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SKAITYKIT 
VIENYBĘ
® VIENYBĖ — statini 
populiarus Lietuviu lai 
Amerikoje, eina 55-ti i 
Leidžia Lietuvių Spaudos! 
drove. Kaina metams dL

Pamatymui dykai

VIENYBĖ
193 Grand Street 
Brooklyn, N. I,

AUTOMOBILIŲ gamy- 
myba turės būti sumažin
ta pusiau, nes Prez. Roose
velt reikalauja kad butų 
padidinta didžiųjų kariškų 
lėktuvų bombanešių gamy
ba, užtikrinimui aliantams 
viršenybės ore.
Į--------------

STREIKAI Įvairiose ša
lies dalyse karo reikmenų 
dirbtuvėse šios savaitės 
pradžioje palietė 12,000 
darbininkų. Prie to tarp 
unijų vadų ir dirbtuvių ve
dėjų eina derybos, kurios 
apima dar 265,000 darbi
ninkų.

Ellsworth, Pa. — Vienas 
negras angliakasis atsisa- 
,kė Įsirašyti i uniją, del ko 
trijų angliakasyklų darbi
ninkai virš 2500 skaičiuje, 
sustojo dirbę Ellsworth, 
Cokeburg ir Marianna ka
syklose. Tas negras jau 
šeši metai dirba kasyklose, 
bet prie unijos neprisideda.

Kovo mėnesį iš Suv. Val
stijų išvežta Anglijai jau 
414 karo lėktuvų. Vasario 
mėnesį duota tik 258.
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CHURCHILL SAKO BRITAI ATSILAIKYS SU AMERIKOS PARAMA
KOVAI UŽ ATLANTIKO VALDYMĄ 

AMERIKOS PAGALBA BUTINA

Londonas, Geg. 8. — Vo
kiečių didžiosios kanuolės 
išstatytos Prancūzijos pa
kraščiais apšaudė Anglijos 
miestą Dover. Padaryta 
nuostolių, užmušta žmonių.

¥ ¥ 1 ¥

Londonas, Geg. 7. — Bri
tų atstovų rūmuose išneš
ta premjerui Churchill vi
siškas pasitikėjimas — 477 
balsais prieš 3, kuomet jis 
■pareiškė kad arti. 500,000 
Britanijos kareivių išstaty
ta prieš ašies kariuomenes 
artimuose rytuose ir kad 
Britanija tikisi pakanka
mai naujų Amerikos preki
nių laivų išlaikymui Britų 
per 1942 metus kovoje už 
Atlantiką.

Jis taip pat pareiškė kad 
laikysis iki mirties Kreto 
saloje ir Tobruke, kur su
laikė nazių pirmyneigą.

Church i] 1 pasakė jog pil
nai pasitiki gausiąs daug 
daugiau pagalbos iš Ame
rikos, kuri nuolat daugėja.

Su daugėjančia pagalba 
iš Amerikos, užtikrino jis 
Anglijos seimą, Britai pa- 
jiegs atlaikyti Atlantike ir 
Artimuose Rytuose.

STALINAS I PAVA
RĖ MOLOTOVĄ

W c. jaeubs
[ENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktori 
VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI

irvojimui leidžiama naudotis nemoksi ,

Sustreikavo 1,370 Penn- 
sylvanija Greyhound pasa- 
žierinių autobusų šoferių 
ir aptarnautojų. Ji operuo
ja tarp Washington, Balti
more, Philadelphia, Pitts
burgh, Cleveland, Chicago.O 7 ’ *-•

ANIAN FUNERAL HOME
Avenue ENd. 1’0

Didele Išdirbystė ffl
tukti Blindu (Shades) į jj

AN BLINDS S

Plieno ir geležies darbai 
šios savaitės pradžioje pa
kilo 2.5 punktais iki 97%, 
kai baigėsi anglies streikas 
ir dirbtuvės pradėjo užsi- 
tikrint gavimą anglies.

MATSUOKA, Japonijos 
užsienių reikalų ministras, 
kuris lankėsi pas Staliną, 
Hitlerį ir Mussolini, sako 
norėtų kad Roosevelt arba 
valstybės reikalų sekreto
rius Hull atsilankytų Ja
ponijoje ir pamatytų tikrą 
Japonijos padėti. Japoni
jos ir S. V. nesusipratimai 
tuoj butų išspręsti, sako 
jis, jeigu jie galėtų ją pa
tirti. Matsuoka nori tai
kos tarp savo šalies ir Suv. 
Valstijų.

HITLERIS SIŪLYS
TAIKAC.

Berlinas, — Hitleris kal
bėjo per radio Į visą' šalį, 
grąsindamas d e m o kratiš- 
koms šalims, pažadėjo sa
vo kareiviams dar geres
nių ginklų kitą metą, bet 
savo kalboje jau nesigyrė 
kad. karą laimės, visus su
mušdamas, šį metą.
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Washington. — S. V. vy
riausybė turi žinių kad na
zių vacįai Berline gamina 
taikos planą, kurį patieks 
neužilgo per kurią nors ne- 
utralę valstybę.

Tame plane Prancūzija 
busianti atsteigta, atplė
šiant Elzas-Lotaringą ir 
kanalo uostus. Belgija ir 
Holandija busią sudėtos į 
vieną ir pavestos valdyti 
Belgų karaliui Leopoldui. 
Skandinavijos šalys busią 
sujungtos ir pavestos Da
nų ar Švedų valdžiai. Bal
kanuose viršenybę gausian
ti Vengrija. Britanija, Ka
nada, Australija liktų kaip 
buvusios, bet Indija gal bu
tų nuo Anglijos atplėšta.

Italija busianti atsteigta 
kokia buvo prieš karą, Ru
sijai butų duota išėjimas į 
Persijos jurą. Turkija ir
gi butų padidinta.

Kitaip sakant, tai Hitle
rio plano pasaulis, kurį jis 
turėtų savo įtakoje.
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šalies ginklavimo dirbtu- 
tuvėms pradėjus stokuoti 
išlavintų darbininkų, ka
riuomenės vadovybė prane
ša jog tuoj priims patvar
kymą palikti darbuose ka
riuomenės amžiaus vyrus, 
kurie užima svarbias pozi- 
jas ir darbus ginklavimosi 
industrijose.

Tas reikalinga prisitai
kant prie Prez. Roosevelto 
atsišaukimo kad darbai bu
tų varomi 24 valandas ir 
7 dienas savaitėje.

JEI HITLERIS laikysis 
vo užsibrėžimų tai, sako 
žinovai, Amerikos ir Vokie
čių karo jiegos turės kur 
nors susikirsti. Tas galės 
įvykti “'kur nors Atlanti
ke”.

ŽINOVAI pareiškė savo 
išvedžiojimus, kuriais nu
sako kad Britai turi pro
gą laimėti šį karą.

KRAMER & REICH CO.
PAVASARINĖS
ybelčs
sirinkimas Naujų Pavasariniu Skrytį 
spalvų ir pavidalų, VYRAMS, VAIK1M

Geri Marik®1
Balti arba margi, ssff* 

Stiprus, gerai nesojš-

Apatinukai
Gražių broadcloth s?»M 

Su Gripper uisegica
Daugiau perkant I*

VOKIEČIAI, kaip pra
nešimai sako, siunčia Bal
kanų teritorijon daugiau ir 
daugiau kareivių. Kur jie 
siunčiami niekas nežino.

Del šito naujo nazių ar
mijų plūdimo i rytus, ne
rimsta Rusija, gal del to 
Stalinas pats ėmėsi Sovietų 
vyriausybės vadovybės, ti
kėdamas ko nors staigaus 
iš Vokiečių pusės.

ETIOPIJOS imperatorius 
Haile Selassie sugryžo į sa
vo sostinę Addis Ababa, po 
penkių metų ištrėmimo, kai 
Italai užėmė jo valstybę. 
Britai padėjo Etiopams at
kovoti laisvę.

TURKIJA tikisi Vokie
čių užpuolimo. Irane, Tur
kijos kaimynystėje, jau at
sirado keli tūkstančiai Vo
kiečių “turistų”. Tie “tu
ristai” (keliautojai) yra tai 
Vokiečių kareiviai perreng
ti civiliniais rubais. Kur 
jie užeina ten sudaro suiru
tes ir naziai tą šalį pasek
mingai užkariauja.

Maskva. — Stalinas pa
stūmė į šalį Molotovą, tą 
vyrą kuris gelbėjo sudary
ti visas sutartis su Hitle
riu, kuris pavergė Lietuvą 
ir pridarė kitokių .gerybių 
Stalinui, gelbėdamas jo kai
lį. Pats Stalinas pasiėmė 
Sovietų premjero vietą, pa
likdamas Molotovą užsie
nių reikalų komisaru. Mo
lotovas yra 50 m. amžiaus. 
Stalinas jau 62 metų.

Iš Londono skelbia kad 
tą permainą reikėjo pada
ryti kai Rusijai pkadėjo di
dėti pavojai įsivelti į karą, 
ko Maskvos carukai bijo. 
Stalinas, nežinodamas ko 
geresnio griebtis, paėmė į 
savo vadovybę ir Sovietų 
vyriausybę, kaip turi ko
munistų partiją.-

Washingtone laukiama iš 
šios pamainos kokių nors 
pasikeitimų Sovietų santi- 
kiuose su Vokietija.

Vokiečių prisiartini m a s 
prie Dardanelių ir kursty
mas prie sukilimo Irako, 
Irano ir kitų Artimų Rytų 
Musulmanų 
sų pasienio 
ro Stalinui 
jis pasiėmė 
milžiniškos 
vybę. Ta šalis gatava su- 
birėti bent kurią dieną. 
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Rusijoje pašaukta į dar

bo rezervistų eiles dar 700 
tūkstančių vaikų nuo 14 iki 
17 metų amžiaus. Vaikai 
lyg vergai vartojami komi
sarų nuožiūroje, be jokios 
teisės pasirinkti darbus.

visai šalia Ru
be abejo suda- 
nerimasties ir 
į savo rankas 
Rusijos vado-

WILLKIE UŽ LYDĖ
JIMĄ LAIVŲ

New York. — Kalbėda
mas 25,000 miniai, Wendell 
L. Willkie ragino Ameriką 
“mažiau kalbėti, daugiau 
dirbti”. Jis įrodė kad S. 
Valstijos būtinai turi duo
ti savo karo laivus lydėti 
į Angliją vežamas kariš
kas reikmenis apgynimui 
jų nuo Vokiečių užpuolimų 
ir skandinimų.

Willkie pasmerkė lakūną 
Lindberghą, kuris skelbia 
jog Anglija jau pralaimė
jus ir kad Amerikai nerei
kia kištis į karą.

Gaisras Kuris Sunaikino virš 450 Namų r

Damage estimated at about $2,000,000 was caused in the Ocean Bluffs, 
Mass., area as the result of a fire that destroyed az church and leveled 
more than 450 cottages. Only a timely shift in wind saved hundreds of 
other houses. The above photo shows a row of cottages burning fiercely 
when the fire was at its height. *

Gaisras padarė apie 2 milijonu dolarių nuostolių sunaikin
damas Ocean Bluffs, Mass., virš 450 namų ir bažnyčią. Laiku 
persisukęs vėjas išgelbėjo nuo sudegimo šimtus kitų namų. Šis 
vaizdas parodo eiles namų ugnies naikinamų. ■'

ABI PUSĖS SPROG
DINA MIESTUS

Iš Londono praneša kad 
Vokiečiai šešias naktis pa- 
gretu sprogdino Liverpoolį 
ir kitus Britų miestus. Pa
siekė ir Glosgow, Škotijoje. 
Nuostoliai padaryta dideli. 
Britai sako numušę 40 na
zių lėktuvų.

Britų lėktuvai be pasi
gailėjimo sprogdino Vokie
tijos svarbius miestus — 
Frankfort, Mannheim ir 
kitus. Taipgi buvo užpul
ta Vokiečių valdomi mies
tai Prancūzijoje ir orlaivių 
stotis Norvegijoje.

VOKIEČIAI tikrina nu
skandinę jau 11 miljionų 
tonų laivų nuo karo pra
džios, daugiausia Anglų.

Raudonasis Kryžius pa
nešė $1,056,000 nuostolių, 
kuomet į Angliją siunčia
mos pašalpos ir reikmenys 
žuvo Vokiečiams nuskandi
nus 11 laivų.

IS LIETUVOS
LIETUVOS gyventojai ]iaž 

kaip nesižavi visomis tomis 
“palaimomis” kuriomis apibė
rė okupantai. Jau esame ne
kartą rašę kad Lietuvos ūki
ninkai visą laiką reikia įtiki
nėti kad jie turi apsėti laukus, 
auginti gyvulius, apsirūpinti 
trąšomis ir tt. Anksčiau, kol 
nebuvo bolševikinių užgrobikų 
ir kol Lietuva tvarkėsi “bur- 
žuaviniais” pagrindais, ūkinin
kas pats žinojo kad jam rei
kia ir laukus sėti, ir gyvulius 
auginti, ir trąšas pirktis.

PRITARIA LAIVŲ 
LYDĖJIMUI

TAS PATS reiškinys paste
bimas ir pas Lietuvos darbi
ninkus. Jau dabar “nėra iš- / 
naudotojų”, “dirbama ne po
nui, o sau”, bet vis dėlto Lie
tuvos darbininkas kaž kaip tos 
visos “naudos” nemato. Štai 
oficiozas Tarybų Lietuva nusi
skundžia kad buvę numatyta 
paruošt 9,000 kvalifiku'iaukia^ 
bininkų, o į įvairius k°mandi 
Įsirašę tik 2,500 žmontokias dali“ 
di, del to visi uzsnffBjtmai Im
sią “tik išdalies teįgyvendin- 
ti”. 
rašo

Prezidentas pareiškė At
stovų Rūmams pageidavi
mą leisti naudoti svetimų 
šalių laivus, kartu ir Vo- 
kiškus bei Itališkus, sulai
kytus Amerikos uostuose, 
teikimui pagalbos Britani
jai.

Ši šalis, sako Roosevelt, 
yra. pilnai pasirengus ka
riauti.

Suv. Valstijų karo sek
retorius Stimson reikalauja 
sutikimo leisti Amerikos 
karo laivus veikti išvien su 
Britais Atlantiko valdyme. 
Jis ragina duoti Amerikos 
karo laivus saugojimui ju
rų ir prižiūrėjimui laivų 
gabenančių Anglijai karo 
reikmenis, nes Vokiečiai 
tuos laivus skandina.

S. V. laivyno sekretorius 
Knox pareiškia jog laivy
nas dabar yra “pasiruošęs 
geriau negu kada buvo” 
paėmimui savo pareigų už
tikrinti pristatymą Brita
nijai karo reikmenų, jeigu 
tik bus įsakyta tas parei
gas paimti.

kad

Bet toliau pats laikraštis 
kad kursuose darbininkai 

neaprupinami nei įrankiais, nei 
reikmenimis. Taip pat kiti 
laikraščiai nusiskundžia
darbininkai iš kursų bėga, nes 
jie neaprupinami stipendijomis 
ir tt. Jeigu dar pridėsime kad 
tuose “kursuose” jiems skel
biama jog jie yra “išlaisvinti” 
ir nuvesti “į rojų” tai supran
tama kodėl Lietuvos darbinin
kai nenori mulkinimų klausyti.

KOMISARAS Pušinis - Sos
nov pasakoja spaudai kad sov- 
hozuose pavasario sėjai pasi
ruošimas vyksta nepatenkina
mai. Sovhozai dar neapsiru- 
pinę mineralinėmis trąšomis. 
Esą dar tokių sovhozų koriuo
se Balandžio pradžioje nebuvę 
dar iškulti javai.

MASKVOS okupantai, pasi
naudodami Lietuvos koopera
tyvuose sukrautomis gerybė
mis, pirmiausia panaudojo li
nų, grudų ir įvairių kitų pre
kių atsargas ir išteklius ir vi
sa tai išsiuntė į “turtingą” 
Maskoliją. Paskui buvo nusi
statyta atsverti šį materialinį 
kooperatyvų apiplėšimą žymiai 
padidinant kooperatyvų narių 
skaičių. Kooperatyvai buvo 
sukurti pačių vartotojų ginti 
savo interesus, reguliuoti lais
voje konkurencijoje prekių kai
nas. Prieš ką gi kooperatyvai 
dabar gins savo narių intere
sus? Nejau gi prieš valdžią?

Wendell Willkie addressing the 
“Americans of Polish Origin” at 
their dinner in New York. At left 
is Gen. W. Sikorski, premier of the 
Polish government in London.

Meksikos Daktarai Studijuoja U. S. Metodus

VYRAMS GRA1KS

Visokių spalvų
Gero darbo, tvirta

Mexican army medical officers visit a Chicago draft induction station 
to study U. S. army methods. From left, Capt. L. Johnson of the draft 
center. Mexican army men, Majors Salas, Vera and Sanchez; Lieu
tenant Colonel Ramos and Major Gomez. Captain C. Buczynski, of the 
draft center. Major Zapata of Mexico. Seated: R. Forsythe, a selectee.

Meksikos armijos medikaliai karininkai apsilankė Chicago- 
je kariuomenėn ėmimo stotyje pastudijavimui Suv. Valstijų ka
riuomenes metodų.

BRITAI, norėdami už
bėgti Vokiečiams kelią, už
puolė Iraką, Maž. Azijoje, 
kur yra gausių aliejaus iš
teklių. Bijo kad ta šalis 
nepatektų Vokiečiams. Iš 
ten jie lengvai užimtų Su- 
ezo kanalą ir Egiptą.

Turkija, kurios pašonėje 
šis karas kilo, deda pastan
gas sutaikyti Irako vyriau
sybę su Anglais.

riai 
Jveteriai T95 
i spalvų

lės
rhui .... 1^9
■s.

iki $3.45

REEN STAMPS
:ia galit iškeisti savo Stamp Books.

KRAMER & IB»
įerior Avė AtdanV*

GRAIKAI kareiviai, pra
laimėję ir Vokiečių išblaš
kyti, alkani, basi, apiplyšę 
blaškosi iš vietos Į vietą, 
neturi kuo užsiimti ir kur 
pasidėti. Jieško savo šeimų 
kurias paliko pusė metų at
gal išeidami Į karą su Ita
lija.

NEW YORKE suimtas 
Vokiečių spaudos agentas 
ir 128 nazių jūreivių, 
tinamų prieš-valdišku 
kimu.

kal
vei-

ITALIJA prisijungė 
nuo Jugoslavų atimtą 
venijos sostinę (Ljubljana.

J- -

sau
Slo-

Wendell Willkie kalba Len
kų susirinkime New Yorke, 
kur dalyvavo Gen. W. Sikors
ki, Lenkų valdžios premjeras 
iš Londono.I

-• j 4 -Y t-•

DIDINS LĖKTUVŲ 
GAMYBĄ

Washington. — Preziden
tas Roosevelt sušaukė savo 
kabineto special} posėdį ir 
Čia pareikalavo kad butų 
plečiama kariškų bombane
šių lėktuvų gamyba tiek 
kad demokratinės valsty
bės galėtų valdyti orą.

Roosevelt ragina padi
dinti bombanešių dirbimą 
iki 500 į mėnesį.

Prezidentas nori kad An
glai perkeltų oro karą į 
Vokiečių valdomas žemes.

Neapolyje, Italijoje-, r"’

TIKROJI kooperacija sovie
tiniame 
Bet 
ti 
Per 
tą 
Tat
džiulį nariu 
■koperatyvus visa

“rojuje” neįmanoma, 
jos vardą galima panaudo- 
bolševikinei propagandai, 
kooperatyvus galima kraš- 
“sovietiškai sąmoninti”, 
nusistatyta pravesti ”di- 

vajų, įtraukti į 
100 nuoš. 

Tai busgriuvo 15-to šimtmeč’*1811^ vaSA'+uvos gyventojų”.
nyčios bokštas, užropcMi nVTF^’šies apgaulinga prievar- 
vai'ku, 18 kitu su' rK^umtK-doti juos.

jSis $2.00. Pusei metų $1.00.
i -vuauUBuauuBu



7ITTSBURGH

Taipgi dainavo New 
A. Vasiliauskas.

PENNSYIVANIJOJE
LIETUVOS PREZI- 

EENTAS PITTS- 
BURGHE

Prezi-Lietuvos Respublikos 
dentas ir ponia Smetonienė at- : 
vyko Į Pittsburghą Balandžio ; 
27, apie 6 vai. vakare, Penna 
stotin. Pirm to komitetas — 
C. K. Pikiel, A. Savolskis, P. 
Pivaronas ir K. Stravinskas — 
nuvyko į Greensburg, Pa., ir 
kartu parvyko į Pittsburgho 
stotį, čia buvo suėję tūkstan
tinė minia, laukianti garbingų 
svečių. *

Pirmiausia pasitiko komiteto 
narys P. Dargis, pasveikinda
mas viso komiteto vardu, po jo 
sveikino miesto mayoro atsto
vas. Trys mergaitės, apreng
tos tautiniais rubais — Joan 
Pivąi’onaitė, Diana Virbickaitė 
ir Ruth Grėbliūnaitė, įteikė 
poniai Smetonienei buketą gė
lių. Tąsyk P. Dargis supažin
dino komitetą su Prezidentu ir 
ponia. Prie pasitikimo dalyva
vo Amerikos Legiono vaikų 
benas. Prezidentui ir komite
tui lydėti Studebaker kompa
nija suteikė 10 naujų President 
automobilių, kurie buvo parė
dyti Lietuviškomis ir Ameri
koniškomis vėliavomis.

Svečiai, policijos motorcik- 
liais lydimi, pravažiavo pro Ci
ty Hali ir County Building, jie 
I uvo papuošti Lietuvos ir A- 
merikos vėliavomis. Smith- 
f;cld tiltu p. Prezidentas nuly
dėtas į Carson St., South Si- 

. de Lietuvių koloniją, o per 22 
'Street tiltą ir Forbes St. pa
siekė Hotel Schenley. Tenai 
buvo vakarienė komiteto narių 
su Prezidentu ir ponia. 
-/^ftevėNKYMAS PRANCIš- 
r v AtįW. BANKETAS .-. 
---- S^^28Jsajp9 .valy
to komiteto nariai palydėjo p. 
Prezidentą ii’ p. Smetoniehę į 
šv. Pranciškaus Lietuvaičių 
Vienuolyną ir Akademiją, kur 
juos gražiai priėmė Motina 
Aloysia - ir visas vienuolynas. 
Vienuolyno mokinės išpildė ža- 
vėjantį programą, kas garbin
gus svečius tikrai sujaudino.

Po programo, 12 vai. visi ėjo 
i akademijos koplyčią maldelei, 
o iš koplyčios buvo pakviesti į 
Kim. Skripkos kleboniją pie
tums. Bet paties Kun. Skrip
kos nebuvo, jis buvo išvykęs į i 
.Chicagą laįdotuvėms Kun. A. 
Skripkos. Po pietų, po apžiu-l 
rėjimo naujos statomos moky
klos, 2 vai. po pietų gryžo į 
Pittsburghą, viešbutį pasiekė 
3 vai. po pietų.

Vakare, banketo salėje, pub
lika buvo susėdus savo vietose, 
tada komiteto pirmininkas C. 
K. Pikielis įvedė ponią Smeto
nienę, po jų sekė p. B. Piva- 
ronienė, kuri įvedė poną Pre
zidentą. Šiems įžengus į salę 
žm nės atsistojo ir plojimais 

' pasitiko svečius. Po to sugie- 
dot i Amerikos ir Lietuvos him
ną1' Kun. Linkus sukalbėjo 
m; lėlę. Baigiant valgyti, pa- 
ta’ aufojai įnešė “cįesertą” su 
Li uvos vėliavėlėmis ir atida
vė ias kartu su aiskrymu sve
čiams.

Firmininkas Pikielis pradėjo 
nuyramą su pasveikinimo kal
bi ir pervedė programo tvarką 
P. Dargiui. Programą išpildė 

merio Lietuvių Radio pro
gramo iš Chicagos Lietuvaitės 
V. Zabella^ A. Kaspariutė ir F. 
B sis.
Y rkietis

Kalbas sakė miesto mayoro 
atstovas, P. Pivaronas, P. šalt- 
nnris iš Chicagos, ir pagaliau 
gerbės svečias Lietuvos Prezi
dentas. Poni Smetonienė pa
s' nikino publiką trumpai.

Programą užbaigė komiteto 
p rmininkas Pikielis, padėkoda
mas visiems už j u prisidėjimą 
p ie padarymo Lietuvos Prezi
dento pagerbimo pasekmingu.

Buvęs.MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
Ą. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartų į mėnesį. Kaina 
metams .$2. Prisiųskit U'r

PHILADELPHIA
MOKYTOJA FRANCES AU- 

SEVIčlUTĖ. Šiuomi noriu pa
brėžti keletą minčių apie šią 
gerbiamą musų kolonijoje pa
nelę. Ji yra duktė p. Ausevi- 
čių, nuo 2064 E. Stella Street, 
Philadelphijoje. France buvo 
gabi mokinė, baigė aukštesnį 
mokslą 193.6 m.. Jaunutė bai
gė mokytojos kursus su aukš
tais pasižymėjimais. Ne tik 
ji mokėsi mokykloje, bet kar
tu studijavo muzikos šaką, ku
rią pilnai baigė. Kokį laiką 
mokytojavus mokykloje dabar 
ji mokina vaikučius muzikos. 
Ji yra viena iš gabiausių pia
nisčių Philadelphijoje ir apie- 
linkėje; 
smuiką 
na.

P-lė 
traukti 
dį kuris turi norą mokytis mu
zikos. Noriu pastebėti kad pa
nelė mokytoja ne tik jaunus 
vilioja prie muzikos, bet kartu 
ir suaugusius suįdomina, ku
riems patinka muzika.

Neužtenka jai mokyti vaiku
čius, ji dar ir radio programų 
linksmina visus kas sekmadie
ni iš stoties WTEL 12:30 vai. 
po pietų. Ji turi ne tik puikų 
orkestrą, dar suorganizavo jau
nuolių chorą, kuris gražiai pa
sirodė—pirmu kartu pasigirdo 
per r-adio pereitas Kalėdas.

Mums smagu turėti savo tar
pe tokią veiklią kultūros dar- 
buotiją.( Ji dirba pasišventu
siai musų visuomenės labui. Ji 
nesigaili savo tiliso ir nuovar
gio. Tai tikra idealiste, kuri 
žmonių gyvenimo tikslo nenori 
suprasti kitaip kaip tik pasiau- 
kavimu ir savęs išsižadėjimu 
mųsų tautos gerovei. Būdama 
gabi veikėja, ji skaidrina ir 
tobulina Lietuvį jaunuolį būti 
tikru savo tautos patriotu ir 
tikru muzikantu. Nedaug Lie
tuvaičių yra kurios gąlėtų lin
ksniai ir pasekmingai organi
zuoji ir vesti jaunuolius Į gru
pę jir daryti juos tikrais muzi
kantais. : I

Panelei Ausevičiutei priklau
so tinkama pagarba nuo visuo
menės už jos kilnius darbus; 
nemažiau pagarbos skiriame 
jos brangiai motinėlei, lead bū
dama pavyzdinga Lietuve iš
auklėjo ir savo dukrelę musų 
tautos kultūros darbininke. P. 
Marijona Ausevičienė išaugino 
ir sūnų Joną, kuris yra garsus 
muzikantas savo atžvilgiu.

Balandžio 28 d. suėjo metai 
laiko kaip musų gerbiama mo
kytoja pradėjo duoti radio pro
gramus. šia proga širdingai 
sveikinu panelę Francę, linkė
dama jai kuogeriausio pasise- 
kinio nenuilstančiai darbuotis 
tarp Lietuvių per ilgus metus 
ateityje.

Barbora Ambrasienė.

be to kartu griežia 
ir gerai valdo akordio-

Ausevičiutė moka pa- 
kiekvieno jaunuolio šir-

DAYTON, OHIO

BALIUS. SLA. 105 kuopos 
rengtas balius Gegužės 3 d. 
Shell’s Cafe salėje pavyko 
sapusiąi gerai. Publikos 
ėjo apie pora šimtų, ypač 
vd .daugel jaunimo. Visi

,roj nuotaikoj pasišoko. Muzi
ka buvo gera, grojo C. Lisaus
kienės orkestras.

vi- 
su- 
bu- 
ge-

t.-n o. i uoi'tfc*.'ryi'v • ■

paštp ženklais, gausit vierj aį_’ 
numerį pamatymui.

“M A R G V T pasi'
6755 So.'Wex*

Chic-

MIRĖ. Gegužės 4 d. Miami 
Valley ligoninėje mirė Pranas 
Sakalauskas, virš 50 m. am
žiaus. Buvo nevedęs. Paėjo 
iš Sintautų par., šakių ap. čia 
liko sesuo Antanina ir švoge; 
ris Pranas Butikai, kurie turi 
ūkę arti Xenia miesto. Vėlio

ms ajjsą laiką gyveno pas But-
Pok RcP-

Smetofū
■>Jbar yrą pigiausias 

liuoslaikio drau-
• ’t ją tarp savų.

Prezidentas A. Smetona Chicagoje

Kapą Springfielde. — Iškilmingas Banketas 
ir Kalba per Radio Visai Amerikai

Lietuvos Respublikos Prezi- ■ 
dentas Antanas Smetona, kai
po musų garbingas svečias, 
Chicagon atvyko Gegužės 2 ry
tą. Stotyje jį pasitiko buris 
tautiečių ir keletas jo priėmi
mo rengimo komiteto narių. 
Nuvežtas Palmer House vieš- 
butin ponas Prezidentas pri
ėmė laikraščių korespondentus 
ir jiems įteikė daug žinių apie 
Lietuvos įvykusią tragediją ir 
ko galima tikėtis ateityje.

Paskui sekė vizitai miesto 
mayoro, kuris svečią gražiai 
priėmė ir su juo pasikalbėjęs, 
pakvietė viešbutin pietų. Ten 
pat buvo pakviestas ir Chica
gos katalikų Arkivyskupas 
Strich. Dalyvavo komiteto na
riai ir komiteto garbės pirmi
ninkas Pralotas Krušas.

Tos pat dienos pavakarį gar
bingas svečias lankė Dariaus- 
Girėno paminklą, prie kurio jo 
laukė tūkstantinė minia Lietu
vių, ir būrelis skautų su vėlia
vomis. Ponas Prezidentas su 
savo ponia ir palydovais atvy
ko miesto automobiliais ir sar
gyba, ir prie paminklo padėjo 
musų didvyrių garbei didelį 
vainiką. Paskui pasakė trum
pą kalbą. Lietuviai trijuose 
frontuose demoralizuojami, kal
bėjosi šiaip ir taip, bet dabar 
išgirdę pono Prezidento kalbos 
švelnius ir išmintingus žodžius 
nudžiugo ir sukėlė ovacijas, o 

po visko lipo automobiliu 
tik galėjo grūdosi artyn 
tautos vadui paspaust ran- 
kad jarrųtart žodelį ir Į 

gaut jo atsiliepimą.

LANKYMAS GUBERNA
TORIAUS

Gegužės 3 d. p. Prezidentas 
su palydovais išvyko valstijos 
sostinėn Springfield. Ten jį 
labai reikšmingai pasitiko to 
miesto mayoras ir priėmė vi- 
ce-gubernatorius, taipgi Vysk. 
Griffin ir Lietuvių klebonas su 
tautiškai aprėdytomis mergai
tėmis ir parapijos choru.

PriėmiVno pietų metu patrio
tiškas kalbas pasakė miesto 
mayoras, vice-gubernatorius ir 
Vysk. Griffin, kuris išklausęs 
Lietuvos 
prižadėjo 
nyčiose 
rinkliavą 
gelbėjimui.

Po visų ceremonijų, ponas 
Prezidentas atlankė kapą buvu
sio Amerikos prezidento Lin- 
kcino ir ten padėjo vainiką.

Kiek žinoma, Springfieldo 
Lietuviai buvo apdemoralizuo- 
ti, bet šiuo Lietuvos Preziden
to atsilankymu labai susižavė
jo
Jų veikėjų laiškai jau pasiekė 
Cl.'icagą, kuriuose pasižadama 
nuo tos dienos imtis griežto 
veikimo Lietuvos ir Lietuvių 
tautos garbei ir naudai.

LV. JURGIO parapijoje
ę-egužės 4 d. rytą ponas Pre

zidentas vizitavo seniausią ir 
vieną gražiausių Chicagos Lie
tuviu kataliką šv.- Jurgio baž
nyčią Bridgeporte. Minios -žmo
nių užplūdo gątyes. Prie bąž- 
nyčios durų plevesavo dvi di
delės vėliavos. Bažnyčion in- 
ėjimas buvo tik su rezervacijų 
kortelėmis. Bažnyčia kaųpinai 
.prisipijdė žmonėmis. įKomite- 
taZviską tvarko pasipuošę (Lie
tuvos vėliavos spalvų ženklais. 
Suolų šonai Seserų ~Kazimierie- 
Čių apsagstyti geltonai-žaliai- 
raudonomis kukardomis. Vi
durinis takas abiem pusėm ap
stotas vienodo didumo vaikų- 

pasipuošusių

kai 
kas 
kad 
ką, ta

stijit, ir taip nuo sanktuarijos 
iki durų. Laukia garbingo 
svečio ir jo ponios.

11 valandą šventoriuje ir 
gatvėse pasigirdo gausus plo
jimai, kuriais sveikinama sve
čius; juos atvežė miesto auto
mobiliai su sargyba. Prie du
rų juos pasitiko savo violetais 
pasipuošęs Pralotas Krušas, ir 
vaikučių apstotu taku nuvedęs 
pasodino pirmose eilėse. Pra
sidėjo pamaldos, kurias atna
šavo man nepažystamas kuni
gas, asistuojant diakonui ir 
subdiakonui, altoriams skęs
tant žvakių ir elektros žibu
riuose, 
gokai. 
man
Jis pareiškė kad arkivyskupo 
patvarkymu, tos dienos bažny
čioje surinkta kolektfl bus ski
riama išimtinai Lietuvių gelbė
jimui, ir prašė kiek galint nu
kaut daugiau negu paprastai.

Mišioms pasibaigus ir kuni
gams prieš altorių sustojus, 
choras su orkestru ir vargo
nais griausmingai pragydo Lie
tuva Tėvyne Musų, čia susi
daręs Įspūdis daugel ką su
graudino, ir man pačiam iš
spaudė ašaras, nes aš pirmą 
kartą bažnyčioje matau ir gir
džiu tiek patriotizmo! 
melodijai pasigirdus, 
akimirkoj stojo ant 
kaip mūras visą laiką 
niekas iš vietos nesijudino net 
kol giedojimui pasibaigus ku
nigai nuėjo zakristijon ir gar
bingieji svečiai iš bažnyčios 
išėjo ir nuėjo klebonijon, kur 
pralotas jų laukė su pietumis.

Pamaldos užtruko il-
Pamokslą sakė irgi 

nepažystamas kunigas.

ydų turi ir gerųjų pliusu. Tat 
jieškokime tik tų gerumų, ir 
sunaudokime juos geriems tik
slams.”

Viskam baigiantis užgeso ži
buriai ir tik vienam prožekto
riui apšvietus gelerijoje vėjo 
plevėsuojamą Lietuvos vėlia
vą, kurią maža mergaitė trau
kė j driaučiaus viršūnę, tuo 
tarpu atgiedota Lietuvos Him
nas, o žiburiams prašvitus at
giedota Amerikos Himnas.

Tuomi šitos patriotiškos Lie
tuvių šventės diena baigėsi. 
Ponas Prezidentas pareiškė vil
tį kad jam teks dar kada nors 
kad ir mažesniuose susirinki
muose su savo tautiečiais pasi
kalbėti 
davimo 
bet net

Taip
atšventė 
šventę. Tokios šventės 
niekad neturėjome ir 
kada nors ateityje tokią turė
sime. Linkėtina kad ši šventė 
duotų išeivijos Lietuviams dau
giau energijos, daugiau pasi
šventimo, daugiau suteiktų no
ro veikti Lietuvvos ir Lietuvių 
tautos naudai ir garbei. Lai ta 
Lietuvos vėliava kurią ponas 
Prezidentas išgelbėjo, o su ja 
ir Lietuvos garbę užpuolikui 
neatidavė, mus visus suveda 
vienybėn ir susipratįman, ko 
pas mus pastarais laikais labai 
pritruko. V. S. Jokubynas.

bendrame Lietuvos va- 
darbe, ir gal ne vieną 
ir kelis sykius.
tai Chicagos Lietuviai 

istorišką Lietuvių 
Tokios šventės mes 

vargiai

Himno 
publika 

koj ų ir 
stovėjo,

Prezidento pranešimų 
savo vyskupijos baž- 
pravesti speciališką 
nelaimingų Lietuvių

ir gryžo prie patriotizmo.

tomis pat

čių krūtinaites 
Lietuves vėliavos spalvų ku- 
^ardomis; toliau
spalvomis krūtinaites ir plau
kus pasipuošusios mergaitės 
baltose suknelėse; kiekvienas 
rankoje laikė vėliavos: vienas 
Lietuvos, kitas Suvienytų Val-

Gimęs

56 m., 
Worcester,

TETULĖ LINKSMA MA. 
iius LIETUVOS 

PREZIDENTĄmi-

mi-
Cle-

par.
m.
se-
16,

ap.,

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ 6800 IŠEIVIŲ 
LIETUVIU

šiame numeryje telpan- 
mirusių Lietuvių vardais

Su 
čiais 
iki šiol mirusių skaičius pasie
kė jau 6800. Mirimų pažymė
jimas pradėta Dirvoje talpin
ti nuo Vasario mėn. 1937 m. 

šių metų bėgiu mirimų skai
čius perviršys 7000.

PAGERBIMO BANKETAS
Tą vakarą įvyko Chicagos 

Lietuvių oficialis Lietuvos Pre
zidento ir ponios Smetonienės 
pagerbimas Palmer House ko
telyje. Ten susirinko 1,500 
publikos visokio luomo: profe
sionalai, pramonininkai ir dar
bo žmonės. Salionas išpuoštas 
Lietuvos ir Amerikos vėliavo
mis, o scenoje kur ponui Pre
zidentui skirta vieta, ant 
nos kabojo raudonu žiburiu 
šviestas Lietuvos herbas.

Garbingą svečią salionan
vedė buris ordinuotų kavalie
rių.

sie-
ap-

at-

Galeri- 
Viktorui 
dainų ir

KALBA PER RADIO
6:45 vai. vakare, buvo pra

versta kalba per radio j visą 
Ameriką. Atidarymo kalbą sa
kė Adv. A. A. Olis, po to Jus
tinas Mackevičius, kuris per
statė Lietuvos Prezidentą. Po
nas Prezidentas kalbėjo Ang
liškai. Paskui prasidėjo visas 
programas, kurio atidarymui 
Pral. Krušas atkalbėjo maldą. 
Patriotiškas kalbas pasakė Ad
vokatas Olis Lietuviškai, mies
to mayoras Kelly Angliškai. 
Buvo ir Įeitos kalbos, 
joje, muzikui Jurgiui 
vadovaujant išpildyta 
muzikos programas.

Paskutinę kalbą pasakė pats 
Antanas Smetona, Lietuvos 
Respublikos Prezidentas.

Jis kalbėjo susijaudinęs, nes 
sakė nesitikėjo išeivijoje rasti 
tiek daug simpatijos ir Lietu
vai pritarimo kiek jo rado Chi
cago.]’, ne vien pas Lietuvius 
bet ir pat svetimtaučius, net 
vąįdžios autoritetus ir aukš
tuosius katalikų bažnyčios vir
šininkus. Jis išsireiškė kad tu
rint tiek daug pritarimo ir 
pas Lietuvius esant tokiam 
patriotizmui negali būti abejo
nių kad Lietuva anksčiau ar 
vėliau vėl susilauks savo lais
vės dienų.

Prezidentas prašė visus eiti 
vienybėn ir taikiai imtis darbo 
Lietuvos vadavimui. Jis sakė: 
“Nejieškokime vieni pas kitus 
tik blogurpų, bet jieškokime 
gerųjų ypatybių, nes kiekvie
nas asmuo tarpe savo blogųjų

BALTIMORE, MD

SNARSKIS Juozas, 27 m., 
rė Balandžio 16. 
veland, Ohio.

STAŠAITIS Jonas, 
(rė Balandžio 15, 
Mass.

ŠLIAKIS ■ Albinas,
22, Sao Paulo, Brazilijoje.

MILAšAUSKAS Jonas, 
Kovo 27, 
gentinoje.

UMANTAS
Kovo 11, 
gentine j.

GALINAUSKAS Antanas, 
metų, mirė Newark, N. 
Balandžio 2.

JUKNIENĖ Petronėlė, 50
Hillside,

mirė Kovo

MILLER Juozas, 44 metų, mi
rė Balandžio 15, Chicagoje. 
— Kėdainių aps., Šėtos 
Amerikoje išgyveno 12 

NARKEVIČIUS Antanas, 
no amžiaus, mirė Bal. 
Chicagoje. — Raseinių
Girdiškės par. Amerikoj iš
gyveno 55 metus.

ŠLUŽAS Barbora, pusamžė, 
mirė Bal. 17, Chicagoje. — 
Telšių ap., Kulių p., Jodeikių 
k. Amerikoje išgyveno 28 
metus.

TIŠKUS Zenonas, mirė Balan
džio 11, New Haven, Cohn.

BARAVYKAS Jonas, 70 metų, 
mirė Balandžio 14, So. Bos
ton, Mass.

JANCLIUNIENĖ Teklė, 59 m. 
f 

mirė Balandžio 11, Brook-
mirė

Buenos Aires, AT

Jonas, 66 m., mirė 
Mar del Plata, Ar-

STATO “BIRUTĘ”.
morės Lietuvių Dainos 
gija stato senoje įdomų 
lą, Miko Petrausko populiarę

Vaidinimas 
Gegužės 11, 

pradžia 7:3C

68
J.,

m.,

Balti- 
Drau- 
veika-

operą “Birutė”, 
bus sekmadieni, 
Lietuvių salėje, 
valandą vakare.

Šis perstatymas surengtas 
paminėjimui Dainos Draugijos 
10 metų sukakties. Rep.

LIETUVOS laikraščiuose pa
skelbta oficialinis pranešimas 
kaip gyventojai turi elgtis iš
girdus “oro pavojaus” signalą, 
svetimos valstybės aviacijai 
pasirodžius Lietuvos padangė
je. Pranešimą paskelbė “to- 
varišč” Plastun, Kaimo miesto 
prieš-aviacinio štabo viršinin
kas. Matyt, sovietai neramus 
svetimoje padangėje.

Esąs Nazių Šnipas

Bruno Johannes Valianski, self- 
styled agent of the Nazi “Gestapo” 
secret police, at Ellis Island. He 
was questioned about a small theft, 
and unfolded a lurid tale of his serv
ice as an alleged agent of the 
“Gestapo” and revealed a swastika 
scar brand on his arm.

Bruno Johannes ’Valianski, 
pats pasivadinęs nazių “Ges
tapo” šnipu, uždarytas Ellis 
Islande. Jis buvo suimtas tar-' 
dymui apie mažą vagystę, bet 
išpasakojo plačiai kad jis esąs 
nazių “Gestapo” šnipas ir pa
rodė ant savo rankos swasti- 
kos ženklą.

GELEŽAUSKIENĖ 
rė Balandžio 10, 
L. L, N. Y.

BUTKAUSKAS Kajetonas, 43 
metų, mirė Balandžio 14 d., 
Brooklyn, N. Y.

Vladė, mi- 
Glen Cove,

56 me-
5, New-

mirė Balandžio 5, 
N. J.

KAMINSKAS Jurgis, 
tų, mirė Balandžio 
ark, N. J.

DAUGĖLA Stasys, mirė Bal.
3, Philadelphia, Pa.

LABŽENTIENĖ Ona, mirė 
Kovo, Montrose, Pa.

MORKYS Antanas, 52 metų, 
mirė Balandžio 10, Brooklyn,

29

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ-BE

VIKRUMO?
Skauda galvą—išpusti viduriai?
Kada tik užsikemša jūsų žarnos, 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
FEEN-A-MINT. Tai malonaus sko
nio liuosuojantis kramtomas gu
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų mi
lijonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų 
Nusipirkit FEEN-A-MINT

FEEN- 
šeimai. 

šiądien.

KASILIONIENĖ Elzbieta, 26 
metų, mirė Balandžio 10 d., 
Brooklyn,. N. Y.

GAVĖNAS Antanas,
mirė Balandžio 9, Brook-
lyn, N. Y.

MERKEVIČIUTĖ Paulina, 38
m., mirė Bal. 10, Brook-
lyn, N. Y.

GLAVECKAS J., mirė Bal. 11
d., Baltimore, Md.

mirė

SENKUS V., mirė Balandžio 
12, Baltimore, Md.

PLUŠKEVIČIUS S., mirė Ko
vo 27, Terre Haute, Ind.

RUKUŽIUTĖ Ona, 23 m., mi
rė Kovo 19, Herkimer, N.Y.

GRIGAS Jurgis, 54 m.,
Sausio 10, Waterbury, Conn.

LAPUKAS Jonas, 57 
mirė Rugp. 31, 1940, Lewis
ton, Me. — Kurtuvėnų par., 
Užkalnių k.

VAITEKŪNAS Juozas, 73 m. 
amžiaus, mirė Kovo 24, Bal
timore, Md.

KONSEVIČIUS Kazys, mirė 
Balandžio mėn., Shenandoah, 
Pa.

VAŠKUNAS Edvardas, 13 m„ 
mirė Balandžio mėn., Mid
dleport, Pa.

Š1LINGAUSKAS Jonas, 47 m., 
mirė Kovo 31, Detroit, Mich. 

URBONAS Adomas, 59 metų, 
mirė Balandžio 15, Chicago
je. — Kėdainių ap., Krakių 
par., Rūkų k. Amerikoj iš
gyveno 35 metus.

STUPURAS Antanas, 23 m., 
mirė Balandžio 16, Chicago
je, kur buvo ir gimęs.

SKINDERIS Jonas, 67 metų, 
mirė Balandžio 16, Chicago
je. — Vilniaus ap. Ameri
koje išgyveno 37 metus.

GARIZAS Danielius, 2 m., mi
rė Bal. 23, Chicagoje.

metų,

DIDELĖ LIETUVIŠKAVAISTINE
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
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO 
a Jei kenti skausmą są

nariuose, naruose, jei 
\ jie sustingę ar jauslus, 
h jei gelia su kozna oro 
' permaina, gali sulaukt 

palengvinimo nuo šio 
musų liberaliu pasiuly- 
rpo 7 dienoms DYKAI 
SAMPELIO, kuri mes 
duodam visai nemoka
mai šio laikraščio skai
tytojams. Rašyk DA
BAR — ŠIANDIEN i 

ROSSE PRODUCTS CO., Dept. X-3 
2708 Farwell Ave., Chiago, Ill., ir 
gauk sau visos savaites išteklių 
kuris tau nieko nekaštuos.

Po visu iškilmių kokios i 
Klyvlande buvo dabar ir aš I 

J galiu atsikvėpt Vienu Įsi- ■ 
J bėgėjimu mes Klyvlandie- :
I čiai atlikom tris didelius 

“atpuskus” - ir garsios 
[ietovos veikėjos Tubelie- 
nės prakalbas, ir Vytauto

. Beliajaus baletų ir Lietuvos 
Prezidento atsilankymą.

Dabar per vasarą galė- 
, dm tik piknikaut ii’ ilsėtis.

Aš štai pereitą sekma- 
d dienj sėdžiu sau namie, net 
[ į j darbą nėjau, nors reikia 
<: dirbt ir šventą dieną, nes 
į Į buvau pavargęs. Skaitau 
Į| sau Dirvą patikrinimui ar
II viskas taip parašyta kaip 
f įvyko, ir žiūriu ateina pas 
\ mane mano Tetulė.

- Sveika, gyva, tetule, 
į kaip tai kad šiuo laiku pas 
i ns ateini? Juk tai rodos 

bingo laikas? — sakau aš.
1 -Gana tau, vaikeli, er-
1 rintsutuo bingo: jau pa-

nn1,,/>”’a uždraudė,/
, li

tai tetulė dabar
. turėsi daugiau laiko žmo

nes aplankyt. Gal pinigų 
pradarei po bingo laksty-

I ta, galėsi paatostogaut,

s

] 

j

-Apie kokius stogus tu 
\ ta,vaikeli, kalbi? O kas- 
. K pinigų pasidarymo tai 
> tuščia kalba: aš aprokavau 
■ W prakišau apie pusantro 

šimto dolarių, Įskaitant tą 
W iš bingo laimėjau, o 
kiek sukišau, kas savaitę 
po keletą kartų įvairiose 

’ bažnyčiose bebingaudama,

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

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

JUMS ATEINA 65 METAI AMŽIAUS
JEIGU JŲs esat penkiasdešimts penkių ar mažiau, mes 

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, 
tąjįp kąd galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 
taip pat turim ipįną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos įstatymais. 
■Informacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, O 
Telef. CHerry 7494. Išrašyki! ir prisiųskit šį kuponą:
Name......................... i...........................................................  

- Tai matai, tetule, kai 
bingo užbaigė tik dabar su
jojai kiek prakišai; jei
gu ta gemblerystė ir toliau 
butą buvus leista, tikrai 
botum prakišus tūkstanti 
ar daugiau dolarių savo vy

li B) sunkiai uždirbtų pini-
R, po bingo lakstydama, 
to pati nebūtum susipra
to kad reikia mesti, — ša
bu aš.
- Gana, vaikeli, apie tą

ifflgo, aš ir pati supratau 
M durna buvau, — sako 
i
- 0 kur dabar tetulė ei

to nejaugi tik mus lanky
li! Labai retai aplankyda
ma,-sakau aš.
- Vaikeli, tokia graži 

diena, sumislinau ii’ pada. 
linu štai kaip: diedas dir 
k ir šiądien, tai aš pasi 
Ilgius pietus ėmiau ir nu 
djau Į Lietuvių Darželi ap 
vaikščiot tais takais kuriai: 
ffią dieną Darželyje vaikš 
aojo ir stovinėjo Lietuvo 
teridentas. Po to atėjai 
Pas jus pasikalbėt, — saki

- Ištiki’o, juk tetulė bu
vai ir Darželyje ir vakarie 
aėje, matei Lietuvos Pre 
ridentą. Kokie tavo Įspu 
džiai, papasakok! — saka 
I
* Aš ir atėjau pasipasa 

tot savo įspūdžius čia, b

Address.

Occupation



- • v, ■

3

Vienybes Vardan
I AMERIKOS LIETUVIAI

IVIU

telpan-

m.
a.

6 m., mirė 
Plata, Ar-

Elzbieta, 26 
indžio 10 d.,

68
J.,

itanas, 
irk, N.

6 m., mi- 
Vorcester,

is, 
jo

7 m., mi- 
imęs Cle-

ilė, 50 
Hillside,

Pa.
;, 52 metų,
.0, Brooklyn,

56 me-
5, Nevv-

kas, 
visu
mes 
Ka

mine Bal.
Pa.

pridėti ir 
vienybės 
mes vi- 
bet gal

J 
i t

r t i

lire Kovo 
azilijoje.
aas, mirė 
Aires, Ar-

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ-BE

VIKRUMO
Skauda galvą—išpusti vilui1 
Kada tik užsikemša jūsų hm ■ 

išpunta viduriai, dvokia kvapas, i - 
trumas, užkietėjimas, tuoj nuh Į- 
FEEN-A-MINT. Tai malonau! a : 
nio liuosuojantis kramtomi! i j 
mas, švelniai bet tikrai lira l 
vidurius. Imkit einant gult 1 į

aa mirė 29 lausite tikrą palengvinimą iii ’ 
’ gausit vikrumą. Jaunų ir seni Į

lijonai naudojasi nebrangiu PQ g 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų ša f 
Nusipirkit FEEN-A-MINT iųi |

Gerb.

SPRAGILAS

vardais 
as pasie- 
pažymė- 

e talpin- 
1937 m. 

imu skai-

MILLER Juozas, 44 ir.etu, aį. 
rė Balandžio 15, Chicagojt
— Kėdainių, aps., Šėtos pi
Amerikoje išgyveno 12 m

NARKEVIČIUS Antanas, » 
no amžiaus, mirė Bal H 
Chicagoje. — Raseinių ų. 
Girdiškės par. Amerikoj į 
gyveno 55 metus.

ŠLUŽAS Barbora, pusamži 
mirė Bal. 17, Chicagoje.- 
Telšių ap., Kulių p., Joddfe 
k. Amerikoje išgyvenoj 
metus. ,

TIŠKUS Zenonas, mirė BalA?
džio 11, New Haven, C® > 

BARAVYKAS Jonas, 70 mę į
mirė Balandžio 14, So. R, ? 
ton, Mass.

JANCLIUNIENĖ Teklė, 55i ; 
mirė , Balandžio 11, Bwū ! 
lyn, N. Y.

GELEž AUSKIENĖ Vladė, į 
rė Balandžio 10, Glen fe ' 
L. I., N. Y.

BUTKAUSKAS Kajetonas, C 
metų, mirė Balandžio Ui [ 
Brooklyn, N. Y.

X

Kaip Elgėsi Kauniečiai pirm Lietuvos Okupacijos 
Nekurie Troško Komunistų kad Galėtų 

Tautininkams “Atsikeršyt”
Rašo J. Aistis — (Specialiai Dirvai, iš Prancūzijos)

nustebs kai pasakysime kač 
mums gaila net tų Lietuvių ko
munistų kurie idėjos vedami 
ėjov į kalėjimus, gi šiądien, o 
ironija! lyg diegliais burliokais 
ir žydais apramstyti, nei pa
judėti negali. Kai kas juos va
dina parsidavėliais, bernais. .. 
Ne, tie kurie kalėjiman ėjo, 
buvo idealistai, žinoma, buvo 
ir tokių kurie ten ėjo pelno ve
dini, bet ten ir idealistų nesti
go.

Jus klausite kodėl jie apsta
tyti burliokais bei Žydais? Ma
nysite kad jie blogi komunis
tai? Ne, tik del to ir vien tik 
del to kad jie yra Lietuviai!

4

Reikia manyti kad jų didelė 
dalis labai gerai tai jaučia, bet 
lygiai jaučia kad jie jau perto
ji nuėję, kad gryžti negali. Mat, 
nežiūrint to kad jie komunis
tai, vis del to,' reikia manyti, 
jie buda’mi komunistai galvojo 
apie savo kraštą, apie jo atei
tį, bet atėjo svetimasis ir pa
sakė kad Lietuvišku komunis
tu būti negalima, kad pirmuti
nė sąlyga būti didžiarusiu, o 
tik po to tam tikrose ribose lei
džiama būti ir komunistu.

TETULĖ LINKSMA MA
ČIUS LIETUVOS 

PREZIDENTĄ
Po visų iškilmių kokios 

Klyvlaiide buvo dabar ir aš 
galiu atsikvėpt. Vienu įsi
bėgėjimu mes Klyvlandie- 
čiai atlikom tris didelius 
“atpuskus” — ir garsios 
Lietuvos veikėjos Tubelie- 
nės prakalbas, ir Vytauto 
Beliajaus baletą ir Lietuvos 
Prezidento atsilankymą.

Dabar per vasarą galė
sim tik piknikaut ir ilsėtis.

Aš štai pereitą sekma
dienį sėdžiu sau namie, net 
į darbą nėjau, nors reikia 
dirbt ir šventą dieną, nes 
buvau pavargęs. Skaitau 
sau Dirvą patikrinimui ar 
viskas taip parašyta kaip 
įvyko, ir žiūriu ateina pas 
mane mano Tetulė.

— Sveika, gyva, tetule, 
kaip tai kad šiuo laiku pas 
mus ateini? Juk tai rodos 
bingo laikas? — sakau aš.

— Gana tau, vaikeli, er
zint su tuo bingo: jau pa
sibaigė, policija uždraudė, 
daugiau nebus, — sako ji.

— Aha, tai tetulė dslbar 
turėsi daugiau laiko žmo
nes aplankyt. Gal pinigų 
prisidarei po bingo laksty
dama, galėsi paatostogaut,
— sakau aš.

— Apie kokius stogus tu 
čia, vaikeli, kalbi? O kas- 
link pinigų pasidarymo tai 
tuščia kalba: aš aprokavau 

’ kad prakišau apie pusantro 
šimto dolariu, iškaitant ta 
kiek iš bingo laimėjau, o 
kiek sukišau, kas savaitę 
po keletą kartų įvairiose 
bažnyčiose bebingaudama,
— sako ji.

— Tai matai, tetule, kai 
bingo užbaigė tik dabar su
žinojai kiek prakišai; jei
gu ta gemblerystė ir toliau 
butų buvus leista, tikrai 

. būtum prakišųs tūkstantį 
ar daugiau dolarių savo vy
ro sunkiai uždirbtų pini
gų, po bingo lakstydama, 
bet pati nebūtum susipra
tus kad reikia mesti, — sa
kau aš.

— Gana, vaikeli, apie tą 
bingo, aš ir pati supratau 
kad durna buvau, — sako 
ji.

— O kur dabar tetule ei
ni: nejaugi tik mus lanky
ti? Labai retai aplankyda
vai, — sakau aš.

— Vaikeli, tokia graži 
diena, sumislinau ir pada
riau štai kaip: diedas dir
ba ir šiądien, tai aš pasi- 
valgius pietus ėmiau ir nu
ėjau į Lietuvių Darželį ap- 
vaikščiot tais takais kuriais 
aną dieną Darželyje vaikš
čiojo ir stovinėjo Lietuvos 
Prezidentas. Po to atėjau 
pas jus pasikalbėt, — sako 
ji-

— Ištikro, juk tetulė bu
vai ir Darželyje ir vakarie- 
PMe, matei Lietuvos Pre- 
ziaėntą. Kokie tavo įspū
džiai, papasakok! — sakau 
aš.

— Aš ir atėjau pasipasa- 
kot savo įspūdžius čia, ba

ir 
aš. 
tik 
tai

namie neturiu su kuo kal
bėtis, — sako ji.

— Tai kaip gi, tetule, ar 
nebijojai prieit arti prie 
mūsų tėvynės Lietuvos val
dovo? — sakau aš.

— Kur tau, vaikeli, ne 
tik nebijojau arti prieit, 
ale net ir pasisveikinau su 
juo, o ponia Prezidentienė 
mane net pabučiavo! — sa
ko ji.

— Tai matai, tetule, ką 
pati patyrei: nors musų iš- 
-gamos juos apšneka, žemi
na, nekenčia, ponią ir jos 
seserį Tubelienę apšaukė 
“Lenkėmis”, o pati patyrei, 
kaip ir daugelis kitų, ko
kie jie visi yra geri Lietu
viai, savo amžį praleidę 
darbuose musų tautos 
šalies gerovei, — sakau

— Tiems šmeižikams 
liežuvius išlupt: jeigu
butų mano valia aš jiems 
parodyčiau! Aš pati paty
riau kokie svečiai puikus 
žmonės. O Ponas Preziden
tas moka taip gražiai šyp
sotis, į visus meiliai žiuri, 
rodos 'kviečia artyn pasi
kalbėt. Aš jo visai nebijo
jau, priėjau pasisveikint ir 
Darželyje, ir vakarienėje. 
Pati poni, arti būdama, ma
ne užkalbino, pasveikino ir 
kai su ja skyriausi net pa
bučiavo! Niekad to nesiti
kėjau savo gyvenime! — 
sako ji.

— Tai matai, tetule, ka 
reiškia su žmonėmis suėji
mas ir pažinimas. Tie visi 
kurie šmeižia, prisiklausę 
kitų plepalų, jeigu patys 
turėtų gana proto prieit ir 
pasikalbėt su tokiais žmo
nėmis, ir jie juos pamiltų 
ir nematytų reikalo kitų 
plepalams tikėti, — sakau 
aš.

— Šį pasimatymą ir pa
sisveikinimą su musų tau
tos valdovais aš širdyje ne
šiosiu iki gyva busiu. Kas
dien melsiuosi ir dėkosiu 
Dievui kad buvo toks ge
ras leisdamas jiems išbėg
ti iš bolševikų nagų. Gyvi 
būdami ir pas mus į Ameri
ką atvažiavę jie galės la
bai daug nudirbti ir gauti 
pas mus pagalbos vėl Lie
tuvai atsikratyti tu baisiu 
kacapų, kurie ir seniau mus 
bizūnais plakė, iš rankų 
maldaknyges atiminėjo į 
bažnyčią einant, — sako ji.

— Man smagu kad tetu
lė parodai tokį savo Lietu
višką susipratimą ir pat
riotiškumą, gavus progą su 
Lietuvos Prezidentu ir jo 
šeimos nariais sueiti. Tik
ras esu kad ir daugybė ki
tų kurie ir kurios matė, pa
sisveikino ir pasikalbėjo 
su jais įgavo daugiau mei
lės savo tėvynei Lietuvai, 
del to kad jie buvo ir yra 
vadai musų tautos. Kitos 
tautos moka savo vadus 
pagerbti, ir mes kurie mo
kam pagerbti esam didesni 
už tuos kurie turi tiek ma
žai proto kad kitiems pati
kėję niekina tas 
Lietuviu šventa 
— sakau aš.

— Vaikeli, aš 
kada tik nueisiu 
Darželį, visada apeisiu tuos 
takus, tais laiptais ir pasto
vėsiu tose vietose kuriose

Hffl

MUS SKIRIA MENKNIE
KIAI

Vienas gražiausių mostų ko
kį pradėjo rodyti Amerikos 
Lietuviai, be abejonės, bus no
ras pastatyti tautos reikalus 
aukščiau viso kito. Kol 
žinoma, tatai nepavyksta 
šimtu procentų, bet tai ką 
matome yra labai daug,
dangi tai dar ne viskas tai te
gul mums bus leista 
musų trigrašį apie 
reikalingumą, kurios 
sada pasigesdavome,
niekad jos reikalas nebuvo taip 
aštrus kaip šiądien.

Mes nesakome kad čia Lie
tuvis daro kokią nors ypatin
gą išimtį, nes ir visos kitos 
tautos panašiai elgiasi, nors, 
tiesa, vienur patriotiškumas 
esti kiek didesnis, kitur kiek 
mažesnis, tačiau tarpusavio 
trynimosi randame visur. Nors 
mes nemanome kad tarpusaviai 
nesutikimai butų galima visiš
kai panaikinti, bet, vis del to, 
esame tikri kad juos galima 
kritiškais momentais nustum
ti į antrą planą.

Kadangi dažniausia tarpusa- 
vės nesantaikos kyla ne del 
didelių bei pagrindinių dalykų, 
bet del juokingai menkų smul
kmenų, tai tegul bus leista pa
lytėti šią musų tautos votį, ži
noma, neužgaunant nei vienos 
kurios nors pusės jausmų bei 
principų, bet ir nenutylint vie- 
nos-kitos būdingesnės ydelės, 
vienos-kitbs asmeniškos sąskai
tėlės bei ambicijos, mat, dabar
tinėje kovoje del nepriklauso
mybės visų musų turėtų būti 
šventa pareiga mažinti progas 
asmeniškoms bei partiškoms ai
stroms prasiveržti. Geriausias 
būdas, manome, galėtų būti 
nutylint savo nuopelnus bei 
dorybes, negu nutylint sveti- 

nutylėti ne-

j

Uncle Sam: Godd morning gentlemen; anything I can do for you? 
Adolf and Benito: W...hm...we thought you were asleep!

■t
)5b 
sb.

Pilnai numatydami pavojų 
su kokiu Amerika susidurta, 
Legiono vadai priėmė rezoliu
ciją raginančią kad Prezidentas 
Roosevelt, kaipo vyriausias ša
lies ginkluotų jiegų komandie- 
rius, “panaudotų tokias dalis

tokiu budu 
bus reika-

apsaugos 
ir vyrams, 
bent keno

LIETUVA ATSIKELS
Lietuva atsikels demokratiš

ka, demokratiška' pilna to žo
džio prasme, kuf bus vietos vi
siems nusistatymams, kur vie
na, demagogija bus smerkia
ma, . nes tik tuo keliu galės 
musų kraštas ir žmonija iš šios 
marmalynės iše»tfc Pasaulis 
yra žmonių, o ne kurios nors 
vienos partijos arba konfesijos. 
Lietuva nėra savastis nei vie
nų tautininkų, nei vienų liau
dininkų, nei vienų krikščionių, 
bet visų Lietusių.

Reikia išmokti gerbti sveti
mas nusistatymas, 
jame nėra blogos 
priklauso žmogui,

Mums teko būti
sekančio blogos valios nuoti- 
kio Kaune: į Žaliojo kalno fu- 
nikulierį įlipo vieną vakarą du 
koalicinio kabineto kairus mi
nistrai ir pradėjo linksmą, nors 
atrodė gryžtą iš kabineto posė
džio,

DEMOKRATUOS 
REIKŠMĖ

Suv. Valstijų kariuomenė pa
dėjo išlaimėti Pasaulinį Karą. 
Tą atsiekus, Amerikos politi
kieriai, remiami , dalykų neži
nančios visuomenės, privertė 
šią t pasitraukti iš pasąuli- 
nių reikalų ir tuomi padėjo pra
rasti taiką.

Per virš porą desėtkų metų 
ši šalis gyveno klaidingos sau
gos atmosferoje. Hitlerio už
puolimai įvairių šalių parodė 
kad Suv. Valstijos negali pa
skirai sau vienos gyvuoti, šios 
šalies saugumas randasi pavo
juje. Jeigu mes nestosim dir
bti tuojau, mes galim pralai
mėti.

šiokiame atsitikime jokia ki
ta grupė neturi geresnės tei
sės kalbėti apie tai kaip vyrai 
kurie sudarė Amerikos karo 
jiegas Pasauliniame kare. Per 
savo nacionalį veikiantį komi
tetą, Amerikos Legionas, žy
miausia Pasaulinio karo vete
ranų organizacija, stengiasi iš
gelbėti tai už ką pasaulis ko
vojo 1917-18 metais.

Demokratiją šiądien atakuo
ja ir armijos, ir 'propaganda, 
visomis pastangomis diskredi
tavimui jos. Tai yra užsibrė- 
žimas diktatorių kurie nori vi
są žmoniją pavergti savo sie
kiamai garbei — visus valdyti.

Pravartu bus susipažinti su 
demokratijos atsiradimu ir kur 
ji kilo.

Pustrečio tūkstančio metų 
atgal, Atėniečiai savo prispau
dimo valandoje, kreipėsi į sa
vo didžiausį valstybės vadą ir 
įstatymų davėją, Soloną, j ieš
kodami patarimo ir išeities pa
gerinimui savo žmonių padė
ties. Išvados kokias jis patie
kė davė naudą ne tik tuo laiku 
kokia tam miestui buvo reika
linga, bet taip pat padėjo tvir
tus pagrindus tai valdžiai po 
kuria mes šiądien gyvename.

Paklausk kiekvieno mokyk
los vaiko ir jis pasakys ką rei
škia demokratija: “Demokrati
nė šalis yra tokia kur žmonės 
pasirenka savo vadus, darosi 
sau įstatymus, ir yra laisvi ir 
patenkinti”. Ta idėja yra iš
reikšta Amerikos Nepriklauso
mybės Deklaracijoje, vienoje 
frazėje, “Gyvybė, liuosybė ir 
siekimas prič gerovės”.

Visi Amerikonai, jauni

DIDELĖ LIETI

w,

Bal. 11

ne

iczas, 73 m. 
Lovo 24, Bal-

ir nevalstybingą kalbą: 
Tai kas, — sako vienas,— 
komunistinė valdžia, tai 

aš neturiu nei namo, nei
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mėn., Mid-
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Cazys, mirė
Shenandoah,

ROSSE PRODUCTS CO, h* 
2708 Farwell Ave., Quip. į 
gauk sau visos savaitės i 
kuris tau nieko nekaštuos.

žinoma, jei 
valios, o ji 
ne partijai, 
liudininkais
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9, Brook-

Paulina, 38
Brook-

pavyzdžius, 
teko gauti 

šaunaus tautiečio

mirė 
Id. 
rė Balandžio 
Md.
5., mirė Ko- 
lute, Ind.
, 23 m., mi- 
rkimer, N.Y. 
54 m., mirė 
rbury, Conn. 
, 57 metų, 
1940, Levvis- 
rtuvėnų par.,

lonas, 47 m., 
)etroit, Mich. 
is, 59 metų,
15, Chicago- 
ap., Krakių

Amerikoj iš- 
s.
nas, 23 m.,
16, Chicago- 
gimęs.

s, 67 metų, 
16, Chicago- 
ap. Ameri- 
7 metus.
is, 2 m., mi
egoje.

VAISTINI
C. Pakeltis Pharma

1001 East 79th Street .
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ii i I 
portuotas gyduoles nuo vMįl j 
gq, kaip tai nuo aštraus u® t 
jusio Reumatizmo, nuo j® 
žaizdų, dedervinių, vidurių K ’ 
škinimo, užkietėjimo, kosuliu, i į 
taro, lytiškų nusilpnėjimų,» į 
kių lytiškų ligų, nervišhnm) į 
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis VaistiB | 
1001 E. 79 St. CleveW į 

Telefonas ENd. 859
Vaistinė atdara 7 dienas

DYKAI BANDW 
NUO REUMA

Jei kenti da® 
nariuose, nar»»l 
jie sustingę ari 
jei gelia si ta 
permaina, gili 
palengvinimo • 
musų liberalio 
ipo 7 dienoms t' 
SAMPEUO.k' 
duodam visai i* • 
mai šio laikrašči1 
tytojams.
BAR - ŠIA® ’

SKAITYKI!
ir GARSINKITE'

4
Lietuvių Naujienos —S 
sinis žurnalas, kaina U 
už du metus.

‘Lietuvių Nau
332 N. 6th Sired 
Philadelphia, ft

kas doram 
ir brangu,

nuo dabar 
i Lietuvių

EINA 65 METAI AMŽIA 
tat penkiasdešimts penkių ar mažai 
dadėti prie jūsų Social Security 

iet smagiai gyventi suėjus 65 meW-l’ 
piną liniją apdraudos nuo užgimimo i 
Visos jos garantuotos valstijos į 
pkitės: 730 Guardian Bldg, Clevelai 
194. Išrašyki! ir prisiųskit šį kupoĄ: lig

ii klausi^,
! Jetulč.

mas ydas, nes jų 
galima.

Patieksime kelis 
Nesenai mums 

vieno labai
aišką apie įvykius pavergta

me krašte, kuris būdamas vie
nuolis, aišku, ir negalėjo kitaip 
calbėti, nes, matyti, kitokios 
žinios jo nepasiekia, bet iš jo 
abai gražaus ir patriotiško lai

ško susidarai įspūdžio kad tik
rai katalikiškos organizacijos 
yra naikinamos ir kad tiktai 
katalikiškos organizacijos prie
šinasi okupantams. Tačiau ti
krenybėje yra kitaip, nes šią
dien Lietuvis kenčia tik del to 
kad jis yra Lietuvis, o ne del 
to kad jis vienaip ar kitaip gal
voja. Ir skaitytojas, manome,

pagalbinių 
kaip jo numatymu 
linga užtikrinimui 
Amerikos laivams 
apgynimui jų nuo 
atakų”.

Šis raginimas duoti laivus 
palydovus laivams vežantiems 
Britanijai karo reikmenis gali 
būti paremtas kiekvieno pilie
čio. Aliantų krizis ateis ne ki
tą rudenį ar kitą metą, bet šią 
vasarą. Todėl Amerika priva
lo stengtis suteikti pagalbą da
bar.

musų garbingi svečiai su 
mumis buvo, kur stovėjo ir 
su mumis kalbėjosi, — sa
ko ji.

— Tetule, tavo toks pasi
ryžimas padaro tave tikru 
pavyzdžiu koks doras, pat- 
riotingas Lietuvis privalo 
būti. Lietuvių Darželis yra 
musų tautos didžiausia da
bar kur nors pasaulyje teb
esanti šventovė, kada Lie
tuvoje žiaurus despotai iš
griovė ten buvusius musų 
tautos didvyrių paminklus. 
Šis Darželis tarnaus mums 
visada sueiti ir pareikšti 
meilę musų Tėvynei Lietu
vai ir pagarbą musų Tau
tos Didvyriams, kurių pa
minklai Darželyje stovi, ar
ba gyviems kurie tarp mu
sų atsilankys ir tame Dar
želyje 
musų 
sakau

kalbės į mus apie 
tautą ir Tėvynę, — 
aš.

ateis 
kaip 
dvaro, tai susikraustysiu su vi
sa savo šeima į vieną kambarį 
(tatai jis, vis del to, žinojo), 
ir gyvensiu, bet pats dvaro tai 
jau valdyt nevaldysi....

— Ūkio tai gal netekt ir ne
teksiu, — atsakė kitas, — bet 
vis jau manau mane paskirs 
sovhozo ar kolhozo vedėju....

Padėtis buvo labai įtempta, 
ir žmonės, klausydami tokios 
ministrų kalbos, tik pečiais 
traukė ir daugiau nieko. Bet 
ne čia pasakos galas.

Atėjo, galop, jų simpatizuo
ta komunistinė valdžia, tik ne
įvyko jų svajonės: vienam ra
miai apsigyventi su šeima vie
name kambaryje, kitam gauti 
sovhozo vedėjo vietą.... Juos 
abu vieną gražią naktį suėmė 
ir nežinia kur išvežė.

Gal kurie skaitytojai turi 
mintį kad Rusai tų ministrų 
nusistatymo bei “nuopelnų” 
nežinojo, tai sužinoję paleis ir 
su kaupu jiems atsilygins, at
sidėkos. Ne, jie labai gerai 
žinojo kiekvieno žymesnio Lie
tuvos žmogaus nusistatymus, 
nes Rusai išanksto pradėjo 
naudoti visus sįulus kurie iš 
kairiųjų redakciją bei partijų 
bustynių sueidavo į Sovietų 
atstovybę. Mat, '' musų visų 
kairiųjų buvo jau toks chro-

ir 
ir seni, gerai padarys jei per- 
svarstys išnaujo šį brangųjį 
turtą kurį jie įgavo arba nuo 
gimimo arba jis paliko jų kai 
jie tapo Amerikos piliečiais pa-

sirinkdami šią šalį savo antra 
tėvyne.

šiądien šiai šaliai rimtai gra
sia pavojus iš lauko. Jai taip 
pat pavojus rengia priešai iš 
vidaus. Visi mes išvien paty- 
rinėkim reikšmę žodžio “demo
kratija”. Patirkim kodėl mes 
visi nusistatę, Abraomo Lin- 
kolno žodžiais, “Kad ši šalis, 
Dievo globoje, turi išnaujo lai
svai užgimti — ir kad valdžia 
susidedanti iš žmonių, skirta 
žmonėms negali nuo šios žemės 
pranykti.”

• ONTARIO, Kanados, ka
syklos davė sidabro ir aukso 
už $108,508,900 bėgyje 1939 
metų.

• AMERIKOS dirbtuvės pa
gamina kas met dantų šepe
tukų už suvirš $7,500,000.

Pastaba Statytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: “Ne
gavau pereito numerio”, 
bet pažymėkit: “Negavau 
nr. 5, 32, arba 44”. Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot.

DIRVA 
Cleveland, Ohio

niškas paprotis eiti fglobėjams’ 
pasiskųsti.

Aiškinti galima butų tik 
taip: Sovietų atstovybė Kaune 
žinojo juos buvus palankius so
vietams, bet, vis del to, ne ko
munistų partijos narius; manė 
juos esant įtakingus, del to pa
sirinko iš liaudininkų ii’ kitų 
kairiųjų tik nereikšmingus gel
tonsnapius, kuriuos lengva bus 
stumdyti, o visus kitus, kaip 
nepatikimus, prašalino. Vadi
nasi, ir šis pavyzdis aiškiai pa
rodo kad sovietams rūpėjo 
pavergti ir išnaikint, o 
komunizmą atnešti.

(Bus daugiau)

ID II KVA
Užsirašykit — pradėkit skaityti 

H ją DABAR!

PUSEI METU

Prenumeratas siųskit:

6820 Superior Ave. 
Cleveland, O.

APSIRUPINKIT DIRVA VASARAI!
Apsirupinkit savo prenumerata už Dirvą dabar, iš pavasa
rio, užsimokėkit už visą metą arba nors už pusę metų $1.00, 
ir galėsit užmiršti apie tai, o Dirva vis atneš jums mėgia
mus skaitymus per ištisą vasarą iki vėsaus rudenėlio.

“DIRVOS” PRENUMERATOS KAIN^f oo
Amerikoje meldas $2.00. Pusei metų $1.00. Kansipistradjai 

įrašytus.
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F; ALPISI

IŠLAISVINTOJA!
(ISTORINĖ APYSAKA)

E. S. Karpius.

VII.

Kryžiuočių Nagi

UŽŽĖLUSIAIS TAKAIS

kitu šalių žmonėms už-

val-

Gausus Angliškai-Lietuviškas

41.

ti.

Vėliavai puolus, tauta ne- 
ir formališkai skaitosi pra-

ne-
Bct

Kur
pa-

Pulsai 
paskirų vietų, ir pulso 
ka kelias valandas.

ir 
A- 

pa-

Atsiminkime
Vienybės žygį pas 
vyskupus neseniai 
Kovo 30 d. visose

bažnyčiose buvo kolek-

©ANGLIJOJE šio karo bėgiu jau sugriau
ta arba sugadinta suvirs 500 Metodistų bažny
čių.

pa-;
Ir

or-

• GĖLĖS iš kurių daroma perfumas renka
mos tuo laikotarpiu kada jų kvapsnis esti stip
riausias. Paveizdan, rožės nuskinamos tarp 
dienobrėškio ir 10 valandos ryto. Jazminai nu
skinami vakaro metu Liepos ir Rugpjūčio mė-

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Kaina su prisiuntimu $1.00.

teise pas
te kio pa- 
Preziden- 
ir jį

reikalas.

• ARGENTINOJE 
drausta iškelti savo tautines vėliavas be specia- 
lio leidimo. Gavus leidimą, vėliąva gali būti iš
kelta. tik greta Argentinos vėliavos, jos kairėje.

stie- 
Lie- 
dar 
siu- 
tau-

Nc tik ant 
pašto dėžučių bet ir prie ‘dau
gelio įstaigų matai “buržuazi
nius ženklus”.

KIŠENINIS ŽODYNAS
NAUDINGAS JAUNIEMS ATEIVIAMS 

žodyną, su apie 18,000 žodžių, galit ture- 
brie savęs kišeniųje ir reikale pasinaudo- y (

DIRVA

UedaKwrius—K. S. KARPIUS—Editor

Dienos Klausimais
6820 Supenor Ave., Cleveland, Ohio

I/OKIEČIAMS vis laimint kiekviename jų pasimojime 
* užimti šalis kurios guli jų keliuose vedančiuose link 

nukariavimo Anglų, tėmytojai neužmiršta' prikergti ir 
Sovietų Rusijos, kurios reikalai ir pavojai surišti arti 
su Vokietijos interesais.

Gana įdomiai rašo Amerikos laikraščių korespon
dentas Spencer D. Irwin, kuris paliečia nekurtuos musų 
girdėtus išsireiškimus iš Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos. ‘Reiškia, tos mintys siekia labai giliai ir tu
ri prasmę, arba ją tuoj įgaus.

Sovietų aukštų vadų kalbos ir tušti pareiškimai ne
sulaikys nazių nuo žygiavimo pirmyn. Sovietai pri
darė daug riksmo nuo pasirašymo sutarties su Hitleriu, 
Rugpjūčio mėn. 1939 metų, bet nei vienu atveju nepasi
judino į tą kryptį kuri galėtų trukdyti Vokiečių planams.

Maskva atmetė Bulgarų prašymą gelbėti kai naziai 
rengėsi tą šalį užpulti, bet kai Vokiečiai Bulgariją už
ėmė Maskvos carukai pabarė Bulgarus už leidimą Vo
kiečiams ineiti į Bulgariją.

Maskva pasirašė “draugingumo” sutartį su Turki
ja, bet ta sutartis reiškia kad Rusija laikysis neutrališ- 
kai jeigu “trečia valstybė” puls Turkiją. Ta “trečia val
stybė” yra Vokietija.

Maskva paskelbė jog uždraudžia gabenimą Rusijos 
geležinkeliais karo reikmenų, amunicijos ir nuodingų 
dujų. Ką tuomi Kremlinas mulkina, klausia Irwin. Tas 
parodo kad Rusija leido gabenti karo reikmenis Vokie
tijai, bet gi Vokiečiams iki šiol nebuvo reikalinga jokių 
Rusiškų karo “ginklų” nei amunicijos kuri gal but nei 

esprogtų. Bet gi tame uždraudimų sąraše Maskva ne
ita',žymi aliejaus, gąsdino, grudų ir vatos, ko Vokiečiams 
ty riausia reikia. Tą viską Rusai turi Berlinui prista- 
1 u'i esančia sutartimi, i ei •Sovietų paskelbimas kad Vokiečių kariuomenės at
žygiavo į Suomiją buvo tai tikslas įrodyti pasauliui kad 
Rusija esanti keblioje padėtyje ir susirupinus. Tai yra 
tik burbulas, sako Irwin. Vokiečiai ten laikė 25,000 sa
vo kariuomenės jau nuo pereito Lapkričio mėnesio.

Sovietų skelbiamas “draugiškumas” Turkijai bus 
sumintas taip kaip suminta “draugiškumas” su Pabal
tijo šalimis: Lietuva, Latvija, Estija. _Kuomet kapita
listinis pasaulis dryso paminėti apie Maskvos užsimoji- 
nijĮs^jpneš Suomiją, Lietuvą, Latviją ir Estiją, Moloto- 
'vaTp^’fy narine tų ĮtcftUcly j e Spalių 31 d. 1939 m., visa 
gerkle rėkė\ <

“Mes stovime už griežtą ir nuosaikų draugiškumo 
sutarčių palaikymą, ir pareiškiame kad gandai apie so- 
vietinimą Pabaltijo šalių yra tiktai prasimanymai musų 
bendrų priešų ir anti-sovietinių provokatorių. Musų 
valstybė, kaipo neutralė šalis, nesuinteresuota plėtimu 
karo” ir tt.

Mėnuo laiko vėliau Rusija užpuolė Suomiją. Bir
želio 15, 1940, įsiveržė į Lietuvą, Latviją ir Estiją, o Lie
pos 10 d. Lietuva, Latvija ir Estija tapo įjungtos į So
vietų Rusiją “liaudies apsisprendimu”.

Rusija prilygsta Vokietijai sutarčių laužymu. Ji 
gali nutraukti ryšius ir su Berlinu, kuomet ateis toks 
laikas, bet laikas dar neatėjo. Abi tos imperialistinės 
valstybės turi daugiau naudos veikdamos sutartyje.

Maskvos laikas nuo laiko daromi “pabarimai” Ber
linui yra! ne kas daugiau kaip priminimas kad ir Sovie
tai turi gauti savo grobio dalį. Jeigu Vokiečiai užims 
Dardanelius ir Rusija bus priversta paaukoti savo “ge
rą draugę” Turkiją. Hitleris gal pažadės Maskvai ben
drą Dardanelių “kontroliavimą”, Vokiečiams visai ap
supus Rusiją.

KAS KĄ RAŠO

Rašo Vyt. Sirvydas.

Reiktų Plačiau Žiūrėti
Amerikos nepartinė visuome

ne ir geros valios tautininkai 
demokratai j ieško apčiupomis 
būdų Lietuvai pagelbėti. Par
tijoms ir frakcijoms nepasiti
kėdami, jie daro savas kombi
nacijas. Mass. Lietuviai, pa
vyzdžiui, sušaukė kelių dešim
čių draugijų konferenciją ir 
įkūrė vykdomą 21 asmens ko
mitetą. Įdomu, kad komiteto 
daugumą sudaro sandariečiai, 
nors jų organo redaktorius 
kaip kipšas kryžiaus kratosi 
siekti bendro darbo su nepar
tiniais ir tautininkais. Pitts- 
burghe veikia visų srovių įkur
tas Lietuvių Draugijų Komite
tas, kuriam padeda ir Katali
kų Federacijos skyrius. Jis 
suruošė Vas. 16-tos minėjimą 
ii' dabar ruošia vasarai pikni- 

New Yorko apylinkėje 
sušaukė 
veiklos

noma gauti apie $50,000 Lie
tuvos katalikams pabėgėliams. 
Vieni Lietuviai per šešis mė
nesius tik $8,000 savo vieno
mis spėkomis sudėjo.

Visi atsimena, kiek Lietuvos 
reikalams padėjo Amerikos po
litikos vadai pereito karo metu. 
Jie tai darė, nes Amerikos Lie
tuviai bendrai nuolatos duris 
klabino ir aiškino.

Ta patį reikia ir dabar da
ryti. Musų vienų daromi dar
bai pasidarys tūkstantį sykių 
stipresni, jei prisikalbinsime 
talkon Amerikos visuomenę. 
Anglai šiame kare nesišaukė 
Bundles for Britain tik į vienus 
Anglus duoti — jie kreipėsi į 
plačią visuomenę. Ta patį pa
darė ir Suomiai, ir Graikai sa
vo tikslams. Ta patį privalo 
daryti ir Amerikos Lietuviai, 
pasekdami pavykusius pavyz
džius.

Bet tam viskam visų pir
miausia reikia kad mes turėtu
me bendrą organą darbus pla
nuoti ir varyti. Todėl kolonijų 
komitetai ir veikėjai privalo ir 
apie tai pagalvoti, savas orga
nizacijas ir komitetus pagal val
stijas ir kolonijas kurdami, 
du stos, visados daugiau 
darys, sako poetas.

__________  \

TAUTOS GARBES ŽENKLAS

Tautos garbės ženklu yra vėliava. Ar ta 
vėliava butų šilkine, vilnonė ar marškonė, reikš
mė jos vis ta pati. Užtai ji gerbiama ne vien 
tos tautos kuriai ji priklauso, bet ir svetimų 
jai žmonių. Kiekvienas kultūriškas žmogus 
vėliavą gerbia neatsižvelgdamas kokios tautos 
ji yra. Net išlaukinis neprietelius, nugalėjęs 
silpnesnę tautą, jos vėliavą ima nelaisvėn pir
miausia jai atidavęs pagarbą, ir paėmęs ją sau
goja savo arkyve. 
tenka savo garbės 
laimėjus.

Valstybė šalia tautos vėliavos turi valsty
bes garbės gyvąjį simbolį, kuriuo yra augščiau- 
sios garbes žmogus. Tokiais žmonėmis senovė
je buvo karvedžiai, vėliau juos pakeitė karaliai 
ir kunigaikščiai, o pastarais laikais viskam kei
čiantis ėmė keistis Valstybių tvarkos formos, 
Imperijoms virstant respublikomis, turinčiomis 
savo augščiausios garbės gyvuoju simboliu 

buvusių kunigaikš-

Ym

(Tęsinys iš pereito

ką.
SLA. 5-tas apskritis 
draugijų konferenciją 
dalyką aptarti.

Tas viskas gerai, 
musų kolonijų veikėjai

Tačiau, 
privalo 

Atminti kad darbą reiktų pla
tesniu mostu varyti. Atsimin
kime Lietuvos Dieną pereito 
karo metu — mes vieni Ameri
kos Lietuviai nebūtumėm to
kios sumos Lietuvos pašalpai 
sudėję, jei nebūtumėm gavę 
progos prieiti prie Amerikos 
visuomenės. 
Kunigų 
merikos 
darytą, 
merikos 
ta nukentėjusiems Europos ka
talikams. Iš tos kolektos, Ku
nigų Vienybės žygio dėka, ma-

KOMUNISTŲ spauda Kaune 
aprašinėja kaip dabar atrodo 
Vilniuje. Pirmiausia sako kad Prezidentą vietoj pirmiau 
busią nugriautas- žydų ghetto 
(senoji žydija). Tolesniame 
aprašyme korespondentas pik
tinasi kad Gedimino pilies bok
šte plevėsuoja raudona bolševi
kų vėliava pakabinta ant 
bo išdažyto “buržuazinės 
tuvos ženklais”. Mieste 
esą pilna pardavėjų kurie 
lą pirkti Vyties ženklą su 
finomis vėliavomis.

• ARKLIŲ skaičius S. Val
stijų ukėse mažėja ir mažėja 
per pastarus 26 metus. 1915 
m. arklių turėta 21,431,000, o 
1941 m. pradžioje 10,264,000 
arklių.

lausomybę užpuolikui formališkai neatidavęs. Iš 
visų pastaru metu pavergtų tautų, tik vienas 
Lietuvos Prezidentas didvyriškai išgelbėjęs tau
tos ir valstybės garbę ir savo tautos nepriklau
somybę formališkai barbarui neatidavęs, laimin
gai atvyko pas mus. Tai istoriškas įvykis, is
toriškas ir Lietuvos Prezidentas.

Užtai jį kaipo tautos didvyrį iškilmingai 
pasitiko Amerikos Lietuviai: Rio de Janeiro, 
Buenos Aires, New York, Washington, Pitts
burgh, ir Clevelando kolonijose jis širdingai bu
vo priimtas Brazilijos ir USA prezidentūrose, 
kaipo nepaprastas žmogus, išgelbėjęs tautos ir 
valstybės augščiausią garbę. Dabar jo sulaukė 
su atviromis širdimis Amerikos Lietuvių “im
perija” Chicagoj, kur Gegužės 4 įvyko didelės 
iškilmės jo pasitikimui ir priėmimui. Tų iškil
mių rengimo komiteto garbės pirmininkais yra 
net toki reikšmingi žmonės kaip valstijos guber
natorius Green, Chicagos mayoras Kelly, Lietu
vių bažnyčios augšto laipsnio kunigas, Pralotas 
Krušas, o pačiam komitetui vadovauja jo pir
mininkas bankininkas Justinas Mackevičius, pre
zidentas Federal Savings & Loan Association įs
taigos.

Iškilmingame bankiete, kuriame dalyvavo 
tūkstantinė publika, Prezidentas Smetona pasa
kė kalba, kurią didžiosios radio stotys savo tink
lais paskleidė visoj šiaurinėj Amerikoj, nuo At
lanto iki Pacifiko. Prezidentas Smetona užtai 
neliko Chicagiečiams skolingas; jis sudėjo vai- 

į nikus prie Dariaus-Girėno paminklo, vizituoja 
Lietinių įstaigas kai]) bažnyčias, Kaziinieričių 
Seselių Akademiją, šv. Kryžiaus ligonbutį ir 
tt., neaplenkęs ir miesto valdžios įstaigas.

viams atidėti i šalį visus savo užsispyrimus, ir 
stengtis dalyvauti visur ir visose iškilmėse, ktfr 
tik Liėtuvos Prezidentas p. Smetona lankysis. 
Jei kam neparanku pagerbti musų didvyrį kai
po asmenį, tai pagerbkime Lietuvos garbę ir 
garbę savo tautos. Pasirodykime kad mes esa
me kultūriškos tautos žmonės, ir kada tokiais 
pasirodysime svetimiems, tada svetimi mus įver
tins ir visuomet musų tautą iv valstybę užtars, 
nes matys kad mes to verti. O tokio įvertinimo 
mes neužsitarnausime jei tik savo naravus va
riuosime ir žeminsime tai ką kultūriški žmonės 
įvertina ir gerbia. J, J. Bačiunas.

čių ir karalių.
Ir Lietuvai musų Tėvynei teko laimė savo 

nepriklausomybę atstatyti sukuriant valstybę 
respublikos formoje, su augščiausios garbės 
simboliu Prezidentu, vietoj senovėje buvusių 
kunigaikščių. Sulyg jau nuo senai priimtos 
tvarkos, valstybės Prezidentas nėra joks mo- 
narkas, nėra vienvaldis valdovas, neigi įstatym- 
davis. Įstatymus leidžia parlamentas ir gyveni
mai! juos vykdo ministerial, prigelŲstint apskri
čių ir valsčių viršininkams. Prezidentas yra tik 
forma, tik valstybės garbės žmogus su 
kutinės valios pareiškimo, kada iš jo 
reiškimo reikalauja valdžios organai, 
tas valdžioje turi tik patariamą balsą 
naudoja kada atsiranda būtinas
pasitaiko kad jo balso ir patarimo valdžios 
ganai nepaklauso. Musų šalyje jau ne vieną 
kį Prezidento patarimus parlamentas atmetė ir 
įstatymus leido be Prezidento sutikimo. Tokių 
atsitikimų buvo ne vienas ir kitose valstybėse, 
nevien Amerikoje, bet ir Europoje. O tai liudi
ja kad Prezidentas nėra joks despotas, nėra joks 
vienvaldis nei diktatorius, nes valdžioje jis ne
turi sprendžiamo balso. Tat ift labai neišmintin
ga valstybės Prezidentą kaltint už vienokį ar ki
tokį dalyką kuris priklauso parliamentui, kuriai 
nors ministerijai, miesto komendantūrai, apskri
čio ar valsčiaus viršininkui, policijos nuovadai, 
ar kokio kito valdžios organo jurisdikcijai.

Gaila kad tokių neišmintingų kaltinimų 
Prezidentui pridygo pas mus, Lietuvius. Gaila 
kad daugelis Lietuvių suranda visokias kaltes ir 
jas skiria Prezidentui, visai nežinodami kad tai 
yra visai ne vietoj iš vienos pusės, ir daugelis jų 
yra tik prasimanyti, iš kitos pusės. Neginčy
tina kad ponas Prezidentas kaipo žmogus gali ncsi> ir anksti rytą bėgyje Rugsėjo mėnesio, 
vienam ar kitam nepatikti asmeniškai, vienam j •KINIJOJE medicinos mokslas pripažysta 
ar kitam gali nepatikti savo politiškomis pažiu-, cju gjmtu įvairių skirtingų žmogaus širdies pla

tai yra naturališka, ir niekas neginčys | j mo pulsų, kurių apie 26 įrodo artėjimą žmo- 
tyrinėjami vienuolikoje 
išegzaminavimas užtrun-

TJITLERIS vėl kalbėjo per radio į savo tautą ir ta jo 
i 1 kalba buvo leidžiama į visą pasaulį. Jis savo kalbo
je rėžė ir Amerikai, sekančiai:

“Kuomet šiądien demokratijos agitatoriai valstybė
je kurią Vokiečiai niekad neužgavo ir kurios pareiški
mai kad Vokiečiai nori tą padaryti yra visiškas melas, 
grąsina suardymu Nacionalės Socialistinės valstybės vi
sos savo kapitalistinės sistemos jiegomis, tai musų at
sakymas yra vienas: Vokietijos žmonės įrodys dar fa- 
natiškiau kad jokia jiega nei laikas neprivers mus pa
siduoti, nekalbant apie musų sumušimą”.

Hitleris vėl pakartojo kad jokių valstybių sąjunga 
prieš juos nenugalės Vokietijos. Pakartojo kad “prie
šai atsisakė priimti Vokiečių visas pastangas siūlyti tai
ką, nes tas neatitiko jų kapitalistiniams interesams”.

Hitleris pareiškė: “Taigi, šiądien, mes kovojam ne 
tik už savo išsilaikymą, bet ir už paliuosavimą pasaulio 
iš konspiracijas kuri pajungė valstybių ir žmonių gero
vę iki nepakenčiamo egotizmo”....

Šie jo pareiškimai turi tik labiau įtikinti Ąmeriką 
kad ji susiduria su rimtu klausimu ruoštis tą savo prie
šą sutikti ir kad jokie namie savo pačių žmonių truk
dymai Šalies ginklavimui negali būti toleruojami.

CUOMIJA, raudonų Maskvos imperialistų užpulta ir 
apiplėšyta, nepasiduoda likimui. Paskiausios žinios 

skelbia kad Suomija ginklavimui skiria penkis kartus 
daugiau pinigų negu pereitą metą, vis bijodama, Rusi
jos. Suomiai sako, “Mirtis yra malonesne negu vergi
ja”. Rusija patyrus savo silpnybes susirėmime su Suo
mija, dabar stengiasi išsiauginti kariuomenę ir ginkla
vimąsi didžiausi pasaulyje. •

iJIGARETŲ gamyboje kas met SuV. Valstijose su
ima apie 20 milijonų svarų z ęp* pus. Cigaretų 

i padaroma po apie

Takai, takai.... Neatpažystu 
Tavęs, o vieta mylimiausia! 
Ir nieks dabar, kai čia atklystu, 
Niek manęs vardo nepaklausia.
Ten lietus plaka aukštas vinkšnas, 
O vėjai jauną beržą drasko, 
Po kojų berdami kas žingsnis 
Žalių dienų geltoną vašką.
Ištart norėtum žodį kokį, 
Vistiek — tegu ir banaliausią. 
Tiek kartų jų ramioj pastogėj 
Vaizdų sūpuoklėse sūpausi.
Nes čia, prie šito seno sodo, 
Kai ruko driekdavosi kasos, 
Man kitą ilgesys parodė 
Pasaulį, skęstantį miražuos!
Takai, takai.... Vaizdai išblukę.
Kažkas mane už rankos ima.
— Ak, drauge! Drauge mano, tu gi? 
Tai butą vien — atsiminimo....

PETRO VAIČIŪNO EILĖS
Globsto saulę pušys žalios. 
Slenka spinduliai lėnai.
Debesų paplito galios. 
Gaubiąs erčios mėlynai. —

( Limsta sapnas iš erdvyno.
• Siela saulę pabučiavus 

Domis savo gilumon, / 
Ir miglas sparnais užgavus 
Ji plasnoja tolumon. — j

Kur ji skuba —i aule žino.

romis. '
kad nėra ir turbut niekad nebus žmogaus kuris, gaus mirties, 
visiems įtiktų nuo pirmutinio iki paskutiniam. 
Bet joks kultūriškas žmogus niekam nepripažins 
teisę krauti kaltes ant žmogaus be reikalo. Joks 
kultūriškas žmogus nesutiks su kaltinimu valsty
bės Prezidento už tuos nuotikius kurie įvyko aps
kričio viršininko jurisdikcijoje, neigi sutiks kal
tinti bent kuri minister} už tai kas atsitiko poli
cijos nuovadoje.

Ir su tūlų Lietuvių valstybės Prezidentui 
kraujamomis kaltėmis negalima sutikti jau vien 
dėlto kad tos kaltės kraujamos ne vietoje, nes 
kaip jau sakyta, Prezidentas nėra joks įstatym- 
davis, joks despotas nei diktatorius, tik valsty
bės aukščiausios garbės simbolis, su valdžios 
aparato organais nieko bendro neturintis. Prezi
dentas saugoja tik tautos ir valstybės garbę. Ai 
Lietuvos Prezidentas savo tautos ir valstybes 
garbę išsaugojo? Ar jis išsaugojo Lietuvos 
stybę?

Valstybės nepriklausomybę jis išaugėti 
galėjo, nes tai buvo ne jo jurisdikcijoje, 
tautos ir valstybės garbę jis išsaugojo pilniau
sia. \Kuomet kitų valstybių Prezidentai užpuoli
kui pasidavė su visais garbės ženklais ir tuomi 
valstybių nepriklausomybę formališkai atidavė 
neprieteliui, tai Lietuvos Prezidentas paskutinėse 
pavojaus valandose ne tik pats kaipo valstybės 
garbės gyvasis simbolis sugebėjo nepagestas pa
sitraukti iš Tėvynės, bet išnešė ir tautos garly" 
simbolį — Vėliava, ir laimingai su ja atkeli(....
pas mus kaipo tautos didvyris, valstybės ne'

Kaina maža, tik $1.00 su prisiuntim 
.ės 

avo 
ClevelantŲrik-

į Reikalaukit “Dirvoje” 
0 Superior Ave.

| Dainomis ir ašaromis atsi
I ^raiteliai, apleisdami Al]
Į visais malonumais kokius či; 
1 tina prašė Alpį, kaip greit 
i Trakuose, atsibos jam kitu 
j į Gaižuvą, nes namams re: 

ir tvirto šeimininko.
Mergaitės droviai akut 

ašarodamos atsisveikinėjo ; 
bais, davė jiems atminčiai < 
dėjo savo meilės pažadus... 
pėjo ateitis, norėjosi, išeiti 
į tolimesnį kraštą, į naują

Gaižys, mažas Alpio. 
Perkūnui kad jis, užaugęs 
vyks į Trakus, stos Kęsta 

[ eilėn ir padės Lietuviams k< 
rie nužudė jo tėvą.

- Galėsi, galėsi, vaik 
kariauti, kai tavo brolelis

[ namus šeimininkauti, — si 
Į jauno-vaiko pasiryžimais.

Nekurie jaunuoliai ra 
eitis net iki Babtų, ir nut 
kelias leidosi į Nevėžio 
Kauno linkui, jie gryžo-a 
Kauno raiteliai paspaudę 
sileido kelionėn, kuri tą v 
je turėjo baigtis Kaune.

Bet pažiūrėkime kas
Prijoję Nevėžio galą, 

kasi kairėn ir jau buvo pai 
dalis į Kauną, Nevėžį pa1 
lengva risčia jie jojo panel 
ir manydami. Jau visai te 
mui savo kelionės gyvėsi 
vyrai užtraukė dainą, h 
pritarė. Dainos aidai ki. 
sklido Nemuno slėniu, sk; 
šlamančiomis upės krantai 
ausis kryžiuočių užpuolikų 
tą dieną buvo valtimis ats: 
dalis jų išlipę abiem pusi 
dė, temojo apielinkes, suii 
kad nenubėgtų niekas į I 
nešti nelaimės kuri piliai

Baisieji svečiai ruošės 
no pilies apgulimą rytoj a 
dienai brėkštant, taigi va 
ją laivai buvo traukiami :

Kryžiuočiai nuklausę 
lis buris Lietuvių keliauja, 
nujaučia apie jų atsiradim 
kalvelių ir krūmų staiga ji
- Muškit! Kirskit! Žn 

šaukė kryžiuočių būrio vad
-Atgal! Meskimes at 

Balsys, vyresnis vyras iš E
Bet kryžiuočiai apsupc 

®iį, nes girdėdami ištolo 
jojikus, galėjo tinkamai pa; 
si pusių aplink juos pasipy 

; močių - nebuvo kur pabėj 
ii kova vakaro tamsoje, k 
ifflogų vos galėjo įžiūrėti.

Liaukitės! Kokią t 
Jolti magistro von Kniproi 
ftiko Alpis Vokiškai į užpt 
i Lietuviai nesuprato, bet ti 
^dėčiai sumažino mūšio i 
, Tai buvo paskt tinis Al] 
gelbėjimo būdas, bet ka 
’šas pasitarnaus pamatysi 

. Užpuoliku būrio vadas, 
^magistro vardą, įsakė, 
^iht ginklu veikimą, bet 
^ priešų tandžiai apstoti į 
apjuos visus apsupo kad i 
^ ištrukti ir pabėgti pas

tą baisią nelaimę ko] 
"^artėja....

-Kiek jūsų išviso yra? 
^•-pareikalavo kryžiut

Tik pora desėtkų, neb 
P so mumis apie reikalą! 
^oipuolikus Alpis. — A

Kas tu toks 
• ’tėjo tiek kad Kauną 
' Kauną paimti? Tai

€82



Pirmutinis prie Pirkimo Šalies Gynimo Bondsų

ČMA1
K. S. Karpius.
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kamarotas Gaigaitis

(Tęsinys iš pereito nr.)

——S~Į

Per TVORA
PASIŽVALGIUS

John Hune(eld, 75, who has headed the New Year Day reception line 
at the White House each year since 1924, was right on the spot again 
when the sale of defense savings bonds opened in the district. He was 
first in line at the city post office. Photo shows James Hudson making 
the sale to Mr. Hunefeld, as Mrs. Mary Hinton looks on.

John Hunefeld, 75 metų, kuris vis pribuna pirmutinis Nau- 
j ųMetų dieną į Baltojo Namo priimtuves kas met nuo 1924, ir 
dabar pasirodė pirmutinis prie pirkimo šalies gynimo bondsų 
tame distrikte.

ALPIS
IŠLAISVINTOJAS

(ISTORINĖ APYSAKA)

GINKLAVIMAS 
SPARTĖJA
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visų pastaru metu pavergtų tautų, tik 
Lietuvos Prezidentas didvyriškai išgelbėk 
tos ir valstybės garbę ir savo tautos 
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viams atidėti į šalį visus savo užsispp 
stengtis dalyvauti visur ir visose išlrias 
tik Lietuvos Prezidentas p. Smetonai 
Jei kam neparanku pagerbti musę & 
po asmenį, tai pagerbkime Lietas j 
garbę savo tautos. Pasirodykime Ui 
me kultūriškos tautos žmonės, ir U 
pasirodysime svetimiems, tada svetimi 
tins ir visuomet musų tautą ir vaisto 
nes matys kad mes to verti. 0 tokio? 
mes neužsitarnausime jei tik savo M 
rinėsime ir žeminsime tai ką kultas 
įvertina ir gerbia. III
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;s jr mos tuo laikotarpiu kada jų kvapai 

riausias. Paveizdan, rožės nusle
3 ju dienobrėškio ir 10 valandos ryto. 
n£y_ skinami vakaro metu Liepos ir 
ga|j nesį, ir anksti rytą bėgyje Rugsėjo
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aziu‘ du šimtu įvairių skirtingų žmogus i ' 
Rčys kimo pulsų, kurių apie 26 įrodo 
;uns i gaus mirties. Pulsai tyrinėjami n I

• KINIJOJE medicinos moksha

cuns i gaus mirties.
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uam. j paskirų vietų, ir pulso išegzaminaris
ižins 
Joks 
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kal- į 
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Kryžiuočių Naguose

TAainomis ir ašaromis atsisveikino jauni 
[ raiteliai, apleisdami Alpio tėviškę su 

® visais malonumais kokius čia patyrė. Mo
tina prašė Alpį, kaip greit jis apsidirbs 
Trakuose, atsibos jam kitur, kad gryžtų 
į Gaižuvą, nes namams reikia sumanaus 
ir tvirto šeimininko.

Mergaitės droviai akutes ištempusios, 
ašarodamos atsisveikinėjo su savo jauni
kiais, davė jiems atminčiai dovanėles, kuž
dėjo savo meilės pažadus.... nes joms rū
pėjo ateitis, norėjosi, išeiti kur nors kitur 
į tolimesnį kraštą, į naują gyvenimą.

Gaižys, mažas Alpio brolis, prisiekė 
Perkūnui kad jis, užaugęs, stipriu tapęs, 
vyks į Trakus, stos Kęstučio kariautoju

; eilėn ir padės Lietuviams keršyti tiems ku
rie nužudė jo tėvą.

— Galėsi, galėsi, vaikeli, joti, galėsi 
kariauti, kai tavo brolelis pareis į musų 
namus šeimininkauti, — sutiko motina su 
jauno vaiko pasiryžimais.

Nekurie jaunuoliai raiti palydėjo sve
čius net iki Babtų, ir nuo tos vietos kur 
kelias leidosi į Nevėžio pakraštį, vedąs 
Kauno linkui, jie gryžo-atgal, o Trakų ir 
Kauno raiteliai paspaudę savo žirgus pa
sileido kelionėn, kuri tą vakarą prietemo
je turėjo baigtis Kaune.

Bet pažiūrėkime kas atsitiks.
Prijoję Nevėžio galą, kur kelias su

prasi kairėn ir jau buvo paskutinė kelionės 
dalis į Kauną, Nevėžį palikę užpakalyje, 
lengva risčia jie jojo panemunių mažai ką 
ir manydami. Jau visai temstant, padary
mui savo kelionės gyvesne Kauno pilies 
vyrai užtraukė dainą, kuriai Trakiečiai 
pritarė. Dainos aidai kilo į aukštumas, 
sklido Nemuno slėniu, skambėjo giriomis 
šlamančiomis upės krantais — ir pasiekė 
ausis kryžiuočių užpuolikų, .kurie kaip tik 
tą dieną buvo valtimis atsiirę Nemunu, ir 
dalis jų išlipę abiem pusėm upės, skrai
dė, teriojo apielinkes, suimdinėjo žmones 
kad •nenubėgtų niekas į Kauno pilį pra
nešti nelaimės kuri piliai ateina.

Baisieji svečiai ruošėsi pradėjo Kau
no pilies apgulimą rytoj anksti rytą, vos 
dienai brėkštant, taigi vakarui užstojus,’ 
jų laivai buvo traukiami artyn Kauno.

Kryžiuočiai nuklausę kad neperdide- 
' lis buris Lietuvių keliauja, kurie nieko ne

nujaučia apie jų atsiradimą, patykoję 
kalvelių ir krūmų staiga juos apsupo:

— Muškit! Kirskit! Žudykit juos! 
šaukė kryžiuočių būrio vadas.

— Atgal! Meskimes atgal! — sušuko 
Balsys, vyresnis vyras iš Kauno pilies.

Bet kryžiuočiai apsupo juos iš visų 
pusių, nes girdėdami ištolo dainuojančius 
jojikus, galėjo tinkamai pasiruošti: iš vi
sų pusių aplink juos pasipylė gaujos kry
žiuočių — nebuvo kur pabėgti, taigi užvi
rė kova vakaro tamsoje, kurioje žmogus 
žmogų vos galėjo įžiūrėti.

— Liaukitės! Kokią teisę turit už-

Bet ar vieni paimsit? — teiravosi Alpis.
— Mes pilnai prisiruošę! Rytoj Kau

nas bus musų!
— Ar ir didis magistras atvyko? — 

vis teiravosi Alpis, o jo draugai, nesupras
dami Vokiečių kalbos, baimę kęsdami, nu- 
lipdinti nuo arklių, rūpinosi kas toliau dė
sis.

— Varykim jį pas magistrą, lai jisai 
pats sprendžia ką su jais daryti! — įsakė 
vienas barzdotas ordino karvedis. — Ką 
mes žinom su kuo kalbam? i

— Pas von Kniprodę! — šaukė kry
žiuočiai.

Keli ginkluoti vyrai lydėjo Alpį ap
stotą iš visų pusių, o kiti paskui varė kitus 
Lietuvius į paupį, kur Nemune, puošnia
me laive, sėdėjo ir puotavo su kitų šalių 
riterių vadais Mergelės Marijos Ordino 
Didis Magistras Vinrich von Kniprodė.

Alpis buvo atvestas prieš patį magis
trą, o jo draugai suvaryti į kitą laivo dalį, 
kaip nelaisviai.

Štai Alpis — tas Marienburgo pabė
gėlis, kuris ordinui išlupo labai brangų 
imtinį, visų pagonų Lietuvių valdovą.Kęs
tutį, — stoja akis į akį su Lietuvių užpuo
limo vadu, su tuo kuris atvyko iš Lietuvių 
pamušti Kauno pilį!

— Nukirsdinkit tą niekšą! — šoko ar
tyn Alpio Marienburgo maršalas Laubė, 
kuris gerai Alpį pažinojo ir žinojo kad jis 
ir kaip jis Kęstutį iš jų pilies nagų išplė
šė, išjodamas jo paties rūbuose! — Parišt 
jam akmenį po kaklu ir nuskandint!

— Ne! Ne tavo žodis čia lemia, mar
šale. Pasišalink! — pamojo von Kniprodė 
Įšėlusiam kryžiuočiui, ir pats priėjęs prie 
Alpio apkabino jį.

— Jis yra krikščionis, musų žmogus, 
jis mums dabar labai reikalingas tam dar
bui kam jį auklėjom. Kaip tik geriausiu 
laiku atgryžo pas mus! — džiaugėsi von 
Kniprodė.

— Esu nužemintas tavo tarnas! — at
siliepė Alpis, kiek pažiūrėjęs į magistro 
įtemptas, įsakmias akis ir prideramai nu
silenkė buvusiam savo aukštam viršinin
kui.

— Aš žinau kad tu esi geras krikščio
nis ir del tikėjimo neatsisakysi gerą darbą 
atlikti, — prisikalbinėjo magistras.

— Jei kuo galiu būti naudingas, mie
lai sutinku pasitarnauti, — atsiliepė vėl

The first group of coal miners to return to work following an agree
ment ending the general shutdown of bituminous coal mines by the 
United Mine Workers of America (C.I.O.), which began April 1 and con
tinued for a whole month. The 'miners are shown entering the shaft 
of the Dun Glee mine, near St. Clairsville, Ohio.

Pirmutinė grupė angliakasių gryžtančių Į darbą po pasira
šymo sutarties kuri užbaigė minkštos anglies streiką, užsitęsu
sį nuo Balandžio 1 d. Šie angliakasiai vyksta į Dun Glee kasy
klą, netoli St. Clairsville, Ohio.

UŽ

ka kelias valandas.

• ARGENTINOJE kitu šalių * 
drausta iškelti savo tautines v3ia«l 
lio leidimo. Gavus leidimą, vėliąn^

' kelta tik greta Argentinos vėliavos j

• ANGLIJOJE šio karo bėgio H Pulti magistro von Kniprodės_ tarną! —
entui ta arba sugadinta suvirs (N M*. !"ik“. A!1’js Voki,šk.ai I“1™0!6!'“?’.?.0, kt 
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Nors nekurios ' sąlygos v dar 
trukdo Amerikos ginklavimosi 
programo pirmynžangą, tačiau 
darbas eina spartyn ir spar- 
tyn.

Patys sunkieji karo tankai 
dar tebėra planų formoje, bet 
lengvųjų jau dikčiai daroma. 
Pradedant su Birželio mėnesiu 
sunkesniųjų tankų gamyba įsi- 
judins ir Rugsėjo mėnesį jų 
gamyba bus pasiekta po 150 
mėnesiui.

Kariškų lėktuvų gamyba di
dėja, Kovo mėnesį šymet iš
dirbta 1,216 kariškų lėktuvų, 
iš jų apie 200 yra bombanešiai. 
Balandžio mėnesį padaryta jau 
1,375 lėktuvai, iš jų 250 bom
banešiai. Apie Rugsėjo mėne
sį bombanešių bus gaminama 
po 500 ir daugiau menesiui.

Parako gamyboje pasiekta 
tiesiog 
beveik 
dėjus 
Liepos
šys Pasaulinio Karo pabaigoje 
pasiektą gamybą.

Taip'pat pirmyn stumiama ir 
mažų ginklų gamyba; nors 
nekuriu reikmenų gamyba su- 
sitrukdžius arba neina taip 
kaip buvo numatyta, bet ji] 
dirbimas nuolat didėja.

Naujų kulkosvaidžių, orlai
viams' ir sausžemiui, išdirbimas 
prašoko aštuonis mėnesius pir
myn negu buvo nustatyta.'

MANO
su savo gazieta Čikagoj pasi
rodė tikras gešeftininkas, žmo
gus be principo: Jis skelbė, įro
dinėjo kad Smetona nėra Lie
tuvos Prezidentu, o kai Smeto
na nuvyko į Čikagą jo gazieta 
pilna paveikslų ir aprašymų 
apie Prezidentą. -Mat, biznio 
reikia.

Komunazių Vilnis visai už
tylėjo, laikosi savo principo, ir 
krikdemų Draugas tik per pu
sę lupų burbsi. Supa Garba.

nuostabaus laimėjimo: 
metas laiko atgal pra- 
nuo nieko, šią vasarą 
mėnesį gamyba jau vir-

.TARYBŲ Lietuva rašo kad 
Vilniaus Jernes ūkio mašinų 
fabrikas tepagaminęs 1,500 plū
gų, bet tai esą “labai mažai”. 
Utenos kooperatyvas nepaga
minęs daugiau kaip 120 plūgų, 
nes iš patvorių išrankioję visą 
geležį, o iš kitur niekur negau
na. Bet, pasak laikraščio, dar 
“blogiau su kastuvais ir šiu- 
peliais. Viso tegauta jų iš 
pramonės 30 tonų, reikėtų dar 
apie 170 tonų.” Taip pat veži
mų negalima pasigaminti, nes 
neturima geležies. Net ir te
palo ratams negalima gauti.

ASILO draugas, Jurgis Pi- 
naklinis, ątydžiai perskaitė vi
sus ’mandrius Naujienų redak
cinius apie Smetonos preziden
to ciną ir sako:

Geri žmonės, visi žino,
Svečią myli ir be cino; >.
Pas socialistus, paprastai,
Svečiui drebiama purvaiJ

J L
Todėl Grigą taip kvaršina, 
Ar Smetona turi ciną?
“Pas mane tai daktaratas, 
O pas ji — gal surogatas?”

Žmonės svečią pasodina
Tr jmošL'^-’žiaĮ pąvnišįna 
bet pas socus, paprastai, 
Svečiui drebiama purvai.

Tą' patyrė, kaip ant tyčių, 
Basanavičius ir Yčas;.
Vos tik Tumas atvažiavo, 
Ir tas purvų gniūžta gavo.

Kada Lietuva aukų paprašė
Grigas tik pakaušį kasė, 
Paskui tarė išdidžiai: 
“Anei cento Lietuvai!”

mas prie ko ordino vyriausias vadas eina.
čia gal išrodytų kad senasis kariau

tojas vartoja savo klastas, prieš kurias 
jaunasis deda visas pastangas atsilaikyti 
ir išgelbėti savo gyvybę. Dar daugiau: 
Alpis susirūpinęs savo draugų likimu; jis 
labai norėtų, jei tik nakties laiku galėtų 
iš priešų rankų ištrukti, kuogręičiausia 
persergėti Kauną, ir paskui šauti į Tra
kus pas Kęstutį pranešti apie šį Lietuvos 
užpuolimą, apie ką Kęstutis nei nesusap
navo !

Alpis permetė akim visus didžius ri
terius magistro laive esančius: čia radosi 
princai ir margrafai iš Čekijos, Italijos, 
Anglijos, Danijos, kurie, popiežiaus para
ginti, atvyko Marienburgui į talką Lietuvą 
nuterioti.

Popiežius labai gerbė magistrą von 
Kniprodę, vadino jį “katalikybės siena”, 
“garsiu stabmeldžių naikintoju”, kuriam į 
talką paraginti, mielai ėjo krikščioniškų 
šalių riteriai su savo kariautojų gaujomis, 
naikinti tų “baisių, žiaurių, su velnio ga
lybe kariaujančių” Lietuvių.

Marienburge buvo nuspręsta kas da
ryti po to kai Kęstutis iš ordino nagų iš
truko. Jų buvo jau atsišaukta į popiežių 
kad paragintų krikščioniškos Europos ri
terius pribūti su pagalba “naikinti tai vel
nio veislei”, kurios vadas, tai]) saugiai lai
kytas, sugebėjo pabėgti ir dar tokiu paže
minančiu laišku magistrą įžeisti.

Kryžiuočiai ir jų talkininkai susirin
ko Karaliaučiuje, iš ten sujojo į Ragainės 
pilį, ir buvo gatavi žygiuoti toliau Nemu
no krantu. Bet staiga oras pradėjo atšil
ti, jie susilaikė keliavę žiemos keliais, pa
laukė iki Nemunas išvarys ledus, ir valti
mis bei laivais vežini savo didžiuosius gin
klus, sienoms griauti mašinas ir maistą 
reikalingą ilgam apgulimui, atplaukė Kau
no pilį pamušti.

lydovai. Tačiau tuoj, kad ir prie menkos 
žvakių šviesos'jis paregėjo ką baisaus: tie 
vyrai Lietuviškai nekalbėjo. Buvo tai Vo
kiečiai, parinkti atkakliausi žudeikos, per
rengti jo draugų atimtais rubais!

— Ką padarėt su mano draugais?! — 
išgąsčio apimtas, pabalęs suriko Alpis.

— Nesirūpink, mes apie juos rūpina
mės. Tu štai su šiais naujais draugais 
gryžk atgal “i pilį, tykiai, ramiai parjok, 
taip lyg nieko nebūtų nutikę, o ryto me
tą dienai brėkštant su jų pagalba atsida
rysi mums pilies vartus. Per naktį mes. 
jai? busim prislinkę prie pat sienų ir var
tų. Mes pilį paimsim be mūšio, o tu už
sitarnausi tikro, gero krikščioniško atly
ginimo! — kalbėjo į Alpi įkibęs magis
tras.

HUDSON, Mass. Lietuvių Pi
liečių klubas išėjo kovon prieš 
Amerikos valdžią. Mat, musų 
gudriagalviai bolševikai pamo
kė kliubą pareikalauti iš Lie
tuvos konsulo savo aukų, duo
tų Vilniaus Lietuviams, atgal. 
Tos aukos, sykiu su visais Lie
tuvos konsulatų pinigais “įšal
dytos” bankoje Amerikos vy
riausybės įsakymu. Tokiu bū
du,, kliubui teks revoliuciją kel
ti, jei nori pinigus atgal gauti.

— Kaip tu čia patekai ir kodėl nesi 
Trakuose, jei su Kęstučiu pabėgai? — 
klausė von Kniprodė.

— Toli iš čia į Trakus, taip toli ir ma
no reikalai su Trakų kunigaikščiu nesu
tinka. Jis mane išviliojo pažadėdamas 
pats krikščioniu tapti, man aukštą vietą 
žadėjo, o žodžio neišpildė, — Vokiškai nu
pasakojo Alpis.

Magistras iš tos kalbos pasitenkinęs, 
paglostė savo apšiapusią barzdą, ir pamą
stęs vėl tęsė:

— Kur prisilaikai dabar?
— Kauno pilyje. Su buriu savo drau

gų buvau išjojęs aplankyt savo tėviškę, ir 
štai gryždamas patekau tavo akivaizdom

— Kauno pilyje?! — nudžiugo ma
gistras ir akim permetė savo aukštus sve
čius, kurie klausė, aplinkui sėdėdami, kaip 
senas vilkas tardė pavasarinį ėriuką.

— Ar daug su tavim vyrų jojo ir kur 
jie? — vėl teiravosi magistras.

— Apie pora desėtkų, ir visi iki 
nam suimti, nei vienas neištruko.

— Neištruko nei vienas? Tai pilyje 
apie jūsų pakliuvimą ir apie, musų pribu
vimą niekas nežino!

Magistras priėjo prie vieno savo kar
vedžio ir su juo kalbėjosi, duodamas tam 
tikrus ypatingus įsakymus ir po to paliepė 
jam išeiti.

— Ar norėtumėt į Kauną gryžti 
naktį? — vėl vedė gudrią ir klastingą 
vo kalbą magistras.

— Jei tik galima, kodėl ne. Juk 
nenakvosim....

— Ar žinai ženklus kuriuos duoti 
lies sargams kad vartus atidarytų? Juk 
nakčia parjosi.

— Žinau visus musų pilies ženklus ir 
visą jos padėtį, — aiškino Alpis, nujausda-

(Bus daugiau)

NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $1.00

JURGIS Pilvasopas sako, Lie
tuvai dabar reikia ne gelbėjimo 
fondų, bet kelnių ir andarokų, 
(gali būti, ii* marškinių) rin
kimo fondų. Amerikonai turi 
“Bundles for Britain” organi
zaciją, mes, sako, organizuoki
me Bundles for Lithuania drau
giją, nes socializmo tvarka Lie
tuvos žmones nuogus.

Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų 
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų 
kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės 
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų. 
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos 
alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.

Iki dar jų turim, po $1.00 (persiunti
mui į kitą miestą reikia pridėti 10c.)

PITTSBURGHE bendrai vei
kia socialistai, tautininkai, ka
talikai ir kunigai. Kažin, ar 
ten oras kitoks, ar Lietuviai ki
tokio k anų jo?

į ti Lietuviai nesuprato, bet tuoj pajuto kad 
Vokiečiai sumažino mūšio smarkumą.

Tai buvo paskutinis Alpio sugalvotas 
išsigelbėjimo būdas, bot kaip tas Lietu
viams pasitarnaus pamatysime.

Užpuolikų būrio vadas, išgirdęs sumi
nint magistro vardą, įsakė, savo vyrams 
sulaikyt ginklų veikimą, bet Lietuviai bu
vo priešų tandžiai apstoti iš visų pusių: 

Į taip juos visus apsupo kad nei vienas ne- 
B spėjo ištrukti ir pabėgti pas savus su gan- 
I du apie tą baisią nelaimę kokia Kauno pi

liai artėja....
— Kiek jūsų .išviso yra? Sakykit tei

sybę! — pareikalavo kryžiuotis.
— Tik pora desėtkų, nebijokit, ir kal

bėkit su mumis apie reikalą! — Vokiškai 
barė užpuolikus Alpis. — Ar daug jūsų 
yra?

— Musų?! Kas tu toks kad klausi? 
Musiį atėjo tiek kad Kauną paimti!

— Kauna paimti? Tai labai gerai.

f
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Žurnalas Studentų žodis gavo 
redaktorių profesorių Vaičiu
laiti. Kai kurie bijo, kad žur
nalas netaptų Profesorių žo
džiu. V.MARGUČIO DAINOS

Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
“MARGUČIO”-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų —

' KAINA TIK 25c.

Skelbimai “Dirvoje”
Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’* 

kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Priduokit advinistracijai 
gatavai parašytus

Neilgai trukus, Alpis išgirdo būrio 
vyrų eiseną ir štai prieš magistrą atsira
do apie pora desėtkų vyrų, Lietuvos karių 
paprastuose kubuose.

Trumpai valandėlei Alpis nudžiugo 
pamanęs kad 'atvesta visi jo kelionės pa- Cleveland, Ohio

Reikalaukit “Dirvoje'
6820 Superior Ave.

■O ' '

Reikalaukit “DW
0 Superior Ave.
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ŽUVO JAU 50
Trafiko nelaimėse Clevelan- 

de nuo metų pradžios iki Ge
gužės 7 d. automobiliais užmu
šta jau 50 asmenų. Tas suda
ro 9 daugiau negu buvo už
mušta 1940 metais per tiek pat 
laiko.

Nuostabu buvo kad per 21 
dieną iki Gegužės 5 mieste ne
buvo suvažinėta nei vienas as
muo. Toki ilgi laikotarpiai la
bai retai pasitaiko.

Gegužės 5 d. einant per gat
vę smarkiai važiuojantis auto
mobilistas sužeidė Liliją Mar
kevičiūtę, 13 m. mergaitę, ant 
Superior avė. ir Addison skers- 
kelio.

RENGIAMA VASA
RINIAI KONCERTAI
šią vasarą bus duota trečias se

zonas populiarių muzikos koncertų 
gražioje Miesto Auditorijoje, pas
tangomis Cleveland Summer Music 
Society, kurios pirmininku yra Ed
gar A. Hahn. Tie programai atsi
bus Birželio ir Liepos menesių bė
gyje, išpildys The Cleveland Orches
tra.

Cleveland Orchestra nariai suda- 
rys Cleveland ,Summer Symphony 
ir ją vadovaus Rudolph Ringwall. 
Koncertuose bus ir specialus solis
tai, kurių vardai bus paskelbta vė
liau. Koncertai atsibus, trečiadie
nio, penktadienip ir šeštadienio va
karais, su tam tikrais išėmimais kai 
bus ketvirtadienio vakarais. Tvar
ka bus ta pati kaip kitomis vasaro
mis, su sėdynėmis ir stalukais vi- 

, soje salėje, prie kurių bus duodama 
gėrimai ir užkandžiai.

Jau nustatyta keturių' savaičių 
koncertų dienos, sekančiai: Birželio 
18, 20 ir 21; Birželio 25, 26 (ket
virtadieni), ir 28; Liepos 9, 77 ir 12, 
ir Liepos 16, 18, 19. Koncertai bus 
pratęsti dar ir Liepos pabaigoje ir 
pradžioje Rugpjūčio.

Ir šymet Į tuos koncertus bus ga
lima ineiti tomis pat žemomis kai- 
nomis, su 5,000 nerezervuotų vietų 

'rrs‘ Da/Konž1 Ijo 25c rr "re/STVUotosė1 vie
tose po 50c. Stalai ant apatinių 
grindų bus po 75c ir $1 ir prie ti- 
kietų nesimokės taksai.

Galima Įsigyti kuponų knygeles 
$3 vertės už $2.50.

J. A. Urbonais
“Dirvos” Agentas Daytone 

534 Michigan Av. Dayton, O

MONUMENTAI
Prieinama kaina padirbami 

visokioms kapinėms.
James Broggini & Bros.

6822-24 Woodlands Ave.
HEnd. 0920. Cleveland, O.

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. čiūtelė 
savininkai.

Naujose Rankose
URBŠAITIS

DUNBAR

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

Vieta kar sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave<

Skubiai Gaminami Amerikos Tankai

This picture is typical of the way the national defense program is 
progressing. Here two hooded welders at the plant of the American Car 
and Foundry company in Berwick, Pa., are shown at work on some of 
the armor plate that goes on the fighting tanks being turned out by the 
hundred. Tanks roll off the assembly line at a rapid rate.

Šis vaizdas parodo darbą gaminime šalies gynimo reikme
nų. Štai du vyrai nituoja plieno plotves American Car and 
Foundry Co. dirbtuvėje Berwick. Pa., prie karo tankų gamybos. 
Tankai gatavai padromi gana greitai.

RICHMAN BROS. CO. 25 METŲ SUKAKTIS

Lygiai 25 metai atgal, apie 25 
Richman Brothers darbininkų nu- 
maršavo su vėliavomis ir muzika į 
naują siuvyklą ant East 55th St., 
ir pradėjo erą augimo, progreso ir 
bendro pasitenkinimo, kurioje dar
bininkai ir darbdaviai palaikė arti
mus santikius. Tuomi atkreipė Į 
save visos šalies dėmesį. šiądien, 
su vėliavomis, muzika ir pasilinks
minimu, The Richman šeima, da
bar išaugus į suvirš 2,500 darbinin
kų, apvaikščiojo Sidabrines Sukak
tuves to atmintino atidarymo šios 
didelės rūbų siuvyklos Gegužės mė
nesį 1916 metais.

Lygiai 3:30 vai. po pietų dirbtu
vės švilpukai sušvilpė, skelbdami 
darbo dienos pabaigą ir prasidėjo 
iškilmės. Darbininkai palikę savo 
darbus, nužygiavo į auditoriją pir
mame aukšte, kur jiems buvo pa
dovanota 25-tų sukaktuvių dovanė
lės. Vyrams padovanota sidabriniai 
kišeniniai peiliukai su dirbtuvės at
vaizdu ir užrašu, “1916-1941: Sil
ver Anniversary Richman Family 
Home”. Moterims padovanota si
dabriniai ‘“compacts”, su tais pa
čiais užrašai?.

Ceremonijos prasidėjo patriotiška 
gaida, Richman Family orkestrui 
grojant ir darbininkams giedant 
“God Bless America”. Po to sekė 
trumpa kalba kuriose sekretorius- 
kasininkas George Richman persta
tė prezidentą Frank Lewman. šis 
apsakė kompanijos istoriją nuo tos 
dienos Gegužės mėnesį 1916 metais, 
kuomet dabar jau mirę Richman 
broliai pirmiausia atidarė dabarti
nio didelio siuvyklos pastato duris. 
Apsakė visą veikimą, darbą ir san
tikius nustatytus velionies Nathan

G. Richman ir jo brolių, santikius 
kurie palaikė taiką ir gerovę tarp 
Richman Brothers Co. ir jos darbi
ninkų per 62 metus.

Palyginant su dabartine milžiniš
ka patalpa (17 akrų ploto vietos), 
tas pastatas jo atidarymo laiku bu
vo mažas bet moderniškas, apėmė 
daug pagerinimų kuriuos pasekė 
kitos dirbtuvės per eilę metų.

Cleveland Chamber of Commerce 
afpdovanojo šią kompanija bronzine 
lenta pažyminčia kad tai buvo ge
riausias dirbtuvės pastatas Įreng
tas Clevelande 1916 metais.

Padidintas penkis kartus, dabar 
užima pilną bloką, šešių aukštų ir 
turi visus žinomus moderniškus pa
togumus darbininkams, ir visas vė
liausias mašinas ir reikmenis ge
rų rūbų siuvimui.

> Patogiausia Įvairių 
Novelty ir Dovanėlių 

parduotuvė x
Reikmenys vestuvėms ir 

kitokiems “shower”. 
Motinos Dienai, etč.

NOVELTY & GIFT 
SHOPPE

7307 Wade Park Ave.

galima gauti pas
D-RĄ MATULAITĮ

(Lait)
7829 Euclid Avenue
CLEVELAND, OHIO

MUZIKOS IR REIKMENŲ KRAUTUVĖ 
Parduodam Akordionus ir Radios žemiausiomis Kainomis. 

ELEKTRIŠKI NAMAMS REIKMENYS. . 
Lietuviams patogi kaimyniška krautuvė.

HOEDL MUSIC STORE .
7412 St. Clair-Avenue (20) Cleveland

DEEL A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.'
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

RADIO PUSH BUTTONS . $1
Taisymas ir visokis suderinimas

BALKAN - RADIO & ELECTRIC
1491 E. 55 Street > Hend. 9370.

Prie Superior. (21)
.............................. .

i

809 Society for Savings Bldg.
Telefonas: Ofiso M Ain 1773 Namų KEnmore 4740-W

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

i Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pirmo 
Imortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Kreip- 
jkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

i:

AKRON, OHIO
Dirvos nr. 18 Įvyko zeceriš- 

ka klaida, buvo pasakyta kad 
apsivedė K. Grigas, Įsigijo au
tomobili ir jo žmoną atlankė 
garnys. Turėjo būti kad gar
nys apsilankė jaunuolio Jurgio 
Brazio šeimoje; Braziai yra 
du, tėvas ir sūnūs, abu Jur
giai. Garnys jauniems Bra
ziams paliko gražią dukterį.

K. Grigą atsiprašom, nes tas 
vardų sumaišymas Įvyko per 
klaidą.

S. Prospaliausko duktė Stel
la ištekėjo už Lietuvio Cleve
lande ir ten apsigyveno. Pros- 
paliauskas netoli Akrono turi 
ūkę, jis yra visiems Akronie- 
čiams žinomas.

Firestone gumų kompanija 
Gegužės 2 d. padėjo kertinį ak
menį naujai statomai ginklų 
gaminimo dirbtuvei, kurią sku
bina išstatyti. Kompanija ga
vo didelius valdžios užsakymus 
šalies ginklavimo reikmenų. 
Toje naujoje dirbtuvėje tūks
tančiai darbininkų gaus darbo.

Balandžio 22 d. buvusioje 
Lietuvių šv. Petro bažnyčioje 
lankėsi vyskupas iš Clevelan- 
do, suteikė dirmavonės sakra
mentus augusiems ir mažiems 
mokyklos vaikams. Keletas ir 
Lietuvių vaikų tapo dirmavoti. 
Vyskupas kleboną Kun. Bur- 
geois ir jo vikarą Kun. B. Iva
nauską ir parapijomis bei Lie
tuvius pagyrė už laikymą san
taikos savo tarpe, nes parapi- 
jonai yra maišytų tautų.

Kalnas.

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

Sinks, Bathtubs, Closets, Boilers, 
Heaters; Steam ir Hot Water 
Boilers ir Radiators.
Empire Plumbing & Heating 

Contractors
1972 ,E. 55TH St. EN. 3213

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Mrs. Anthony Drexel Biddle, wife 
of the United States ambassador to 
the European governments in exile, 
in England, shown while inspecting 
some British bomb shelters in Lon
don. Mrs. Biddle is studying the 
women’s services during the great 
war.

Mrs. Anthony Drexel Biddle, 
žmona Suv. Valstijų ambasa
doriaus Europos užimtoms ša
lims, Anglijoje, lankanti slė
pynes nuo bombų Londone.

Apžiūri Slėpynės Raudon
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■ «■■■■■"■■■■■■■■■■■■■■■■■«

DIRVOS
METINIS PIKNIKAS

MACHUTOS SODE
Prie Green Road — už Euclid Ave.

SEKM. BIRŽELIO-JUNE 8Z 1941

Rengkites išanksto — Smagiam laikui!

CLEVELAND POULTRY CO. Inc
WHOLESALE and RETAIL

Pristatom Vestuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt.
PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI
4323 Superior Avenue Telefonas EN. 3142

HIPPODROME

“MEET JOHN'DOE”
Tai yra nauja įdomi filmą kurio

je vadovaujomas roles turi Gary 
Cooper ir Barbara Stanwyck; pra
dedama rodyti šeštadienį, Gegužės 
10, Hippodrome Theatre.

Greta Cooper ir Miss Stanwyck 
šioje filmoje vaidina Edward Ar
nold, Walter Brennan, James Glea
son, Gene Lockhart, Rod LaRocque, 
Spring Byington, Regis Toomey ir 
daug kitų žinomų artistų. Veika
le dalyvauja virš keturių tūkstan
čių asmenų. Koks veikalo turinys 
buvo bandoma užlaikyti slaptybėje 
visu jo gaminimo laiku, nei vienas 
darbininkas neturėjo teisės, išduoti 
to ką ta filmą vaizduoja. Dabar 
publika gauna progą pažinti tą ypa
tingą kurinį.

Mes esam pasiruošę parduoti 
Defence Stamps ir Series E Bonds 

ir priimam aplikacijas pirkimui I
_ Series F ir Series G Bonds

48 PATOGUS KAIMYNYSTĖSE BANKAI

Į Kaip Maskvos Agentai Išvogė 
tinius Pasiuntinio C

Prieš Vokiečiams atimant įtuvos m
Paryžių visos Prancūzą vyriau-ikymą ir 
sybės įstaigos ir diplomata i nekeitimą 

tapm apteto «* 
..IMAMU Iii*”1"-

; vyriausyijės jai™ su ft»-J Tojo su 
euz? ąrfesyhe tai tajo jos zonos 
vylt įfc tauras Pasmnti- nuo antros

| ip ta Attache, taus sek-/Paryžiaus i 

’i ntosirrieiHpato. fitiilo apsunki;
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I ętė raito automobilio ne- Ros agent 
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r saro padėjėjais teita- fe seimą, t 
t pjtfes daiktus ir radinės,Maskvos del 
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lįs piratinius automobilius.
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t jįteiį turėjo vėl toliau kel- 
Į p j Bordeaux; karo attache 
Į am automobiliu išvykęs

namai laisvą 
prisijungimą 
jų savižudy^

PAREIKAI
Netrukus

I j teta sro šeimynos ap- pareikalavo p 
pi ta jam nespėjus giuntinybės : 

rS daį’ nes
B, palikti fturs'e.-
Iteta pasivijo jau Bor- 
įisii

I fifes tanus ir šį pas-

|jte ■& Paaiwtinys iš-
(Triausj’be; darumo jausm

• tuvos atstovą 
nei vienas Lie 
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'te tik si raštininke su-
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į akytėse. Bet 
b apari iaikraščiuo- 
įihto ir Krėvės Mic- 
fejKMi apie Lio

Tada Maskv 

pėsi j Francu 
tad ji privers 

siuntinybę ją 
Pasklido net 1 

vos melagiai u 
bėti Prancūzui 
ir suteikti jie 

ar maisto pag
Prancūzai t 

toki vargšai ir 

ffio sugniuždyt

vęs atstumti.
ir aiškindamas 

ma viską tik 
vertė Lietuv 
perduoti iki

PAVASARINIS NAMAMS REIKMENŲ

U. S. WALLPAPER and PAINT CO.
DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS

Savo parankumui atsilankykit į musų naujai modernizuotą par
duotuvę naujoje vietoje 6000 Euclid Ave. Mes ūžimam 30,000 
ketv. pėdų plotą. Dykai karų pasistatymas ^užpakalyje. Musų 
du dideli sandėliai turi didžiausį išstatymą sampelių sieninių po- 
pierų. Turim 800 pavyzdžių jūsų pasirinkimui.
Mes perkam viską tiesiog iš geriausių sieninių popierų ir maliavų 
išdirbėjų Suv. Valstijose. Musų kainos visada buvo ir yra žemos. 
Pirm eisiant kitur ateikit pas mus apžiūrėti ir pasirinkti malia
vas ir sienines popieras—kreipkitės į THE U. S. WALLPAPER 
& PAINT CO.
Specialėmis kainomis norėdami gauti ir rasti žymių papiginimų 
kreipkitės į musų naują Budget Department antrame aukšte — 
pasiulykit savo sąlygas—mėnesines ar savaitines—ir gausit sau 
reikmenis išsimokėjimu be didesnių kaštų.
Mes parduodam The DuPont Paint Co. dažus ir turim visokių ki
tokių Multitone Enamel—Non-Penetrating Undercoater— ir 132 
Enamel Undercoater—viskas dar parsiduoda senomis kainomis.
Parduocfam geriausius popieros, dažų nuvalytojus, sponges, cha
mois, Johnson’s Wax—viską ko reikia prie namų vidaus ir iš lau
ko prižiūrėjimo—numažintomis kainomis. Dvi parduotuėvs—7812 
Broadway—-6000 Euclid Avenue.

DYKAI—BIG BOY. PASTE SU KOŽNAM KAMBARIUI 
PERKAMA POPIERA

SPECIALS
Nu-Enamel, Paskutiniai likučiai-------------------------------- % kainos
Pittsburgh Plate Flat Wall Paint----------------------- 1.70 galionas
Pittsburgh Plate Double Cover Eggshell White Enamel 2.80 gal. 
Pittsburgh Plate Gloss White -------------------------------- 2.05 gal.

THE U.S, WALLPAPER & PAINT Co.
6000 Euclid Ave—H7 6944

BRANCH—7812 BROADWAY DI 2639

VISOKIA APDRAUDA
Mes ess^n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

.y Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
Ę 1 ir Apdraudos Agentūra
= 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 = 
^llllilllllllllllį

1 ' '

14.00
9.75
8.95

18.50 
79.00 
89.00

2.95
7.95
3.95 

09.00

Innerspring Matrasai_____
Coil Springsai____________
Metalines ar Medinės Lovos _
Šešių Sėdynių Gliders

3 šmotų Bedroom setai 
Odora Cedar Robes __
6 šviesų Junior Lempos 
Rankiniai Sweepers __

$9.75
6.75
5.95

__ 14.50
_ 59.00
_ 59.00 -
_ 1.95
_ 4.95
_ 2.95
_ 79.00

<10pusi, didumo, $2.00 i 

Dirvos skaityte 

(Pridėkit 15c pašto i

THE FLEMING FURNITURE CO
75th Street ir St. Clair Ave.

Atdara kas vakaras. Lengvi Išsimokė jimai.

STARK UPHOLSTERING CO

ŠI ISTORIJA
NAUJAM PRE

Į arba tokiam senam Dirv 
Dirvą savo, draugui ar

I h kokis Amerikoje gyvena: 
p drobės viršeliais Istorijos 
Įprašys sau Dirvą visam meti 

to iki šiol Dirvos neprenun 
gaus tą knygą Dovanų ūži

Išdirbėjai geros Rūšies

APMUŠTŲ BALDŲ ir RAKANDŲ JŪSŲ NAMAMS
Atliekam rakandų taisymą — darbas garantuotas.

Klauskit musų kainų pirm eisiant kitur.

Kadangi tų knygų nedarų 
raginame visus pasinaudc

RA. 5784

STARK UPHOLSTERING CO.
8830 Superior Avenue.

(21) Res. MU. 1012

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuve

Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia
' 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343

N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS
Savininkas Vedėjas

W manot kad mes dabai' g 
^gadynę, paskaitykit žmoni; 

kalba pamatysit kaip ž 
tokais — nuo pačių prieš-ist( 
Tunisu dienų — kokios buv< 
'•'iie garsus, žiaurus ir sma
prašoma apie tokius karus k



RVOS Raudonųjų Vagyste
IS PIKNIKAS

Kaip Maskvos Agentai Išvogė Paryžiuje Priva- 
Daiktustinius Pasiuntinio

IUTOS SODE
Road — už Euclid Ave,

IŽELIO-JUNE 8, 1941

anksto — Smagiam laikui!

M D POULTRY CO. ’«■
OLESALE and RETAIL

tuvėms, Pokiliams, Clambakes ir tt 
KIAUŠINIAI VISOKIAM REIKALUI

iue Telefonas EN.

sam pasiruošę parduoti 

Stamps ir Series E Bonds 

įam aplikacijas pirkimui
I

s F ir Series G Bonds

Prieš Vokiečiams užimant 
j Paryžių visos Prancūzų vyriau- 
I sybė§ įstaigos ir diplomatinis 
r korpusas apleido sostinę 1940 
į m. Birželio 10-11 d. Lietuvos 
I vyriausybės įsakymu su Pran- 
; euzų vyriausybe kartu turėjo 
į vykti pats Lietuvos Pasiunti- 
■ nys, karo attache, vienas sek- 
Kętorius ir viena panelė. Kiti 
[tarnautojai pasiliko Paryžiuje.

Kadangi Lietuvos Pasiunti- 
; nybė valdinio automobilio ne- 
: turėjo tai Pasiuntinys su žmo- 
? na ir savo padėjėjais reikalin- 
[ giausius daiktus ir raštinės 
: reikmenis susidėjo į savo ma- 
• Žus privatinius automobilius, 
I įvažiavo.
v Kai nuvažiavo į Tours po ke- 
lių dienų turėjo vėl toliau kel- 

I tis į Bordeaux; karo attache 
’ buvo savo automobiliu išvykęs 
į Bretagne savo šeimynos ap

lankyti. Laiku jam 'nespėjus 
Fgryžti, Pasiuntinys vėl dalį 
[daiktų turėjo palikti Tours’e. 
Karo attache pasivijo jau Bor- 
! deauxe.

Vokiečiams užėmus ir šį pas- 
Lkutinį miestą, Pasiuntinys iš- 
|vyko su Prancūzų vyriausybe 
įį La Bourboule ir į Vichy, o 
[karo attache su raštininke su- 
Igryžo į Paryžių pakeliui susi- 
j-rasdami savo vaikus.
| ’ Tai buvo patys baisieji'mė- 

tiek Prancūzijai, 
jai. Susisiekimas 

buvo labai keblus 
Telegramai 

mėnesio ir dviejų
aplinkiniu pasauliu taip pat 

vo lengvas. Tais vargi-
laikais tik Radijas

ką daro raudonoji' armi- 
Baltijos valstybėse. Bet 

atspausdinti laikraščiuo- 
ir Podleckio ir Krėvės Mic- 

pareiškimai apie Lic-

tiek
Kau-
nere-

SU 
ir 
ateidavo

Ryšys

)GŲS KAIMYNYSTĖSE BANKAI

1NIS NAMAMS REIKMENŲ

pring Matrasai____ $9.75
Springsai___________  6.75
inės ar Medinės Lovos . 5.95
Sėdynių Gliders_____ 14,50

otų Bedroom setai___ 591
i Cedar Robes______ IJ5
isų Junior Lempos___ 4.9)1
iniai Sweepers _______ 2.9)
3. Washer, specialiai __ 79.00

MING FURNITURE CO.
i Street ir St. Clair Ave.
vakaras. Lengvi Išsimokėjimai

UPHOLSTERING CO.
Išdirbėjai geros Rūšies

LLDŲ ir RAKANDŲ JŪSŲ NAMAS 

landą taisymą — darbas garantuotos 
; musų kainų pirm eisiant kitur.

K UPHOLSTERING CO.
8830 Superior Avenue.

(21) Res. MU. $

smas A. Wil kel i
tas Laidotuvių Direktoriui
IR BALSAMUOTOJAS I

Ave, HEnderson P

Ikelis Furniture 0
Rakandų Krautuvė 
tuviški Rekordai gaunami 
r Avė. ENdicott

JURGIS

nepriklausomybės išlai- 
ir socialinės santvarkos 

Tik Liepos mėne-

tuvos 
kymą 
nekeitimą, 
šio gale išėjo aikštėn visi tie
melai. «

Toje suirutėje dvi Prancūzi
jos zonos buvo atskirtos viena 
nuo antros ir susisiekimas tarp 
Paryžiaus ir Vichy buvo bega
lo apsunkintas. Lietuvos Pa
siuntinys negavo leidimo nuvy
kti i Paryžių. Tuo tarpu Mas
kvos agentai, apgavę net jų 
pačių suorganizuotą pastumdė
lių seimą, o paskui suvaidinę 
Maskvos delegacijos komediją, 
visur užsieniuose paskelbė ta
riamai laisvą Baltijos valstybių 
prisijungimą ir džiaugsmingą 
jų savižudybę.

PAREIKALAUJA TURTO
Netrukus Maskvos agentai 

pareikalavo perduoti jiems Pa
siuntinybės namus, turtą ir 
archivus, nes jie dėjosi ir Lie
tuvos atstovais. Suprantama, 
nei vienas Lietuvis užsieniuose 
į tą žiaurią barbarišką kome
diją nesidėjo, nebent toks ku
ris neturėjo nei garbės nei pa
daromo jausmo.

Tada Maskvos agentai krei
pėsi Į Prancūzijos vyriausybę 
kad ji priverstų Lietuvos Pa
siuntinybę jų norus vykdyti. 
Pasklido net kalbų kad Mask
vos melagiai už tai žadėjo gel
bėti Prancūzus nuo Vokiečių 
ir suteikti jiems materialinės 
ar maisto pagalbos.

Prancūzai tada buvo tikrai 
toki vargšai ir taip pralaimėji
mo sugniuždyti kad skęsdami 
pabijojo net tą šiaudelį nuo sa
vęs atstumti. Vyriausybė kad 
ir aiškindamas! arba laikyda
ma viską tik laikinu dalyvu, 
vertė Lietuvos Pasiuntinybę 
perduoti iki Rugpjūčio 25 d.,

nenorėdama turėti kokių sun
kumų ne tik su Rusija bet ir 
su Vokietija, kuri valdė Pary
žių.

Buvo tikėtasi kad Prancūzų 
vyriausybė paims Lietuvos val
stybės turtą savo globon ir jį 
apsaugos iki galutinės taikos 
sąlygos išspręs patį Lietuvos 
klausimą. Galėjo vyriausybė 
atsižvelgti ir į tą specialinę pa
dėtį kuri neleido Pasiuntinybei 
susisiekti su Paryžium, kur jis 
galėtų pats nuvykęs išvežti ar 
likviduoti savo turtą namuo
se kuriuose išgyveno 15 metų.

Bet lyg keno užburti Vichy 
ponai tų argumentų neklausė 
ir nors patys formaliai Lietu
vos užgrobimo nepripažino, bet 
Lietuvos valstybės turtą vertė 
atiduoti grobikams.

Kai Pasiuntinybės raktai pa
tarėjo Paryžiuje buvo atiduo
ti Prancūzų vyriausybės 
vui Rugpjūčio 25 d., tas 
vas po kelių dienų juos 
vė Maskvos ambasadai,
noma, tuoj įsiveržė į tuos Lie
tuvos darbo žmonių pinigais 
įgytus kuklius, bet gražius na
mus vienoj iš gražiausių Pary
žiaus dalių.

Bet viduryje jie nieko nera
do — tik ant vienos marmu
ro lentos salone vaikų ranka 
užrašytą jiems prakeikimą. Ra
kandai ir kiti vidaus įrengimai 
buvo suspėta paskutinę valan
dą išvežti. Tai buvo, berods, 
padaryta Podleckio - Glovackio 
įsakymu i1 tie duobkasiai dar 
nenorėjo kad tą turtą išsivež
tų Lietuvos grobuoniui kur 
nors j Maskva, ir atsiuntė te- 
legramą tiesiog į Paryžių kad 
visą judomą turtą Pasiuntiny
bė pasiųstų į Kauną.

atsto- 
atsto- 
perda- 
Ši, ži-

KAIP PAGROBIMAS 
ATLIKTA

Maskvos agentai nebuvo 
tenkinti radę namus tuščius.
Jie pradėjo jieškoti sandėlio

pa-

Žmonijos Istorija
610 pusi, didumo, $2.00 vertes populiare knyga —,

Dirvos skaitytojams atiduodama tik už J
(Pridėkit 15c pašto ženklais persiuntimo kaštų)

VIENA ŠI ISTORIJA DUODAMA DOVANA!
NAUJAM PRENUMERATORIUI

arba tokiam senam Dirvos skaitytojui kuris užrašys 
Dirvą savo, draugui ar giminei dovanų už $2.00.

Bent kokis Amerikoje gyvenantis Lietuvis gaus šią didelę, tvir
tais drobės viršeliais Istorijos knygą DYKAI, kuris naujai už
sirašys sau Dirvą visam metui prisiųsdamas $2.00 (tokis kuris 
dar iki šiol Dirvos neprenumeruoja). Senas Dirvos skaityto
jas gaus tą knygą Dovanų užrašydamas kam nors Dirvą už $2.

Kadangi tų knygų nedaug jau tėra likusių prašome ir 
raginame visus pasinaudoti šia proga tuojau.

Kurie manot kad mes dabar gyvenam baisiausių pasaulinių ka
rų gadynę, paskaitykit Žmonijos Istoriją — joje lengvai apra
šoma kalba pamatysit kaip žmonija gyveno ir kariavo visais 
laikais — nuo pačių prieš-istorinių laikų, ir per visus amžius 
iki musų dienų — kokios buvo didžiosios ir galingos tautos — 
kokie garsus, žiaurus ir smarkus buvo karų vadai, karaliai. 
Aprašoma apie tokius karus kurie tęsėsi po šimtą metų, po 30 
metų, ir tam panašiai.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

kur buvo išvežti daiktai, nes 
grobikams grobio niekad nepa 
kanka, čia jiems padėjo vie
na išsigimėlė Lietuvaitė, kuri 
pirmiau tarnavo Pasiuntinybė
je, buvus gimus Odesoj maišy
toje šeimoje. Ji tuoj su save 
vyru persimetė į Rusų pusę ii 
net nuėjo tarnauti pas Mask
vos agentus. Jos vyras, buvęs 
ura-patriotas Vabalas, norėda
mas užsitarnauti, kvietė darbi
ninkus siųsti carui Stalinui iš
tikimybės ir padėkos telegra
mos. .. .

Neabejotinai jų nurodymais 
Maskvos agentai Rugpjūčio 31 
d. rytą su keletu savų samdinių 
užpuolė privatinį sandėlį gre
timoj gatvėje, papirkdami sar
gą, ir visą sandėlį išvogė, vis
ką parnešdami į jų užimtus Pa
siuntinybės namus. Bet tai ne
buvo Pasiuntinybės daiktai, c 
privatiniai Pasiuntinio šeimy
nos, tarnaičių, kitų tarnautojų 
ir įvairių kitų asmenų, kurie 
juos pasidėjo išvažiuodami j 
Lietuvą prasidėjus Vokiečių 
užpuolimui Prancūzijos.

Tuo budu Rusijos Ambasa
da atliko vienintelį diplomati
nėj istorijoj žygį: ji leidosi į 
gengsterizmą laužydama sveti
mos šalies įstatymus ir pa
grobdama daiktus, dengiantis 
savo diplomatine neliečiamybe.

Pasiuntinybės patarėjo tuoj 
pranešė apie tai policijai ir už
sienių, reikalų ministerijai. Bet 
Prancūzų policija nežinojo ką 
su tokiu nepaprastu nuotikiu 
daryti, nežinojo ji ir bendrai 
ką okupuotame Paryžiuje gali 
ir ko negali. Užuot veikus, 
Prancūzų vyriausybė pasišaukė 
Maskvos atstovą pasiaiškinti, 
šis išpradžių tiesiog "užsigynė 
tvirtindamas kad jo bendradar
biai jokių daiktų iš niekur ne
ėmė. Tik kai buvo policijos 
protokolo prispirtas tas bolše
vikiškas diplomatas prisipaži
no ir tuoj pasižadėjo visus pri
vatinius daiktus grąžinti.

Prancūzų užs. reikalų minis
terija tokiu pažadu pasitenki
no manydama kad j tuo budu 
incidentas likviduotas. Mask
vos grobikai betgi pažadais ne
sivaržė ir savo pažado iki šiol 
dar neišpildė. Po šios vagys
tės, kuri pasklido plačiai,' nie
kas tų pigių diplomatų į savo 
kompaniją neprisiima.

Didžioji Sovietų Imperija da
bar praturtėjo visa Lietuvos

Jai neuž
kurtą

Pasiuntiriio manta, 
teko pagrobti jo visą 
Lietuvoje, jo visas sutaupąs ir 
net vaikų grašius. Jei dar pri- 

! reikė tų vaikų žaislų, jų senų 
drapanų, jų mažų atminimų, 

i fotografijų. Visą mantą, visą 
per 25 metus surinktą Pasiun
tinio biblioteką, 
Lietuvos istorijos 
imperijos atstovai 
grobę laiko patys 
nodami ką jie su 
laimi.

Ar ilgai galės pasaulis kęsti 
tokius diplomatus - gangsterius 
savo tarpe ? Sp. Koresp.

daugiausia 
reikalus, tos 
šiądien pa- 

turbut neži- 
tokiu grobiu

PRIIMA JAUNIMĄ 
MOKYTIS

Lietuviai jaunuoliai turi ge
rą progą įstoti Į Amerikos Ka
ro mokyklą Army’s Fairfield 
Air Depot, kuris įsteigtas ne
toli Dayton, Ohio. Mechaniko 
padėjėjai gauna užmokesties 
$1,320 į metus. Ten jie lavi
nami .NYA kursuose. Visi jau
ni vaikinai ten Įstoję buna po 
priežiūra 
Armijos 
lavinimo 
liai gavo 
tarnybos 
vietas.

Vietos
gina vaikinus kurie jau išlaikė 
civil service egzaminus į Air 
Corps mechanikus mokinius,1 
kad jie tuoj stotų į šį lavinimo! 
centra, užpildymui i trukumų Į *■ e i iŠ* ,
nrlnivhi mnrhnnikll SSIIPS O'V-I

ir lavinimu patyrusių 
mechanikų. Iš tos 

stoties jau 42 jaunuo- 
paskyrimus į civilinės 

orlaivių mechanikų

NYA viršininkai ra

Suimti Nazių Karo Nelaisviai po Pabėgimo Kanadoje

Under guard of Constable T. J. Johnston (left) of the Royal Canadian 
mounted police ąnd Lance -Corporal Henderson of the Canadian army, 
two of the 28 Getman prisoners of war who fled from an internment 
camp at Peninsula, Ontario, are shown on the railroad car in which 
they were returned. Twenty of the fugitives have been rounded up.

Kanados policijos ir sargybos nariai gražinasi du Vokiečius 
karo nelaisvius, kurie pabėgo kartu su 28 nelaisviais iš stovyk
los Peninsula, Ontario. Pabėgėlių suimta išviso 20. Kiti slap
stosi.

Nukentėjusios Lietu
vos Reikalams

bolševikų tirani-
Lietuviams šelp-

Komitetas įre- 
Department

LIETUVIŲ TAUTOS FONDO 
'APYSKAITA Nr. 4 
Balandžio 19, 1941 m.

PAJAMOS:

1. Iki 1911 m. Vasario 17
pranešta $371,03

2. SLA. 7-taš Apsk. prisiuntė’
aukas surinktas Kovo 1-2 73.96
Aukos surinktos J. Tubelienės 
maršruto proga:

PITTSTCN, Pa., — $43.50 
WILKES-BARRE, Pa. — $21.65. 
PLYMOUTH, Pa. — $8.81.,
3. Kovo 13, Prez. A. Smeto

nos pagerbimo proga, V. A.
Kersevičius, Scranton, Pa. 5.00

4. Kovo 26, Worcester, Mass., 
per Jurgi Lapinską, Tubelie
nės prakalbų Kov 16. aukos 35.65

Tomas Cirkelis, Brooklyn
J. F. Baltramaitis, Brooklyn 

Amsterdam, N. Y., Draugi
jų Komitetas Vas. 23 apvaikš-

7.

2.00
1.00

5.

čiojime surinko " 40.00
Viso pajamų $528.64

IŠLAIDOS
Pagal apyskaitas 2 ir 3,

išlaidu buvo $266.00
Liko ižde 262.64 6

Lietuvių Tautos Fondos nuošir-
džiai dėkoja visiems aukautojams it 
aukų x kėlimo darbuotojams ir prašo 
daugiau aukauti, čekius ir perlai
das siunčiant Fondo vardu (Lithua
nian National Fund), 359 Union av., 
Brooklyn, N. Y. x

Lietuvių
gistruotas 
shingtonc, 
mėnesinės 
ninkas

J.
J.
E.
V.
J.

LIETUVIŲ ŠELPIMO KOMITE
TAS yra gavęs šias aukas:

IŠ ATSKIRŲ ASMENŲ: 
J. Bacevičius, Rockford, Ill. 
Kleofas Jurgelionis, New York 
Po $5: J. Garšva, X. Strums- 

kis, A. Mikalauskas, visi ii 
Brooklyn, N. Y.; Adv. Ba- 
gočius, iš S. Boston, P. Grei- 
čaitis, iš Grand Rapids 30.00 

Po $1: J. A. Kazlauskas, Frack
ville, Pa.; A. M. AUgunas, 
J. Šliakys, J. Spurga, A. Jan. 
kauskas, iš St. James, N.Y., 
S. Bulota iš Silver Creek, Pa., 
Ona Račkauskienė, Los An
geles, A. J. ir M. Bernotai 
ir U. Liutkienė, Grand Ra
pids, Mich.; J. Kaulalčiai, A. 
Miliauskas, K. Tutlis, Z. Sa
baliauskas, S. Šaltmeris, J.
Abaris iš Rumford, Me. 16.00 

Smulkių aukų iš įvairių asme
nų

IŠ 
Stamford, 

J. Pocių 
Detroit, Mich., SLA. 

nariai suaukavo 
Grand Rapids, Mich., 

kp., iš iždo 
St. Jąmes, L. I., SLA. 
Nanty Glo, Pa., Šv. 

terų Draugystė 
Wyoming, Pa., SLA. 
St. Louis, Mo., SLA.

of State, 
430, ir tu

jas persiųs- 
Komitetas 

draugijoms

$10.00
8.00

4.70

ORGANIZACIJŲ
Conn., Lietuviai 
ir Taruli

Mich.,

per
20.50 

kp.
3.82 

4*2
5.00

333 kp. 5.00
Onos Mo-

267 kp.
363 kp.

Brooklyn, N. Y., SLA. 242 kp. 
Viso surinkta

nimo darbuose,

5.G0
5.00
5.00
5.00

$123.02

Surinktos aukos siunčiamos 
Eurcpą ir naudojamos tiktai del Lie' 
tuvos okupacijos ir 
jos nukentčjusiems 
ti.

Lietuvių šelpimo 
gistruotas
Washington, D. C., Nr. 
ri teisę rinkti aukas ir 
ti. Lietuvių Šelpimo 
taip pat tarpininkauja
ir atskiriems asmenims persiųsda- 
mas per savo ryšius Europoje pa
togiausiomis sąlygomis ’ aukas Lie
tuvių šelpimo organizacijoms.

Visiems aukavusiems ir aukas 
renkant pasidarbavusiems nuošir
džiai dėkojame.

LIETUVIŲ ŠELPIMO 
x ' KOMITETAS •

307 West 30th Street 
New York, N. Y.

KAUNO raudonųjų laikraš
tis Tiesa praneša kad Viduk
lės stotyje, lietui lyjant, atvi
rame ore ant lietaus Išstovėjo 
31 statinaitė su sviestu tris 
dienas. Subačiaus stotyje lau
kiamame kambaryje ant nešva
rių grindų, visai arti prie pri
kūrentos krosnies, kelias die
nas buvo laikomos 9 statinai
tės sviesto. Jas pakraujant į 
vagoną, jos buvo lauke susta
tytos ant šlapio sniego. Tenka 
pastebėti kad didžioji Lietuvos 
sviesto dalis vežama Liepojon, 
iš kur laivais siunčiama į “vis
ko pertekusią” Maskoliją.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvieti.

Tautos Fondas yra įre- 
State Departmentc, Wa- 
Nr. 398, kur siunčiamos 
apyskaitos. Fondo iždi-

yra po $1,000 užstatu. 
Tubelienė, Garbės Pirm. 
Ginkus, Pirmininkas, 
Trečiokienė, Fin. Sekretorė, 
Abraitis, Sekretorius, 
Sagys, Iždininkas.

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU ,,

Knygelė “KAIP TAPTI AME- • 
RIKOS PILIEČIU” gaunama 
persiuntimui pridėkit 5c.

i Dirvos adm., už 25c. Kitur
Kurie Lietuviai nežino savo 

atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras* 
ti. Vieliniams norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos.

tik penktadieniais ir šeštadie-

Iš kitiį miestų rašant pa
klausimus, reikia pažymėti ko
kiais metais atvažiavęs, mėne
sį, maždaug dieną, kuriame 
mieste sėdęs į laivą kuris at
vežė į Ameriką, ir kuriame 
uoste išlipęs. Pridėkit pašto 
ženklus atsakymui.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė.
Cleveland, Ohio. t

VASAROS IŠVAŽIAVIMUI UŽSAKYKI? BUŠĄ

MAIN 
9500

fus/( 
'Jas.

c/o

\lcvCi

CHARTERED

Skani Lietuviška Duona
NEW DEAL

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

e ®

Telefonas WAshington 3227

balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai 
Pristatėm tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

•ršr’ VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS 
Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.

Skani Lietuviška Rugine Duona, šviežia 
Vestuvėms, Baliams ir tt.

iimiiiiiiiiimiiimiNiiiiiiiiiiimiii
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justi namo visiškam 
ir pagražinimui.
apdraudą tos rūšies 
kontraktoriaus.

GREEN stamps su kožnu pirkiniu. DY 
čia galit iškeisti savo Stamp Books.
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DIRVA

Youth’s Forum DIRVA (THE FIE
LITHUANIAN WEEK

Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Komunistai i savo Gegužės 
1 demonstracijas nesutraukia 
žmonių. Todėl dabar sugalvo
jo pasinaudoti Motinos Diena. 
Šymet Motinos Diena išpuola 
ši sekmadienį, Gegužės 11 d.

Jie sugalvojo rengti Motinos 
Dienoje savo neva ‘Taikos pa

taikos obalsius ti- 
daugesnio žmonių

radą”, nes į 
ki atkreipti 
dėmesį.

Neužtenka 
priedangos, jie dar vartoja ir 
kitą Įžeidžiančią suktybę — 
paveizdan, patiekė spaudoje ži
nių buk Motinos Dienos Taikos 
Parade dalyvausią ir tokios ne- 
komunistų organizacijos kaip 
Lietuvių Moterų Klubas fr Jau
nimo Kultūros Draugija.

Šias draugijas pažymėdami 
tarp dalyvaujančių komunisti
nių draugijų raudonieji tiki į 
savo paradą patraukti pašalinių 
žmonių suklaidindami juos.

Moterų Klubo valdyba ir 
Jaunimo Kultūros Dr-jos val
dyba praneša kad jų organi
zacijos toje demonstracijoje 
nedalyvaus ir kad apie jų var
dų panaudojimą jos nieko ne
žino. Prieš tokį komunistų be
gėdišką pasielgimą protestuo-

tos klastingos

Kitų tautų komunistai pa
našiu budu panaudoja vardus 
savų organizacijų, nieko su 
komunizmu bendro neturinčių, 
parodymui buk jų darbui visi 
pritaria.

LIETUS pagaliau pasirodė— 
trečiadienį, Gegužės 7 d. ge
rai palijo. Toks šiltas, gražus 
1F sausas pavasaris" nėra Tuvęs 
per daug metų. Tik Balandžio 
21 d. buvo liję. Pojietaus oras 
atvėso.

• CLEVELAND Bar Asso
ciation, advokatų draugija, pa
skelbė kovą, prieš apskrities še
rifą. O’Donnell, kuris leidžia 
apskrityje veikti gemblerystės 
lizdams. O’Donnell pradėjo 
pintis apginti savo vietą.

ru-

ONA BALTRUKONIENĖ 
važiavo keletui dienų į Balti
more, pas savo dukterį ir žen
tą Adv. Rastenius. Ten šį 
sekmadienį statoma Miko Pet
rausko opera “Birutė”, Raste- 
nio vadovaujama.

1S-

DARBAI DAUGĖJA

ir dar- 
Balan- 
92,829 
pervir-

jose dirbo 
Taigi jau 

geriausį 1929 me-

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND,

LAUSCHE GAL BUS 
KANDIDATAS

Demokratų partija šymet tu
rės stiprų kandidatą į miesto 
mayorus — paaiškėjo kad ap
skrities Common Pleas teisė
jas Lausche sutiko kandidatuo
ti, 
tuos
tai su juo sustiprės, 
per kelis 
nustojo.

Jeigu jis tikrai kandida
tai Cleveland© Demokra- 

Iki šiol 
metus pešęsi daug

tų kompanijų 
dar daugiau, 
jau turimais

• PAEŽERY.IE einantis nau
jas kelias bus platinamas nuo 
E. 9 iki 55 st. Bus nutiesta 
dar vienas kelias greta dabar
tinio. Dabar pradedama 
pylimas paežerio ‘duobių, 
bus kelias tiesiamas.

uz- 
kur

“I’m an American” 
Radio Programai

Antradienio vakare, Gegužės 
13, iš WGAR radio stoties bus 
pradedama duoti serija progra
mų pavadintų “Im an Ameri
can!” Prasidės nuo 9:30 iki 

Tai bus patriotiš- 
muzikos ir kalbų 
Dalyvaus įžymių

įvairių tautų žmonių.

10 vakare, 
kų dainų, 
programas.

CLEVELANDE 
praktikuoti naują, 
sekmadieniais uždrau-

jau
pro-

EAST 
pradeda 
hibiciją: 
sta parduoti alų, ne tik degti
nę.

Po Sąj’ungiečių Vakaro
Balandžio 20 d., M. S. 36 kp. asurengė programą naujos pa

rapijos salėje, kuris pavyko ge
rai, žmonių prisirinko pakan-

“Paklydė-
Luizienė, 
Derus, J. 
K. Savic-

karnai. Perstatyta 
liai”, vaidino Alvina 
Marė Trainaičiutė, J. 
Zorskis, K. Štaupas,
kas. Jei ko truko šiame pro
gram© tai muzikos, kas dau
giausia gaivina Lietuvių jaus
mus.

Programą vedė Julė Salase- 
vičienė.

šalia pačių sąjungiečių, prie 
publikos sutraukimo daugiau
sia prisidėjo linksma Zorskių 
šeima: Jonas Zorskis ne tik 
įdėjo daug darbo ir energijos Į 
vaidinimą,
ir svečių į šį vakarą.

Visiems vaidyloms, valdybai 
ir darbinikams kurie kuo nors 
prisidėjo prie šio vakaro su
rengimo nuoširdus ačiū..

P. štaupas.'

bet sukvietė daug

Pranešimai iš TOO didesnių
jų Cleveland© išdirbysčių paro
do kad per pastarus 10 mėne- 
rių jose darbai daugėjo 
bininkų skaičius kilo, 
džio mėnesį 
darbininkai, 
šijo 8 nuoš. 
tų mėnesį.

Nekurios
ima darbininkų 
kitos dirbs su 
skaičiais.

Šiomis dienomis valdžia davė 
trylikai Cleveland© dirbtuvių 
naujus užsakymus įvairių reik
menų.

Suv. Valstijų karo laivų iš- 
dirbystėse reikalinga tam tik
ru amatininkų, kurių jieško ir 
Clevelande.

Betvarke su Gatkeva- 
rių Sutartimi

Miesto valdyba ir gatveka
rių kompanija išvirė tokią ko
šę kad dabar nežino ką su ja 
daryti. Nei viena nei kita pu
sė neprieina prie sutarties,, su
lyg kurios butų reguliuojama 
gatvekarių patarnavimas mie
sto gyventojams.

Miesto valdyba gąsdindama 
kompaniją nori pirkti savo bu- 
sus žmonių vežiojimui, arba 
išpirkti Cleveland Railway sis
temą. Bet kai prieina prie pir
kimo pasirodo kad gatvekarių 
sistema nėra verta tiek 
kompanija reikalauja.

Gatvekarių sistema jau 
na apsenus, bet del miesto
dybos trukdymų kompanija ne
galėjo jos modernizuoti!

kiek

TEXT OF ADDRESS OF PRESIDENT SME 
TONA DELIVERED MAY 4, OVER THE 

RADIO FROM CHICAGO

ga- 
val-

• OHIO valstijoje 1940 me
tais ant vieškelių automobilių 
nelaimėse žuvo 739 asmenys. 
Šiame skaičiuje neineina žuvi
mai miestų ir miestelių ribo
se, o tik valstijos ir apskričių 
keliuose. 1939 metais tokių 
mirčių buvo 610.

Priskaitant visus trafiko žu
vimus, pernai Ohio valstijoje 
automobiliai paėmė 2,070 gy
vasčių vyrų, moterų ir vaikų.

KAIP JUSU AUTO 
BRĖKŠ AI?

George J. Matowitz, 
Chief of Police.

Kaip senai jus peržiūrėjote 
savo 
džius 
tį? 
greiti

By Jay Dee

Entered as Second-Class matter 
ber 6th, 1915, rt the Cleveland F 

under the Act of March 3, 1

•'PIENO kaina del sauso pa
vasario oro pabrangsta. Kar
vių ūkininkai labai susirūpino.

UNITED STATES
DEFENSE BONDS

SERIES E

automobilių ratų stab- 
ir visą automobilio padė- 
Orui gražėjant prasidės 
važinėjimai ir pakils ne

laimių skaičius delei nesutvar
kyto ir neprižiūrėto automobi
lio ir jo breksų.

Geriausias įrodymas kad jū
sų brėksai nėra tvarkoje, jei
gu jie nesustabdo automobilio 
laiku ir jeigu automobilis stab
dymo metu sukinėjasi į šonus. 
Tai yra pavojaus ženklai. Ki
tas dalykas kada brėksai rei
kalauja greito taisymo tai kuo
met breksų pedalas nueina iki 
pat grindų lentos be kabinimo 
breksų.

Nėra pasiteisinimo laikymui 
netvarkių breksų. Važiuotojo 
pareiga yra pajiegti sulaikyti 
automobilį reikalingame tolu
me. Nelygiai sutvarkyti brėk
sai taip pat yra pavojingi. Jie 
verčia automobilį kraipytis ir 
mėtytis ir net nusiversti nuo 
kelio. Taigi žiūrėkit kad jūsų 
brėksai butų tvarkoje, nes jie 
yra pigiausias būdas apsaugos 
nuo nelaimių.

HOW terrifying is the spectacle 
of present day Europe! Large ci
ties, cultural centers of the world, 
are being wrecked and laid waste. 
People are being enslaved, deport
ed from their homes, starved to 
death and murdered. “Misery to 
the conquered”, says an old prov
erb, but the greatest misery of all 
is the fate of the smaller nations, 
those nations that are not in a 
position to resist brutal force. Ag
gressors ' do not allow them any 
rights whatsoever. They are threa
tened with extermination, although 
the total population of the small 
nations is over 150 million and their 
contributions to mankind and cul
ture are very great. For instance, 
the Norwegians gave humanity a 
•lumber of great writers, among 
hem the famous Ibsen; also the 

famous Grieg; the Finns produced 
.lie wonderful work, Kalewaia.

It is almost a year since the 
bnormal giant, the eastern neigh

bor of the Baltic States, suddenly 
invaded Lithuania, Latvia and Es
tonia. Soviet Russia, while still 
a member of the League of Nations, 
through her representatives, used to 
recite the song of freedom. She 
tried to ipose as mediator of small 
nations and approved of President 
Roosevelt’s appeal to the great Eu
ropean powers not to interfere with 
the smaller States.

Soon after the outbreak of hos
tilities by Germany in the east, 
the Russian bolshevistic empire re
moved its alleged democratic mask 
and invaded Poland. In the autumn 
of the same year (1939) Soviet 
Russia forced the Baltic States to 
accept Red garrisons in their res
pective territories. The Soviet Un
ion solemnly pledged to honor the 
sovereignty of those countries, and 
promised to refrain from interfer
ing in their internal affairs, their 
way of life and their social struc
ture. “We are not going to soviet
ize the Baltic States”, said Molo
tov, who was at that time Soviet 
Commissar for Foreign Affairs, to 
the Lithuanian delegates in Mos
cow. But as soon as war with the 
opposing Finns came to an end, 
Soviet Russia deceived the Baltic 
nations and suddenly 
with armed forces, 
chose Lithuanian as 
tim. On June 15,
nounced the violation 
word she had given less than a 
year before, and on that very day 
invaded Lithuania with a huge Red 
army. A day or two later she 
invaded Latvia and Estonia.

The Baltic nations had reached a 
high standard of culture and in no 
way interfered with the giant, their 
eastern neighbor. A year has not 

‘yet passed since the Soviets invad
ed the Baltic States and already 
they managed to disrupt the mode 
of living? of those nations and to 
rob them of all their possessions. 
Religion, local customs, laws, in
stitutions of national culture, and 
everything of a national or cultural 
character is _being torn down and 
destroyed. ‘ 
five net is being filled up with 
Moscow’s G. P. U. agents and with 
Russians at the head. Instead of 
the Lithuanian national anthem, the 
bolshevik international song has 
been introduced, in spite of the 
fact that people cannot bear to lis
ten to it. Instead of the Lithuan
ian coat-of-arnis, the White Knight, 
the Russian bolshevik sign of the 
hammer and sickle is displayed ev
erywhere — the hammer anil sickle 
which seems to be the symbol of

PAJIEŠKAU Juozą žilį, gy
vena Clevelande. Prašau atsi
šaukti: Jonas Alekna, 1880 E. 
86 St. Telef. CEdar 6983.
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destruction. And it 
all this that the peo- 
their power to escape 
soviet “paradise”, al-

attacked them 
Soviet Russia 
her first vic- 
1940, .she an- 
of the solemn

The whole administra- 
up with

violence and 
is because of 
pic do all in 
the so-called 
though the. frontier is guarded by 
bolshevik soldiers and vicious dogs, 
and fenced with barbed wire. Peo
ple prefer to risk their lives to es
cape abroad rather than suffer in 
the paradise that was promised by 
the bolsheviks, but that in reality 
turned out to be hell on earth.

The flames of war are spreading 
over the whole of Europe; battles 
are now being fought in Africa. 
Who knows where the next scene 
cf combat will take place — per
haps in Asia or across the Atlantic. 
The United States Government, as 
headed by President! Roosevelt, re
cognizes this danger and, therefore, 
has promised aid to 
that resist aggression 
or passive way. Not 
being given to other 
preparations are being 
that this great country will not be 
unprepared against an aggressor.

The eyes of all peoples are at 
present directed towards the United 
States as the true guardian of 
peace and the protector of small 
nations. Therefore, the greater is 
America’s security, the more cour
ageous her citizens, the more hope 
there is for the countries that fell 
victim to aggressors. The time will 
come when these countries will free 
themselves from the terrible enslave
ment.

It seems to me that all Ameri
cans, and especially those whose 
parents and ancestors came from 
Europe where enslavement, at pre- 
s'ent, has the upper hand, should 
think of their beloved country, its 
security and the need to strengthen 
it.

During the last World War, the 
American Lithuanians rendered a 
great deal of assistance to Lithuan
ia to help free herself from a for
eign yoke and to reconstitute an in
dependent Lithuanian State. Their 
sincere efforts and abundant aid 
have not been in vain. Lithuania 
was rapidly rising out of the ruins 
of war, and her spiritual and ma
terial culture grew with remark
able rapidity. But, alas, she was 
hemmed in by two giants — ohe 
from the east and the other from 
the west; she is now oppressed, 
tortured and an attempt is being 
made to bury her alive. Can one 
give one’s self up to such a fate ? 
Never! Is it not the duty of every 
Lithuanian devotedly serving 
present fatherland, the United States 
to rise to the needs of the coun
try of his parents and ancestors, 
and help Lithuania in every possible 
wav? The Lithuanian nation is 
still alive, she will not surrender 

■ to brutal bolshevism and will re
main alive and free. But those 
that enjoy freedom should gather 
around the wheel of united efforts 
and make that wheel turn faster. 
The greater the Lithuanian efforts, 
the more weight they will have in 
America’s life and in the liberation 
of Lithuania.

Aiding Farmers
Through Engineering

the 
the

t

DRY CLEANING?
Senas Drapanas padarom į 
kaip naujas, išvalom ir t 
sutaisom. ❖

X

all countries 
in an actual 
only is aid 
nations, but 

made so

Telefonas: ENdicott 1378

Parsiduod.a Namai
$5000.00 Du namai; 5 šeimų; ineiga 

$85 men.; E. 45 arti Payne 
avė. ' (1589)

$2750.00 Dvigubas 7 ir 7 kambarių, 
maudynės. E. 40 arti Payne 
avė. (1647)

$5000.00 Krautuvė, grosernė - bučer- 
nė 12 metų toj vietoj; 4 ga- 
ražiai, neša $91 mėn.; E. 65 
st. tarpe JSuperior-Lexington 
avė. (1463)

$6000.00 Superior, i rytus nuo Ad
dison; medinis 4 šeimoms, su 
maudynėm, furnasais, gara- 
žius 50x125; neša $130 mėn. 
Turi but 
linimui.

McTENNA
HE. 5282

Lietuvių Banke galima pirk
ti Suvienytų Valstijų Apsigy
nimo ir Taupymo Bondsai su
mose nuo $25.00 iki $1,000.00, 
kurie bus atmokami už 10 me
tų. Bondsai parsiduoda seka
mai : $25 vertės dabar parsi
duoda už $18.75; $50 — už 
$37.50; $100 — už $75, .ir taip 
toliau. Šiuos bondsus galima 
pakeisti į pinigus po šešių mė
nesių, jei reikia, su nuošimčiu 
2’4 %.

Taigi turint atliekamų pini
gų galima šie bonds pirkti Lie
tuvių Banke. Lietuvių Banke 
depozitai valdžios apdrausti iki 
$5000 ir tuomlaikinis uždarbis 
3%. Tat veskite savo pinigi
nius reikalus ' /
The Lithuanian Savings 

and Loan Ass’n

6702 Superior Ave. * 
f 

. . t
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Gov. R. A. Hurley of Connecticut 
(left) receiving the National Safety 
Council’s 1940 grand award for 
states from Col. John Stilwell, presi
dent of the Council, whose traffic 
contest is conducted in 1,281 cities 
Vi the 48 states.

Conn, valstijos gubernatorius 
Hurley (kairėje) priima Nacio- 
nalės Saugumo Tarybos dova
nų už 1940 metus, nes toje val
stijoje įvyko mažiau trafiko 
nelaimių.

Telefonas: ENdicott 0878

L Ę 1 M O N S 
DRY CLEANING
Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
Sulyg naujausios mados

Prosymas ir Valymas 
VISOKS RŪBŲ VALYMAS 

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ii pristatėm j namus

1283 East 74th Street
Ant Leiinonas, Savininkas

HEu'derson 7822

6712 Superior Ave.

parduota turto išda- 
(7211)

1383 E. 55th St.
MU. 4285

in honor of Farmerette, 
Noma E. Cramer

MANY theories advancing 
status of living standards for
average American farmer have been 
proposed, but very few have work
ed out 
practice;
statistics indicate, are forced to re
ly on the incomes of their sons 
and daughters wh.: are employed 
by industry, that is, in the cities.

Recently, a theory of processing 
certain farm products was tried on 
an experimental scale and found 
successful. Later the process was 
subjected to a test trial with all 
the profits, losses, advantages, and 
disadvantages being taken into con
sideration from the standpoint of 
economics. The trial test conclu
sively indicated the merits of the 
process to.- not only did tl e farmer 
benefit, but so also did the middle 
men and Jie consume’.!. The pro
cess referred to is known as “Im
mersion Quick Freezing.” The fro
zen fruits and vegetables sold in 
Cleveland for the past five years 
were products of this process for 
Cleveland was one of several cities 
in which the trial demonstration of 
the practicability of this theory or 
plan was tried.

The Immersion Quick Freezing 
Process of quick-freezing foods des
cribed in this paper is the result 
of coordinated research and investi
gation embracing agriculture, mar
ket economy, and engineering. And 
it was primarily intended that the 
commercial introduction of this pro
cess should be accomplished in a 
manner which would make some 
small contribution toward the solu
tion of the American Democracy’s 
most fundamental and puzzling pro
blem — that of achieving urban- 
rural cooperation.

Evidence can be cited that' tech
nology has displaced more farm wor
kers, but that the disparity might 
be somewhat alleviated by careful 
planning and control of the new
found industry.

The creation of new income in 
depleted rural areas would solve the 
acute problem of agricultural and 
industrial balance. On the agricul
tural side the solution involves di
versification and improvement of the 

and livestock, and better marketing. 
It is equally important to process 
some of the crops locally before 
marketing, thus adding value to 
them.

In the Immersion Quick Freezing 
Process, the factors of engineering, 
agriculture, and market economics 
are vitally important, and combine 
in this process to advantage for 
everyone concerned. The pilct plant 
experiments conducted by several 
well reputed agencies, among which 
the TVA is an example, show the 
advantages of Quick-freezing perish
able farm crops such as sweet corn, 
peas, lima beans, asparagus, straw
berries, raspberries, and other fruits 
and vegetables.

Clarence Birdseye first introduced 
the method of freezing by placing 
the product in containers between 
two metal surfaces which carried 
heat away. Other agencies took

even moderately well in 
the average farmer, as

htšTvrrrps;—rncreas,iTr^/"fov.

DR. S. T. THOMAS 
(TAMOŠAITIS) 

LIETUVIS
Dabar laikas

Valandos: 9 iki 
Trečiadieniais

DARBAI

! STREIKAS laisvų staty
te dainuosi Pacifiko pa
kraščiais sulaikė 11 laivų

'ių, kurios turi 50011 
milijonų dolariy vertės už- 
skymiĮ. Daugiausia palie- 

San Francisco darbai.

DENTISTAS
susitaisyti dantis.

12; 1 iki 5; 6 iki 9 
sulyg susitarimo.

6902 Superior Ave.
(Kampas Russell Road)

NAMAS PRIE EŽERO
Privatinė gatvė, 4 dideli miegami, 

didelis vieškanibaris, saulės kamba- 
ris, miegami porčiai, pusryčių kam- 
baris, pasilinksminimo kalnbaris 3- 
me aukšte; didelis skiepas, automa
tiška šiluma. Galima pirkti lengvo
mis išlygomis. Bus nuskaityta už 
ponieriavimų ir pertaisymų. Matv- 
kit savininkų ten pat (21)

332 Dalwood, tel. IV. 2232

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisymo 
darbų prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimų iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbų, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų 
aptaisymui
Turiu pilnų 

darbų

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius. (39)

Cori Superior and E. 43 St. ENd. 5025

Signing of a stabilization agr 
ment involving the purchase of 
nese yuan by the U. S. stabilizati 
fund to the amount of 850,000, 
was another important step in 
monetary co-operation between tin 
United States and China. Ph 
shows (seated) Henry Morgen 
Jr., secretary of the treasury, 
T. V. Soong, representing 
Standing: Dr. Hu Shih, Chinese 
bassador.

up from there and developed th 
process. The chief advantages 
quick-freezing are the followii 
a) the ice crystals formed ares 
ler thereby causing less damage į 
thes cells, b) the freezing period i 
much shorter, thereby allowing 1 
time for salt diffusion and wa 
separation as ice, c) the product) 
cooled too quickly for bacteria, na ’ 
and yeast growth to occur thus 
venting decompo'-’tion while cool! 
d) original freshness .3 p 
since enzvme action is of no p 
tical significance.

The quality of the product depą 
unon the freezing technique whi 
L-. an important cog in the econ

necessary in its
tion

Transportation and storage 
ities are constantly being imp 
with new type tanks, trucks, 
storage equipment reaching the 
ket every day.

The trial of operations of the 
perimental plant at TVA concl 
ly attested the anticipated favo 
effects from the standpoint of 
ness, agriculture, and science,
is hoped that the engineering 
velopment of this new process’ 
the necessary machinery may 
tribute to the enlargement of 
body of knowledge and experi 
available regarding closer coord 
cion of agriculture and industry,:

Duok žmogui šviesą — jis 
atras sau kelią — kas plati 
Dirvą — tas platina apsvie
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Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)' (!Į|

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI PUOŠTI 
= , SAVO LANGUS SU

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

I STATE WINDOW SHADES
= HEnd. 2119 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sw.
;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiu

Vyrams
VYRŲ Mėlynos Overalls ir
Overall Kelnės $"|-00
Labai stiprios ir geros_____
VYRų Storos Mėlynos Over
alls, sanforizuotos, 1.50 
mierų, stiprios____ ________
VYRŲ Mėlyni Chambray
Darbiniai Marškiniai 
stiprus dėvėti darbe_______
VYRŲ Gryni Vilnoniai
Be rankovių Sveteriai . . $J 

vasaros dėvėj imui

Ravenna, Ohio, buvo su- 
ikavę medžio apdirbė

jai prie naujai statomo val
džios 30 milijonų dolarių I 
vertės amunicijos suruoši
mo sandėlio. Streikas bai
gta patenkinus darbinin- 
b reikalavimus.

Mtos anglies kasyk
ite gali vėl kilti streikas, 
krioš nesenai pradėjo dir- 
ki padarę laikiną sutari
mą bet unijos viršininkai 

(prieina prie nuolatinio j 
Būrimo. John L. Le-1 
i angliakasių unijos va- 
is, sako kad jiems nėra 
fcb palaikyti tokią ne- 
EŪkrintą padėti anglies
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_ ski
life Rocks, Pa., su- g]y 

cnamelio dirbin
ti dai'bminkai. Po kelių 
ta streiko nubalsavo ei- 
tiiįal j darbus.

Detroit, Mich. — Apšau- 
b streikas General Mo
ta Dirbtuvėse visoje sa
fe kuriose dirbama šiaip 
tatai, neturinti bendro su 
šalies gynimo reikalais.

Streikas nustatyta pra- 
" Gegužės 15 d.

PLIENO darbai visoje 
fe bendrai imant šiuo 

pasiekė jau 99 nuoš.
- reiškia dirba 

i gausiai. Daugiau ir 
tagiau pradedama dirbti 

iq valdiškų užša
lo, kaip tai laivų staty- 
didžiųjų kanuolių ir ki- 

ginklų bei pasiruoši- 
kur reikalinga plienas.

W. - Hudson auto- 
iii dirbtuvės gavo už- 

»niis daiyti specialius 
reikmenis iš valdžios, 

įduos darbo dar del 7 
ių darbininkų.

DARBINIŲ RŪBŲ ik vaistij, geležinke- 
. _ - - - - - - - - -  — “Ifeet Balandžio mėn.

Re turėjo 1,480,896 
Rifais ir tarnautojus, 
^10 nuoš. daugiau negu 
fet mėnesį 1940 metais.

IR REIKMENŲ 
IŠPARDAVIMAS

FINCK’S Darbo Baltos i
Overalls Paitoriams ] 

‘Aukštu užpakliu * į
FINCK’S Balti Drill Carp« 
terš Overalls tvirtos 2 4! 
Sanforizuofos
BALTOS ir MĖLYNOS
Prijuostės dėvėti 
dirbtuvėje
VYRŲ apvaliais kaklais 
Sportiniai Marškiniai 

gražus vasarai

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakar

ru]
ie;

čia 
ria 
tą 
sal 
ir

va. 
ša] 
<0 
oa 
ir

va 
<a 

sic 
rii 
m< 
til 
Ai 
gs

tr 
ri 
su

ferikos plieno išdirby- 
Rliaip surinktos žinios 
U, labai toli viršija Vo- 
Kį plieno išdirbystes. 
h viena United States 
f korporacija pagami- 
Į.feno daugiau negu vi- 

fao dirbtuvės Vokie- 
IhTidėjus į vieną.
M. plieno korporacija 
r® karo laivus, preki- 
Rivus ir aliejaus tan- 
P laivus.

kS Mass. — Pasiry- 
ĮMiioti už gavimą di- 
jgį atlyginimo Bostono 
?! avalų taisymo dirb- 

darbininkai.




