos redakto
rius.

šaliai

LIE-
29 d.

E. GALVANAUSKAS iš 
Lietuvos “rieznikų” nagų 
išspruko ir pabėgo į Klai
pėdą persirengęs į kaimie
tį. Po pasitraukimo iš mi
nisterijos jis buvo įsaky
tas suimti.

Galvanauskas ma n o m a 
pakviesti į Ameriką.

META. New Yorke, Lie
tuvių Spaudos Klubas nu
tarė pašalinti iš savo narių 
tarpo tuos kurie bus pri
pažinti musų tautos prie
šais.

KAIP DEGĖ JUR
BARKAS

Liepos 7 d. vakare Jurbar
ko miestelį nusiaubė baisus 
gaisras. Per gaisrą beveik vi
sai išdegė kelios gatvės.

Gaisras plėtėsi labai ne tik 
del to kad buvo vėjas, bet ir 
todėl kad daugumas namų pa
statyta iš neatsparių ugniai 
medegų. Po poros valandų įsi- 
degimo į Jurbarką suvažiavo 
aplinkinių miestelių ugniage
siai, bet jų jiegos ugnies pliti
mo sulakyti nepajiegė. Gais
ras visai užgesintas tik apie 6 
vai. ryto, taigi maždaug po 12 
valandų jo siautimo.

Sudegė 168 trobesiai — 110 
gyvenamų namų ir 58 negyve
nami. Kadangi gaisras siau
tė pačiame miesto centre tai 
sudegė daug krautuvių. Nuo
stoliai apie 4 milijonai litų.

Jurbarkas stovi prie pat 
Vokietijos sienos, turi apie 6 
tūkstančių gyventojų. Apie 
500 žmonių liko be pastogės.

RUMANIJA KRITIŠ
KOJE PADĖTYJE

<

Bucharestas. — Ruma- 
nija norėdama išsigelbėti 
nuo Rusų užgrobimo, su
tiko leisti Vokiečių divizi
joms užimti jos parubežį 
kuris sueina su Rusais už
ėmusiais iš Rumanijos Bu-’» 
koviną.

Tas reiškia kad Sovietai 
kartais gali įkišti uodegą 
ir įsivelti į karą su Vokie
tija, jeigu lys į Balkanus.

Rumanijos karalius už 
sutikimą įleisti Vokiečius 
į savo šalį buvo bandyta 
nužudyti. Kabinetas rezi
gnavo, karalius pakvietė 
naują kabinetą sudaryti 
patį atkakliausi savo mili- 
tarišką vadą, Gen. Anto
nescu, išgelbėjimui šalies 
nuo anarkijos ir suplėšy
mo tarp kaimynių šalių.

Visoje Rumanijoje atsi
buvo kruvinų riaušių per
eitų kelių dienų bėgiu.

Sulyg vėliausių praneši
mų, Rumanijos karalius 
Karolis pasitraukė nuo so
sto, užleido jį savo sunui 
Mihailui.

ANGLIES gamyba šiuo 
laiku visoje šalyje bendrai 
imant pakilo iki aukščiau
sio laipsnio nuo 1929 m.

Numato kad šį bertainį 
anglies bus iškasta 112 mi
lijonų tonų. Anglies reika
lavimas padidėjo pradėjus 
vykdyti .šalies ginklavimo 
programą.

A. MERKYS raudonųjų 
kaltinamas už leidimą bu
vusiam Prez. A. Smetonai 
iš Lietuvos pabėgti.

JONAVOJE Birželio 19 d. 
buvo kilęs didelis gaisras — 
sudegė 51 pastatas. Tikra 
gaisro priežastis nežinoma. Iš 
sudegusių namų beveik viskas 
buvo išgelbėta.

ATLEISTI MOKYTOJAI. 
Komunistinės švietimo minis
terijos įsakymu, nuo Liepos 1 
d. Lietuvoje atleisti iš tarny
bos visi vidurinių mokyklų 
(gimnazijų 
visų tikybų

Uždaryta 
jų Sąjunga, 
būti kenksminga 
kai”.

ir progimnazijų) 
mokytojai. 

Lietuvos Mokyto- 
kuri išrodė gali 

“naujai tvar-

PASKATINIMUI priva
tinių industrijų imtis val
diškų užsakymų ir karui 
reikmenų, valdžia sutinka 
per 5 metus finansuoti in
dustrijas, atlyginant kaš
tus kokie bus padaryta pa
ruošimui ir padidinimui tų 
išdirbysčių.

KAIŠIADORIŲ apielinkėse 
ūkininkų pasėliai del didelės 
sausros žymiai nukentėjo. Nuo 
karšto oro ir stokos vandens 
labai nugelto ir išdžiuvo. Nu
kentėjo daržovės, kurios ne 
tik nugeltonavo, bet ir smar
kiai nukentėjo nuo kenkėjų.

•
KOMUNISTŲ partija Lietu

voje pradėjo leisti Kaune Ru
siška kalba dienraštį, Krasno- 
je Znamia (Raudonoji Vėlia
va). Tai dienraštis žydams ir 
kitiems tautos priešams, kurie 
vis laikėsi Rusiškos dvasios. 
Tas dienraštis paskatins ir su- 
fanatikėjusius Lietuvius ko
munistus jį skaityti ir moky
tis Rusiškai.

•

LIETUVOS žemės U'kio mi
nistras, Matas Mickis, sakė 
ūkininkams: “Kiekvienas su
praskite, kad ne šūkaudami, ne 
rėkaudami ir veltui laiką leis
dami sukursime gražią ir visi
ems mielą Lietuvą, o tik dirb
dami, gamindami naujas verty
bes.”

Tą patį nesykį primygtinai 
skelbė ir buvęs prezidentas 
Smetona. Ir ką gi? Ta Lie
tuvių sukurta Lietuva taip 
“graži ir miela” Lietuvių dar
bu tapo padaryta, kad atvyko 
Rusų tankai ir ją pasiėmė. Ir 
truskis, žmogau, jei nori!

i



PITTSBURGH WYOMING
KLONIO ŽINIOS

BALTIMORE, MD.

APIE BALTIMOReS LIET. 
DRAUGIJŲ TARYBĄ 

JOS VEIKIMĄ
IR

LIETUVIAI BRA 
ZILIJOJE

LIETUVIŲ KAMBA
RIO ATIDARYMAS 

SPALIŲ 4
Paskiausiomis 

tuvių Kambario
Universitete atidarymo 
mės įvyks penktadienio 
re, Spalių 4 d. Lietuvių 
bario Komitetui pavyko 
tarti su Universiteto 
tuo reikalu ir 
vių Kambario 
giamas, einama 
to paminklinio 
darymo.

Komitetas šioms 
rengiasi rimtai, ir 
Lietuvių Kambario 
jos 
mius musų gyvenime asmenis.

Kokios tos iškilmės bus, vė
liau spaudoje bus pranešta vi- 
suomi nei plačiau. Rep.

žiniomis, Lie- 
Pittsburgho 

iškil- 
vaka- 
Kam- 
susi-

vadyba 
kadangi Lietu- 
įrengimas bai- 
jau prie musų 
Kambario ati-

iškilmėms 
kviečia į 
dedikaci- 

ceremonijas nekuriuos įžy- 
musų gyvenime

G UB3RN ATORI AUS J AMES 
DEFICITAS

Pe'.insylvanijos G u b ernato- 
rius James baigė savo 
meta su 64 milijonais dolarių 
deficito. IŠ bendrų lėšų fon
do is išleido $267,285,000 — 
i et 50 milijonų dolarių dau
giau negu pirmiau kada buvo 
išlei ;ta aukščiausiu išlaidų lai-

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIE'UVIAI(Iš Musų Laikraščių)
SAO PAULO. — Brazilijos 

Į Lietuvių kolonijos kultūrinio 
j ir visuomeninio veikimo cent- 
! ru yra Sao Paulo miestas, kur 
: gyvena per 10,000 Lietuvių iš- 
: eivių. Čia Lietuviai ir turi 
| daugiausia organizacijų ir Lie-* 
, tuviškų kultūrinių įstaigų.

Iš organizacijų šiuo metu 
Brazilijoje Lietuvių kolonijoje 

! veikia Lietuvių Sąjunga Bra
zilijoje. Jos pirmininku yra 

1 mokytojas Lionginas Gaigalas. 
‘ Lietuvių Sąjunga Brazilijoje 
savo nuosavose patalpose išlai- 

■ ko keturias pradžios mokyklas, 
būtent Vytauto Didžiojo, Dr. 
Vinco Kudirkos, Dr. J. Basa
navičiaus ir Vysk. M. Valan
čiaus. Iki pernai metų dar 

' veikė ir Maironio vardo moky- 
| kla, kuri randasi už Sao Paulo 
miesto ribų, bet joje mokslas 
Lietuvių kalba buvo uždraus
tas.

Lietuvių Sąjunga Brazilijo
je turi perikis nuosavus namus 
su žemės ^sklypais Sao Paulo 
mieste ir priemiesčiuose. Vi
sas Liet. Sąjungos Brazilijoje 
nej adomas turtas vertinamas 
apie pusę milijono milreisų, ar
ba 140,000! litų.

Lietuviu i Sąjungos Brazilijo- 
są junga 
Lithua- 

jaunimo 
vei- 

Taip

LAZAUSKIENĖ ■
Rugp. m., Shenaioah p e I

VAITUKAITIS Juo^ 36 '
mirė Rugp. 9 I
N. Y. • I

JANINAS Antanas, 5 nRi 
mirė Rugp. 17, Chi^1“’ I 
Panevėžio aps., Kr:e ~ I 
par., Simbališkių k. I 
rikoje .išgyveno 38 <elu’’

SKATIKIENĖ Ona, 51nięJu 
mirė Rugp. 15, So. l>stoi;’I 
Mass. — Marijampolė ’ I 
Tupikų k. Amerikoje §2? I 
veno 38 metus.

VENICKIENĖ Veronika, niį I 
rė Rugp. 18, South Bo^'I 
Mass. — Šaukėnų pt> I 
rikoje išgyveno 30 metu

RAKUTIS Guido, 5 metų,' I 
rė Liepos 1G, Rosario, a| 
gentinoj.

SAKALAUSKAITĖ Sofija, 3 
metų, mirė Rugp. 18, chil 
vagoje. — Gimus Spring 
field, Ill.

JUDIS Antanas, pusamžis, mį 
rė Rugp. 15, Chicagoje. 
Tauragės ap.
Amerikoj išgyveno 35 
tus.

KAZENIENĖ 
amžė, mirė 
hamton, N.

SVENCISKIS 
mirė Rugp.
Trakų ap., 
Jonelyčių k. 
gyveno 40 metų.

POCIUS Jonas, pusamžis, mi 
rė Rugp. 16, Chicagoje. - 
Raseinių ap., žaiginio par. 
Paulukos k.

KASPERONIENĖ Elena, mi 
rė Rugp. 12, Plains, Pa.

STANKUS Alekas, mirė Rug. 
pjučio 8, W. Pittston, Pa.

AMBRAZUNAS Jurgis, 
amžis, mirė Rugp. 17, Chi
cago je. — Kauno ap., Vilki
jos p., Valmantiškių k. A- 
merikoje išgyveno 29 m.

LEISTRUMIENĖ Amilė (Mu 
šinskaitė), 70 metų, mirė 1! 
Rugp., Chicagoje. — Telšių 
ap., žemaičių Kalvarijos p., 
Šarmelių k. Amerikoje iš
gyveno .30 metų.

Rugp.Baltirnorės Lietuvių 
gijų Taryba susideda iš 

Į nių draugijų atstovų, 
i kia tautinius ir 
i darbus, 
Į rengė daug
mų 

į Lietuvos reikalams.
Tarybos dabartinis 

lyra sekamas: DLK. 
' Draugystę (turinčią 
narių) atstovauja trys delega-Į 

Jonas Alyta, Liukas Ka- Į
Juozas Šilanskas;
Mindaugo Draugystę 
apie 600 narių) at-1 

penki delegatai: Jur-Į 
Kalinauskas, Vincas Luko-' 

ševiotus, Vitautas Petruška, j 
Vincas Višinskas ir Vera Mi- j 
kušauskienė;

Lietuvių Atletų Klubą (300 
narių) atstovauja trys delega- 

Laukaitis, An- 
Matas Kurelai-

I
1

metų,

IŠVAVII APSKRIČIO 
ŽIAVIMAS

Rugp. 11 d. buvo gana gra- 
į San Souci Parką 
apie pora tukstan- 
keli busai atvažia- 
tiktai vienų mote-

Automobilių buvo iš kitų 
kaip New York, Md.,

SLA.

50 ak- 
žmonės 
dalis.

ge-

ži, žmonių 
privažiavo 
čių. Bu ve 
vę, 
rų.
valstijų, 
New Jersey.

Kadangi parkas yra 
rų didumo giria tai 
pasiskirstė į visas jo

I švažia vi mas n usisekė
ra i.. Turėjom svečią Teisėją 
W. F. Laukaitį, iš Baltimore, 
Md., A d v. C. Cheledeną iš Phi- 
ladelphijos, 
ton, Mass., 
ladelphijos. 
jai pasakė

Tui’ėjom 
na, B. i 
Lopattą, 
kviesti

Inž. Norkų iš Bos- 
Joną Grinių iš Phi- 

šie žymus veike
po kalbą.
St. Gegužį su 

Šaliuną, Adv. 
, kurie irgi buvo pa
kalbėti.

žmo-
Joną S.

Drau- 
vieti- 

Ji vei- 
kulturinius

Per eilę metų, ji su- 
svarbių susirinki- 

ir sukėlė nemažai pinigų

sąstatas 
Kęstučio 
virš 400 j

metų, 
Conn, 
amž.,
Rug-

i

tai : 
sinskas,

DLK.
(turinčią 
stovau j a 
gis

AIRES, Argenti- 
Lietuviai rūpinasi 
mokyklos išlaiky- 
budų kaip išlaiky- 
nors iki šių metų

RE VITA Juozas, mirė 
3, Wilkes-Barre, Pa.

JANUŠONIS Jurgis, 50 
mirė Liepos 27, Waterbury, 
Conn. — šventažerio parap., 
Paežerėlio k.

WURPUS Juozas, 50 
mirė Rugp. 5, Bristol,

ŽURAITIS Juozas, 54 m. 
mirė Clevelande, Ohio, 
pjučio 25 d.

STELMOKAS Alekas, 56 me
tų, mirė Rugp. 5, Brooklyn, 
N. Y.

JANKAUSKAS Adomas, mirė 
Rugp. 11, Cambridge, Mass.

GILVIDAS Bronius, pusamžis, 
mirė Rugp. 13, Chicagoje.— 
Mažeikių ap., Sedos p., 
kalnės k. Amerikoje 
veno 30 metų.

BERNOTIENĖ Liudvika, 
amžė, mirė Rugp. 13, 
cagoj. — Raseinių ap., 
žiu p., Pabutkalnių k. 
riko j e išgyveno 27 metus.

SVIRSKIENĖ (vardas nepa
žymėta), mirė Liepos rhėn., 
Toronto, Kanadoje.

LEVICKIENĖ Marė (Kulvin- 
skaitė), 64 m., mirė Liepos 
28, Rockford, Ill. — Pajevo
nio p., Kunigiškių k. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

BURNEIKIENĖ Marė (Sabe- 
ckaitė), 55 metų, mirė Rug
pjūčio 14, Chicagoj. — Tel
šių ap., Žarėnų par. Ame
rikoje išgyveno 29 metus.

KARALIENĖ Zofija, pusam, 
mirė Rugp. 10, Chicago- 
—šidlavos par., Papųši- 
k. Amerikoje išgyveno 

metus.

i

BOSTON, Mass. — Massa
chusetts valstijos guberna

torius paskurę Lietuvę advo
katą Zuzaną šalnienę į Vals
tijos Kompensacijos Divizijos 
Tarybą, kuri sprendžia bedar
biams pašalpos mokėjimus.
• NEWARK, N. J. — A. S.

Trečiokas atidarė savo ge
neralinės agentūros ofise paš
to skyrių, kuris atlieka visus 
Amerikos pašto reikalus.

• BUENOS
na. —

Lietuviškos 
mu. Jieško 
ti mokyklą
galo. Išrinkta komitetas rū
pintis aukų rinkimu. Taip pat 
rūpinamasi Tumo - Vaižganto 
mokyklos statybos fondu.
• BERISSO, Argentina. — Ir 

čia Lietuviai rūpinasi Lietu
vos likimu. Liepos 28 d. buvo 
sušaukta posėdis, kurio daly
viai vienbalsiai pareiškė kad 
negali būti jokios kitos abejo
nės, visi turi vieningai stoti į 
kovą už Lietuvos išlaisvinimą. 
Į tą darbą nutarta kviesta vi
sas organizacijas bei visą Lie
tuvos išeiviją, o kas prie šios 
kovos neprisidės tą laikyti sa
vo tautos išdaviku, tokį vie
ningai pasmerkti ir pašalinti 
iš musų kolonijos narių tarpo.

Run- 
išgy-

pus-
Chi-
Kra-

Ame-

at-(200 narių) 
Kurelaitis;

I

Viši svečiai iš tolimų miestų 
norėjo pamatyt Wyoming klo
nio SLA. Lietuvių papročius 

fiskalį|jr apsiėjimus ir matė visko 
gana apsčiai.

šis SLA. 7-tas Apskritis 
garsėjo gana plačiai, nes 
kelta kova ir pasipriešinimas 
prieš perkraustymą SLA. cen
tro iš New Yorko į Pittsbur- 
ghą. Viršuje paminėti svečiai 
del to šiuo apskričiu domėjosi 
ir atvažiavo susipažinti su vie
tos veikėjais, kurių dalyvavo 
gana geras būrelis.

šis Apskritis savo pastan
gomis yra atlikęs savo užduo
tį ir sutaupė SLA. nariams de- 
setkus tūkstančių dolarių kaš
tu. Jenas J. Nienius.

pa
čia

as-aštuoni 
išnaudojime 
šelpimo pi- 
1940 metų,

kuomet jiems

FITTSBURGHE, 
rnei.ys apkaltinta 
bu virš $12,000 iš 
nigų, nuo 1937 iki 
ima nt pašalpas
sulyg teisių pašalpos gauti ne
priderėjo. Jie patraukti atsa
komybėn, laukia bausmių.

ATGAVO ALGAS. Vakari
nės Pennsyl vanijos darbinin
kams, 960 skaičiuje, Federate 
Algų ir Valandų taryba atga
vo bendroje sumoje $36,000 
užvilktų algų, kurios buvo ne
užmokėta vienaip ar kitaip iš
naudojant darbininkus, nepri
silaikant darbo ir valandų įs
tatymo.

P E N NS Y L V A NI JOS ketvir
tos rūšies (kaimų ir mažų mie
stelių) mokykloms 
žiemai operuoti valstija 
re apie $6,000,000.

ateinančiai
paskv-

N USI žl J I>H. M c K eespo rtc,
po pasimatymo su savo 
giminėmis, nusinuodijo 
nardina Minteer, 20 m. 
kuriai prisiėjo pasiduoti 
jingai operacijai,
operacijos bijoję ir 
iki atsisvečiuos su 
nėmis, pasiryžo nusižudyti.

tai: Kazys II. 
tanas Miceika, 
tis;

SLA. 64 kp. 
stovau j a Ant.

Liet. Vyrų Piliečių Klubą — 
Kazys B. Kučauskas ir Jurgis 
žigas;

Moterų Piliečių Klubą — 
Elzbieta Lazauskienė, Marijo
na Remeikienė;

Dainos Draugiją — Marijo
na Jurkšaitė ir Marijona Mi- 
lunaitienė; Biznio ir Profesi
jos Sąjungą — buv. teisėjas 
W. F. Laukaitis, Anufras Bro
kas ir Simas Levanavičius;

PiiTną Republikonų Klubą— 
Stasys Mikuckis, W. M. Stan- 
kis;

Liet. Demokratų Klubą — 
Adv. Thomas G. Gray, Juozas 
Skorka, A d v. N. Rastenis ir 
Po! ras Malinauskas.

Dabartinė Tarybos valdyba: 
Antanas Miceika, pirm.; W. F. 
Laukaitis, vice pirm.; Vera 
Mikušauskienė, užrašų rast., 
Jurgis Kaliruiuskas, finansų 
rast.; Elz. Lazauskiene, ižd.

Taryba, susirinkime laikyta
me Liepos 1 d., suprasdama
Lii tavos kritišką padėtį, iš
rinko Specialę Komisiją temy
li bėgančius Lietuvos ir Lie
tuvių reikalus. į šią komisiją 
išrinkti: Ant. Kurelaitis, Adv. 
N. Rastenis, Vincas Lukoševi
čius
komisija, 
re, Vera 
pjučio 16 
ir aptarė

Po šio 
sušaukti 
rinkimas

Visi

BROOKLYN, N. Y.

■> Švėkšnos p 
me

Į

Barbora, pus
Rugp. 10, Bing 
Y.
Antanas, 64 m 
16, Chicagoje.- 
Darsuniškių p

Amerikoje iš

visais
Ber- 

amž., 
pavo-

Ji matomai 
palaukus 

savo gimi-

Bet, nėra jokio užtikri- 
ilgai tokia padėtis tę-

visi Lietuvos Pasko- 
savininkai turėtų tuo-

KUR REGISTRUO- 
SIS PITTSBURGHO 

ATEIVIAI
ateiviai 

šiose

Room 137,

mo
sis. 

Shakespea- 
Shakespeare st„ 

avė.
— Gladstone Ju- 

Hazel-

Palo Lietuviai katali- 
turi eoficialiai veikiančią 

Katalikų1 
Juoaalo Bendruomenę, su 

Kaįalikų moterų ir ki-

Pittsburgho srities 
nepiliečiai registruosis 
vietose:

Pittsburghe
Federal Bldg.

Brushton — Crescent 
kykloje, Bennett ir Tokio

East Liberty 
re mokykloj 
netoli Shady

Hazelwood
nior High mokykloje, 
wood ave.

Knoxville — Rochelle moky
kloj, Knoxville ave. ir Rochel
le st.

Lawrenceville — Arsenal 
Junior High mokykloj, 39 st. 
ir Butler st.

Mt. Washington — Whittier 
mokykloj, Meridan st.

North Side — Post Office 
Bldg., W. Ohio ir W. Diamond 
sts.

Sharpsburg — High moky
kloje, 1313 Middle st.

South Side — Morse moky
kloje, 25th ir Sarah sts^

West End — New Thaddeus 
Stevens mokykloj, Crucible ir 
Amherst sts.

Swissvale 
kloję, 2500

Kadangi 
iki Kalėdų, 
giminėms ir jums patiems rei
kalinga bus žinoti registraci
jos vietos, patartina šiuos ad
resus išsikirpti ir laikyti ten 
kur greitai galėsit rasti.

LIETUVOS BONŲ 
SAVININKAMS

Iki Amerikos valstybė ne- 
pripažysta Lietuvos užgrobi
mą komunistais teisėtu, tol 
Lietuvos Atstovybės ir konsu
latų butai nebus Rusų pasisa
vinti.
nimo ar 
sis.

Todėl, 
los bonų
jau sudaryti komitetą ir krei
ptis į U. S. Supreme Court su 
prašymu tas nuosavybes per
duoti Lietuvos bonų savininkų 
naudai.

Lietuvos Atstovybės namas 
Washingtone yra vertas apie 
$50,000. New Yorke Konsu
lato namai verti apie $25,000 
ir apie tiek gal verti Chic.agos 
konsulato namai.

Su savininkų pagalba šiuos 
namus lengvai galima butų 
paversti į musų visuomenės 
kultūros centrus, muzejus, ar 
knygynus, už kuriuos nereikė
tų mokėti taksus.

'Purintieji 
šiuo dalyku 
sirupinti.

<
bonus privalėtų 

kuogreičiatisia pa

V. F. Jankauskas.

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai. 

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

— Milligan moky- 
Braddock avė. \
registracija tęsis 
ir jūsų draugams,

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos žurnalą. Eina du kar
tu j mėnesį. Kaina metams 
$2.00. Prisiųskit 10c pašto 
ženkleliais, gausit vieną nu
merį pamatymui. Antrašas:

“MARGUTIS”
6812 So. Western Ave.

Chicago, I1L

ir Stasys Mikuckis. ši 
su Tarybos sekreto- 
Mikušauskiene, Rūg
ti. laikė susirinkimą I 
bėgančius reikalus, 
pasitarimo, nutarta 
kitas Tarybos susi- 
Rugp. 26 d.

tėvynę mylinti Lietu
viai kurie tik gali liuosai veik
ti bei savo balsą pakelti stoja 
už Lietuvą ir 
vos išdavikus, 
ir mums dirbt 
s vis reikalus,

Vera

smerkia Lietu-
Laikas pradėti 

už-Lietuvos lai-

Mikušauskienė.

ALKOHOLIZMAS 
PAIMA DAUG 

GYVASČIŲ

je nariu jra sporto 
Lithuania pu skyriais, 
nia yra Lietuviško 
organizacija, sėkmingai
kianti nut 1929 metų, 
pat L. S. 1B. nariu yra Lietu
vių Moterį Draugija.

Be Liet S-gos Brazilijoje, 
kaip atski’ų organizacijų sam
būris veika dar Brazilijos Lie
tuvių Organizacijų Centras.

Sao 
kai
Sao Pauli Lietuvių 
Šv. 
Vyčių, 
tomis smilkiomis sekcijomis.

Išviso Brazilijoje dabar vie- 
j šai veiklu ’ septynios Lietuvių 
1 organizacijos, 
I yra Sao Paulo Lietuvių kolo- 
I nijoje.

Apytikri
Brazilijoje gyveno nemažiau 
kaip 35,0(0 Lietuvių išeivių. 
Tačiau Erazilijos statistinės 
žinios skebia kad nuo 1900 iki 
1939 metų į Braziliją per įvai
rius uostas įvažiavo 46,820 
Lietuvių tautybės ateivių.

Pietų Brazilijoje dįdesnė da
lis Lietuvii gyvena žVmės ūky
je ir yra

Į nistai. Kita, dalis išv^žinėjus į 
miestus ii1 šiaip jau įvairias 
vietas. : \

Prieškariniai Lietuvių atei
viai skaitomi išeivių Brazilijo
je pionieriais. Datrgelio\jų čia 
jau gimė vaikų vaikai. \ Sma
gu pažymėta kad šie senoji iš
eiviai per 40 metų gyvendami 

j Brazilijoje iki šių dienų ^liko 
geraširdžiais ir susipratbiais 
Lietuviais. Jie kalba 
Lietuvių kalba ir verčia sVbė 
tis daugelį naujos Lietuviu iš
eivijos atstovų, kurių 
vos keletą metų svetur paga
nus, ištautėjo ir išsižadėjo Vi
vo tautybės.

LIETUVIŲ DIENA PAŠALI
NĖJ PARODOJ RUGP. 24
Kaip Bostono mieste nuo 

senai sekmadieniais gali kiek- 
nuomo- 
parke, 

H. Vy- 
Lietu-

iŠ kurių šešios

i skaičiuojama kad 
gyveno

Lietuvių 
Erazilijos

Ktipriai įsikūrę kolo-

vienas išreikšti savo 
nes Boston Common 
taip šioje Parodoje p. 
ziutė-Kulber surengė
viams dieną American Com
mon aikštėje. Vedė tvarką 
kuogeriausia, kaip niekas pir
miau, Jonas Valaitis; gimęs 
oratorium Teisėjas W. F. Lau
kaitis aiškino apie Lietuvius; 
M. Sadauskas rodė musų seno
vės muzikos instrumentus; šv. 
Jurgio parapijos choras liau
dies dainomis sukėlė dūsau
jantį atsiminimą ir užuojautą 
musų šalies žmonėms dabarti
niame pavergime; davė ilgą 
paskaitą apie musų tautą, ka
talikybę ir jos veikėjus Kun. 
K. žvirblis; L. Buinis klasiš
kai pasmuikavo, artistas A. 
Vasiliauskas padainavo; p-lėš 
Stilsoniutė ir Tamkiutė su Ly- 
riečiais prisidėjo palinksmini
mu tautiškais šokiais.

F. Jankauskas.1

i

žė,
je.
nio
32

PAKROŠNIENĖ Ona (Nedzin- 
skaitė), 48 m., mirė Liepos 
8, Oakland, Cal. — Suvalki
jos, Godonių k.

PLEČKAITIS Jonas, mirė 11 
cL Rugp., Mahanoy City, 
Pa. — Bartnikų parap.

SAMULIONIS Jonas, 64 m' 
mirė Rugp. 18, Ozone Park, 
N. Y.

ŠAPARNIS Antanas, mirė 14 
Rugpjūčio, Brooklyn, N. Y.

BRUKNEVIČIUS Jurgis, mirė 
Rugp. 8, Newark, N. J.

NARKIS Stasys, mirė Rugp. 
16, Racine, Wis. — Pikelių 
par., Padarbų k.

KONCHIENĖ Ona (Gregoniu- 
tė), 54 m., mirė Rugp. 22, 
Chicagoje. — Amerikoj iš
gyveno 40 metų.

ŠIUŠA .Jonas. 55 metų, mirė 
Rugp. 19, Chicagoj.— Šiau
lių ap., Kruopių par., Liep
kalnio viens.

LAZDAUSKAS Kazys, 75 m. 
mirė Liepos 1, Villa Diego, 
Argentinoj. — Raseinių ap.

PER
WINE

pus-

p V’ Q

HOUSE
Park Ave.

EN. 9276 
$1*65 už case

(Žeminusi kaina)
Pasirinkimas iš 60 įvairių rusių. 
Mes atvežam šaltą alų į namus. 
Taipgi didžiausias pasirinkimas 
visokių skanių California’ vynų.

Greitas pristatymas vestuvėms
Pokiliams ir kitokiems tikslams.

Atdara iki 1:00 vai. ryto.

7205 Wade
Telefonas

Stiprus Alus

SAN FRANCISCO, Calif, —i 
Alkoholizmas Suv. Valstijose Į 
pasiekė aukščiausi rekordą nuo 1 
prohibicijos atšaukimo 1933 į 
metais, tikrina Dr. A. J. Rosa-! 
noff, California Valstijos In
stituto direktorius.

Dr. Rosanoff surinko statis
tikas apimančias pastarus ke
turis 
rias s 
trelės

Per
1910 metų 
mų vartojimas Suv. Valstijo
se buvo visai laisvas. Skaitli- 

i nes parodo kad tuo laikotarpiu 
[iš kožnų 100.000 gyventojų tik 
6.4 asmenys patekdavo į pro
to ligų ir kitas ligonines nuo 
alkoholizmo.

Antras periodas, 
iki 1920, buvo tai 
trolių laikotarpis, 
alkoholizmu aukos

l

desėtkus metų ir ketu- 
skiftiilgas alkoholio kon- 
sistemas šioje šalyje.

• pirmą periodą 1901 iki 
svaiginančių gėri-

iki 1932 metų. Pasek 
buvo ne tokios kokių tikė 

Beveik po nakčiai p ra 
kilti alkoholizmu- sergan- 

eilės pradėjo daugėti ir 
4.8. Tas periodas 
prohibicijos panai-

iki 1920 metų nukrito iki 
asmens ant kiekvienų 100,0 
gyventoj ų.

Trečias periodas, kuris 
ėmė nocianalę prohibiciją, 
1921 
mes 
tąsi, 
dėjo 
čių
pakilo iki 
baigėsi su 
kinimu.

Ketvirtas periodas, nevaržo
mo svaiginančių gėrimų nau
dojimo, prasidėjo su 1933 me
tais. Su juo vėl prasidėjo al
koholinių ligonių skaičių dau
gėjimas, dabar išpuola po 6.5 
kiekvienam 100,000 gyvento
ju, sako Dr. Rosanoff.

STATE

NOIQ

Scioto
irsi Indijonų teritorija. 
įPirm baltųjų apsigyvenimo, Indi-

SCIOTO STATE TRAIL 
FOREST

Trail Giria buvo kitados

SCIOTO IRAU 
STATE FOREST

g WAVERLV

PA 8KS

CHILLICOTHE

101 1 
kon-

nuo
lokalių

Tuo laiku 
mažėjo ir

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—Įdėkit 

$1 dabar ir “Dirva” 
jus ištisą pusmetį.

j laišką 
lankys

hų Shawnee gentės gyveno šiose 
14tyse iki juos išvijo galingi Iro- 
j cbis 1672 metais.
. irmutiniai balti gyventojai čia 
j aio 1796 metais, vedami Genero- 
loNathaniel Massie.

I ?r dabartinę Valstijinę Girią, 
ku yra po Ohio Division of For
est) globa, tas kelias tęsėsi tarp

I Foimouth ir Chillicothe. Jis ta
po įs srities vienu svarbiausių ke-

: 1-825 016(11 buvo naudoja-
įmašOluo Stage Coach kompanijos 

pasažierių vežiojimui 
tarnColumbixs ir Portsmouth.

Girią, 
globa, tas kelias tęsėsi tarp 
'""V?. ■- Jis tą-

šis istorinis plotas yra 
Miškas iš suvirs 9000ValS|inL

akrų Po apie 150 metų kirtimo, 
Jis v pradėtas užželdinti ir tam
pa Sa su daugeliu įvairių rusių

kietmedžių.
Išsyk buvęs nupirktas kaipo me

džiu plotas, ir jame nutiesta 
myjų žvyro kelių. Tais keliais 
li važinėtis šį mišką lankantieji ' ir 
jais įvažiuoti į pačias gilumas gi
rios. Girioje yra dirbtinas ežeras 
ir aplink jį yra įrengta piknikauto- 
jams Patogumai, stalai, ugniaku- 
vnt'T saVlta.r'škos vietos, geriamas vanduo ir zaislavietės.

dienas iš Įdomiausių dalvkų ta
me miške yra tai replika pirmuti- 
?eS „C^sbytenonų bažnyčiose Scio-

27 
ga-

o ,-------------r ---------“jvivou 0VIU-

to Slėnyje, išstatytos 1797 metais.

COURTESY—THE STANDARn OIL CO. OMl''

Tai buvo antra bažnyčia pietinėje 
Ohio dalyje. Išstatyta iš rąstų, J1 
yra paminklu ankstyviems tos sri
ties baltiems gyventojams.

Medžiojimas toje girioje leidžia
mas išsiėmus raštišką leidimą, *s' 
skyrus dviejose dalyse kurios Pa' 
skirtos žvėrims ir paukščiams au- 
grinti, viena iš 405, kita 492 akrų-

Kaip ir kitose Valstijinėse Girio
se, čia yra įrengimai šeimoms ir 
grupėms stovyklauti.

Scioto Trail Forest randasi 
1 pietus nuo Chillicothe, su ineig'1 
iš Route 23.



Plėšiko Galas i ATSITIKIMAS LIETUVOJE
I •V Kazys Jankauskas

KAIP ŽMONĖS PASIDARO NAUDINGI PER TVORA
PASIŽVALGIUS

Dešimtnosis, labai tinkama to
kiam vyrui 
varde).

ir jo darbams pa-

jis 
ko

policijai apie

dieną policija 
didelį mišką,

Plėšikas Indėnas antrą kar-1 
tą pasirodė Rudenų apylinkė
je. Prieš du mėnesius jis nu
žudė turtingą žydą, dabar pas
maugė ūkininką, vos tik šis 
spėjo gauti išloštus dešimt 
tūkstančių litų.

šį kartą Indėnui nepavyko 
pasprukti nepastebėtam; ūki
ninko bernas tuoj pranešė Ru
denų miestelio 
įvykį.

Ir jau antrą 
ir šauliai kratė
prasidedantį tuoj už miestelio.

Vakarop nuovados viršinin
kas Kapėnas, jau visai nuvar
gęs nuo ilgos “medžioklės”, 
staiga užtiko plėšiko pėdsakus 
miško paupyje. Smėlyje buvo 
tos pačios pėdos, kaip ir kieme 
nužudyto ūkininko. Aplinkui 
buvo tyku. Kiti buvo atsilikę. 
Kapėnas apsižvalgė ir puolė 
pirmyn šalia pėdsakų. Ausys 
staiga pagavo žingsnių garsus, 
ir Kapėnas netrukus pamatė 
bėgantį žmogų į miško gilu
mą.

dabar jis pamaty- 
per storiausią sie- 
tyrinėjo krumus, 
iš vieno iki kito

Stok! — sušuko užkimu- 
Pakartojo dar ke-siu balsu, 

lėtą kartų ir pradėjo šaudyti 
į greit tolstantį žmongų. Miš
kas daug kartų pakartojo šū
vių garsus kažkas lyg apsiver
kė, siaubingai sušuko. Ir vis
kas staiga nutilo. Indėnas pas
pruko.

Pradėjo temti ir lyti. Va
karas leidosi miškan. Kapė
nas vis ėjo pirmyn.

Greit pasidarė visai tamsu, 
o lietus tik didino vakaro juo
dumą. Lašai nuo medžių šakų 
krito žemyn ir šiltas vėjas 
minkštai alsavo visame miške. 
Kapėnas visiškai nuvargo. Ka
da sąmonė darėsi truputį aiš
kesnė, jis stebėjosi, kur galėjo 
dingti visi žmonės ir keikė plė
šiką Indėną. Tamsoj nieko ne
matydamas, jis skaudžiai su
sidavė į pušį ir apsvaigęs su
stojo. Norėjo atsigulti į šlam
pančias miško sąmanas, kad 
slenkantis vėjas švelniai lies
tų įkaitusią kaktą. Tačiau bi
jojo užmigti ir stovėjo laiky
damasis už medžio. Mintys 
darėsi -yis neaiškesnės. Sapnai 
ir realybė -susipynė į bendrą 
chaosą ir labai kankino. Atsi
traukė nuo medžio ir vėl ėjo 
mišku. Vasaros lietinga nak
tis skrido viesulu pro šalį nu
vargusio žmogaus.

Pradėjo švisti, 
pais varvėjo gyvas 
slėpėsi žolėje. Jis
atsiminė, ko pateko į mišką. 
Bet kažkokia inercija, neranu- 
mas stūmė jį’pirmyn ir vertė 
stipriai laikyti rankoj braunin
gą.

Diena vis aiškiau lindo į akis 
lyg kaž koks kankinantis daik
tas arba pikčiurna, įkyri žmo
na. Kapėnas juto, kad jo dra-

bužiai kiaurai permirko ir van
duo bėga visu kunu.

— Nepabėgsi, — pasakė 
garsiai staiga prisiminęs, 
jis pateko į šį didelį mišką.

Tuo pat momentu stipriai 
sujudėjo tankus krūmai deši
nėje, prie pelkės. Tada Ka
pėnas visai atsipeikėjo ir at
sargiai artinosi prie krūmų. 
Jis porą sykių pratrynė akis, 
nusišluostė šlapią veidą ir go
džiai rijo akimis krumus. Re
gėjimas pasidarė toks stiprus, 
kad, rodos, 
tų viską ir 
ną. Akys 
slinko lėtai
galo. Ir Kapėnas beveik ne
nustebo, kada pamatė tarp ža
lių lapų pasislėpusį purviną ir 
kiaurą batą. Tas batas gulė
jo krūmuose prie pat žemės ir 
krutėjo. Kapėnas iš pradžių 
pamanė, kad jį regėjimas ap
gauna, tačiau aiškiai matė, kad 
batas buvo lyg gyvas ir at
sargiai lindo vis gilyn į kru
mus.

— Nekrutėk! — iškošė su
kandęs dantis ir nukreipė į 
apžėlusį gulinčio žmogaus vei
dą brauningą.

Krūmuose gulėjo plėšikas In
dėnas. Jis piktai žiurėjo į jį 
užklupusį Kapėną ir vos pas
tebimai slinko į šoną, lyg kir
minas.

— Kelkis...
negali nusisukti nuo plė- 
valdo jį blizgančiu gink- 
sprendžia, kas dabar da- 

žmonių negirdėti; jei

Jis 
šiko, 
lu ir 
ryti,
plėšikas ir sutiktų eiti, vis tiek 
neaišku, kurioj pusėj mieste
lis.

Tada Kapėnas du kartu iš
šauna oran, neabejodamas, kad 
kas nors jį išgirs.

ir lietus slogina 
žmonės toli, nie- 
— lyg pasityčio-

sau,

daug

ku-
su-

ne-

Medžių la- 
sidabras ir 
sunkiai be-

B

Gal kas iš- 
pamečiau sa- 
lengviau pri- 

vėl pa-

atsargiai iš- 
ir tikrai nie- 
plėšikas buvo

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

specialybė. Atlieka:
PLAKATUS 
LAIŠKUS 
VOKUS 
KONSTITUCIJAS
BILIETUS

ir kitokius.

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums.
Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai.
• Darba Atliekam •
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— Migla 
šuvius. Jei 
kas neišgirs, 
jo Indėnas.

Ir iš tikrųjų slinko minutės, 
daug minučių nukeliavo 
o miške vis buvo ramu.

— Auuu!... auuu! — 
kartų sušuko Kapėnas.

Miškas paklusniai tiek pat 
sykių šuktelėjo tą patį “auu”. 
Ir viskas. Tik lietus murmė
jo lapuose ir stiprėjo vėjas. 
Šlapi debesys maudė savo 
nais pušų viršūnes ir labai 
plėšyti riedėjo toliau.

O Indėnai vis gulėjo
norėdamas keltis. Jis aštriai 
žiurėjo iš žolės į Kapėną, ke
letą sykių mirktelėjo ir ra
miai laukė, ką darys policinin
kas vienas pats atsidūręs vi
duryje didelio miško su užsi
spyrusiu plėškių.

— Dar šauk, 
girs. Gaila, kad 
vo gaidį. Dviese
sišauktume žmonių, 
sakė Indėnas.

Tada Kapėnas 
kratė jo kišenes 
ko nerado. Kad
beginklis, šiek tiek lengvino 
padėtį, tačiau kuo turės vis
kas baigtis, dar nebuvo aišku. 
Signalizuoti šūviais jau nebe
buvo galima, nes brauninge li
ko' tik trys šoviniai, kurių gal 
prireiks, jei Indėnas mėgins pa
sprukti. Kapėnas vis daugiau 
nekantravo ir užsispyręs kar
tojo “auuu!” Miškas abejin
gai kartojo žmogaus balsą ir 
nieko nesiuntė pas tuos du 
vyrus, nežinančius kaip užbaig
ti bendrą buvimą vienoj vie
toj.

Po ilgos, kankinančios va
landos pasirodė apie 12 metų 
berniukas. Jis, matyt, atėjo 
miškan uogauti, grybauti ir 
staiga užėjo tuos du visiškai 
šlapius ir nuvargusius vyrus. 
Bet jis taip nusigando, kad 
tuoj pradėjo trauktis atgal. 
Kapėnas vos spėjo jam pasaky
ti :

— Vaike, palauk. Bėk į mie
stelį... ko greičiausiai... į poli-

ciją... atvesk čionai žmonių... i 
kelyje gal sutiksi automobilį, 
vežimą? Tegul tave paveža. . 
Supratai, a?

Berniukas jau nudumė de
šinėn ir porą minučių abu vy
rai girdėjo, kaip braška sausos 
šakelės po berniuko kojomis.

— Kokiam nors vorui užten
ka siūlo, visai žemai nusileisti 
ir vėl pakilti, — kalbėjo plėši
kas. .— O žmogus yra silpnes
nis. žemyn lengva žmogui, 
bet pamėgink į viršų... O no
rėtųsi gyventi vėl iš naujo... 
pradėti nuo motinos rankų... 
pradėti kitaip... nežudyti... gy
venti dorai...

— Lapė esi, — sumurma 
Kapėnas. — Nori mane su
griaudinti suktais žodžiais.

— Aš ne lapė, — nusisuka 
Indėnas ir nutyla.

— Nejudėk... — įspėja plė
šiką Kapėnas.

— Gyvas visada gali judėti, 
— sako plėšikas. — Ir dar 
pridėsiu vieną dalyką! Ne man 
o tau blogai! — vis garsiau

■ pradeda kalbėti Indėnas.
— Prikask lupas...
— Aš nemeluoju! Ar 

žinai, kas buvo piemuo, kurį 
nusiuntei į miestelį? Mano 
brolis! Jis man pagalbą 
ves... žiūrėk... jie ateina! 
sušunka plėšikas ir katino 
krumu Šoka ant Kapėno.

Viskas įvyksta taip staigiai, 
kad Kapėnas nespėja panau
doti brauningo. Ginklas iš
muštas iš rankų guli žolėj, ir 
jie abu raitosi kovųdami dėl 
to, kas pirmas pagriebs plieni
nį gaidį. Jie kandžioja vie
nas kitą, smaugia, kruvina vei
dus ir kriokia. Rubai tuoj su
plyšta į skudurus. Kova da
rosi aršesnė. Indėnas staiga 
pasiekia viršininko kaklą ir 
viena ranka gyvuliškai sus
paudžia gerklę. Kapėną iš
gelbėjo tik tai, kad jis spėjo 
kumščia smogt plėšikui į tarp- 
akį. Indėnas bematant nu
riedėjo į šalį, greit pašoko ir 
staiga pasileido bėgti gerokai 
šlubuodamas. Jis dūmė taip 
greit, kad jau nyko miško tan
kumynuose ir lietuje. Kapė
nas greit sugriebė nuo žemės 
brauningą ir paleido į tolstan
čio nugarą visus tris šuvius. 
Miglos apsupo jį. Bet jis dar 
išgirdo riksmą, atsikėlė.

— Daugiau tu neateisi.... 
lape....

Pakilo ir svirduliuodamas nu
slinko, kur turėjo būti plėši
kas.

Indėnas gulėjo prie supuvu
sio kelmo. Jis kažkaip susi
traukė abierrv rankom su- 
niaužė pilvą ir drebėjo. Indė
nas verkė. Kada Kapėnas pri
ėjo, jis akimis parodė į sąma- 
nas prie menko takelio, 
šypsojo ir tyliai pasakė 
nui:

— žiūrėk... grybas...
Tada Kapėnas pamatė 

nose ruda, šlapią baravyko ga 
vėlę.

— Grybas... — vėl pakart- 
jo Indėnas ir verkė.

Ašaros kurį laiką riedėjo o 
veidu dar ir tada, kai jis viji
kai nurimo.

Kapėnas staiga jį peržego-

Dale Carnegie, Amerikos lai
kraščiuose rašantis straipsnius 
ir pamokinimus kaip pasidary
ti draugus ir pagerinti savo 
gyvenimą, viename straipsny
je aprašo sekantį:

1924 metais jauna našlė tu
rėjo gauti kokį nors darbą iš- 
maitinimui savęs ir savo dvie
jų vaikučių. Jos vyras staiga 
mirė palikdamas ją su dviem 
kūdikiais.

Jos vardas buvo Sofija Bai- 
kušis. Ji yra gimus Schenec
tady, N. Y. Jos mokslas buvo 
menkas. Ji apleido mokyklą 
iš aštunto skyriaus ir turėjo 
eiti dirbti. Susipažino su val
gyklos virėju ir apsivedė. Jis 
mirė, ir Sofija Baikušis pasili
ko našlė 20 metų amžiaus, su 
pora kūdikių. Vienas 
mėnesių, antras tik 
savaičių.

Kadangi ji gyvena 
tadyje, darbo jieškoti kreipėsi 
į General Electric Co. dirbtu
vę, ir gavo visai paprastą — 
sudėti insuliatorius.

atlyginimus. Tą savo 
darbą ji padarė labai 
Dirbtuvė pasinaudojo 

Ji pasida-

niginius 
nuobodų 
įdomiu.
54 jos sumanymais,
re tokia naudinga išdirbystei 
kad buvo apdovanota garbės 
medaliu — aukščiausiu toje 
įstaigoje — kuriuos gauna tik 
žymus inžinieriai ir mokslinin
kai.

Ji toje dirbtuvėje dirba ir 
šiądien: ji vis dar įteikia savo 
sumanymus. Ir ji tai atlieka 
todėl kad ji gavo nuobodų, mo
notonišką darbą, kurį pasiryžo 
padaryti įdomiu. Ar jus ne
galėtumėt padaryti tą patį?

V

sukasi amžinas

tu

at-

vi-

buvo 15 
septynių

Schenec-

Daugumui žrhonių tai butų 
buvę nuobodus’ monotoniškas 
darbas. Tas pdts ištisą dieną. 
Tam tikras skaičius pasijudi
nimų, ir viskas. Atžymėjimas 
savo išdirbto laiko. Ėjimas 
namon. Tokia tai buvo jos 
diena.

Sofijai tas dalbas buvo labai 
nuobodus,, bet ji žinojo kad rei
kia prie-jo laikytis. Ji išprašė 
savo užvąizdos specialio pave
lijimo sekti kiesvieną atskirą 
dalelę nuo to ka jos atgabena
mos į dirbtuvę iki ateina į jas 
rankas. Kiti darbininkai sakė 
kad ji pakvaišo Ji prisiima 
sau tiek bereikaįngo darbo vi
sai be naudos, Sbkė jie.

Viena jš mafiausių dalelių 
kurioj reikalingas insuliatoriu- 
je buvo variu apdengtas šriu- 
belis. Ji nusistebėjo patyrus 
kaip tie šriubellu brangus. Ki
ti darbininkai, •natė tuos šriu
belius tukstančlis kartų, bet 
jie apie juos nej 
nepagalvojo.

Sofija paklauįė kam naudo
jama tokis bra gus šriubelis. 
Kai darbas baig.
lis buna apdeng imas ir jo nie
kas nemato. Ji
tos rūšies šriubdįs, kaštuojan
tis daug pigiau 
geras Pagalia i
surinkus visus ;avo faktus, ji 
pasiilė dirbtuvei 
naucoti pigesniu;

Užvaizdai ta mintis patiko ir 
jis įpie tai praųešė aukštesnie
siems. Vieną d 
vo pavadinta į didžiąją dirbtu
vė raštinę. Ji iusirupino, ma
nė kad gal bus paleista iš dar
bi

Bet apie jos paleidimą nebū
vi nei minties. Jai buvo pa- 
eikšta kad jos sumanymas ta- 

»o užgirtas, ir jai įteikta $30. 
f i nenorėjo tikėti ką jos au- 

rankoj turėjo

sekundą laiko

as, tas šriube-

rašytojas Lietuvos 
bijo net savo pa-

VIENAS
Aide, kuris 
vardę paduoti, rašo, kad Lie
tuvoje “piktšašis likviduotas' 
kada Smetonos diktatūra 
go. Tas tiesa, bet dabar 
tuvos kūne išaugo votis, 
aršesnė negu piktšašis.

f f

žlu-
Lie-
kuri

NUŽUDĖ SAVO 
VYRA

tar- 
Ade-

laiką

nebuvo, 
atrodė 

Ir štai, 
Tarny-

kaimynai

“SUKASI, 
valcas, kartais į priekį, kar- J 
tais atgal”. Musų bolševikai 
sako, Lietuvoje butą penki šim
tai politinių kalinių, bet “Pilie
tis” Prezidentas Paleckis tera
do 104, kurių 49-iems tuojau 
davė getras vietas — būti Lie
tuvos seimo nariais. Atsidė
kodami, tie seimo nariai aša
rodami atidavė Lietuvą Mask
vai. Toks tokį pažino ir ant 
valso pavadino.

“DAINUOKIT, rašykit, skelb
kit naują gyvenimą!” Taip Lie
tuvos rašytojus ragina ikšiam 
niekur pas mus negirdėtas A. 
Rūkas Lietuvos Aide.

Ką čia, brolyti, rašysi, ar 
dainuosi, kad širdis suspausta, 
ašaros byra, o pilve vėjai pra
dės gurguliuoti ?

ŽODŽ1O EVOLIUCIJA 
LIETUVOJE

Aidas rašė Birželio 19 
džiaugdamas, kad tauti- 
partijos diktatūra din-

“PANČIAI sutrupinti”, Lie
tuvos 
dieną, 
ninku
go.

“Dar bjauresni pančiai uždė
ti”, atsiduso seimo atstovai 
Liepos 21 dieną, grįžę namo 
ir Lietuvą Maskvai pavedę.

LIETUVOS gyventojams jau 
trečiusyk valomos kišenės. Pir
musyk, kada žuvo rubliai, an- 
trusyk kada žuvo markė, tre
čiusyk kada nugalabintas litas. 
Lyg Lietuva butų gengsterių 
Čikagoje!

patyrė kad ki-

yra toks pat 
vieną dieną,

užvaizdai pa
is šriubelius.

Įeną Sofija bu-

nusi-sys girdi, tačiau 
Kapė-dovanų pinigus!

Neilgai trukus 
tus pasiūlymus.

sąma

Sedą.
paklausęs, “ar vy- 
kad pas mane at- 
Ji nuo to klausimo

netekus pušiausvy-

Birutės kaime, Garliavos v.. 
netoli nuo Kauno, gyveno Ar- 
bučauskai. Vyras turėjo 
nybą “Maiste”, o žmona, 
lė, šeimininkavo.

Arbušauskienė, kurį
gyvenus užsienyje, moka An
gliškai ir Vokiškai. Ji skųs- 
davusis kad Lietuvoj esą nuo
bodu, ji norinti išvykti į už
sienį. Buvo kalbų kad ir drau
gas atsirandąs su ja užsienin 
važiuoti.

Gal išdalies ir del to, gal del 
kitų priežasčių, bet Arbušaus- 
kų namuose taikos 
nors abu Arbušauskai 
lėti ir ramus žmonės. 
ArbušauSkas dingta. 
boję jo pasigenda,
neatkreipia dėmesio. Arbušau
skai turėjo dvi dukreles. Di
desnę dukrelę Arbušauskienė 
išgabenus pas savo tėvus į Se
dą, ir išvyko jo motina.

Nužudžius savo vyrą, Ar
bušauskienė ir pati nuvažiavo 
pas tėvą į

Tėvas ją 
rą nužudei 
važiavai?” 
sumišus,
ros, pradėjus nervuotis ir pa
sisakė tėvui kad vyrą ištikro 
nužudžius. Tėvo patariama ji 
sugryžo į Kauną ir atėjo į kri
minalinę policiją savo nusikal
timo pranešti. Ji smulkiai pa
pasakojo ir nužudymo aplin
kybes. Lavoną ji kirviu suka
pojo ir paslėpė rūsyje po grin
dimis apie savaitę laiko.

Nužudžius vyrą, Arbušaus
kienė pradėjo pardavinėti jo 
drabužius. Aiškinosi kad vy
ras naktį norėjęs ją užmušti 
ir buvęs pasiėmęs kirvį. Ji 
iš išgąsčio apalpus, o kai atsi
peikėjus, pamačius kad vyras 
dukterį mušąs. Tada ji grie
bus tą patį kirvį ir vyrą nudė
jus. Ji suimta.

• APIE 850,000 ūkių šeimų 
aptiekta elektrišku patarnavi
mu bėgyje praeitų penkių me
tų, su pagalba federališkos R. 
E. A. įstaigos.

ji padarė ki- 
Vėl gavo pi-

jo, nusiėmė kepurę ir nežino
damas kas daryti svirduliuo
damas sukaliojosi, aplink lavo
ną.

Dešinėje kurčiai dundėjo miš
ko žemė.

Berniukas atvedė žmonių.
(Policija)

SKAITYKIT 
ir GARSINKITES 

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

Tėvynės Redakcijos Krepšys 
nurodo kaip vienas žodis Lie
tuvoje evoliuciją darė: ,

Prie Smetonos: ponas, ponia, 
ponaitis, panelė.

Prie Paleckio: pilietis, pilietė 
pilietukas, pilietukė.

Prie Dekanozovo: suimtas, 
suimta, suimtukas, suim- 
tukė.

Prie OGPU: išvežtas, išvežta,- 
išvežtukas, išvežtukė.

14-ta respublika: amen, amen 
amen, amen.

NAKTIES darbai, dienos juo
kai. Sovietų pasiuntinybė Ry
goje skelbia kad Sovietijos pi
nigų išvežimas į užsienį yra 
draudžiamas, nes kituose kraš
tuose jie yra nelegalus dėlto 
įspėjama Sovietijos valiutos iš 
niekieno neimti. (Lietuvos Ai
das, Birž. 19).

O musų bolševikai tada rašė 
kad raudonarmiečiai už viską 
ką paima “užmoka”. Kaip gi 
mokėjo, kad Sovietijos pinigai 
svetimame krašte “nelegalus”?

SMETONOS valdininkai, ra
šytojas P. Cvirka sako, buvę 
“minkštastuburiai”. Tačiau, su 
visu jų “minkštumu” ne jie 
Lietuvą Maskvai pavedė!

NAUJAS Lietuvos spaudos 
valdytojas, P, Kežinaitis, ne
rasdamas Lietuvių kalboje žo
džių musų aitresnius klerika
lus apibūdint vadina juos “ob- 
skurantais” (Lotynų žodis) ir 
“mrakobiesais” (Rusų žodis).

Kunigėliai daug kuo pažan
gai trukdė ir jai nusidėjo, ta
čiau, ne jie Lietuvą Maskvai 
pavedė — komunistų seime jų 
nei vieno nebuvo!

VIDAUS Reikalų ministras, 
M. Gedvilas, išdidžiai Lietuvos 
žmonėms pažadėjo, kad “vis
kas bus keičiama įstatymų bu- 
du”, tik nepaaiškino kas tuos 
įstatymus leis: Lietuvos liaudis 
ar Maskvos pastatytas Deka
nozovas (kurio pavardė susi
deda iš Lotynų “dėka” dešimts 
ir Rusų “nos” nosis — reiškia,

V.

SUNKIOS LIETUVOS DAR
BININKAMS DIENOS

Lietuvoje įvesta komunisti
nė tvarka, kitaip sakant “dar
bininkiškas rojus’’, pradedant 
Birželio 1G diena.

O Birželio 28 d. jau prane
ša Elta iš Kauno:

Kaunas. — Pradėjusiame ei
ti Lietuvos Komunistų Parti
jos oficialiame organe Tiesoje 

pagrindiniai partijos 
bruožai, kurių svar- 
nusakyti sekamai: 
artimiausias tikslas

išdėstyti 
veikimo 
blausieji

• i‘f‘Musų
yra tuojau išplėsti visoje Lie
tuvoje profesinių darbininkų 
sąjungų tinklą, kaip pramonė
je taip ir žemės ūkyje. Profe
sinių sąjungų tikslas kovoti 
del darbininkų darbo sąlygų 
pagerinimo. ...”

Bet vargiai jau jie galės ko
voti, nes viskas pavesta žiau
riems Maskvos carams, kurie 
visus darbininkus padarė ly
giais vergais, be teisės pakelti 
savo balsą. .. .

Supa Garba.

, J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

SKAITYKIT 
VIENYBĘ
• VIENYBĖ — seniausias ir 

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

VIENYBE
193 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

J. A. Urbonas 
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O.

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

Liuvoje tautinis keramikos menas įgauna populiarumo. Vaizde matosi nekurie savos dailiosios puodininkystės kuriniai.
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Dienos Klausimais
.Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

pHILADELPHLJOJE įvykęs vidurinės srovės Seimas
Rugsėjo 1 ir 2 d., vidurinės srovės akcijos ir ateities 

darbų atžvilgiu reikia skaityti pilnąi pavykusiu.
Tautininkai ir sandariečiai, naikindami. savo tarpe 

esančius nesusipratimus, entuziastiškai tarėsi apie vieną 
didžiausį tautinei srovei — kaip ir visai musų tautai — 
reikalą — akciją už Lietuvos Nepriklausomybės atstei- 
gimą, nežiūrint kada tas įvyks: šį metą, ar už kelių me
tu ar ir už dešimts metų.

Įsteigta bendras Lietuvos Nepriklausomybės Fondas, 
panašiais pagrindais kaip seniau veikė Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondas; išrinkta stipri to fondo vadyba, o be 
to dar bus kviečiama Fondui ir visam kovų už nepri
klausomybę darbui musų veikėjai, Amerikos Lietuviai 
patriotai ir savo tautą mylinčios ir remiančios organi
zacijos.

Jūsų visų jau dabar prašoma Fondui parama — nes 
mes turim būti pasiruošę tai valandai kurią busim pa
šaukti ištiesti Lietuvai ranką ir padėti jos žmonėms iš
kelti vėl savo trispalvę vėliavą skaisčioje musų brangios 
tėvynės padangėje!

PALECKĮ SVEIKINO 
VISI BURBULAI

ksto atlikti,, bet dar laikraščiai 
talpino didelėmis raidėmis ra
ginimus: ‘Lietuva, prie urnų!’

APIE CIGARETUS 
IR TABAKA

.TZAIP labai Europos karas palietė Suvienytas Valsti- 
jas galima matyti iš sekančių davinių:
Šalies gynimo pasiruošimaips paskirta ir dar bus 

skiriama bilijonai dolarių, kuriais statoma ir bus stato
ma karo laivai, lėktuvai, ir bendrai stiprinama visa, ša
lis apsigynimui ir ruošiama karui, nors gali neprisieiti 
kariauti šiose komplikacijose.

Įvedama konskripcija, sulyg kurios jauni vyrai bus 
imami kariuomenės tarnybai metams laiko, paruošimui 
per kelis sekančius metus milijonų vyrų karui.

Esanti kariuomenė, rezervai ir nacionalė sargyba 
šaukiama tarnybon ir atlieka karo pratimus-manevrųs.

Įvesta ateivių ne-piliečių registracija.
Amerika paima nuomon iš Britanijos tam tikras sa

las steigimui karo bazių Atlantike, ir tokias bazes stei
gia savo salose Pacifike ir Meksikos užlajoje.

Visoje šalyje bendrai imant gerėja darbai ir kyla 
pragyvenimo kainos.

Del šio karo, gal but, labiausia ir Prezidentas Roo
sevelt pasiryžo kandidatuoti trečiam terminui. Jei ne 
karas, jis greičiausia butų pasitenkinęs dviem termi
nais, kaip yra nusistovėjus tradicija.

A/ĮASKViOS carų patvarkymu, Lietuvoje pravedama 
dar vieni “rinkimai”. Dabar bus renkama kokia 

tai “aukščiausi taryba”. Tai bus ne kas kitas kaip Lie
tuvos Sovietai. Bet ši taryba bus renkama jau iš pa
čių pasiučiausių, disciplinuotų komunistų, kurie su dū
šia ir kunu yra parsidavę Maskvai ir kurie nepripažys- 
ta jokios tautybės, nei savo tėvo, motinos, jeigu jie nė
ra aklais komunistais....

Neužteks, žinoma, tos tarybos. Ją apsupus bus 
Maskvos šnipų gauja, Lietuviškų šnipų gauja, ir prie 
jos stovės pastatyti Maskvos komisarai vykdyti darbus 
kokie iš Maskvos bus įsakyti, kad nei per plauką Lietu
viška taryba nepaklystų ir kad neatsirastų joje kokių 
nors “liaudies priešų”, kurie sumanytų Lietuvą valdyti 
savarankiai, be Maskvos....

Bus daug tokių kurie Lietuvos nepriklausomybės 
dienose gerai ir lengvai gyveno, jie pradės pasigesti to 
gyvenimo, todėl jie ims slaptai norėti Maskvos komi
sarų atsikratyti, ir kartais gali apie tai kam nors nety
čia žodį ištarti..-. Tokius visus laukia “likvidacija”.

Iš Kauno ateinanti laikraš
čiai pilni visokių keistenybių: 
juose rašoma kaip visi džiau
giasi (?!) įvykusiu pervers
mu, bet tuo tarpu išleista aš
trus persergėjimai grasinanti 
bausmėmis, nes iš visų kam
pų gauna žinių apie daugybę 
tokių kurie nesidžiaugia ir net 
griežtai priešinasi....

Liet. Ūkininke rašoma:
“Daugelyje Jungtinių Vals

tybių miestų įvyko Amerikos 
Lietuvių mitingai, kurie vie
ningai sveikino naują Lietuvos 
vyriausybę ir glaudų draugiš
kumo įgyvendinimą su Sovie
tų Sąjunga. Lietuvių rašyto
jų sąjunga, kuri turi apie 
1,000 narių, o taip pat ir dau
gelis kitų Lietuvių pasiuntė 
sveikinimo telegramus naujai 
vyriausybei”.

Kur yra tokia “rašytojų są
junga” su tūkstančiu narių ir 
kas tokius blofus iš Amerikos 
Kaunui rašė ? O tie žiopliai 
Kaune ir tiki....

Kitus visus “džiaugsmo te
legramus” be abejo rašė viso
kie negramotni komunistėliai, 
priskaitydami visų dūšias, su
darymui didelių skaičių....

• • •

“JIE BUS RENKAMI Į SEI
MĄ !” Prieš “liaudies seimo” 
rinkimus, Lietuvos Aide (ku
rį komunistai pavertė savo or
ganu) sudėta visų kandidatų 
į tą “seimą” atvaizdai: jų tar
pe žydukų, Lenkų, šiaip vai
kėzų, ir dalis rimtesnių žmo
nių. Jau tas pasakymas kad 
“JIE BUS renkami”^ parodo 
kad tiL tiek galvų parinkta, ir 
tik už juos žmonės 
suoti, ir jie “gavo” 
balsų....

Nors “rinkimai”

turėjo bal-
99.19 nuoš.

IZUR link Lietuva krypsta galim matyti iš sekančių 
davinių: Pirmosios revoliucinės valdžios narių da

lis jau pasiekė savo galo: Galvanauskas laimingai pa
bėgo į Klaipėdą; Gen. Vitkauskui nežinia kas atsitiko; 
Paleckis išsiųstas į Vilnių “prezidentauti”, gal but kad 
ir jis nepabėgtų į Klaipėdą. ...

Jeigu Vilniuje ir įsteigta Lietuvos “sostinė”, tai ji 
ten nieko neturės ir bus bereikšmė, kadangi viskas bu
vo Kaune. Kauną gi, kaipo faktiną sostinę, užviešpa
tauja Rusai.

Rusai užimdami Lietuvą valdyti, įveda joje griežtą 
savo tvarką. Nors iš pradžių komunizme patrakę Lietu
viai ir džiaugiasi'ja, vėliau atsirūgs, ir net pradės nu
kentėti. Kaip tik jie pradės rugoti kad svetimi atėję 
paėmė jų vietas, jų žmones valdyti, ir patys iš Lietu
vos misti, tuoj tie nenuoramos bus apšaukti “liaudies 
priešais” ir bus nugalabyti ar išsiųsti į Sibirą....

Visose Lietuvos valdiškose įstaigose, turim supras
ti, bus po Rusą komisarą šalia Lietuvio, ir teismuose 
ir visur tvarka bus Maskvos komisarų, o Lietuviai sė
dės ar stovės šalę Ruso tik kaipo perkalbėto j ai, nes Ru
sai Lietuvių kalbos nemoka, o Lietuvos “liaudis” nemo
ka Rusiškai (išskyrus Žydus ir tuius kitus šalies išda
vikus, arba dalį gerųjų Lietuvių, kurie tačiau nuo viso 
gyvenimo yra atstumti).

Cigaretų išdirbėjai surenka 
Amerikos valdžiai dešimtų, dalį 
visų valdžios iždo metinių in
eigų — pusę bilijono dolarių.

Valdžia gauna savo pinigus 
— šešis centus nuo kiekvieno 
pakelio (20 cigaretų) — pirm 
negu jie išeina iš dirbtuvės.

Iš svaro |abako, gatavai su
dėto lakštais ir perkamo po 19 
centų svarui, duoda 150 ciga
retų, kas reikštų jog 20 ciga
retų pakblis turi tik pustrečio 
cento certės tabako. Viena ci
garetų mašina, prie kurios pri
žiūrėjimo stovi viena mergina 
ir prie trijų tokių mašinų vie
nas mekanikas, per dieną pa
gamina 500,000 cigaretų.

Didžiosios kompanijos pralei
džia tik apie vieną dolarį nuo 
kiekvienų 5000 cigaretų skel
bimams.

Iš tos 15 cėntų kainos ką jus 
mokat už 20j cigaretų, valdžia 
gauna šešis centus, valstija pa
prastai du centus, paliekant 
septynis centus padengimui ža
liavos kaštų išdirbimo, parda
vimo, ir pelno.

Tabako žinovai tikrina kad 
į tabako riši įtakos turi ne 
tabako sėkloj, bet žemė kurioje 
tabakas augnamas. Panaši ta
bako sėkla jasodinta Turkijoje 
duos turkišlą tabaką, Kuboje 
duos Havanos tabaką, Virgini
joje gi Virginijos, ir visų ta
bakų ypatylės bus labai skir
tingos viena nuo kitos.

Svarbu pažymėti kad cigare- 
tai, svaiginmti gėrimai, gaso- 
linas ii' aliejis sudaro pusantro 
bilijono dola?ių Amerikos .iždo 
ineigų iš vijiį apie penkių bili
jonų metinii, iždo įplaukų. Bz.

• ŠEŠKO 
trimis laša 
orą. visoje 
j e ploto.

T----------------------
i r

dvokiančio skysčio 
. 5 galima užteršti 
ketvirtainėje mylio-

buvo išan-

MUSŲ DAINOS
Dainos dvasią atgaivina, 

Dainos širdį, glamonėja;
Jų aidai mintis gaivina,

Ir krutinę sužavėja.
Tegul skamba musų dainos, 

Jų garsai plačiai teplaukia;
Musų dainos kuklios, žvainios — 

Lietuviai visur jų laukia.
Nors toli mes nuo tėvynės,

Nors svetur mus audros plaka, 
Lietuvis nenusiminęs

Kol jam dainos puošia taką. 
Skriskit dainos per pasaulį;

Jūsų kelias neribotas.
Guoskit Lietuvį varguolį, 

Neškit jam dienas saulėtas.
Lietuviai plačiai išklydę

Žemės visuose kraštuose;
Bet tarp jų vienybė žydi

Kai daina jų sielas juosia.
J. S. Galutis.

SU V. VALSTIJOS dabar turi apie 60 nuoš. viso pa
saulyje esamo .aukso.

PRIE LAIŠKŲ lipinami ženklai apmokanti laiškų 
persiuntimą paštu buvo pirmu kartu Amerikoje panau
doti 1847 metais. 1855 metais įvesta laiškų ir siuntinių 
regisravimas.

VOKIETIJOJE iš 1000 gyvais gimusių kūdikių 
miršta 64 kūdikiai.

PETRO VAIČIŪNO EILĖS
Myga dulkės žalią lapą.
Skuba šmėklos, nesustoja.
Valios žingsnis mindo kapą.
Kaž kas gundo — neatstoja.
Ėjo, ėjo — ir sustojo.
Šypsos dykumą atminę.
Siekia saulę — miglos stoja. 
Susimąstė nusiminę.
Kelia puotą — vyno kvapas. 
Taurių dužiai, džiaugsmas urnas. 
Gaudžia varpas. Verias kapas... 
Slenka, skuba — vienodumas.

Paskutinis
Prusu Sukilėlis

(Tęsinys iš pereito nr.)

Konradas papasakojo Holdenštetiečiui visą 
įvykių eigą. Iš pasiuntinio maršalas sužinojęs 
apie Gucės pabėgimą. Taip pat jis žinąs, kad 
Klauzas padėjęs pasprukti jaunai Prūsei.

Komtūras klausinėjo Klauzą, kaip jis susi
tiko su Guče ir kaip ji pabėgo. Klauzas tiksliai 
atsakinėjo į viršininko klausimus. ’

— Tamsta kaltinamas padėjęs pabėgti pru- 
saitei, — tarė Holdenštetietis.

— Taip kalba kareiviai samdiniai, bet aš 
netikėjau, kad tamsta klausysi jų paskalų.

— Man taip buvo pranešta; ar tamsta gali 
pasiaiškinti?

Klauzas paraudo iš gėdps ir pykčio.
— Aš nusipelniau kartuvių, jei taip negar

bingai pasielgiau. Kam? T'am, kad pats per 
plauką neprarasčiau gyvybės? Jeijgu tamsta 
manimi abejoji, tai geriau nu vilki ; man kry- 
žiuotišką apsiaustą.

Jis pabalo. Kraujas tekėjo per jo kaktą.
— Ar tamsta sužeistas? — paklausė Hol

denštetietis.
—Taip, —- niūriai atsakė Klauzas, — bet 
nesirengiu mirti.
— Tamsta kalbi
man nesvarbu,

Aš

dar
kaip nedera valdiniui, bet 
Man buvo pranešta, kad 
neįtariu tamstos jau vien

tai | 
narsiai kovojai, 
dėl to kad regėjai šventąją Mergelę.

— Vadinas, šiaip tamsta tikėtum piktais 
išgamų liežuviais? — paklausė Klauzas.

— Aš maniau, kad tamsta esi geresnės 
nuomonės apie mane ?

Holdenštetietis nutilo. Paskui priėjo prie 
Klauzo, padavė saVo ranką ir tarė:

— Eik, pasiruŲnk savo žąizjomįs, ,
Kelioms .savaitėms praslinkus, Herkus Man

tas stovėjo savo pilies kieme, po liepa.1 Jis pa
sakojo Nomedai apie Brandenburgo pilies iš- 
griovimą; /i ‘ . I J

Nomeda įdėmiai klausėsi; ji, kai pir tėvas, 
šventai: tikėjo galutine* savo tautos pergale./

— Pilies gynėjų tarpe buvo 'ir • riteris iEk+ 
šteinietis, — pridūrė Mantas:

Nomeda kiek pabalo ’ir nus-isukd.
— Ar jis žuvo? — paklausė ji.
— Ne. Mis kovėsi atkakliai. Pirmas puolė, 

paskutinis traukėsi.
Nomeda atsigręžė į tėvą; jos akys blizgėjo.
— Aš tikėjausi sulaukti tokių žinių. Dė

koju tau, tėvėli, — tarė ji paprastai.

XI.
SENI DRAUGAI

Holdenštetietis turėjo jįeškoti prieglaudos 
kitose pilyse. Reikėjo ’ laukti geresnių laikų. 
Prie Vislos reikalai ėjo blogai; o iš Marienbur
go ir Kristburgo liko krūva degėsių. Liepsno
jo miestai ir kaimai nuo Prūsų siautimo.

Ordino padangė niaukėsi. Kaip turės bai
gtis karas, jei neateis parama iš Vokietijos? 
Ar pagaliau nenumoti ranka į visa tai, (Jei ko 
tiek kraujo pralieta? Vyriausias mistras Vo
kiečius šaukė į naują kryžiaus karą. Bet visi 
jau buvo pavargę. Nors Bohemijos karalius 
Otokaras pasigyrė popiežiui kąd jis dar kartą 
trauksiąs į Prūsiją, bet skubus reikalai jį vis 
laikė namie. Sunku buvo numatyti kad jis iš
tesės pažadą. Taip pat ir kiti kunigaikščiai 
lengvabūdiškai pažadėjo kryžiuočiams paramą, 
bet namie jie turėjo pakankamai savo rupesnių. 
Įkarščio laikai jau buvo senai praslinkę. Da
bar tuos jausmus stengėsi dirbtinai kurstyti. 
Ordinas' gerai žinojo kad Bohemijos Otokaras 
popiežiui pažadėjo karo žygį, kad visas atimtas 
iš stabmeldžių ■ žemes galėtų prijungti prįe sa- 
70 karalystės. Dabar jis ilgai derėjosi del sa- 
’.q smulkių asmens reikalų.

Kryžeivių vadas Holdenštetietis su buvu- 
os Brandenburgo pilies įgula skubėjo gelbėti 
ikaruose esančių pilių. Bet vos tik sumušda- 
y priešą vienoje vietoje, žiūrėk jis pakelia gal- 
\ kitur ir narsiai puola kryžiuočius. Ordinas 
ttai gynėsi.

Vėlybas 
pi pažliugo.

Riteriai 
pe balas ir

ruduo nupurtė miško lapus ir že- 
Priešai turėjo padaryti paliaubas, 

sėdėjo pilyje. Bet Prusai veržėsi 
lietaus permerktas kimsynes, nai

ki įąmi ir degindami sodybas, 
nelytos. Tokiame ore Prusai negalėjo gaben
tis ilims griauti mašinų, o he jų ką gi darysi 
tier akmenų pastatams?

’irmiesiems žiemos speigams sukausčius 
žem pasklido žinios kąd Bohemijos karalius 
Otolras ir markgrafas Otto Brandenburgietis 
atvyj prie Vislos. Ordinas sutelkė didelį bū
rį kiųomenės ir jojo prie Vislos sutikti naujai 
atvytančių talkininkų.

jusai taip pat nesnaudė ir su savo pulkais 
pasitukė į miškus.

iš Prūsų kovų su
Kryžiuočiais 1 3-to 

šimtmečio pradžioje

M. Springborn

Kryžiuočių kariuomenė, atidėjo žygį kol pel
kės galutinai užšals. Prajojus Vislą, prasidėjo 
klampios vietos. Kryžiuočiai tikėjosi kad to
liau ras kietą žemę ir galės saugiai slinkti pir
myn. Įžengęs į Prūsų kraštą karalius Otokaras 
pamatė kad joks užpuolimas šiuo metu nėra 
galimas. Tik su baisiausiu vargu ir nuostoliais 
jo kariuomenė galėjo žygiuoti pirmyn. Jam bu
vo pranešta kad toliau prasideda nepereinamos 
pelkės, čia jis nutarė laukti kol pašals ir su
kietės žemė.

Atėjo Nauji Metai, oras vis dar nesikeitė. 
Otokaras išvyko į Marienverderį ir čia atstatė 
sugriautą pilį. O markgrafas Brandenburgietis 
darbavosi Brandenburge.

Markgrafo kariuomenėje Klauzas surado 
senų laikų draugą, Hansą Reichenbachietį. Jie 
atnąujino savo seną draugystę ir dalinosi išgy
ventais įspūdžiais.

Klauzas lydėjo markgrafą į Brandenburgą 
ir čia jie dažnai gaudavo nuoširdžiai paplepėti. 
Hansas vis dar buvo linksmas vaikinas, nors 
jau buvo patyręs daug skaudžių likimo smūgių.

Kartą jis sėdėjo prie sukurto laužo. Ap
link juos buriavo kariąi, gerdami, lošdami ir 
dainomis trumpindami laiką. Klauzas pažvel
gė į bokštą, kuriame jis anuomet gynėsi nuo 
priešų; jis pamatė beaugančią naują pilį. Rei- 
chenbergietis staiga sukeikė.

— Kas tau? — paklauzė Klauzas.
— Mane pykdo tie prakeikti stabmeldžiai, 

— atsakė Hansas.
— Bet mes čia galime būti ramus, — tarė 

Klauzas. — Jie dar nei karto nemėgino sutruk
dyti statybos.

— Del to aš ir pykstu. Ar aš čia atvykau 
kiaurus mėnesius gulėti pažliurusioje žemėje ir 
žiopsoti į statomus namus? Nei vieno Prūso 
čia. neteks pamatyti.

Klauzas nusijuokė:
— Pamėgink įkelti koją į miškus, ten ra

jų kiek tik norėsį.
— Manai kad markgrafas taip pat ncšėlsta 

atstatydamas šiuos laužus? Taip pat ir Bohe
mijos karalius. Jis Čia atvyko su tokiais kilniais 
pasižadėjimais. Popiežius jam išanksto dova
nojo žemes, kurias atims iš Lietuvių, žemaičių 
ar kaip juos ten bevadintų.

— Ar tai jis pats pasakojo? — tarė pajuo
kiamai Klauząs.

— žinoma kad ne. Mes patys tai gerai ži
nom. Iki Vislos mes atvykom be jokių sunku
mų.

— Per markgrafijos smėlius ir Pamarėlį,— 
juokėsi Klauzas.

— Na, žinoma, ten buvo galima ir raitam 
joti; o čia? Iki kelių klimpsta arkliai. O miš
kuose dar prasčiau. Ką gali veikti tokioje šaly
je? Tegul ją valdo patys stabmeldžiai.

— Ar jus norit atiduoti ir dalį Branden
burgo grafijos jiems?

— Dieve saugok. Ar jums vieniems toji 
šalis ?

— Musų vyriausias mistras ir kiti valdovai 
žino del ko mes čia kariaujame, — sumurmėjo 
Klauzas.

Kiek patylėjęs, Reichenbachietis vėl pra
bilo:

■ — Ar tu dar atsimeni, Klauzai, kaip prieš
daugelį metų beklajodamas miškuose buvai pa
klydęs? Tu sakeisi matęs net patį Herkų Man

tą atkaklų Prūsų vadą.
— Taip.
— Ar tu jį ir po to iną.tei?
Klauzas xjaraudo.
— Aš vėl mačiau tėvą ir mergaitę. Nelais

vėje būdamas.
Reichenbachietis ėmė domėtis kas toliau at

sitiko. Klauzas pasakojo apie nuotikius Manto 
pilyje. Dar nei vienam žmogui jis nebuvo taip 
nuoširdžiai tą išsipasakojęs.

Klauzui baigus, Reichenbachietis paklausė:
— Tu vis dar myli tą mergaitę?
Klauzas nulenkęs galvą tylėjo.

(Bus daugiau)

si
I

tą,

Tik pilys liko

• VEDUSIOS poros, pragyvenę krūvoje de
šimts, ar dvidešimts metų, žino daugiau apie 
savo antrąją pusę ko nemėgstą, negu kas pa
tinka. Užtai vedusieji tarp savęs daugiau ir 
barasi, ir nebijo pasakyti ką vienas apie kitą 
mano.

Visi mes, vyrai ir moterys, mėgstam girdė
ti pagyrimus už tokius dalykus ką mes neat
liekam, arba už tokias ypatybes kokių neturim. 
Negražios moterys mėgsta girdėti pareiškimus 
kad jos gražios; nuobodus vyrai mėgsta pagy
rimus buk jie yra labai įdomus. Tokius daly
kus vedęs vyrąs arba jo žmona niekad vienas 
kitam nepasako, bet iškelia tik blogumus.

r
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VISTIEK ALKANAS
j^dvokatėlis Elzė, subankru- 

ri.eS) alkanas, iš burdo meta- 
vistiek nesiliauja lojęs 

jltano šunelio balsu: jam vis 
įkliūva Smetona ir kiti, ir iš 
Ljų jo rašinėjimų ir rodomo 
Siaugsmo del to kas įvyko 
[įetuvoje, matyti kad jis jau 
į protiškai bankrutija, ir to- 
L gaivalas netrukus gali at
arti Newburge. Jam kitur 
^>tos nėra, Clevelande neturi 

■ ko gyventi, į kitą miestą iš
vilioti neturi iš ko, kitur ne
plėš advokatauti ir žmones 
Apgaudinėti, tai čia neva re
aktoriau ja. .. . Tokiems dės-

tai šokti nuo tilto arba į eže
rą. Niekas jų susitikt neno
ri, visiems jie prasiskolinę ir 
kitaip pinigus paėmę. Atiduo
ti neturi iš ko, naujų “sucke- 
rių” jau neranda.

To žmogelio lojimas, 
šunelio per tvorą, ant 
žmonių parodo tik jo 
menkumą, neturėjimą supra
timo ką į laikraštį rašyti, ir 
kartojimas tų pačių pasakėlių 
parodo kad jis turi prieš ką 
nors pagiežą, bet ją ir liejant 
vistiek niekas jam nepagelbs- 
ti, nei kaulelio nenumeta, ir 
jis vis alkanas. žinantis.

KAIP APGAVIKAI 
DIRBA

LAIŠKAS IŠ LIETU
VOS AKRON, OHIO

kaip 
kitų 

proto

PILIETYBĖS JIEšKANT
Kurie nori tapti Amerikos 

piliečiais, turi lankytis pamo
kas apie pilietybę. Lengviau
sia apie tai viską patirti atsi
lankius į Citizens Bureau, vi-

peratams geriausia vieta yra durmiestyje, Marshall Bldg.

OHIO VIEŠKELIŲ
GĖDA PRIE

BRICKSR’O
Ar atmenat kokia puiki padė

tis buvo Ohio valstijos kelių, kai 
Martin L. Davey buvo Guberna

torium ? Taisy
mai buvo atlieka
ma tuojau, žolės 
šiukšlės iš pake
lių buvo nuren- 
kama. Detourai 
buvo mažiausia 
nepatogiose vie
tose. Nebuvo pa
vojingų duobių ir 
krantų, ar kenk
smingų p a š alių. 
Sniegas buvo nu
kasamas kaip tikMartin L, Davey

prisnigo. Slidžios vietos buvo greit 
užbarstomos smėgiu ir dzindrom. 
Dumblas nebuvo leidžiama laiky
ti ant kelių. Ohio vieškeliai buvo 
užlaikomi geriausioj padėtyj prie 
Davey.

Na, sakykime jus • savo mieste 
turit puikių, gerai veikiančių dir
btuvę, ir naujas prezidentas aji 
išrenkamas. Leiskime kad pir
mutinis dalykas jis paleistų iš 
vietų visus patyrusius ir atsako
mus darbininkus, kurie žino kaip 
naudoti jos brangias mašinerijas 
ir kaip išdirbti gerus produktus 
žema kaina. Ar nesakytumet kad 
tas naujas prezidentas yra pai
kas? Taip tai pasielgė Bricker 
su State Highway Departmentu 
kaip tik jis tapo . Gubernatorium. 
Jis pavarė visus patyrusius dar
bininkus ir šimtus tų kurie buvo 
po Civiline Tarnyba per eiles me
tų. Jis prigavingai skelbė jogei 
tas buvo daroma ekonomijos tik
slu.

Kokia veidmainystė! Veik tuoj 
jis pasamsė burius naujų darbi
ninkų, Bricker’o politikierių, ku
rie nesuprato apie vieškelių pri
žiūrėjimų . daugiau kaip Eskimo 
nusimano apie bananų auginimų.

Pasekmės buvo tragingos. Val
stijos keliai niekad nebuvo tokio
je baisioje padėtyje kaip dabar. 
Tukstančiai mylių yra skylėti ir 
duobėti. Kraštai jų nuirę. Žolės 
ir krūmai nebuvo pašalinta iki po 
laiko. Daug nelaimių del to at
sitiko.

Nuostoliai motor vežimams del 
blogų kelių buvo dideli, ir visuo
menės kantrybė baigia išsisemti.

Bricker nesirūpino sniegų grei
tai nukasti. Žmonės turėjo kas
tis per pusnis jei galėjo. Keliavi
mas buvo lėtas, pavojingas ir la
bai brangus.

Slidžiosios vietos nebuvo nuber
tos dzindromis. Jos buvo neap
sakomai pavojingos. Daug nelai
mių ištiko del to apsileidimo bė
gyje praėjusių dviejų žiemų, ne
gu per bent kurį dešimties metų 
periodų pirm to.
Bricker leido sniegui būti vieš

keliuose ir tirpti kur jis buvo. 
Motoristai turėjo kastis per kla
nus vandens ir purvo, su dideliu 
pavojum ir nuostoliais.

Stovintis vanduo susisunkė po 
grendimais ir tada užšalo. Keliai 
per šimtus mylių Ohio valstijoje 
nuo to išsivertė. To apsileidimo 
nuostoliai valstijai buvo milijo
nais dolarių — ir jus mokat už 
Bricker’s apsileidimų.

Cemento trustas turi dabarti
nį State Highway Department už 
gerklės. Beveik viskas iš ceemn- 

nors Ohio gamina visokios 
rūšies keliams statyti medegų ir 
reikmenis. Bricker administraci
ja tiesiog be tvarkos stato trum
pus šmotus baisiai brangių kelių, 
po keletą mylių šian ir ten. Tie 
keliai atsieina nuo $100,000 iki 
$300,000 už mylią. Kokis milži
niškas aikvojimas!
vi Ohio turi septyniolika tūkstan
čių mylių valstijos vieškelių sis
temos. Veik visi jie po Bricker’u 
yra apleisti, bet jis įkaitęs staty
dina kelis brangius kelius,

Ohio valstijai gi reikia plataus 
programo pigesnės statybos, su 
nekuriais išėmimais, ir gero pri
žiūrėjimo, taip kad daugiausia 
iš to pasinaudotų.

IŠVYKIT BRICKER SU JO 
BETVARKE.

PADĖKIT VIEŠKELIUS VĖL 
TINKAMĄ STOVJ.

GRĄŽINKIT INTELEKTUALI 
TEISINGUMĄ GUBERNATO

RIAUS VIETAI
BALSUOKIT Už

Martin L. Davey
For Governor Of Ohio

Rinkimai Antrad. Lapk. 5
Demokratic State Executive 

Gommittee
J. Freer Bittinger, Chairman, 

Columbus, O.

i

DAVEY ANT RADIO
Kiekvieną pirmadienio važarą nuo 7:15—Pradedant Rugs. 1G.

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

GRETA BUTTERFASS
HEALTH SERVICE

5005 EUCLID AVE. Cleveland

CLEVELAND
POULTRY CO., Inc.

WHOLESALE ir RETAIL 

PAUKŠTIENA, KIAUŠINIAI 
Visokiems reikalams. 

Pristatom vestuvėms, 
baliams, clambakes, tt.

(Trečias aukštas—imt
Tel. HEnderson

elevatorių)
4224

5323 Superior Ave.
Telef. ENd. 3142

(41)

Jau yra patirta kad kaip tik 
įvedama kokia nors žmonėms 
priderystė, kaip paveizdan ne- 
piliečių ateivių j ieškojimas pi
lietybės, arba nepiliečių regis
travimas, tuoj atsiranda tokių 
sukčių kurie nori iš tamsių ir 
reikalą nesuprantančių žmonių 
pasipinigauti.

Tie sukčiai, daugiausia nu- 
bankrutiję advokatėliai, pasi
skubina visokiais budais siūly
ti žmonėms savo “patarnavi
mus”. Pilietybės jieškantiems 
jie pažada “parūpinti” popie
ras jeigu užmokės kelis de- 
sėtkus dolarių....

Registravimo reikale, jie ža
da “atlikti” žmogui registraci
ją, jie pasakoja kad “pažystą” 
visus viršininkus ir jų “var
das giliuoja”. Už “patarnavi
mą” pareikalauja keliolikos ar 
net kelių desėtkų dolarių — 
žiūrint kiek jo pagautas “kos- 
tumeris” išmano ir kiek turi.

Bet štai kaip tie apgavikai 
dirba: jie nei popierų neparu- 
pina, nei registracijos neban
dys atlikti: jie tik pasiima pi
nigus, neduoda jokio paliudiji
mo už tai, arba jei ir duoda 
tai pasirašo kitą pavardę ar 
kokį neaiškų ženklą padeda.

Jie darbo nesiima atlikti del 
to kad jeigu bandys atlikti tai 
nuėję į valdišką biurą jie gali 
papulti į bėdą už tokį savo ap- 
gavingą pažadą.

Paėmę iš žmogaus pinigus, 
>jie nuo jo paskui jau šalinasi. 
Jei susitinka kada ir buna pa
klausti ką daro, ir kodėl ilgai 
iš jų nieko negirdėt, pasako, 
“viskas gerai atlikta, buk ra
mus, aš viską sufiksinau. .. .”

Registracijos reikale, jeigu 
kas pasisiūlys jums patarnau
ti, visai nesusidėkit. Eikit į 
nurodytas pašto vietas ir ten 
atlikit savo registraciją, žino
kit aiškiai kad niekas kitas už 
jus negali užsiregistruoti, nei 
pilietybės popierų negali parū
pinti už pinigus.

NAUJOSE DIRBTU
VĖSE 4,500 GAUS

DIRBTI

ADDISON-SUPERIOR 
DRESS SHOPPE

1302 Addison Road

DELLA C JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

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

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763

Inu i ■< m m ». m n <«■»«> HHI « H*l > UJU

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)
t t v r ■firrlTi m Birrg ririrFi~ m b ■ ■ ■ w

HIPPODROME

“THE SEA HAWK”
Errol Flynn, žymus filmų artis

tas, turi vadovaujamą rolę viename 
iš įdomiausių veikalų kokiame tik 
jisai dalyvavoje, naujoje Warner 
Bros, jurų apysakoje, “The Sea 
Hawk”, kurią pradeda rodyti Hip
podrome Theatre šį šeštadienį Rug
sėjo 7.

Tas veikalas yra pilnos įdomy
bių ir prietikių, kai tas narsus Is
panas jurų kariautojas atlieka vi
sokius 
voja prieš tų laikų tiraniją ir ver
giją . ...................... .  ’ ’
meiliškas prietikis su visais savo 
įdomumais.

Prie jo veikia gražuolė Brenda 
Marshall, taipgi Claude Rains, Do
nald Crisp, Flora Robson, William 
Lundigan, Alan Hale, Una O’Con
nor ir tukstančiai kitų padėjėjų.

užpuolimus kitų laivų, ko-

ir prie viso to veikale ineina

Vienas Clevelandietis gavo 
nuo savo brolio iš Lietuvos 
laišką, rašytą Liepos 7, kuria
me jau rašo apie žymias per
mainas Lietuvoje, nors dar ne
buvo pravesta Lietuvos pri
jungimas prie Sovietų Rusijos.

“Pas mus kol kas dar sukrė
timų didelių nebuvo, nei kai
mų nei miestų dar niekas ne
bombarduoja, bet šiaip viduje 
įvyko daug permainų, daug 
perversmų. Visi tie kurie an
ksčiau imdavo tūkstančiais al
gos, dabar atleisti iš vietų, jų 
turtai atimami, o daugumas 
net įkišti į kalėjimus, o tie ku
rie anksčiau buvo persekioja
mi ir kalinami, šiądien minis- 
teriais ir direktoriais 
Mat kaip gyvenimas 
Dar kol kas rezultatų 
to, bet šita valdžia, 
liaudies valdžia, arba 
pasakius komunistinė 
mums mažesniems 
kams ir ūkininkams daug ge
ro žada, tik nežinia kaip ištę- 
sės. Pagyvensim, pamatysim 
ką ji gero duos.

“Šiaip vaizdas keistas ir 
Lietuviui neįprastas. Pavyz
džiui, šiądien buvo demonstra
cija, visur iškabintos ir nešio
jamos raudonos vėliavos, ne
šami .Lenino, Stalino ir kitų 
didžiųjų komunistų vadų pa
veikslai,— nei šis nei tas. Gal 
apsiprasim, bet dabar keisto
ka.

“Žada, ir žinome tą padarys, 
atimti iš dvarininkų ir kunigų 
žemes, įves civilinę metrikaci
ją, vadinasi, šliubus duos ir 
krikštys vaikus ne kunigas 
bet valsčiaus viršaitis, iš mo
kyklų ir gimnazijų išmes tiky
bos mokymą, žodžiu bažnyčią 
išskirs iš valstybės ir mes lik
sim gryni bolševikai.

“šiaip Rusų kariuomenės ir 
dabar daug yra, tik jie nieko 
mums nedaro, nieko neima, 
visi tokie mandagus, geri, tak
tiški atrodo, lyg savi. Toliau 
kokie jie bus, sunku spręsti, 
parodys rytojus.

“Pas mus labai karšta va
sara, be jokio lietaus, 
baisu, nes apie mus tokia 
lėta žemė, viskas išdžius, 
nos neturėsim.”

Nuo Redakcijos: 
Rusų 
kurį 
buvo 
tuvą 
ėmė _____„o___ _____
giai”, bet jos vadai ir komisa
rai pravedė viską kas jiems 
buvo įsakyta, iki Lietuva tapo 
Sovietams išduota ir jos lais
vė panaikinta su pačių Lietu
vių komunistų pagalba. Sa
vieji atliko ir areštavimus_ ir 
įkalinimus ir šaudymus, 
sai pastatyti Lietuviams 
rimti”, jeigu jie norėtų 
tautinės laisvės....

Smulkios Žinios
LIETUVIAI, REGISTRUO

KITĖS

paskirti, 
keičiasi, 
nesima- 
vadinasi 
prasčiau 

valdžia 
valdinin-

Primenu Dirvos skaityto
jams ir visiems Akrono ir ki
tur esantiems Lietuviams ku
rie nesat Amerikos piliečiais, 
kad kiekvienas privalot užsi
registruoti, vyras ar moteris, 
nors kiti ir turit pirmas pilie
tybės popieras.

A krone registruoja pašto įs
taigoje prie E. Market gatvės, 
antrame aukšte, kambaryje 
nr. 107; atdara kasdien nuo 8 
ryto iki 6 vakare, išskyrus 
sekmadienius.

Registruojantis reikia pil
nai atsakyti į 15 klausimų su 
jų padalinimais, ir reikia 
ti padaryti jūsų pirštų 

„spaudas.
Kad registracija butų 

viau atlikti, jos vedėjai 
parsinešti blankas
jas išpildyti su pagalbą savo 
namiškių. Bet paskui pats tu
ri nunešti blanką ir ją grąži
nant padaryti ten savo pirštų 
nuospaudas.

Patartina saugotis apgavi
kų kurie žadėdami atlikti už 
žmogų registraciją paims pi
nigus, o žmogus gali pakliūti 
į bėdą už neužsiregistravimą.

KLAIDA. Užpereitam Dir
vos nr. įvyko klaida, buvo pa
sakyta kad J. Milicko duktė 
Ona ištekėjo, bet 
ji dar neištekėjus, 
p. Milickų, nes tą 
man suteikė kiti ir
tapo klaidingai paduotas ne iš 
mano priežasties, šiuomi klai
dą atitaisau.. Kalnas.

RAVENNA, Ohio. — Val
džia apipirko šioje apielinkėje 
trijose apskrityse 18,000 akrų 
žemės, kas apima 108 čia bu
vusias ukes, ir stato šovinių 
pildymo dirbtuves karo reika
lams.

Dirbtuvės bus pastatytos i 
10 mėnesių laiko ir kaip tik 
bus gatavos, prasidės darbas. 
Darbų bus del 4500 žmonių, 
vyrų ir moterų.

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

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

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

duo- 
nuo-

leng- 
duoda 

namon ir

tikrenybėje 
Atsiprašau 
informaciją 
pranešimas

K. ŠTAUPAS
Namų Dabintoj as

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

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

Kreipkitės: '

14602 THAMES AVE.
Telef: MUlberry 0744

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

C.
1001

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Net 
sme- 
duo-

MOKYKLON SAUGIAI

tosDel 
kariuomenės “gerumo”, 

jai buvo įsakyta rodyti, 
tai Maskvos gudrybė Lie- 
apgauti: kariuom.enė už- 
Lietuvą, elgėsi “manda-

Ru- 
“ap- 
savo

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU
Kurie Lietuviai nežino savo 

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

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

VYKSTA 
GATVEKARIU ARBA BUŠU

Jauni vaikaį pasieks mokyklą saugiai 
ir laiku kuomet važiuos gatvekariu ar
ba busu. Ir tas yra nebrangu. Studen
tams vyresniems per 12 metų yra pa
sai po 50 centų ir' idu-centiniai tikietai 
jaunesniems negu 12 metų. Lai jūsų 
vaik'ii naudojasi šiuo pigiu važinėjimu 
i mokyklą kasdien.

.. ....................................................................................................................................................  IHII1IIIIHI!!IIIIIIIIII till I llllllllll II’

: Mes duodam Eagle Stamps

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

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

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus.

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

Sukalbam Lietuviškai.

KARGER’S BAKERY
9022 Superior Ave.

HAN’S CAFE
PARANKI UŽEIGA

■ Užkandžiai — Alus iš Kranų 
šešios
John

Bowling Alleys
Schweizer, Prop.

'■niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuilIlIllllllllllIllIllllHllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllltlllir^

APPRAUDOS REIKALE Į
Mes esi^n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

P. P. MULIOLIS |
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra E
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =

'IlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIilHHIIIIIIIIIIIIIIilIlllIlIilHIliUlUllllIlBIir

5325-27 
Prie E.

SUPERIOR 
55th St.

ENdicott 8908

AVENUE
(14)

Geras patarnavimas nuo 1914.

MOVING
Saugus perkraustymas.

Visas darbas asmeniškai
Prižiūrimas. (41)

EAGLE
MOVING — STOGARE

Harry Gatzke HEnd. 0055
1750 East 47t Street

TŪKSTANTIS SALŲ 
YRA DAUGIAU 

NEGU 1,000

Lawrence upėje, kuri te- 
Atlantiką nuo Ontario 

ir skiria Kanadą nuo 
Valstijų,

«ri

St. 
ka į 
Ežero 
Suv. Valstijų, yra vieta kuri 
vadinama “Tūkstantis Salų”— 
Thousand Islands. Ta vieta 
labai mėgiama praleisti vasa
ros atostogoms, nes yra pri
taikyta pasilsiui, bet turi ir 
visokių sportui užsiėmimų.

Tų salų ištikro ten yra ne 
tūkstantis bet 1,725, iš grani
to išskaidytos salukės, dides
nės ir mažos. Ten gamta gra
ži, vandenai, medžiai, žalumy
nai. Tos salos turi ir gerus 
maudymuisi smėlinus pakraš
čius, golfui plotus ir tenisui 
aikštes, patogias vietas stovyk
lavimui tokiems kurie nori at
siskirti nuo žmonių ir sau vie
ni giriose vasaroti; turi pui
kius viešbučius. privatinius 
namus tiems kurie nori patar
navimo ir patogumų; turi val
gyklas, sueigų centrus ir so
ciali judėjimą.

Plote tarp Sacket Harbor ir 
Chippewa Bay randasi vienuo
lika valstijinių parkų, kurių 
aštaoni pasiekiami automobi
liais, kitus pasiekti reikia per
sikelti vandeniu.

Dauguma tų svarbių ‘vietų 
randasi šiaurvakariniame pa
kraštyje New Yorko valstijos 
pašonių St. Lawrence upės.

Tose dalyse yra istoriškų, 
vietų, nes ten atsibuvo karai 
su Indijonais 
metais 
glais.
stokso tų dienų nekurtos tvir
tovės.

i

ir vėliau 1812 
karas Amerikos su An- 
Ten vietomis dar tebe-

THE MAY CO
Rudens Pardavimas!

FLOCK MEZGIAMU STULU
Turime 12 Skirtingų Rusių Tinkamų Visokiam Mezgimo Darbui

FLOCK GERMANTOWN YARN SIŪLAI2 Unciw Tolkclė
Blanketai, rankom numegsti iš Flock Germantown siūlų duoda 
šilumą be jokio svorio. Jie yra švelnus, lengvi, minkšti ii <t 9 i® m
bai lengvai dirbami (reikalinga tiktai 24 tolkelių Flock Ger- 
mantown siūlų numezgimui pilno didumo blanketo.... kastuo- 
ja tiktai 9.36). ššie siūlai yra ideališki mezgimui kūdikiams 
šiltų aprengalų ir tt.

FLOCK IMPORTUOTI ANGORA
100% importuoti Angora siūlai mezgimui bolero, sveterio
pirštinių, kaklinio, kepuraitės ir kt. reikmenų
Flock Worsted Yarn
Žinomi geros rūšies ir ekstra ilgi. Pa
sirinkimas iš virš 100 puikių, praktiškų 
spalvų. Parsiduoda po

Flock Worsted Ombree
Ideališki siūlai mezgimui afghans ir tt.
4 uncijų tolkelės, pasirinkimas įvairių 
36 mėgiamiausių spalvų.

Flock Shetland Yarn
Minkšti, tvirti siūlai, tinkami kūdikių 
reikmenims mėgsti, — šalikams, svete
riams, ir tt. Labai lengvi dirbti.

Flock DeLane Twist
Puikus, minšktos rūšies, maišyti su ži
bančiais rayon siūlais. Yra baltų, ruža- 

’vų, arba mėlynų kūdikio dėvėjimui.

4-Oz. 
tolka 
54c

4-Oz. 
tolka 
69c

2-Oz. 
tolka 
30c

2-Oz. 
tolka 
39c

65

=
I

=
|= 
E

Flock English Zephyr Yarn
Puikus 
kams, 
mėgsti.

sport siūlai sveteriams, šali- 
pirštinėms, kojinėms, suknioms

FJock Devonshire Zephyr
Tinkamiausi siūlai mėgsti vyrams sve- 
terius ir kūdikiams reikmenis. Minkšti, 
tvirti, labai lengvai mezgasi

Flock Saxony Yarn
Minkšti, " į vienų sukti siūlai kūdikių 
rūbeliams mėgsti, suknioms, sveteriams, 
šalikams, lovos žakietams ir daugeliui 
kitų reikmenų.

Flock Boucle Yarn
Tinka mėgsti maišelius, kepuraites, gė
les, kalnierius, etc. Puikus darymui gra- 
dovanoms dalykėlių.

Flock Cable Yarn
Stiprus, 8-ply siūlai tinkami mėgsti šil
tus sveterius, cardigans ir kitus dėvėji
mui mezginius.

Flock French Fluff
Stori siūlai mezgimui rupių sveterių, 
cardigans ir kit. Pasirinkimas įvairio
se naujose rudens saplvose.
KETVIRTAS AUKŠTAS

2-Oz. 
tolka 
49c

i-Oz. E 
kaml. E 
23c Ė

2-Oz. 
tolka 
21c

4-Oz. 
tolka 
59c

2-Oz. 
touka 
39c

1.fc 4 l

2-Oz.
kaml.
39c

THE MAY CO. — ARTGOODS
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