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KAUNO laikraščiai rašo kad 
Alytaus mieste pasidarė svar
bus švaros klausimas. Nors 
miestas išsistatęs smėlynuose, 
tačiau jame purvyno ir nešva
rumo yra tiek pat kaip kituose 
bolševikų n u š e imininkautuose 
miestuose.

Prezidentas Roosevelt perka pirmutinį šalies gynimo tau
pymo bondsą, kuomet pradėta bondsų pardavimo vajus.

KOKS TAI Jonas Mikėnas 
paskirtas sovietų Lietuvos 
misarų tarybos pirmininko 
vaduotoju. Tokiu budu 
Gedvilą, komisarų tarybos
mininkas, gavo jau net ketvir
tą pavaduotoją.

DIRVA
- G820 Superior Ave. Cleveland, Ohio
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President Roosevelt is shown as he purchased the first defense savings 
bond and officially opened the treasury’s multi-million dollar defense 
savings campaign. The new savings stamps and bonds are on sale at 
post offices and banks and range from 10 cents to $10,000 in denomination. 
Secretary of Treasury Morgenthau is shown handing the President his bond 
just before the nation-wide radio addresses.

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose -------------- $2.00
Kanadoje ir Meksikoje -------------- 2.50
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STREIKAS laisvų staty
bos darbuosi Pacifiko pa
kraščiais sulaikė 11 laivų 
išdirbysčių, kurios turi 500 
milijonų dolarių vertės už
sakymų. Daugiausia palie
sta San Francisco darbai.

Ravenna, Ohio, buvo su
streikavę medžio apdirbė
jai prie naujai statomo val
džios 30 milijonų dolarių 
vertės amunicijos suruoši
mo sandėlio. Streikas bai
gėsi patenkinus darbinin
kų reikalavimus.

Minkštos anglies kasyk- 
' lose gali vėl kilti streikas, 

kurios nesenai pradėjo dir
bti padarę laikiną sutari
mą, bet unijos viršininkai 
neprieina prie nuolatinio 
susitarimo., John L. Le
wis, angliakasių unijos va
das, sako kad jiems nėra 
tikslo palaikyti tokią ne- 

: užtikrintą padėtį anglies 
industrijoje.

McKees Rocks, Pa., su
streikavo c-namelio dirbtu
vės darbininkai. Po kelių 
dienų streiko nubalsavo ei
ti atgal į darbus .

Detroit, Mich. — Apšau
kta streikas General Mo
tors dirbtuvėse visoje ša
lyje, kuriose dirbama šiaip 
darbai, neturinti bendro su 
šalies gynimo reikalais.

Streikas nustatyta pra
dėti Gegužės 15 d.

PLIENO darbai visoje 
šalyje bendrai imant šiuo 
tarpu pasiekė jau 99 nuoš. 
normalio — reiškia dirba 
labai gausiai. Daugiau ir 
daugiau pradedama dirbti 
įvairiausių valdiškų užsa
kymų, kaip tai laivų staty
me, didžiųjų kanuolių ir ki
tokių ginklų bei pasiruoši
mų kur reikalinga plienas.

Detroit. — Hudson auto
mobilių dirbtuvės gavo už
sakymus daryti specialius 
karo reikmenis iš valdžios. 
Tas duos darbo dar del 7 
tūkstančių darbininkų.

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

NAZI U AUKŠTAS VADAS HESS NU
SKRIDO ŠKOTIJON, PASIDAVĖ 

BRITU NELAISVĖN

Londonas, Geg. 13. — Nuostabiausia šio karo žinia yra 
tai pabėgimas iš Vokietijos aukšto nazių partijos nario- 
vado, Rudolfo Hess, kuris paties Hitlerio patvarkymu 
skaitėsi 3-čias iš eilės svarbumu visoje Vokietijoje. Jis 
staiga orlaiviu apleido Vokietiją ir atskridęs į Škotiją, 
pasidavė Britų nelaisvėn. Nusileisdamas parašiutu jis 
susižeidė koją, bet šiaip išliko gyvas. Lauke jį su šake 
pasitiko škotas ūkininkas aręs žemę. Hess jį linksmai 
prašnekino ir rodė visus pasidavimo ženklus.

Hess pabėgo iš Vokietijos matomai šalindamasis 
nuo kokios nors negerovės, kuri jam gręsė. Jis atvyko 
neginkluotas, ir jo lėktuvas, nors buvo kariškas, buvo be 
šovinių. Jis atsigabeno su savim daug fotografijų įro
dymui kas jis yra ir kad yra pats Hess, Hitlerio svar
biausias padėjėjas. Antras po Hitlerio skaitosi Genero
las Goering, trečias — Hess.

Jo atsiradimas Britanijoje buvo toks netikėtas ir 
nesapnuotas, kad Anglų vyriausybė ir spauda per dvi 
dienas apie tai tylėjo. Jeigu Hess sutiks kalbėti ir iš
pasakoti Hitlerio planus karui ir visą padėtį Vokietijoje, 
Anglams ir Amerikai, kariaujančioms prieš Vokietiją, 
daug kas paaiškės.__________________

BRITAI pagaliau užėmė 
Irako aliejaus sritis, nuga
lėdami Irako pasipriešini
mą. Turkija dabar nori pa
skubinti padaryti taiką An
glų su Iraku, kad Mažojoj 
Azijoj įvyktų ramybė.

RUSIJA visomis pusėmis 
rūpinasi apsaugot savo ru- 
bežius, nuo Lietuvos iki 
Kaspijos juros, kur Vokie
čiai nudriekę savo armijas. 
Tačiau Maskva užginčija 
tą faktą, lyg norėdama pa
sakyti kad ji nebijo nieko 
ir prieš nieką nesistiprina.

S. V. Senato grupė už
gynė paėmimą į Amerikos 
valdžios rankas svetimų 
šalių laivų esančių Ameri
kos uostuose. Tuos laivus 
panaudos karo reikalams 
prieš agresorius.

karoKINŲ vyriausias 
vadas Gen. Kai Šek skelbia 
kad Japonija jau beveik iš- 
sidėvėjus, nuvargus beka
riaudama per virš keturis 
metus. Kinijai reikalinga 
tik ekonominė parama iš 
Amerikos ir ji Japonus nų-

---------------------------- —--------------

VOKIETIJOJ KAS 
NORS NEGERA!

Vokiečiai Berline patyrę 
kad Hess laimingai atsirado 
Anglijoje, nustebo ir pasku
bino jį apšaukti, “pamišu
siu”. Nekurie dalykus ži
nantieji tikrina kad tarp 
Hitlerio ir tūlų jo talkinin
kų, tarp jų ir Hess’o, iškilo 
nesusipratimas del Hitle
rio susidėjimo su Stalinu. 
Tikrieji Vokiečiai nekentė 
komunizmo.

Dabar, sako, Hitleris ne
pasitikėdamas savo naziais 
šnipais laiko savo tarnybo
je gauja Rusų šnipų saugo
jimui jo. Jie ir susekę kad 
Hess jam neištikimas.

Hess turėjęs pasišalinti 
nusižudymu. Jam leista iš
kilti į orą ir tokiu budu ti
kėta kad jis užsimuš, net į 
jo lėktuvą buvo šaudoma, 
sako žinantieji. Bet jis bū
va gabus lakūnas, taigi iš
truko sveikas ir pasiekęs 
Škotiją išnešė savo gyvastį.

Toliau, gandai sako'buk 
Hitleris, po Hess’o pasiša
linimo, pradėjęs suiminėti 
ir žudyti desėtkus.savo par-

Anglai laiko Hess’ą sau
giai. Su juo tuoj pasima
tys premjeras Churchill iš
sikalbėjimui, jeigu Hess 
norės jam pasakoti Vokie
tijos paslaptis.

Stalinas gal but ir taiko
si prie naujo užkariavimo 
Europoj, nujausdamas kas 

SUV. VALSTIJOS gabe- dedasi Vokietijoje. Jis ti
kisi gero kąsnio jeigu Vo
kietija sugriūtų.

Abi pusės pripažysta kad 
jqms padaryta dideli nuo
stoliai.

Anglai jau siunčia šim
tus didžiųjų bombanešių į 
Vokietijos žemes.

EGIPTE Anglai pradėjo 
atsispirti prieš Vokiečius ir 
Italus, kurie sujungtomis 
spėkomis veržėsi pirmyn. 
Vietomis ąšies kariuomenė 
atmušta atgal 40 mylių. _

Pastaromis dienomis vėlTijos heisfikiniųjLų. 
vyko atkaklus oro bombar
davimai Vokietijos. miestų, 
ir iš Vokiečių pusės padė
ta smarkesnės pastangos 
atsikeršyti Anglams bom
barduojant Anglijos mies
tus. Londone nukentėjo- di
dieji valdiški pastatai.

na savo kariuomenes dide
liais skaičiais į įvairius pa
kraščius ir strategines vie
tas, kur reikalinga sargy
ba. Tose vietose skubina
ma išstatyti apie 200,000 
vyrų. Jie gabenami į Fili
pinų salas, Alaską, New- 
foundlandą ir kitur.

ANGLŲ ir Graikų laivų 
nuostoliai per Balandžio 
mėnesį pasiekė aukštą skai
čių — nuskandinta 448,124 
tonai laivų, daugiausia ne
gu kurį kitą paskirą mėne
sį šio karo bėgiu.

Prancūzijoje stoka 
sos, nes nesant pašaro 
kėjo paskersti daugeli 
vulių. 
zijai reikia 1,800,000 
mėsos, o jos turima 
800,000 tonu.
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GREEN STAMPS
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

Suv. Valstijų geležinke
liai šymet Balandžio mėn. 
darbuose turėjo 1,480,896 
darbininkus ir tarnautojus, 
apie 10 nuoš. daugiau negu 
tą pat mėnesi 1940 metais.

Amerikos plieno išdirby- 
stės, kaip surinktos žinios 
rodo, labai toli viršija Vo
kiečių plieno išdirbystes.

Tik viena United States 
Steel korporacija pagami
na plieno daugiau negu vi
sos plieno dirbtuvės Vokie
tijoje sudėjus į vieną.

U. S. plieno korporacija 
stato karo laivus, preki
nius laivus ir aliejaus tan
kus laivus.

LIEPOS 1 d. nuskirta 
traukimas tarnybos nume
rių naujų vyrų, kuriems 
sueina 21 metas amžiaus.

Amerikos Raud. Kryžius 
siuntė Anglijon 369 laivų 
su pagalba ir reikmenimis. 
Iš jų tik 11 laivų nuskan
dinta.

GAISRŲ NUOSTO
LIAI DIDELI

i KRMffR & HI
iperior Avė Atdąra Vi

Boston, Mass. — Pasiry
žę streikuoti už gavimą di
desnio atlyginimo Bostono 

.įvairių avalų taisymo dirb
tuvių darbininkai.

r

Bolivian Minister Don Luis Gaiichalla, second from left, examines 
personal effects of Capt. Rafael Rivas, aide to chief of the Bolivian air 
corps, who died when his good-will plane crashed during take-off from 
Washington, D. C., airport. Captain Taborga, aide to president of Bolivia, 

- Thewas taken alive from the flaming wreckage, but in critical condition, 
ship crashed on the second leg of a 10,000-mile good-will flight.

United States Chamber of Commerce valdybos nariai, 
tiniame susirinkime Washingt one.
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Suv. Valstijose kas met iš
dega miškų už apie 40 milijo
nų dolarių — ugnis sunaikina 
vidutiniai imant po 30 milijo
nų akrų girių.

Su miškais tankiai sudega ir 
kaimai, ūkių namai ir net mie
steliai.

Gaisrų priežastys, kaip ty
rinėjimai parodo, yra šios:

Tyčiomis padegimų — 24.8 
nuošimčiai.

Rūkytojų neatsargumu 
degimų — 25.5 nuoš.

Stovyklautojų padegama 
liekant ugnis — 6.6.

Deginant lapus pauiškyje, 
laike vėjuoto oro — 13.6 nuoš.

Nuo geležinkelių žarijų ir ki
tų tokių priežasčių — 4.2.

Žaibais ir kitomis gamtiško
mis priežastimis padegimų — 
9.1.

Smulkių
14 nuoš.
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IS LIETUVOS

AMERIKAI stojant su 
pagalba . Anglams, Vokie
čiai jau pradėjo įsitikinti 
kad karas užsitęs į 1942 
metus. Bet Hitleris vis sa
ko jog niekas jų nesulai
kys ir nenugalės.

Suv. Valstijų karo vado
vybė skelbia gavus naujai 
ištobulintą dujakaukę (gas 
mask). .Jų turi prigamin
ta del 1,418,000 kareivų.

S. Valstijų Atstovų Rū
mai pritaria statymui dar 
58 kariškų laivų padidini
mui karo jiegų jurose. Tam 
tikslui reikalinga $350,000,- 
•000.

priežasčių delei —
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TAURAGĖS Naumiesčio val
sčius, kaip praneša Tarybų 
Lietuva, turįs apie 10,000 gy
ventojų, pasiliko be gydytojo. 
Anksčiau čia buvo gydytojas 
žydas, bet jis užsimanė persi
kelti į didesnį miestą. Pirmiau
sia jis paprašė atostogų ser
gančio brolio Kaune aplankyti, 
ir išvažiavęs atsisakė gryžti į 
Naumiestį. Nors buvo duota 
skundas į aukštesnius komisa
rus del to daktaro negryžimo, 
bet kaip bolševistinėse vietose 
Lietuvoje sėdi jo tautiečiai to
dėl Dr. Epšteinui įtaisė geres
nę vietą Kaune.

NEW YORKE suimta 90 
Italų nepiliečių nužiūrėtų 
priešingais šios šalies val
džiai ir tvarkai.

mė-ITALIJA Balandžio 
nėšio bėgyje turėjo 100,000 
vyrų nuostolių visuose ka
ro frontuose.

Išviso Italija sako turėjo 
nuostolių 212,641 vyrų, iš 
kurių 98,928 užmušta.

ANGLAI SPAUDŽIA
MI KARO TAKSŲ

NAŠTA
Anglija labai paslėgta karo 

naštos. Šis karas jai brangiai 
atsieina.

Gyventojai, turtingi ir bied- 
ni, lygiai moka didelius taksus. 
Iki šiol kiekvienas sulyg savo 
uždarbio mokėjo 42 nuošim
čius. Pamažinant paliuosavi- 
mo nuo taksų laipsnį dar pri
dėta du milijonai mažiau už
dirbančių darbininkų kurie tu
ri mokėti taksus.

Dabar paskelbta kad taksai 
bus jau 50 nuošimčių — taigi 
kiekvienas kiek nors uždirban
tis pusę savo uždarbio ir pelnų 
turės atiduoti valdžiai.

Dalis tų taksų nebus kaipo 
mokestis, bet priverstinas tau
pymas arba paskola valdžiai.

i H- i i E »: v ■ t •;

TARYBŲ LIETUVA, raudo
nųjų laikraštis Kaune, skelbia 
kad pavergtoje Lietuvoje stin
ga 400 mokytojų maskolių kal
bai dėstyti. Ar tai reiškia kad 
Lietuva nebus rusinama?

SOVIETŲ Lietuvos laikraš
čiuose dar pilna piliečių skun
dų kad jie užsisakę laikraščius, 
bet del maskolių “tvarkos” pa
štų valdybos betvarkės j u jtie-

a
ŠVENTOSIOS uosto žvejai 

reikalauja kad uostas butų pa
gilintas. Taip pat žvejai 
klausimą kad jiems butų 
išplaukti į atvirą jurą, 
iki Liepojos uosto, bet
rašo patys raudonieji laikraš
čiai, “šis klausimas dar kol kas 
neaiškus”.

KOMUNISTŲ spauda prane
ša kad okupuotos Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos paviljono Mas
kvoje žemės ūkio parodoje di
rektorium paskirtas burliokas 
Kirsanov, kuris nesenai buvo 
atvykęs į Kauną. Patiems tų 
šalių žmonėms net savo tautas 
atstovauti neleidžia.

RASEINIUOSE turėjo susi
rinkimą bolševikų nusavintų 
namų sargai. Jie nusiskundė 
sunkia savo padėtimi, kad laiku 
negauna atlyginimo, nors pra
gyvenimas brangus ir reikia 
gyventi kiekvieną dieną.

General Tsolakoglu, who signed 
the Greek surrender at Salonika, 
and who is reported to have formed 
a new government, rival to that of 
King George II at Crete.

kuris
kuo-

Graikijos generolas, 
pasirašė karo paliaubas 
met Vokiečiai juos nugalėjo.

h

PARUBEŽIO upių ir juros 
žvejams įvesta labai griežti su
varžymai. Be specialaus lei
dimo, koris išduodamas labai 
sunkiai, žvejai negali toliau iš
plaukti. Taip pat prieš išplau
kimą visos valtys stropiai iš
kratomos ir apžiūrima ar jose 
nėra pašalinių žmonių kurie 
bandytų pasprukti iš sovietiš
ko rojaus.

Iš okupuotos Lietuvos gau
ta žinių kad Kovo 15 d. paša
linta iš advokatūros apie 70 
Lietuvių advokatų. šalinami 
visi Lietuviai advokatai, kurie 
vienu ar kitu budu\ dalyvavo 
Lietuvos visuomeniniame bei 
kultūriniame gyvenime. Tarp 
pašalintų advokatų nėra nei 
vieno nelietuvio.

SOVIETINĖS Lietuvos vals
tybinė knygų leidykla viešai 
skundžiasi kad ji negalinti gau
ti reikalingo popieriaus kiekio, 
reikalingo vadovėliams išleisti- 
ir sąsiuviniams paruošti.

VIENAS Rusas karininkas, 
iš Lietuvos atšauktas atgal į 
Maskoliją, parašė vienam Kau
ne pažystamam laišką. Tačiau 
“laiškas” rašytas ne ant laiš
kinio popieriaus, bet stačiai ant 
išversto konverto. Maskolių 
karininkas atsiprašinėja kad 
jis turėjęs parašyti tokį “laiš
ką”, nes jis negalįs gauti laiš
kinio popierio “visko pilnoje” 
Rusijoje. .. .

PATIRTA kad Sausio mėne
sį Kaune iš desperacijos pasi
korė buv. Vyriausiojo Tribu
nolo teisėjas Vaitonis. Jis bu
vo laikomas vienas geriausių 
Lietuvių teisininkų.

/
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MARGUTIS

Age.Name.

Address.

Occupation

___________

Jie ap 
mieste

sio 
ris 
gos

valdybos 
nesilankom

mire
N.Y. 
mirė

FEEN- 
šeimai. 
šiądien.

VALDŽIA STATO 
DAUG NAMŲ

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street 

(Kampas Crumb Ave.)
Velykų dieną pc 
pamaldų, kurias

Lord Halifax, British ambassador 
to the U. S., shown as he delivered 
his speech in behalf of American aid 
to .Britain, in Chicago. He declared 
“war’s end must bring a system by 
which all men will find opportunity 
to build the foundations of a good 
and decent life.”

VIŠTOS PAČIOS
ŽUDOSI

Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kains 
metams *2. Prisiųskit 10c 
pašto ženki’is, gausit vieną 
numerį pamatymui.
•'MARGUTI S”
6755 So. Western Ave. 

Chicago, Ill.

©ALASKA 19-40 metais da
vė daugiau aukso negu kurį ki
tą paskirą metą. Pernai gau
ta aukso $25,375,000 vertės. 
Rusai pardavė Alaską Ameri
kai apie 40 metų atgal už ke
lis milijonus dolarių. Sovietai 
dabar pirštus kramtosi į tą 
aukso kraštą žiūrėdami.

laiku 
žinios parodo 
ir sužeidimai 
metų bėgyje 
tiek nustotų 
dienų kiek 

nustota del streikų

«lš MOTORINIŲ vežimų —- 
automobilių ir trokų — valsti
jos 1940 metais gavo 366 mili
jonus dolarių taksų. 1930 m 
gauta 355 milijonai dolarių.

DARBAI Akrone dabar la 
bai gerai eina ne tik gumų iš- 

dirb 
ama

išleistos val- 
kad sirgi- 

darbuose 
atsiėjo 70 
darbininko 

per visą tą

dar nesenai 
kurie nariai 
lankyt susi-

M-ich.
mirė

f ede
nam ų 

virš 22 
kuriais bus

Pasimirė 
Skripka, 74 m. am- 
Kryžiaus parapijos 
Palaidotas iškilmin- 

dalyvaujant daug kunigų 
apielinkės ir iš tolimesnių 

miestų.
—Chicago j e Įvyko SLA. cen

tro viršininkų suvažiavimas. 
Matyt yra svarbių reikalų kad 
centro ponai net į Chicagą va
žiuoja.

MIZERAS Mykolas, 62 m., 
rė Bal. 22, So. Boston, 1

KAVALIAUSKAS Aleksam
53 metų, mirė Bal. 21, 
Chester, Mass.

LUOBIKIENĖ Bagomila 
raašitė), mirė Bal. 19, 
blehead, Mass.

GRIGARAUSKAS Vladas, 
rė Bal. 20, Worcester, Mass.
— Raseinių par. Amerikoje 
išgyveno 33 metus.

MAŽENTUKAS P, mirė Bal. 
mėn., Baltimore, Md.

PLUNGIENĖ (vardas nepažy
mėta), mirė Bal. mėn., Bal
timore, Md.

• KENOSHA, VVis. — Išva
žiavęs automobiliu pasivaži 

nėti A. Saladis automobilio pe- 
laimėje užsimušė. Su jo auto 
mobiliu susimušę kito automo 
bilio pasažieriai trys užmušti.

Gegužės 2 d. 
p-lė Eva Martinkaitė 
Bentz. Ji yra duktė 
Pr. Martinkaus, ku- 
Ravenna turi farma.

• BROOKLYN, N. Y. — Bąl.
20 d. Liet. Piliečių Klubo sa

lėje atsibuvo SLA. 5-to Aps
kričio sušauktas suvažiavimas'. 
Dalyvavo 79 atstovai. Aptar
ta Įvairus reikalai ir Lietuvos 
klausimai.

JUDĖJIMO 
C.I.O. Unija 

Visa valdyba ren- 
vienam metui, rinkimai 

Susirin- 
demokratiškai; 

susirinkimai 
s mėnesiai, 
skaitos

kių lytiškų ligų, 
migęs

Vienas Kalifornijos farme- 
ris vištų augintojas išrišo klau
simą kaip išgelbėti savo vištas 
nuo žudymo viena kitos. Per
nai pačios vištos užkapojo jo 
599 vištas.

Patirta kad vištos pamaėiu- 
sios lašą kraujo pašėlsta ir 
ima kapoti kitą vištą kuri pa
sitaiko būti kruvina. Tas viš
tų augintojas išgalvojo padirb
dinti metalinius dalykėlius, ku
riuos uždeda yištoms ant sna
pų ; per tuos padarus vištos ne
gali tiesiog matyti ir nepatėmi- 
ja ant kitos vištos kraujo, to
dėl ir nlgali. įvykdyti to žudi
kiško - dM30- ’

• CHICAGO
Kun. . 

žiaus, š 
klebonas 
gai

Pakeltis Vaistinė
E. 79 St. Cleveland, 0. 
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

Pastaru 
džios 
mai 
1940 
kartų 
darbo 
metą

Kiek tikrai nuostolių darbi
ninkai panešė nuo sirgimų ne- 
nusąkoma aiškiai. Tąčiau pil
nos žinios yra kas liečia nelai
mes laike darbo ir susirgimus 
paeinančius nuo darbų tiesiogi- 
ųai. Skaitlinės nelabai malo
nios.

Industrinės nelaimės 1940 
metais buvo priežastimi 17,000 
mirčių, 93,000 sužeidimų ant 
visados, ir 1,250,000 laikinų 
sužeidimų. Tik vieni laikini 
sužeidimai padarė 25 milijonus 
darbo dienų nuostolių — ketu
ris kartus daugiau negu buvo 
nuostolių nuo streikų pereitą 
meta.

—Chicagoje sutverta Lietu
vių-Lenkų klubas. Susirinki
me nuo Lietuvių dalyvavę P. 
Grigaitis, Kun. Prunskjs, Var- 
kala, Petrulis. Tai gal pradžia 
naujos Lietuvių-Lenkų unijos, 
kuri Lietuvius vėl į naują bė
dą gali Įvesti.

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 jusu 
Nusipirkit FEEN-A-MINT

Viršuje: Greitasis traukinys 
James Whitcomb Riley, naujau
sias priedas prie New York 
Central gelžkelio linijos grei
tųjų traukinių. Apačioje vai- 

i puikaus valgomo vagono 
ekonominio traukinio, ku- 
kasdien veikia tarp 
ir Cincinnati.

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

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

metus. Palaidotas 
tinėmis apeigomis 
jos kapinėse. — 
ap., Traškunų p.,

Iš DARBININKŲ
Kaip U. A. W. 

valdoma 
karna 
buna Vasario mėnesį 
kiniai vedami 
visuotini narių 
laikoma kas try

Susirinkimai skaitos?--Idiliš
ki kada buna du trečdaliai na
rių. Visuotinas narių susirin
kimas turi didžiausią galią pri
imti ar atmesti. Naujus su
manymas svarsto vadinama Ge
neralinė Taryba su pirminin
ku ir vice pirmininku. Jeigu 
reikalinga šaukiama estra su
sirinkimai.

Ne visi nariai lanko susirin
kimus, net kada buna valdybos 
rinkimai neina balsuoti. Toks 
unijos narių apsileidimas kaip 
kada pasitarnauja bolševikams 
pravesti savo draugą Į valdybą.

Aš priklausau Briggs Lokale 
212. Musų dirbtuvėje dirba 
17,000 darbininkų, visi priklau
so unijoje. Bet praeituose val
dybos rinkimuose balsuoti at
silankė tik 7,000 narių, o kiti 
m pasirodė. Tokiu budu buvęs 
musų lokalo geras pirmininkas 
pralaimėjo.

Mes kalbam kari bolševikai 
unijas valdo, tai neteisybė, bet 
nn jų pačių kaltė kad mes lie
sis'engiam dalyvauti 
rinkimuose, arba 
su brinkimuose.

Unija pas mus 
sur Įtverus. Kai
dar nėra pripratę 
rinkimus arba dalyvauti valdy
bos rinkimuose. Bet toliau rei
kalinga parodyti daugiau susi- 
prarimo ir rūpintis palaikyt ti
krą Amerikonišką demokratiš
ką uniją, o bolševikai prapuls 
kaip žydo bitės. .

Tas pats ir kitose unijose — 
būtina! reikalinga lankytis su
sirinkimuose ir valdybos rinki
muose, o kurie nesilanko pri
valo užsimokėti bausmės kelis 
dolerius. Pas mus to dar nė
ra. bet laikui bėgant ir musų 
skyriuje gal turės būti įvesta 
prbaudos geresnės tvarkos pa
laikymui. Vyt. Markuzas.

Sroviu vadams ganėtinos po
litinės iniciatyvos nesugebant 
įrodyti, visuomenė, nesulauk
tai nei iš Lietuvos diploma
tijos autoritetingo žodžio, pra
dėjo, kaip Sandara sako, “iš 
W veiklos organus kur
ti Pirmiausia pradėjo Mass, 
nhtijof Lietuviai, sušaukę 

dešimčių draugijų ir vei- 
konferenciją, kuri suor- ( 

®iavo 31 asmens vykdomą L 
M ir fondą. Vadovybę] ]

JADV. TUBELIENĖS PRA
KALBOS

Gegužės 2 d. Lietuvių salėje 
Įvyko p. J. Tubelienės prakal
bos. Publikos prisirinko neper- 

del to kad papras- 
, ir be to buvo pa

garsinant pra- 
Kurie daly- 

liko labai pa- 
Tubelienė yra 

Detroitiečiai, 
i pamylėjo.

Bedarbiai Mažėja
, Darbams gerėjant, Pennsyl- 

vąnijoje pirmu kartu istorijo
je sumažėjo šelpiamųjų eilės, 
dabartiniu laiku jų skaičius 
nukrito žemiau 300,000.

Reiškia, kurie tik gali dirbti 
gaivia darbus.
' ’-iką šio 
rudens bus praplėsta 16. dirb
tuvių kurios gamins šalies 
nimo reikmenis. Joms bus 
kalinga 12,750 darbininkų.

daugiausia 
tas vakaras 
daryta klaida 
kalbas per radio 
vavo prakalbose 
tenkinti. Poni 
gera kalbėtoja; 
ypač moterys, j:,

Po jos kalbos buvo renkama 
aukos, 
t is $3

DYKAI BANDYMAS 
NUO REUMATIZMO | 
t Jei kenti skausmą są- j 

nariuose, naruose, jei j I 
jie sustingę ar jauslus, ’ Į 
jei gelia su kožna oro Į 
permaina, gali sulaukt i 
palengvinimo nuo šio 
musų liberalio pasiūly
mo 7 dienoms DYKAI 
SAMPELIO, kurį 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., iri 
gauk sau visos savaitės išteklių 
kuris tau nieko nekaštuos.

Pripažintas tūkstančių lan
kytojų kaipo vienas iš Įdomiau
sių naujų streamlined trauki
nių, James Whitcomb Riley da
bar, nuo Balandžio 28, veikia 
kaipo ekonominis traukinys, 
tarp Chicagos ir Cincinnati, tą 
kelionę atlikdamas į 5^2 valan
das. Tas naujasis traukinys 
tapo ''pakrikštytas Indianapolis 
mieste Bal. 21, ceremonijas at
liko poni H. M. Miesse, ainė to 
poeto kurio vardu traukinis 
pramintas.

šis Riley yra vienas iš puoš
niausių kasdieninių traukinių 
visoje šąlyje. Tai gražiausias 
dieninis traukinis veikiantis 
Indiana ir Ohio valstijose ir 
patiekia susisiekimą tarp Chi
cagos ir Cincinnati. Jis stoja 
Indianapolis, Kankakee ir La
fayette.

Jis turi patogius vagonus su 
sukinėjamomis kėdėmis, dide
lius apsiprausimo kambariukus 
ir yra gerai apšviestas; prie jo 
važiuoja valgomasis vagonas 
su 44 vietomis, ir apsidairymo 
vagonas.

PENKI SUDEGĖ. North 
Side namuose kilus gaisrui, ne
sant gaisro atsitikime paruoš
tos išeigos iš namo, sudegė vi
sa šeima: John Laba, jo žmo
na ir trys vaikai.

SAKALAUSKAS Pranas, virš 
50 m., mirė Gegužės 4, Day
ton, O. — Sintautų p., Šakių

dirbystėse, bet ir kitose 
tuvėse, joms net trūksta 
tininkų, darbų specialistų, 
rie yra kokie mechanikai 
gauna darbus.

Akrone prasidėjo statymas 
naujų namų ir senų pardavi
mas pagerėjo. Lietuviai, kaip 
M. Galdikas, Vaiveckas, Stu- 
kas ir Grigas, kurie nusipirko 
namus pereitą rudenį, dabar 
džiaugiasi jais, nes namai iki 
šio pavasario žymiai pabrango.

J. Jonuška su savo žmona 
lankėsi Ravenna, O., dalyvavo 
Evos Martinkaitės vestuvėse. 
Taip pat atlankė buvusią Akro- 
niatę O. Bartkienę ir brolį Jo
ną Jonušką Clevelande.

Pas K. Prospaliauskus atsf- 
lankė žmonos sesuo M. Bart
kienė ir D. Jokūbaitis iš Cle- 
velando. Jie dalyvavo Prospa- 
liauskų įsikūrime jų naujame 
nare.

V. Kubilius cu žmona lankė
si Clevelande, dalyvavo Lietu
vių parengtame baliuje.

Kalnas.

Aukavo: Dr. J. Jonikai- 
J. Tamošiūnas $2; pc 
Motuzas, D. Brazis, V 

s, Mrs. Konrad, Alek- 
p. Uvickienė, p. Barkš- 

p-lė R. Smailis, p. Dou- 
1. Ambrose, K. Tauras 

. Valiukienė, p. Žu- 
Smailienė, p. Krau- 

’. Karpšlis, Dr. An- 
Žuvis. Su smulkio-

Lynwood, Pa.
Jurgis, mirė

Pittston, Pa.
Jonas, mirė
Carmel, Pa

Kazys,
Binghamton

DUDĖNIENĖ Teodora, 33 m., 
mirė Bal. 27, Pittsburgh, Pa. 
Paliko vyras ir dvi dukterys. 
Velionė buvo čia gimus ir 
augus. Palaidota Bal. 30, su 
bažnytinėmis apeigomis, šv. 
Kazimiero kapinėse.

MAČ1S Kazys, 59 m., mirė Ba
landžio 5, McKees Rocks, Pa. 
Amerikoje išgyveno apie 31 

su bažny- 
Šv. Mari- 
Panevėžio 
Samarokų

APSIVEDĖ 
apsivedė 
su Jonu 
ūkininko 
ris palei
ŠliuLą jaunavedžiams davė Ku
nigas L. Schlindwein; vietos 
Angliškas laikraštis plačiai ap
rašė jų vestuves ir įdėjo jų at
vaizdus. Jaunoji gražiai kal
ba ir rašo Lietuviškai, 
sigyvena New Milford

SUŽEIDIMAI IR 
STREIKAI

Petriką 
siunas, 
tienė 
van, 
F. Kass 
kauskas, 
čiunienė, 
drews, 1 
mis aukų surinkta $30.

Po aukų surinkimo, vakaro 
vedėjas Dr. Jonikaitis persta
tė kalbėti kitą svečią, P. J. žiu
ri iš Clevelando, kuris trumpai 
bet karštai apibudino šių dienų 
Amerikos Lietuvių pareigas.

Po kalbų buvo surengta va
karienė Andoria Tea Room, 
kur su p. Tubeliene dalyvavo 
keturi desėtkai rinktinių vie
tos svečių. Už šios vakarienės 
surengimą garbė priklauso p. 
K', mėšienei.

Gegužės 3 d. p. Tubeliene su 
pp. Petrikais išvyko Į Chicagą 
dalyvauti Prezidento Smetonos 
bankete tenai

Vestuvėse dalyvavo 
iš toliau: jos teta Eva Norei- 
kienė su vyru nuo Medina, Pr. 
Ridikas su žmona ir sunais nuo 
Randolph. J. Jonuška su žmo
na iš A krono, ir jaunosios bro
lis Pranas Martinkus iš Kali
fornijos. Jis ten tarnauja lai
vų kompanija, šia proga jis at
lankė savo tėvus ir draugus.

Jaunai porai linkime gražaus 
ir laimingo gyvenimo.

Ravennos dirbtuvėse darbai 
eina gerai, o greta miesto val
džia skubiai baigia išstatyti 
naujas dideles- amunicijos dirb
tuves, kur dirba tūkstančiai 
darbininkų iš Akrono, Youngs- 
towno ir kitur. Jie Į darbą at
vežami traukiniais kas rytąs, 
nes čia jiems dar nėra gyve
namų namų pakankamai.

Kalnas.

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

Prof. S. 
na s.

Pirmą 
kilmingų 
laikė pabėgėliai kunigai, Lie
tuviai susirinko prie bendrojo 
Velykų..italo. JĮ atidarė Są
jungos pirmininkas Adv. Ra
polas Skipitis. Pasveikinęs vi
sus susirinkusius Velykų šven
čių proga, pirmininkas davė 
žodį Ministrui Kaziui Škirpai, 
kuris pasakė turiningą kalbą 
ir, baigdamas, palinkėjo vi
siems pabėgėliams kitas Vely
kų šventes švęsti savo atgimu
sioje Tėvynėje.

Po kalbų ir užkandžių sekė 
programinė dalis. Vaikučiai ir 
suaugusieji padeklamavo šven
tei pritaikintus eilėraščius ir 
paskaitė Vyt. Alanto specialiai 
tai dienai parašytą novelę “Pa
vasaris”. Po to p. Navo vado
vaujamas choras džiugino su
sirinkusius gražia Lietuviška 
daina. Kaip eilėraščiuose taip 
ir dainose visur jautėsi pasiil
gimas savo Tėvynės ir pasiry
žimas žut-but ją atvaduoti.

Nemaža džiaugsmo padarė 
vaikučiams Velykų “bobutė”, 
kuri juos iškilmingai apdova
nojo kukliomis dovanėlėmis. Jie 
visi yra labai dėkingi musų 
tautiečiams užsienyje, kurie 
neužmiršo jiems pasiųsti įvai
rių dovanėlių.

Susirinkusieji keletą valan
dų nuoširdžiai pabendravę, šią 
tradicinę šventę baigė Tautos 
Himnu.

POCIUS Jonas, 55 m., mirė Ba
landžio 21, Brooklyn, N. Y.

MERLUNIENĖ Ona, 59 m. 
mirė Baland. 21, Brooklyn

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

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, 
taip kad galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 
taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos Įstatymais. 
Informacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
Telef. ČHerry 7494. Išrąšykit ir prisiųskit šį kuponą:

Velykų šventę Lietuvių pa
bėgėlių kolonija Berline šven
tė organizuotai. Prie šventės 
organizavimo prisidėjo Lietu
vos Piliečių Sąjunga ir Kun.

Yla, kolonijos klebo-

4... - - W

"*:''' -IM

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir- 
gl$:njmQ.. užkietėjimą, kosulio,Ųsa:.

Tikėjimų j viso- 
nerviškumo, ne- 

kitokių.

RUMZAS Jonas, pusamžis, mi
rė Bal. 22, Chicagoj. — Tel
šių ap., Žarėnų p. Ameriko
je išgyveno 36 metus.

GRIKŠTAS Albertas, jaunuolis, 
užmuštas automobilio Balan
džio m., Rockdale, 111.

PETKEVIČIUS Adomas, 56 m 
mirė Bal. 15, Pittsburgh, Pa

ŠIMK1UTĖ Silvija, mirė 
23, Pittsburgh, Pa.

GREGORAIT1S Antanas 
m., mirė Bal. 21, Chicagoje.
— Raseinių ap., Jurbarko p. 
Bukšnių k. Amerikoje išgy
veno 33 m.

KRUOPIS Petras, 59 m., mirė 
Kovo 30, St. Louis, Mo. — 
Pagirių par.

Į DIčBANIENĖ Cecilija, 55 m.,
i mirė Kovo 30, Springfield, 

Ill. — Kriokalaukio par.
LENGVINIENĖ Marė (Bundu- 

laitė), pusamžė, mirė Bal. 24 
d., Chicagoje. — Kretingos 
ap., Gardų p., Kvietinų km. 
Amerikoj išgyveno 3'

RAGELIS Jonas, 64 m
Bal. 22, Indiana Harbor, Ind 

ČIR KUS Jurgis, užmuštas au
tomobilio Bal.~ 20, Broo&ffiJ

NAUJAUSIAS NEW YORK CENTRAL GREI 
TASIS TRAUKINYS, PAVADINTAS 

JAMES WHITCOMB RILEY

NAVIKIENĖ Emilija, ( 
mirė Bal. 9, Detroit,

TAMULIUNIENĖ Rožė,
Bal. 16, Wilkes-Barre, 

MIKOČIUNIENĖ Vanda
Bal. 16, Exeter, Pa.

RAGAUSKAS Juozas, mirė 
Balandžio,

PODŽIUNAS
Balandžio,

KRIAUŽLYS 
vo 31. Mt.

PETRAUSKAS 
Kovo 23

STRASEVIČIUS Mikas, 
Bal. 3, Mahanoy City,

MACIJAUSKAS Juozas,
Bal. 9, Mahanoy City, 

GRIGALIŪNAS Mykolas, mi
rė Bal. 22, Bayonne, N. J.

RAKŠTIS Pranas, 48 m., mirė 
Bal. 19, Thomson, Conn.

MACEIKA Adonias, mirė Bal. 
21, Bayonne, N. J.

KAMINSKAS Juozas, užmuš
tas /traukinio Balandžio 8, 
Baltimore, Md.

f . V M Klausutis So. Bostono ten 
‘ Darbininke klausia: “Kame glu-Pit 
• ' ji Lietuvos vyriausybės auto- visi 

ritėtas dabar?’ To paties sam- sut 
too yra ir Amerikos Lietu- 1 
rid redakcijos klausimas: “Ką suš 
to Lietuvai Gelbėti Taryba?“ ją, 
Abu klausimai rodo musų vei- d0] 
kėju ir spaudos susirūpinimą sr( 

irtsli autoritetingą organų, per cū 
kurį Amerikos Lietuvių visuo- so 
menė galėtu vykinti savo norą įk 

j padėti broliams Lietuvoje ne- v< 
priklausomybę atgauti ta 

I Prezidentui Smetonai Ameri- fi 
ton atvykus, natūralu buvo ti- 
tėtis kad jis darys žygių Lie- a 
toros vyriausybę užsienyje su- |< 
daryti Amerikonų laikrašti- g 
ninkams tačiau jis pareiškė ne t 
tuo tikslu Amerikon atvykęs, t 
Bendrai galima sakyti kad Lie- r 
tuvos diplomatams sunku už-1 
sienyje vyriausybę sudaryti, l 
nes tokis žygis Sorietijos bus | 
paskaitytas jai nedraugingu. 
Tokiu budu, tokio žygio nega
lima daryti Londone, kur vis 
dar tikimasi Sovietiją gauti 
talkininke prieš Hitlerį. Aišku, 
jo negalima daryti nei Berline, 
nei Romoje, kol Hitlerio-Stali- 
no laikino susibroliavimo laiko
tarpis bujoja. Amerikoje to
kia vyriausybė kurti neįmano
ma, nors iš Lietuvos diplomati
nio korpuso butų galima tikė
tis didesniu ir energingesnių 
pastangų visuomenę telkti lai
svės atgavimo darbui. >
, Tokiu budu, visuomenei ten 
ka savo spėkomis atsidėti. To 
del čia visai teisėtas Ameriko 
Lietuvio redakcijos paklaus 
mas: “Ką daro Lietuvai Ge 
bėti Taryba?” šią Taryb 
kaip žinoma, organizavo tr 
musų srovės: katalikų, tau 
ninku, ir socialistų, susitai 
sios visus nuosprendžius i 
ryti vienbalsio sistema. Jei 
kuri fų srovių, kaip ^enoi 

''Leifkijbš‘Siektos seimuose, j 
sakys "nepozvoliam”, tai 
manymas atpuola, šlėkti 
sistema, kaip žinoma, šlėkti 
Lenkiją pražudė. Ar pražui 
vienbalsinė sistema ir Tary 
geras noras?

Dirvos redakcija nurodė 
vyzdžius. Socialistai, pay 
džiui, nusprendė su Prezid 
tu Smetona jokiu budu ni 
skaityti — ir Tarybos ranl 
surištos tartis su žmogum 1 
ris, gali būti, daugiausia ži 
Lietuvos tarptautinę būklę 
visus tarptautinės politik 
posūkius. Iš kitos pusės kat 
likai nusprendė Tarybos vare 
jokių pinigu neorganizuoti. Ai 
kos, sako, tegul eina Į srov 
nius fondus. Savo nuosprenc 
katalikų vadai pateisina tauri 
ninku ir socialistų organizaci 
jų silpnumu. Sako, aukų dau 
gumą sudeda katalikai, tode 
neprivšlu nekatalikams tas au 
kas kontroliuoti. Katalikų fon 
dar jau surinkęs $8,000, tauri 
tinku srovėje sukelta apie tuk 

| dantis, socialistai apie fon 
do kūrimą negalvoja.

J
 Tokiu budu, Lietuvai gelbė 

ti Tarybos veikla priklausi 
roomusų srovių vadų ir hu< 
visuomenės nuoširdaus prita 
rimo Tarybai. Jei vadai Ta 

; irbą skaito tikra Ameriko 
i lietuvių visuomenės valios rei 
į. ioja tai privalėtų jai suteik 
M finansinio pajiegumo ir vi 
I memenę apie Tarybą burti 
I Tačiau, jei vadai nori po seno- 
I ifi savo srovinę politiką vari- 
I lėti, aišku, Taryba bus tiktai 

todnas gyvo nabašninkp at-

j VISOKIA APDRAUDA \
Mes essui 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). . :

P. P. MULIOL1S
:■ Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6f»06 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 : 

niiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiii1*:

Pittsbu.rgho distrlkte 
ralė valdžia gyvenamų 
statybai paskyrė dar 
milijonus dolarių 
išstatyta rpie 5000 butų indus
trijų darbininkams gyventi.

Allegheny apskrityje prasi
dėjo didži tusi pasiruošimai na
mų statybos darbams kokius 
kada turėta. Numatyta kad 
po šių pirmutinių 5,000 namų 
bus statoma dar 10,000 kitų.

Tie butai reikalingi, nes ap
skaičiuojama kad padidėjus ša
lies gynimo darbams industri
jose padaugėjo darbininkų ei
lės ir reikalinga apie 17,000 bu-, 
tų sutalpinimui jų. Dabartiniu 
laiku Pittsburgho srityje tik 
apie 1.3 nuoš. iš apie 180,000 
gyvenamų butų neužimta, bet 
dauguma jų jau netinkami -gy
venti.

Naujai statomuose butuose 
bus leidiami gyventi tiktai tie 
kurie tiesioginai surišti su ša
lies gynimo darbais ir jų šei
mos.

Su laiku valdžia taps savi
ninku daugybės gyvenamų na
mų visoje šalyje Įvairiuose 
miestuose.

• '' '
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D I R V A

IRIMAI NEATSAKYTAS KLAUSI
MAS ATSAKOMAS

Vienybes VardanIAI AMERIKOS LIETUVIAI
ira, 33 m., ' 
sburgh, Pa. 
vi dukterys, 
i gimus ir 
Bal. 30, su 

ūgomis, šv. 
isę.
n., mirė Ba- 
s Rocks, Pa. 
mo apie 31 
s su bažny- 
s šv. Mari- 
- Panevėžio 
., Samarokų

J. Š. 
Pranas, virš 
ūžės 4, Day- 
itų p., šakių

MIZERAS Mykolas, 62 n, 
rė Bal. 22, So. Boston,* 

KAVALIAUSKAS Alekso- 
53 metų, mirė Bal. 21, | 
Chester, Mass.

LUOB1KIENĖ Bagomila, 
raašitė), mirė Bal. 19, j 
blehead, Mass.

GRIGARAUSKAS Vladas,, 
rė Bal. 20, Worcester, į 
— Raseinių par. Ame. 
išgyveno 33 metus.

MAŽENTUKAS P., mirė) 
men., Baltimore, Mi

PLUNGIENĖ (vardas J 
mėta), mirė Bal. mėn,į 
timore, Md.

Lietuvai Gelbėti Taryba?” 
klausimai rodo musų vei- 
ir spaudos susirūpinimą 
autoritetingą organą, per 
Amerikos Lietuvių visuo-

usamžis, mi
rgoj. — Tel- 
p. Ameriko- 
metus.

as, jaunuolis, 
obilio Balan- 
le, III.
lomas, 56 m. 
ttsburgh, Pa.
i, mirė 
Pa.

Antanas,
11, Chicagoję. 
, Jurbarko p. 
nerikoje išgy-

Bal.

55

AR JAUČIATĖS
NUVARGĘ-®

VIKRU!
Skauda galvą—išpusti riH 

Kada tik užsikemša jusę į3 
išpunta viduriai, dvokia tad 
trumas, užkietėjimas, tuoj m 
FEEN-A-MINT. Tai malonei 
nio liuosuojautis kramto® 1 
mas, švelniai bet tikrai W 
vidurius. Imkit einant goki 
jausite tikrą palengvini^;] 
gausit vikrumą. Jauną ir 
lijonai naudojasi nebrangiu Ja 
A-MINT. Jis tinka ir josi 
Nusipirkit FEEN-A-MINT J

59 m., mirė 
..ouis, Mo. —

■' V. M. Klausutis So. Bostono 
Darbininke klausia: “Kame glu
di Lietuvos vyriausybės auto
ritetas dabar?” To paties sam
būrio yra ir Amerikos Lietu
vio redakcijos klausimas: “Ką 
daro 
Abu 
kėjų 
rasti 
kurį
menė galėtų vykinti savo norą 
padėti broliams Lietuvoje ne
priklausomybę atgauti.

Prezidentui Smetonai Ameri
kon atvykus, natūralu buvo ti
kėtis kad jis darys žygių Lie
tuvos vyriausybę užsienyje su
daryti. Amerikonų laikrašti
ninkams tačiau jis pareiškė ne 
tuo tikslu Amerikon atvykęs. 
Bendrai galima sakyti kad Lie
tuvos diplomatams sunku už
sienyje vyriausybę sudaryti, 
nes tokis žygis Sovietijos bus 
paskaitytas jai nedraugingu. 
Tokiu budu, tokio žygio nega
lima daryti Londone, kur vis 
dar tikimasi Sovietiją gauti 
talkininke prieš Hitlerį. Aišku, 
jo negalima daryti nei Berline, 
nei Romoje, kol Hitlerio-Stali- 
no laikino susibroliavimo laiko
tarpis bujoja, 
kia 
ma, 
nio 

, tis

DIDELĖ LIETI
icilija, 55 m., 
i, Springfield, 
nikio par.
Marė (Bundu- 
, mirė Bal. 2< 
— Kretingos 
Kvietinų km. 

veno 34 m.
64 m., mirė 

a Harbor, Ind. 
užmuštas au- 
20, Brooklyn,

VAISTINI

lai-

ten-
To-

5 m., mirė Ba- 
joklyn, N. Y.
Ona, 59 m.,
21, Brooklyn,

C. Pakeltis Phans 
1001 East 79th Sirs] 

(Kampas Crumb Atm

Užlaiko visokias narni® i 
portuotas gyduoles nuo tm 
gų, kaip tai nuo aštraus d 
jusio Reumatizmo, nuo ji 
žaizdų, dedervinių, viduriu i 
škinimo, užkiet^iųno, 
taro, lytiškų nusilpnėjimi). į 
kių lytiškų ligų, nerviitm 
migęs ir kitokių.

C. Pakeltis Vaiste
1001 E. 79 St. GeveWI

Telefonas ENd. 858

Vaistinė atdara 7 dienu n

tai su- 
šlėktiška 
šlėktišką 
pražudys

mirė 
Pa.
mirė

21

19

mirė 
’N.Y. 
mirė

DYKAI BANDffl 
NUO REUMATO! 
S Jei kenti štai 

nariuose, uw 
jie sustingę v H 
jei gelia su 
permaina, pi r 
palengvinimo d 
musą liberalios 
mo 7 dienoms 11 
SAMPELĮO, te] 
duodam visai r 
mai šio laitas 
tj’tojams. H 
BAR - ŠIANB 

ROSSE PRODUCTS CO. M 
2708 Farwell Ave., Chia_M 
gauk sau visos savaitė 4 
kuris tau nieko nekaštaos.

nilija, 62 m., 
letroit, Mich. 
Š Rožė, 
s-Barre,

Vanda, 
■r, Pa.
lozas, mirė 
iwood, Pa. 
rgis, mirė 
ston, Pa.
įas, mirė Ko
mei, Pa. 
Kazys, 
hamton,
Mikas,

oy City, Pa. 
Juozas, mirė 

•y City, Pa. 
Mykolas, mi- 
yonne, N. J. 
, 48 m., mirė 
>on, Conn, 
as, mirė Bal. 
L J. 
ozas, užmuš-
Balandžio 8,

SKAITYKI
ir GARSINKI^

Lietuvių Naujienos —R 
sinis žurnalas, kaina ė! 
už du metus.

‘Lietuvių Naujiena
332 N. 6th Street 
Philadelphia Pj

Amerikoje to- 
vyriausybė kurti neįmano- 
nors iš Lietuvos diplomati- 
korpuso butų galima tikė- 
didesnių ir energingesnių

pastangų visuomenę telkti 
svės atgavimo darbui. • 
z Tokiu budu, visuomenei 
ka savo spėkomis atsidėti,
del čia visai teisėtas Amerikos 
Lietuvio redakcijos paklausi
mas : “Ką daro Lietuvai Gel
bėti Taryba?” Šią Tarybą, 
kaip žinoma, organizavo trys 
musų srovės: katalikų, tauti
ninkų, ir socialistų, susitaru
sios visus nuosprendžius da
ryti vienbalsio sistema. Jeigu 
kuri tų srovių, kaip senovės 
Lenkijos šlėktos seimuose, pa
sakys “nepozvoliam”, 
manymas atpuola.
sistema, kaip žinoma, 
Lenkiją pražudė. Ar
vienbalsinė sistema ir Tarybos 
gerus norus?

Dirvos redakcija nurodė pa
vyzdžius. Socialistai, pavyz
džiui, nusprendė su Preziden
tu Smetona jokiu budu nesi
skaityti — ir Tarybos rankos 
surištos tartis su žmogum ku
ris, gali būti, daugiausia žino 
Lietuvos tarptautinę būklę ir 
visus tarptautinės politikos 
posakius. Iš kitos pusės kata
likai nusprendė Tarybos vardu 
jokių pinigų neorganizuoti. Au
kos, sako, tegul eina į srovi
nius fondus. Savo nuosprendį 
katalikų vadai pateisina tauti
ninkų ir socialistų organizaci
jų silpnumu. Sako, aukų dau
gumą sudeda katalikai, todėl 
neprivAlu nekatalikams tas au
kas kontroliuoti. Katalikų fon- 
dar jau surinkęs $8,000, tauti
ninkų srovėje sukelta apie tūk
stantis, o socialistai apie fon
do kūrimą negalvoja.

Tokiu budu, Lietuvai gelbė
ti Tarybos veikla priklauso 
nuo musų srovių vadų ir nuo 
visuomenės nuoširdaus prita
rimo Tarybai. Jei 
rybą skaito tikra 
Lietuviu visuomenės
škėja tai privalėtų jai suteik
ti finansinio pajiegumo ir vi
suomenę apie Tarybą burti. 
Tačiau, jei vadai nori po seno
vei savo srovinę politiką vari
nėti, aišku, Taryba bus tiktai 
liūdnas gyvo nabašninko at
vaizdas.

Srovių vadams ganėtinos po
litinės iniciatyvos nesugebant 
parodyti, visuomenė, nesulauk
dama nei iš Lietuvos diploma
tijos autoritetingo žodžio, pra
dėjo, kaip Sandara sako, “iš 
apačios” veiklos organus kur
ti. Pirmiausia pradėjo Mass, 
valstijos Lietuviai, sušaukę 
kelių dešimčių draugijų ir vei
kėjų konferenciją, kuri suor
ganizavo 31 asmens vykdomą 
komitetą ir fondą. Vadovybę

ten regis pasiėmė sandariečiai. 
Pittsburghe įkurtas bendras 
visų srovių komitetas, kuris 
sutartinai ir gražiai dirba.

New Yorke, SLA. Apskritis 
sušaukė draugijų konferenci
ją, kuri išrinko 7 asmenų vyk
domą komitetą, čia tik dvi 
srovės susitarė: tautinė ir so
cialistų. Chicagos apielinkėje 
socialistai nusprendė veikti ir 
Įkūrė Demokratijos ir Lietu
vos Nepriklausomybės komite
tą, kuris šaukia draugijų kon
ferenciją.

Kolonijoms ir valstijoms “iš 
apačios” komitetų ir fondų ei
lę pristeigus, gali būti, rasis 
ganėtinai politinio sumanumo 
tuos komitetus ir fondus su
burti į visai Amerikai atsto
vaujantį kūną — Lietuvai Gel
bėti Tarybą, ar kurį kitą, šis 
kelias lėtas ir gremėzdiškas, 
bet auklėja politinį sąmoningu
mą liaudyje ir duoda progos 
jai savo iniciatyvą pareikšti.

Tuo tarpu smagu pažymėti 
išleidimą “Lithuanian Informa
tion Service” Biuletino nr. 2 
(Vasario m. 1941). Tai Ang
lų kalba leidinys, kuriame tei
kiama informacijos apie Sovie
tų okupacinius ir policinius žy
gius Pabaltijo valstybėse. Kas 
tą Biuletiną leidžia nepažymė
ta, bet redaktorium pasirašo 
K. R. Jurgėla, direktorium J. 
B. Laučka. šitokio Biuletino 
leidimas privalėtų būti Lietu
vai Gelbėti Tarybos pirmutinė 
pareiga. Tokiu Biuletino būti
ną reikalingumą nesykj pabrė
žė ir tautininkų ir katalikų 
laikraščiai. Jo leidimą reikėtų 
padažninti ir reikėtų suorgani
zuoti geras išplatinimo tinkla's 
— kad jis pasiektų dalį Ame
rikos visuomenės, Lietuvos at
eitį taikos konferencijoje svar
stant.

Aukščiau kalbėtais klausi
mais smagu pažymėti Katali
kų Federacijos sekretoriaus, L. 
šimučio pranešimą. Jis sako: 
“šiomis dienomis gavau iš ke
lių musų žymių tautos vadų, 
gyvenančių Europoje, prašy
mus kad Amerikos Lietuviai 
tuojau sudarytų Lietuvai Gel
bėti Tarybos Vykdomąjį Ko
mitetą ir Informacijos Biurą. 
Besilankydamas Washingtone 
patyriau kad tokio komiteto ir 
biuro steigimas būtinas”. Ta 
proga katalikų savaitraštis A- 
merika rašo: “Girdėti, vykdo
masis komitetas busiąs sudary
tas iš trijų asmenų, visai tau
tai gerai žinomų ir visiems 
Lietuviams nuoširdžiai priim
tinų.”

Tokiu budu, po devynių mė
nesių snaudimo, bus padaryta 
tas ką Prof. Pakštas, šių žo
džių rašytojas ir kiti senai ra
gino daryti. Gaila kad musų 
vadai vis vėlokai pamato <kas 
daryti reikalinga! Devyni mė
nesiai jau nesugryš!

Vyt. Sirvydas.

• S. VALSTIJOSE kas metą 
padaroma po apie milijoną ra
šomų mašinėlių.

Kaip nekurie Kauniečiai Jautė ir Lyg Troško 
Maskolių Okupacijos — kad “Atsikeršinus” 

Valdantiems Tautininkams
i

Rašo J. Aistis — (Specialiai Dirvai, iš Prancūzijos)

(Pabaiga iš pereito nr.)

KOMUNISTŲ KLAIDA
Del to mes išdrystamė pa

kalbėti į brolius Amerikiečius, 
kurie ar tai gyvenimo sąlygų, 
ar ilgo galvojimo pasėkoje, pri
ėjo išvados jog vienas komu
nizmas tegalėtų išgelbėti mus 
ir žmoniją iš karo ir visos ki
tos eilės nelaimių. Čia mes ne
liesime pačių idėjų, vadovauda
miesi tuo grynai demokratišku 
principu, kad kiekvienam yra 
valia galvoti pagal jo skonį bei 
įsitikinimus. Bet mes mano
me kad kiekvieno Lietuvio, va
dinasi, ir Lietuvio komunisto, 
yra noras, vis del to, pasilikti 
Lietuviu ir musų kraštą tvar
kyti kaip musų Lietuviškas 
protas veda ii' kaip musų kraš
to reikalai diktuoja. Jei Lie
tuvis kofnunistas nenustotų 
pačios Lietuvybės, o jos nusto
ti jam nėra jokio gyvo reika
lo, tai, manome, jis šiame da
lyke pilnai turėtų mums pri
tarti. Mat, kiekvienas save 
gerbiantis komunistas, mano
me, turėtų jaustis pažemintas 
ir paniekintas kai jam, “aukš
tai” pastatytam, priskiriamas 
“padėjėjas” Rusas, kuris ne 
tik jo vedamą įstaigą bet ir 
pati “viršininką” valdo.

Komunistas teisinsis kad jo 
doktrina neskiria tautybių, ta
čiau, kodėl visuomet prasiver
žia Rusiškumas, kodėl virši
ninkai Rusai arba žydai? Ko
dėl kareiviai beveik visi ne Ru
sai, išskyrus karininkus ir pus
karininkius, o Kirgizai, Kaimu-, 
kai ir tt. ? Labai paprastai: 
Kalmukai ir Kirgizai neturi 
ypatingų simpatijų Europie
čiui, del to juos ir veda įvai
riems “buržujams” malšinti, o 
jie malšina žiauriai, kaip ro
botai. Kodėl juos, tuos Azija
tus, veda puskarininkiai ir ka-' 
rininkai Rusai? Taip jau ne 
sunku atspėti: mat, reikia tai 
aklai medegai įkalti kad žudo
mi ne žmonės bet “gyvačių vei
slės socializmo priešai”.

po stalu alkoholiu, del to jų 
šokiai šokami iki pasvaigimo, 
del to jų filosofija be išspren
dimo, tačiau viena kuo senoji 
Rusija nesiskyrė nuo kitų — 
buvo ašaros, ir reikia pasaky
ti kad Rusų tauta nestigo pro
gų verkti, bet šiądien ji per
žengė tą ribą: ji žiuri išpus
tom akim ir nemato.

ŽIAURUS OKUPANTAI
Rusai būdavo visuomet žiau

rus okupantai. To žiaurumo 
priežastys greičiausia bus bu
vusios pavyde kad vakarų už
kariauti kraštai visada buvo 
už juos kultūringesni, tačiau 
jie visada jautėsi stipresni, del 
to jie visada jiega ir žiauru
mais stengėsi nustelbti tai ko 
jie kultūringomis priemonėmis 
nepajiegė padaryti.

Šio marazmo akivaizdoje, 
manome, neturi būti nei vieno 
Lietuvio kurs drystų kitaip gal
voti, ne bent jau butų tikrai 
blogos valios žmogus, norįs 
šaltu krauju žiūrėti į neteisin
gai ir neteisėtai žudomą tau
tą.

Vienu metu kominternas bu
vo paleidęs paskalų kad vienaip 
ar kitaip mažosios tautos tu
rės išnykti, vadinasi, partija 
buvo paruošta ir Lietuviai ko
munistai guosdavosi vienas ki
tą kad mažos tautos pasmerk
tos žūti tiek nazių, tiek komu
nistų režime, del to joms pa
tartina žūti komunizme, nes tai 
esanti tobuliausia ateities žmo
nių santikiavimo forma.

Bet tai yra akių dūmimas, 
nes tautos nežūsta, o komuniz
mas nei . grynai nauja, nei ga
lutinė žmonių santikiavimo at
maina, nes ji, kaip ir kitos im
perialistinės idėjos, siekianti 
viešpatavimo, savo valios pri
metimo kitiems.... Aišku kad 
tokiose sąlygose butų^ bergdžia 
j ieškoti menkiausios teisybės 
bei paprasto žmoniškumo.

VIENYBĖS REIKALU

Jei mes šaukiamės vienybės 
į visų pažiūrų Lietuvius tai 
mes kreipiamės ne tiek į eili
nį pilietį, kiek į šviesuomenę 
turinčią įtakos, o ypačiai į or
ganizacijų vadus ir laikraščių 
redaktorius, nes jie nustato 
viešąją opiniją, jie turi ginklą 
kurį galima ir geram panaudo
ti. Čia gal bus musų bendroji 
tautos yda, nes ir istorijos bė
gyje pavyzdžių nestinga, kai 
dideli darbai sugriuvę del smul
kaus asmeniško išdidumo ar 
pavydo. Dabar prieš akis yra 
bendras darbas, tat galima as
meniškus dalykus atidėti iki šį 
darbą pabaigsime, o tada pra
sidės kasdieniškas gyvenimas, 
vadinasi, galėsime vėl vienas 
ant kito kalnus versti.

Šiądien liaudininkas arba so
cialdemokratas kovoja del 
krikščionies, o krikščionis su 
tautininku kovoja del liaudi
ninko ir socialdemokrato. Ar 
ne taip buvo draudžiant spau
dą? Kas nežino to šaunaus 
knygnešio, kurs buvo nedrau
gingai nusiteikęs prieš religi
ją, o nešė iš Prūsų maldakny
ges!

Šiądien Lietuvis tik apie tai 
turėtų galvoti kaip nunešti 
Lietuvybės ir vilties kibirkš
tėlė į nelaimingą kraštą, visai 
nežiūrint kuria forma, net jei 
nešant Lietuvybę mes eitume 
prieš savo asmeniškus įsitiki
nimus, kad tik pakenkus prie
šui, kad tik padėjus savo bro-

liui. Tuo mes užtarnausime 
didžiųjų Lietuvių vardą.

Gal kas mano kad dabar ki
ti laikai, dabar nėra didvyrių: 
Dideli darbai daro didvyrius, o 
didelius darbus galima atlikti 
visose sąlygose ir visur. Mes 
manome kad niekad Lietuva 
neturėjo tiek didvyrių kaip 
šiądien, del to mes neprivalė
tume nuo jų atsilikti, nes mes 
esame neblogesni Lietuviai už 
juos. Be to, jie kenčia alkį, 
panieką, nelaisvę (turime gal
voje kalinius ir tremtinius Si
bire) , miršta.... Iš musų nie
kas tokių aukų nereikalauja, 
bet reikalauja užuojautos, vie- 
no-kito atliekamo cento, kurio 
mes neatsakome ir sakuojan
čiam kitataučiui.

Vieno tereikia — vienybės. 
Tai didžiausia auka, ji suras 
budus vienodai įvairiai galvo- 
jantiems Lietuviams padėti. 

’Nelaimėje nėra partijų, o yra 
viena tauta. Tos tautos var
dan mes turime sueiti vieny- 
bėn, nes tas mums padės grei
čiau suklupusią tautą pakelti. 
To mes prašome pačios tautos 
vardu ir esame tikri kad jai 
to

PER TVORA 
PASIŽVALGIUS

labai myli ko- 
Voldema-

nedrysite atsisakyti.

AUTOMOBILIŲ 
SUGEDIMAI

Apskaičiuota kiek Suv. Val
stijų automobilistai turi suge
dimų ir kitokių nelaimingų, į- 
vykių savo kelionėse.

1940 metais visoje šalyje 
vo įregistruota 27,300,000 
tomobilių. Per visą metą
turėjo apie 35 milijonus suge
dimų kuomet prireikė garažių 
mekanikų pagalbos. šios ži
nios patiektos iš 12,000 gara
žių kooperuojančių su A. A. A.

bu- 
au- 
jie

•APIE 100 milijonų diržų 
vyrams, moterims ir vaikams 
išdirba Amerikos dirbtuvės į 
metus. i ,

STALINAS 
munistų žudytojus: 
ras 1926 metais sušaudė Požė
lą ir tris kitus komunistus — 
šiądien jį Stalinas, sakoma, 
paskyręs istorijos profesorium 
Maskvoje.

Tas pats ir Amerikoje: Bim
ba ir Pruseika vieną metą kuo- 
labiausia komunistus terliojo 
— šiądien vienas redaguoda
mas komunistų Laisvę, 
Vilnį, Stalino senvičiais 
tindamiesi.

Stalinas mokėsi būti
todėl, turbut, prisimena krikš
čionišką įsaką: “kas tau akme
niu meta, mesk jam duona”.

kitas 
mai

popu,

KAI KURIE musų inteligen
tai įdomus žmonės. Vienas jų 
rašo: “Lietuvos žmonėms ne
rupi nei Liudas Gira, nei jo 
raštai”, bet per Naujienas pyš
kina tris desėtkus miglotų ap
rašymų apie Girą. Jei tautai 
Gira nerupi tai kam juodylą ir 
popierą del jo aikvoti?

DON KIšOTAS kovojo su 
vėjinio malūno sparnais, o 
Grigaitis su klausimu ar Sme
tona tebėra Lietuvos preziden
tu. Sulyg Jurgio ir kepurė.

KOMUNISTŲ Vilnis pasako
ja kad Sovietijos ir Japonijos / 
pasirašyta nepuolimo "šūfai'tisT 
yra “įspėjimas Vokietijai” ne
pulti Sovietijos. Vargšė Vil
nis ! Ji pamiršta kack Hitleris 
kur kas pirmiau su Japonija 
pasirašė prieš-komunistinę su
tartį, pagal kurią, jei Vokietija 
puls Sovietiją tai ją puls ir Ja
ponija. Sovietijos pasirašy
mai sutarčių su Vokietija ir 
Japonija tik tuščias plunksna 
mosikavimas. Geriausia So- 
vietijai apsauga yra Anglijos 
laimėjimas šiame kare. Angli
ja niekados Sovietijos nesiruo
šė pulti, o Vokietija ruošėsi ir 
tą progą pasidarys.

t* A i n c i.

KOKIA TA RAUDONOJI 
ARMIJA

Mums teko matyti ta “šau
nioji raudonoji armija”, net ir 
kalbinti ją teko. Ir pasakysi
me kad ta kariuomenė mus ste
bino ne raupuotų apstumu (be
veik kas trečias vyras raupuo
tas!), ne jų prastas apdaras, 
bet pati laikysena: visiškas 
abejumas, kažkokia neapikan- 
ta, sakytumei — ne žmonės, 
bet automatai, išmokyti atlikti 
tam tikrus judesius. Ir keista 
Ir keista kad mums į juos be
žiūrint kilo mintis, kurią per 
Suomių karą patikrino karo ko
respondentai, kurie stebėjosi 
kad Rusijos kareiviai leidosi 
išžudomi, bet nesidavė į nelai
svę ir nesitraukė atgal.

Kodėl? Labai paprasta: Ru
sijos kareivis nežino kad gali
ma trauktis, jis nežino kad ga
lima išsigelbėt pasiduodant ne
laisvėn. Jis nebijo mirt tik 
del to kad jis jau negyvas, kad 
jis jau nužudytas — jeigu ne 
pradžios mokykloje tai lopšy
je-

Mes manome kad Ruso mo
tina neverkia, ji nežino kad 
ašaros mus atpalaidoja, nuva
lo nuo sielvarto. Ji nežino to 
ką žino visi šiltakraujai gy
viai, jau nekalbant, apie žmo
gų.

Rusų tauta nepažino niekad 
natūralaus džiaugsmo, del to 
ji taip svaiginasi iki virstant

Telefonas: ENdicott 1378

DR. S. T. THOMAS 
(TAMOŠAITIS) 

LIETUVIS DENTISTAS
Dabar laikas susitaisyti dantis.

Valandos: 9 iki 12; 1 iki 5; 6 iki 9 
Trečiadieniais sulyg susitarimo.

6902 Superior Ave.
(Kampas Russell Road)

JŪSŲ REIKALAMS
Dabar laikas apsipirkti prie na
mų reikalingus geležinius padar
gus prieinama kaina. Taipgi už
laikėm maliavas, sėklas ir kt.

Albert W. Hawkes of Kearney, 
N. J., elected president of the U. S. 
Chamber of Commerce, following 
final business session of the 29th 
annual meeting of the chamber.

Išrinktas pirmininku U. S. 
Chamber of Commerce, 29-me 
metiniame Amerikos Vaizbos 
Butų susirinkime.

vadai Ta- 
Amerikos 

valios rei-KIA APDRAUDA 
asirengę suteikti visiems pilnas nausijF 
icijas ir praktiškus patarimus reilak* 
dos (Insurance) visai dykai. Todd I* 
mus negu ugniagesius (fire-monus).

P. MULIOLIS
ietinė Pastovi Lietuviška Real M* 

ir Ąpdrąndos Agentūra
Avp. Cleveland HEndersta^

EINA 65 METAI AMŽIA 
sat penkiasdešimts penkių ar mažiau, 

dadėti prie jūsų Social Security 
iet smagiai gyveifti suėjus 65 met*®* 
piną liniją apdraudos nuo užgimto0!’ 
Visos jos garantuotos valstijos W 
ipkitės: 730 Guardian Bldg, Clew* 
494. Išrašykit ir prisiųskit šį kupooi

Šioje šalyje iškilus nepapras
tam stoviui kuris visai netoli 
karo, Committee to Defend 
America by Aiding the Allies 
paskelbia naują šešių punktų 
programą. Pirmas žingsnis ko
kis šio komiteto matymu yra 
reikalingas yra tai kad Brita
niją pasiektų užtenkamai pa
galbinės medegos kuri siunčia
ma, gynimui nuo ašies užpuoli
kų Afrikos, Artimų Rytų ir 
pačios Britanijos.

Ta programą Clevelande pa
skelbė viešai Henry Miller 
Busch, Clevelando skyriaus pir
mininkas, kuris pagelbėjo tą

THE NEW DOVE OF PEACE 
programą paruošti nacionalia- 
me posėdyje New Yorke per
eitą savaitę.

Tas programas reikalauja:
1. Paskelbti pilną nepaprasto 

laiko stovį visoje šalyje.
2. Naudoti laivyno ir oro 

jiegas apginti vežamas reikme
nis iš Vakarų Pasaulio į Britų 
salas. Ypatingai, naudoti A- 
merikos ginkluotas jiegas sau
gojimui, lydėjimui ar užtikri
nimui nuvežimo reikmenų toms 
šalims kurioms skiriama.

3. Kooperuoti su Did. Bri
tanija ir jos aliantais apsaugo
jimui šiaurinio Atlantiko, pietų

Atlantiko ir P’acifiko nuo toli
mesnių ašies agresijų.

.4 Teikti ganėtiną pagalbą 
Kinijai, griežtai uždrausti ga
benimą prekių į Japoniją. Pa
rodyti aiškiai Japonijai kad ne
sutiksim leisti jiems užkariau
ti Singaporą ir Rytų Indi jas.

5. Užšaldyti ašies turtus 
šioje šalyje. Kontroliuoti prie
šingą propagandą šioje šalyje 
kuri kenkia ir kitaip varžyti 
ąšies konsulatus.

6. Pareikšti S. V. pasiryži
mą rūpintis ir organizuoti pa
stovią taiką visam pasauliui. 
Amerikos žmonės privalo ruo
štis šioms pareigoms,^

į ;

ALUS ĖMIMUI NAMON.

Albert Marks
4520 Superor Ave. (27)

Patogiausia įvairių 
Novelty ir Dovanėlių 

parduotuvė
Reikmenys vestuvėms ir 

kitokiems “shower”. 
Motinos Dienai, etc.

NOVELTY & GIFT 
SHOPPE

7307 Wade Park Ave.

MONUMENTAI
Prieinama kaina padirbau 

visokioms kapinėms.
James Broggini &

6822-24 Woodland A '
HEnd. 0920e Cleveb
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klausimą nuo- 
visuomenės ir 
dėmesyje lai- 
istorinė parei-
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šį

Stakėnui 
Atsakymas 

ta visuomeninė san- 
kuri Amerikoje viešpa- 
Stakėnas todėl gražiai 
kad jam Įstatymai pa- 
valdymą 250 akrų že-

jeflsitker, broadcloth, waffle 

spalvas, driužems, gelių spauždi 

ira styliu, Maus ir, iš lauko, 

siūti del aktyvaus nešiojimo.

kos atstatyme, demokratijos 
išgelbėjime ir pavergtųjų tau
tų išlaisvinime”.

Mes, Amerikos Lietuviai, pri
valome bendru, stipriu veikimu 
Lietuvos laisvės 
latos Amerikos 
politikos ratelių 
kyti. Tai musų
ga ir šventoji pareiga.

79c ir S1.00 vert

Poplins, sporto spausdinias, her 
Siibby Fabrics, Fiat ir Ribbed 
liai su trumpom, rankovėm.
U vakaciju rekalavymų — kc 
ai žemos.

VAIKŲ REIKMENES —

I Jai vėsus, patogus, gerai apsii 
į Mjariškų. judiejimu per savo 
' §į cotton gabardine slack siut 
Į s visais tikrumais kurių reikalą 
I jtr sporto drabužių. Visi turi

Gražiai skalbėsi ir yra s 
i visuometinios meros. Viso, 
į naro spalvos. Meros 6 iki 25 

į nn SLACK SIUTAI . . . . . . . . . . . . . .

VAIKŲ DRABUŽIAI ....

809 Society foi 
TeWonu; Ofiso MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti nannw r 
® I gausit už pigią ka 
l’riioi apdraudos-insurance rei 

Perku ir parduodu hanlrines k 
•irtgeeio. Patarnavimas ir ii 
kita j mane telefonu arba asm

kariški cotton cardigans kui 
ta jie čia, šviesioms vasaros sp; 
iiiliij, baltų. Meros 8 iki 16.

MERGAIČIŲ SEKCIJOJ

MERGAIČIŲ COTT

Vasariškom

dijį Jungtinių Valstybių vaid-1 ^stro išreikštų įsakymų pravedimui, jie 
menį, kurį jos suvaidins pašau- ivisi galvas maldingai nuleido, dėkodami 
lio teisingos ir pastovios tai-1 Sutvertojui kad jiems taip gerai vyksta.

'■■liiillilililliliiiiiiiiuiy rrr 
BALKAN - RAE 
NAMŲ IR AUTO RAE 

ELEKTROS VIEI 
Elektriški Na 

1491 E. 55 Street 
Prie Superior.

£*■ Dienos Klausimais
Kedaktonus—K. B. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

Dirva, pradedant šiuo numeriu, per kelias vasaros 
savaites išeis šešių puslapių, kaip paprastai kitomis va
saromis buvo. Vasaros pabaigoje vėl eis 8 puslapių.

KAS KĄ RAŠO
Rašo Vyt. Sirvydas.
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TJITLERIO antros rankos — aukšto nazių partijos va- 
do — Rudolfo Hess pabėgimas iš Hitlerio globos ir 

pasidavimas Anglų nelaisvėn nustebino Vokiečių prie
šus, kurie apie tokį įvykį net nesapnavo.

Toks aukšto valdžios nario pabėgimas į priešų pusę 
yra didžiausia išdavystė kokia tik galima valstybės gy
venime papildyti. Žmogaus kuris savo rankose turėjo 
visą kontrolę nazių partijos tvarkymo, valdiškų vietų 
dalinimo, stiprinimo apie save žmonių kurie jam ir jo 
partijai tarnautų, atsisakymas iš savo vietos ir pasida
vimas priešams turi kokią nors dar nenumatytą reikšmę.

Ar Hess iš Vokietijos bėgo, nuo Hitlerio pasiekimo, 
ištrūkimui iš jam gręsiančios mirties, ar jo pabėgimas 
turi kokią nors nenumatytą ir labai gilią Vokiečių klas
tą parodys trumpa ateitis.

Hitleriui ir Vokiečių spaudai neliko nieko kito pa
reikšti kaip tik kad Hess buvo laikas nuo laiko apima
mas “haliucinacijų”, pusiau pamišimo, ir kad jis tokio 
pamišimo apimtas, nežinodamas ką daro, sėdęs į lėktu
vą išskrido iš Berlino.
/ Kuomet išeičių nėra, tokie vyrai paprastai patys nu
sižudo. Jo nenusižudymas bet laimingas pabėgimas to
dėl gali turėti dvi prasmes: nenorėdamas žūti, Hess pa
siryžo rizikuoti pasiduoti Anglams. Matomai nazių im
perijos vadų tarpe pradėjo įvykti kas nors tokio kas 
vedė prie kito “apvalymo”: keli metai atgal Hitleris nu
žudė kelioliką sau neištikimų vyrų. Panašiai pasielgė 
Stalinas “likviduodamas” eilę sau neištikimųjų, kurie 
galėjo sudaryti jiems pavojų jų pačių pastogėse.

Jo toks drąsus* žygis galėtų būti ir klasta. Galėtų 
būti jo didžiausias pasiaukojimas savo šaliai. Juk žmo
nės papildo didžiausius fanatiškus žygius iš didelio pa
sišventimo ir pasiaukojimo savo idėjai.

TZ ODEL Hess bėgo — jeigu jis norės pats plačiai paaiš- 
J kins pasauliui. Jo pabėgimas reikš pradžią griuvi
mo Hitlerio galybės. Turės bėgti, arba žūti, daugelis 
kitų jo artimų draugų, kurie Hitleriui išrodys pavojingi.

Jo pabėgimas pradės demoralizuoti pačius Vokie
čius — visi pradės kuždėti kad kas nors negerai, nege
rai, negerai....

^aIbaiii?TrpiV"gaiiiTT5"M^stą — mes dasileidžiame pa
daryti tiktai vieną išvadą, kuri gali būti visai toli nuo 
tikrenybės. Hess galėjo pasiaukoti savo tėvynei, savo 
šaliai, savo idėjai, atskrisdamas į priešų tarpą paskleis
ti kokių nors gandų apie negeroves, suirutes, nesutiki
mą Hitlerio artimų draugų eilėse. Gali skleisti .gandus 
kad Vokietija greit sugrius, neturi galimybių ilgiau ka
riauti — sumaišymui Anglijos ir Amerikos ginklavimo
si pasiruošimų.

Sakysime, valdžios galvos tam netikėtų, bet visuo
menė tuoj pradės atslūgti įtempime ruoštis karui. Ame
rikos žmonės gali pradėti rėkti kam čia ginkluotis, kam 
Čia leisti pinigus, kam apkrauti žmones mokesčiais-tak- 
sais — Vokietija tuoj pati subiręs....

Kitokių dasileidimų tuo tarpu išgalvoti negalima ir 
kitaip niekaip Vokiečiai negalės paveikti į Amerikos 
žmones kaip tik Hesso nupasakojimais apie nazių silp
nybes ir apsireiškusį supuvimą tų pagrindų ant kurių 
jie stovi.

Tokiam darbui — su Hitlerio žinia — tinka tiktai 
toks aukštas valdžios narys kaip Hess. Jokis žemesnio 
laipsnio ir mažiau žinomas asmuo nesudarytų reikšmės.

Hess už tas kalbas, kurias gali labai atsargiai plės
ti, nužudytas nebus. Pasiaukoti tėvynei jis gali — ir 
todėl tai gali būti viena išvada apie jo pabėgimą, iki jų 
pradėsim išgirsti daugiau, ir iki tikrai bus įrodyta kad 
Hitleriui iš po kojų žemė slenka.

Ą MERIKOS Lietuviai — pilka visuomenė, patriotiniai 
gaivalai — privalo rūpintis daugiau ir vieningiau 

dirbti už Lietuvos ateitį. Tą darbą gali labiau pakelti 
kolonijų veikėjai, kaip daugelyje vietų jau tą ir paro
dė. Kur kolonijų veikėjai ėmėsi iniciatyvos ten jau su
daryta bendri komitetai, ten surinkta aukų Lietuvos 
pabėgėliams, ten surengta įvairios prakalbos nušviečian
čios musų užduotis ir pareigas. ■

Aukštieji Lietuvių vadai Amerikoje neparodė nie
ko konkretaus. Nors bandyta sudaryti viena bendra 
vadovybė, bet ta vadovybė nedirbo nieko viešai. Visuo
menė nuo aukštųjų vadų mažai ką konstruktyvio girdė
jo. Visos pastangos buvo padėta srovinių grupių pasi
naudojant tautos nelaime susikrauti savo fonduose ka
pitalus. Tas visuomenei nebuvo prie širdies, todėl vi
suomenė ir negalėjo parodyti savo nuoširdaus pritari
mo. Visuomenėje ir upas atšalo link jų darbų.

Bet Lietuvos likimas ir jos ateitis turi būti paimta 
globoti Amerikos Lietuvių pastangomis.

Visokios klastos ir politikavimai musų tarpe turi 
būti atmesti. Klastūotojai, kurstytojai, kenkėjai, de- 
moralizuotojai privalo būti iškeliami viešumon ir pasta
tomi prie gėdos stulpo.

Musų visa veikla privalo būti idęalinga — tas idea
las tėra Lietuvos Nepriklausomybės atkovojimas.

To atkovojimui reikalinga rimtų vadų, reikalinga 
minių, -reikalinga jų pinigiškos paramos.

•ŽMOGUS gali netekti trečdalio savo kraujo, jeigu 
■a pilnai sveikas ir stiprus, ir Jo gyvybei nesusidaro 
tojaus.

Įspūdžiai Neįspudžiuoja
Pianistas V. Bacevičius lan

kė Scottville, Mich., apielinkę, 
kurioje 300 Lietuvių ūkininkų 
gyvena, ir aprašo savo įspū
džius komunistų Vilnyje. Di
džiausi jam įspūdį padarius 
W. Stakėno farma, turinti 250 
akrų žemės. Namai, sako, su 
visais moderniniais įrengimais 
ir patogumais: maudynė, šal
dytuvas, radio, pianas, 
tai pastatyti 
planu. Karvės 
trine prietaisa. 
ko: “Lietuvoje 
ninkas nei 
stebuklo nei sapne nematė”. 
Bendrai, tokių įrengimų kaip 
Stekeno ūkyje yra, neturėjęs 
nei vienas Lietuvos dvarinin
kas, pritvirtina Bacevičius.

Pianistas nepriduria kad to
kių įrengimų neturi nei vienas 
Soviet įjos ūkininkas. Kas tuos 
įrengimus ūkininkui 
Amerikoje davė? 
aiškus: 
tvarka 
tauja. 
gyvena 
tikrina 
mės, kad jam negręsia slapto
ji valstybinė policija už jo po
litines mintis, kad jis laisvas 
parduoti ką užaugina ir pirktis 
ko nori ir gali.

To visko nežiūrint, pianistas 
Bacevičius sako, Stakėnas esąs 
“pažangus” žmogus, nes skai
tąs komunistų Vilnį ir Lais
vę, kurie išsijuosę agituoja pa-

naikinti-sugriautr san tvarką 
davusią Stakėnui progos tokį 
moderninį ūkį susikurti ir sa
vo nuosavybę turėti!

Pats pianistas, taip pat, ma
tyti tais įspūdžiais savo proto 
nepagydė, nes pritaria Mašini
nei okupacijai Lietuvoje, pa
smaugusiai visą Lietuvos ūki
nę iniciatyvą ir atėmusią pro
gą tokius moderninius ukius 
susikurti kaip Stakėnas turi.

Lietuvoje pridaryta 5-hekta- 
rinių ūkių, kurių suubaginti 
savininkai varu varomi į bau
džiavinės sistemos kolhozus.

Kada Bacevičiai ir Stakėnai 
savo protą iš snaudulio 
dins?

ALPISk

IŠLAISVINTOJAS
(ISTORINĖ APYSAKA)

lipiu Cotti
š K. S. Karpius.

(Tęsinys iš pereito nr.)

išju-

Tvar- 
valdžios duotu 
melžiamos elek- 

Bacevičius sa- 
nei vienas uki-

dvarininkas tokio 
nei sapne

Viltis Ateičiai
Matant, kaip galingas 

rodos) yra piktas diktatūrinis 
šašas Vokietijoje ir Rusijoje, 
Lietuviui darosi nejauku dėl 
Lietuvos ateities, ypatingai pri
simenant, kad Lietuva laisva 
tapo tik Rusijai ir Vokietijai 
po ano karo nusilpus. • Ar nu- 
silps jos ganėtinai po šito ka
ro?

Vieną vilties priežastį sumi
nėjo A. Smetona savo kalboje 
New Yorke. Jis nurodė kad 
veik visos mažosios tautos Eu
ropoje savo laisvės neteko. Jos 
sudaro šimtus milionų žmonių. 
Jų likimas teks po karo spręs
ti. Tokiu budu, Lietuva i 
viena — ji šimto milionų lais
vės netekusių žmonių draugė
je.

Antrą vilčiai priežastį pri
mena katalikų dienraštis Drau
gas. Sako: “Mes matome di-

KOKO

PAVASARIS 
(Margalis)

Nupliko jau visi laukai;
Vanduo vagas ant kalno graužia;
Upeliai, upės, ežerai 
Žiemos nukaltą tiltą laužia.
Linksmai šaipydamos gamta 
Per sapną regi metų rytą;
Apdrungo oras ir nušvito — 
Saulutė juokiasi karšta....
Dievaitis galvą apsikaišęs 
Ir rankose laikydams retį, 
Visokias sėklas susimaišęs, 
Keliauja pilna sauja sėti.

PAVASARIO RYTAS
(Jovaras)

Sučiulbo, pragydo aukštai vyturiai;
Artojai jau taisos į lauką;
Siūbuoja, linguoja balti debesiai, 
Lyg valtys kad Nemune plauko.

Saulutė močiutė pakilo aukštai 
Nuo pievų rasų sidabrinių, 
Išsvaidė, išsklaidė ji šviesą, antai, 
Lig pat pakraščių vakarinių.

Raliuoja, dūduoja rageliais — du-du, 
Tai piemenys bandą jau gena;
Žirgai ir jauteliai, pulkeliai žąsų 
Tik žvengia, mauroja, gagena.

Sujudo, sukruto kas gyvas smagiai;
Artojai į darbą išjoja;
Skrajoja paukšteliai linksmai, 
Lakioja, sparneliais plasnoja;

Ir sėja, akėja berneliai javus,
Žemelę purendami juodą —
Jų darbas ir trusas be vaisiaus nebus: 
Tos vilties jiems prakaitas^ duoda.

(taip

Kiti aukštieji krikščionių kariautojų 
vadai dabar jau buvo sustoję ant kojų ir 
laikydami rankas padėję ant savo kardų 
rankenų, pergyveno savyje kokį tai didį 
pergalės pasitenkinimą.

Alpini iš visų pusių matėsi tik blizgan
čios akys, į jį atkreiptos.

Dabar magistras prabilo tvirtai:
— Jei papildysi mums išdavystę, at

mink, žiauriomis kančiomis bus nužudyti 
tavo draugai: mes juos į šmotus sukapo- 
sim, o Kauną vis'tiek paimsim! Aš noriu 
pilį paimti be praliejimo kraujo savo ir jū
sų žmonių. Juk ir tu to nori, kaip geras 
krikščionis. Pilies žmonės, ramiu budu 
užkariauti ir likę gyvi, sutiks apsikrikš
tyti, taip kaip buvo su tavim.

Jaunas Lietuvis patekęs tarp gaujos 
pačių aršiausių Europos žmogžudų, kurie 
po tikėjimo priedanga atėjo užimti didžią 

į Lietuvių tvirtovę ir Lietuvius pavergti, 
žudyti ir apiplėšti, išsitiesęs, .krutinę iš
statęs mąstė, nieko aplink save daugiau 
nematydamas.

Krikščionių vadams atrodė kad tas 
vaikinas atgauna pilną savo tikėjimišką 
įkvėpimą, kurio reikėjo patvirtinimui ma-

— Klaupkis! Prisiek Mergelei Marijai 
jog išpildysi visa tai kaip įsakau! — pa
liepė Alpini magistras.

— Esu tavo nužemintas tarnas.... — 
pratarė Alpis klaupdamasis....

į’

kai nuslūgęs, taigi be jokio vargo jie pe 
sikeldino per Nerį į Kauno pusę. Vai 
sargai gavę iš Alpio reikalingus įleidimi 
ženklus, nuleido pilies tiltą ir vyrų b 
ris — užpuolikų kurie nešė jos žmonė 
pražūtį, niekeno nesukliudyti sujojo į pi 
lį; Vartai užsidarė, tiltas pakilo — ir vi 
kas, nieko pikto nejaučiant, nurimo.

Jei kas iš pilies žmonių butų nujau 
tai kas į jų pilį įsiveržė, butų puolę iri 
žudę. Bet kas dėsis dabar? Pilis mie 
nes jau buvo pats vidurnaktis..

Ką darys Alpis? Ar jis įvykdys 
gistro įsakymą? Kaip jis galėtų pei 
gėti kunigaikštį Vaidotą apie priešų 
vykimą, jei ir norėtų?

Palaukit, atsimenat kad von KniprJ 
dė ką tai griežtai įsakė vienam paskiaJ 
šia išeinančiam savo kariui? Kryžiuočiai 
visu laiku, ir kelyje ir į pilį įjojus, laika 
Alpį gerai, atsargiai apsupę, jam nėrapffl 
gos nei kur pasisukti, nei pasprukti net 
pilyje, tarp savųjų esant.

Rytų danguje betekąs delčios mėnulį 
šiek-tiek švietė jiems pilies kieme kelią M 
tas gelbėjo Vokiečiams dar stropiau aplink 
Alpį spiestis, kai jis vedė juos į arklydes 
pastatyti arklius.

Arklydžių prijojus, visi vyrai nulipi 
nuo savo arklių, tuoj vedė arklius į vidiį 
bet tas Vokietis kuriam magistras slapti 
įsakymą davė, laikėsi visų paskiausia, ir 
vis arti Alpio, kuris pasveikinęs arklydžiij 
sargą senuką, išėjusį juos pasitikti, pat* 
rė jam eiti vėl gulti į šiaudus, žadėdama! 
pats uždaryti arklydžių duris.

Visi kiti Alpio palydovai, laimingai j 
pilį įsigavę, žinodami kokiam tikslui d: 
atvyko, pasistengė arklydėse susislėpti i 
laukti ryto meto, iki jų vadas įsakys ji 
imtis Marl5o; jie~isnyko iš akių kad 
nors pasisukęs neužkalbintų jų Lietuvis 
ii' nepatirtų klastos.

Keletos arklydžių duris Alpis grei 
mis uždarė ir kiemas liko tuščias, tik 
pis teliko ir prie jo arti besisukipėjąs t 
vienas Vokietis, kuris turėjo savo vii'š 
ninko slaptą įsakymą. Jis ir Alpis kalt 
pastūmė savo arklius į vidų, kartu ėjo pri 
uždarymo plačių savo arklydės dvipusi 
durų. Šiam kryžiuočiui buvo įsakyta ati

i

Vieną priesaiką sulaužęs, manė sau 
Alpis, — pabėgęs iš ordino globas, nors 
buvo prisaikdintas būti ištikimu iki mir
ties, dabar paklupdytas sudėti kitą prie
saiką, sulaužyti savo prižadą Kęstučiui ir 
Lietuviams tarnauti, — galės laužyti ir 
kitas priesaikas: gal taip jam dievų lem
ta....

— Vyrai! — įtikinančiai prabilo Ąl- 
pis į arti išeigos stovinčius Lietuvių rubais 
apmautus Vokiečius, — šiąnakt mes nak
vosim Kaune, o rytoj pilis bus musų! Tik 
turėsit būti pakantus iki ateis laikas ati- duoti Alpini “krikščionišką atlyginimą 
daryti pilies vartus!

— Jus klausysit visų jo įsakymų! — 
griežtai pratarė magistras į savo karius.

— Kur musų arkliai? Ar pilnas skai
čius vyrų yra? Mes turim į pilį parjoti 
pilname skaičiuje ir geroje tvarkoje, svei
kais arkliais, kad vartų sargai nenužvelg
tų ko, — pastebėjo Alpis.

— Arkliai jau gatavi! — inėjęs į vi
dų tas kurį pirmiau von Kniprodė su įsa
kymu išsiuntė, pranešė vyrams.

— Telaimina Aukščiausis jūsų žygį!— 
pasakė magistras, pakeldamas ranką.

— Amen! — atsiliepė storais balsais 
visi Vokiečiai ir su jais Alpis.

Vyrams išeinant, vienam paskutiniam 
Alpio palydovui von Kniprodė vėl ką tai 
patylomis įsakė, ir tas galvos linktelėjimu 
parodęs sutikimą išpildyti jo įsakymą, iš
ėjo paskui kitus.

’Išjojo.
Išjojo Alpis į Kauno pilį — bet jau su 

pora desėtkų pasalingų priešų, kurie Lie
tuvių rubais pasidengę turės atlikti baisų 
Lietuviams darbą, o Alpis turi jiems pra
vesti kelią.

Ar jis kėsinsis nuo jų pabėgti? 
kaip, kad jo palydovai, vyriausiojo 
įsakymu, jį labai atsargiai apstoję 
patamse nuogais ginklais nešini....

Alpis turėjo galvoje ką tai -savo: jei
gu paspruks iš šių priešų jis neturės pro
gos persergėti Kauno pilies valdytoją ku
nigaikštį Vaidotą kas jo pilį laukia. Jei
gu kėsinantis bėgti butų nužudytas, iš to 
naudos niekam nebus.

Ką Alpis galvoja? ,
Jisai, juokaudamas su savdi palydo

vais smagiai joja, veda juos 'tiesiog į Kau
no pilį; tulus juos jis pažinojo Marienbur
ge, taigi vedė su jais draugiškas paskalbas, 
įgavimui <įų didesnio pasitikėjimo. \

Po savaitės laiko gryžtant iš G\ižu- 

 

vos, vanduo Neryje ir Nemune buvo gėyo-

Bet 
vado 
lydi,

i ko jis ir tykojo.... Jo pareiga buvo, Al 
pi pro paskutines uždaromas duris įstum 
ti į vidų, kur ji sučiups jo palydovai, i 
užbaigti jo laimingą parvedimą priešų i 
Kauno pilį. Tada jau, vieni likę, nakti 
metu Vokiečiai atliks pilies vartų atidary 
mą įleidimui į vidų kryžiuočių amaro, si 
keliais vartų sargais nakties tyloje ramiai 
apsidirbus.

Tas stiprus Vokietis rengėsi įvykdyti 
jam duotą įsakymą, o Alpis savyje taipgi 
ką tai rimto slepia.

Alpini viskas butų pavykę laimingai 
jei ne tas vienas pasiliekantis Vokietis; 
kuris kartu su juo ėmėsi uždaryti arkly- 
dės durų antrą pusę. Alpis paėmęs dar 
vieną durų pusę ir sau galvoja, o tas klas
tingas Vokietis stumia kitą pusę durų, su 
savotiškomis mintimis.

Alpis buvo sumanęs įvilioti Vokiečiu 
į svečių arklydės, kuriose jis prieš savai 
te laiko su savo draugais buvo pasistatęs 
arklius ir jų padėtį gerai žinojo, juos ne
tikėtai uždarius, prišaukti pilies sargybą 
ir su jais tinkamai apsidirbti.

Bet tas Vokietis palengva stumdamas 
savo pusę durų, lyg tyčiomis delsia, kad; 
Alpis pirmiau pristumtų duris į vietą, kad 
jis galėtų patekti Alpini iš užpakalio, to
kiu tik budu tikėdamas įstumti Alpį vij 
dun....

Viskas tas kas čia pasakojama dėjosi 
kelių akimirkų laikotarpyje — tik tokia
me laikotarpyje kiek trunka dviem vyram 
uždaryti dideles arklydės duris, 
tiem vyrams, vienam prieš kitą 
vykdant, prie jos atsargiai einant, 
išrodė ilgas ir daipg lemiantis.

Katras laimės?
(Bus daugiau)

—

' SPEČ1ALIS PIRKIMAS
1620 V

MUZIKOS IR REIK/
Parduodam Akordionus ir Rai 

ELEKTRIŠKI NAAL-
Lietuviams patogi L

HOEDL MU
7412 St. Ciair Avenue (

DELLA C.
(JAKUBAUSKIENĖ—Uisni

REIKALE VEŽIMAI L]

Kambariai pašarvoįimui leid

LITHUANIAN F1
6621 Edna Avenue

CLEVELAND PO
WHOLESALE

Pristatom Vestuvėms, Pck
PAUKŠTIENA IR KIAUŠINI

B3 Superior Avenue

Bet ši 
klastą

• NELAIMINGI atsitikimai su žmonėmis 
1940 metais padarė jiems tiesioginių nuostolių 
už pusketvirto bilijono dolariu.
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ergaičiu Cotton Play Siutai
Prisaksto-

ereito nr.)
gerai pa-

7 iki 14, HIPPODROME

MERGAIČIŲ COTTON CARDIGANSų matėsi tik blizgan
Vasariškom spalvom

alky Tom Sawyer Slack Siutai yra
DEGTINĖ bus

ANTRAM AUKŠTEVAIKŲ DRABUŽIAI DRY CLEANING
White Clover

Fertilizers

VAIKŲ REIKMENES ANTRAM AUKŠTE

123 Superior Avenue
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Išdirbėjai geros Rūšies

ELEPHONE COTHE OHIO BELL1012Res

GARBAGE CANS 
10 Gallon Galvanized

ksčionių kariautojų 
sustoję ant kojų ir 
ėję ant savo kardų 
avyje kokį tai didį

14.00
9.75
8.95

18.50 
79.00 
89.00

2.95
7.95
3.95 

09.00

$9.75
6.75
5.95

14.50 
59.00 
59.00

1.95
4.95
2.95 

79.00
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GAREN LIME
To Sweeten the Soil

sulaužęs, manė sau 
ordino globę?, nors 

iti ištikimu iki mir
tas sudėti kitą prie- 
prižadą Kęstučiui ir 
— galės laužyti ir 
taip jam dievų lem-

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

anančiai prabilo Ąl- 
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— šiąnakt mes nak- 
pilis bus musų! Tik 
iki ateis laikas ati-
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Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčiu

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

ALUS
UŽKANDŽIAI

WHOLESALE and RETAIL

@ Ohio 
telefono 
įrenginiai 
gimus ii 
atsilikimam 
girnas ir 
Debar 
gi priedai 
tarnavimo.

ANTRAM AUKŠTE

7110 SUPERIOR AVENUE

visų jo Įsakymų! — 
stras Į savo karius, 
iai? Ar pilnas skai- 
turim i pili parjoti 
eroje tvarkoje, svei
kų sargai nenužvėlg-

! turės atlikti baisu 
Ipis turi jiems pra-

o jų pabėgti? Bet 
i. vyriausiojo vado 
irgiai apstoję lydi, 
ais nešini....

Telefonas: ENdicott 0878

tuomi parodyda- 
nekulturin- 
pavydą ir 

kas tik ką 
Prezidento

APMUŠTU BALDŲ
Atliekam rakandu taisymą

Klauskit musų kainų pirm eisiant kitur

RAKANDŲ JŪSŲ NAMAMS 

darbas garantuotas.

STEP LADDER
4 foot

prabilo tvirtai: 
mums išdavystę, at- 
ėiomis bus nužudyti 
os į šmotus sukapo- 
paimsim! Aš noriu 
no kraujo savo ir ju- 
i to nori, kaip geras 
monės, ramiu budu 
vi, sutiks apsikrikš- 
u tavim.
patekęs tarp gaujos 
pos žmogžudų, kurie 
a atėjo užimti didžią 

Lietuvius pavergti, 
išsitiesęs, .krutinę iš- 
aplink save daugiau

?sų jis neturės pro- 
pilies valdytoją kū
jo p2į laukia. Jei- 
ūi nužudytas, iš to

Viskas t as kas čia f* 
kelių akimirkų laikot^ 
me laikotarpyje kiek tnižf 
uždaryti dideles arklydė 
tiem vyrams, vienam 
vykdant, prie jos atsarga

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa-

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direkto
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI, i

gistro įsakymą? Kaip jį J 
gėti kunigaikštį Vaidotą J 
vykimą, jei ir norėtų?

Palaukit, atsimenat bi| 
dė ką tai griežtai įsakė nJ 
šia išeinančiam savo karitak 
visu laiku, ir kelyje ir į $ 
Alpį gerai, atsargiai apsupu 
gos nei kur pasisukti, nė į 
pilyje, tarp savųjų esant

Rylų danguje betekąs® 
šiek-tiek švietė jiems pfeįj 
tas gelbėjo Vokiečiams W 
Alpi spiestis, kai jis vedė a 
pastatyti arklius.

Arklydžių prijojus, m 
nuo savo arklių, tuoj vedė a 
bet tas Vokietis kuliam ® 
įsakymą davė, laikėsi vid 
vis arti Alpio, kuris pasveq 
sargą senuką, išėjusi jus j 
rė jam eiti vėl gulti Į šij 
pats uždaryti arklydžių a

Visi kiti Alpio palyto 
pilį įsigavę, žinodami koaj 
atvyko, pasistengė arkly®

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

įuti del aktyvaus nešiojimo. Meros

The Dell 
kurie pag 
turi patyrusias

ir su jais tinKamai aps> 
Bet tas Vokietis pate? 

savo pusę durų, lyg ty&

EČIALIS PIRKIMAS IR IŠPARDAVIMAS
1620 VAIKU

asiūkėjiniū. \ 
gryžuri iš ( 
Nemune buvo

plins, sporto spausdinias, herringbone audiniai 
Jibby Fabrics, Flat ir Ribbed mėgstu marški- 
įi su trumpom, rankovėm. Prisipirkit dabar 
i vakacijų rekalavymų — kol kainos stebėti
ni. žemos.

• SUIMTAS ugniagesis, ' Da
vid Gammon, kuris per 14 me
tų tarnauja miesto ugniagesių 
departmente. Susekta kad jis 
kelios dienos atgal per trejetą 
valandų užsuko 16 ugniagesių 
aliarmu, kurie buvo nereikalin
gi. Kodėl am tas noras užėjo 
daroma tyrinėjimas*.

kai nuslūgęs, taigi be jokio J 
sikeldino per Nerį j Kauno J 
sargai gavę iš Alpio reikaį 
ženklus, nuleido pilies tilų J 
ris — užpuolikų kurie nešė j 
pražūtį, niekeno nesukliudyti 
IĮ: Vartai užsidarė, tiltas J 
kas, nieko pikto nejaučiant,!

Jei kas iš pilies žmonai 
tai kas į jų pilį įsiveržė, W 
žudę. Bet kas dėsis dabar! 
nes jau buvo pats vidurnaH

tavi! — inėjęs į n- 
on Kniprodė su įsa- 
ė vyrams.
ičiausis jūsų žygį!— 
keldamas ranką.
liepė storais balsais 
is Alpis.
vienam paskatiniam 
kniprodė vėl ką tai 
galvos linktelėjimu 

dyti jo Įsakymą, iš-

IR ČIA TAS PASI
TAIKO ,

Lietuviai gerai žino kaip tū
li galėdavo išsipirkti iš pateki
mo į Rusijos kariuomenę.

Štai Chicagoje suimta du ka
riuomenėn ėmimo tai’ybos na
riai, abu Lenkai, kurie norėjo 
pasipinigauti imdami iš tarny
bon šaukiamų vyrų išsipirkimus. 
Vienas pašauktas vaikinas, iš 
kurio jie paėmė pinigus, ap
skundė juos valdžiai ir jie ta
po suimti. ,

Former Gov. Philip LaFollette of 
Wisconsin, as he delivered a fiery 
anti-war speech in Hinsdale, Ill. He 
urged that America remain at peace.

Buvęs gubš Lafayette iš 
Wisconsin labai priešingas ki- 
šimuisi į karą gelbstint Angli-

Pristatom Vestuvėms, Pckiliams, Clambakes • ir tt. 
PAUKŠTIENA IR KIAUŠINIAI VISOKIAM REIB

Ė STARK UPHOLSTERING CO
= 8830 Superior Avenue.
| RA. 5784 (21)
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URBŠAITIS ir
DUNBAR

RESTAURANT
Helen Urbšaitis Helen Dunbar 

Savininkės

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. čiutelg
savininkai.

.iiiiiiiiiiiiiimiiiiiimimiiiiiiiininiiiiiiimiiimmimiiiiiiiiiimiiiiiimiiiHiiiniinp 

j Nikodemas A. Wilkelis 1 
į Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
Į IR BALSAMUOTOJAS į
: 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 :

LAWN SEED
All Grades 

Timothy "g £c lb

jalvos, driužems, gelių spauždinais. 

iu styliu, išvidaus ir. iš lauko. Visi

©PETROLEJUS ir natura- 
lis gasas naudojami išdirbimui 
daugelio produktų, kaip tai da
žų, dirbtino šilko, dirbtino gu
rno, sprokstamų medegų if ra
šalo.

BĖDA JUMS, RAŠTO 
MOKYTIEMS

luląriški cotton cardigans kuriuos jus taip mėgstat 
1 jie čia, šviesioms vasaros spalvoms, maize, mielynų, 
lių, baltų. Meros 8 iki 16.
I MERGAIČIŲ SEKCIJOJ

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokarnaj

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 17^3

“THE GREAT AMERICAN 
BROADCAST”

Štai naujas paveikslas kuris vai
zduoja tas dienas kuomet žmones 
buvo sužavėti išgirdę oro bangomis 
atėjusią dainos melodiją per jų au
sinius klausytojus apie du desėtkai 
metų atgal. Šiame paveiksle vaidi
na Alice Faye, John Payne, Jack 
Oakie ir Cesar Romero, Hippodro
me Theatre, pradedant šeštadieniu, 
Gegužės 17 d.

šis veikalas yra muzikalis ir tu
ri daug Įdomumo, jame ineina eilė 
populiarių dainų.

The Wilkelis Furniture Co 
Rakandų Krautuve

Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia 
6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Sa.-ininkas Vedėjas
'"''iiiiuiiiiiiitiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniJiiinimiiniitHiimiiiiiiiJiiEiiiiiiiiiiiiiiiiisi

Amžinoji 
šventam rašte, stebetiname žo
dyje kalbama apie Dievo mei
lę, gailestingumą, maloningu
mą ir gerumą. Malonė kaip 
apie didžiojo atpirkimo, ką bi
blija sako. Pastudijuok šven
tojo Rašto ištraukas. Vieš
pats sergsti visus jį mylinčius. 
Išnaikins visus nusidėjėlius — 
rasi biblijoje psal. 145: 20. — 
Vienas yra įstatymdavis ir tei
sėjas kurs gali sunaikinti ir iš
gelbėti — rasi biblijoje Jokū
bo 4:12. Tiems kurie myli ra
mybę, tokiems gi Dievas yra 
davęs pažadėjimą kad turi at
eiti laikas kada nuodėmė ir 
verkimas ir skaudėjimas ir mi
rimas turės paliauti, kuomet 
Dievas sunaikins nuo žemės 
tuos kurie pagadino ją. Rasi 
biblijoje Apr. 11:18. Visi me
lo mylėtojai ir darytojai ir ku
rie kalba prieš tiesą neberas 
vietos del to kad Dievas 
pažadėjęs turėti nesuteptą 
šaulį. Dievo karalystėje" 
meilė, ramybė ir teisybė, o 
tikintiems bei žudeikoms 
žyniams bei balvongarbiams ir 
visiems melagiams kurie tiesą 
pakeitė į melagystę, užsitiki 
šėtono žiauria ir priespaudinga 
organizacija, tiems yra sunai
kinimas, amžina mirtis, Amen. 
Ir Kristus Karalius suteikda
mas paklusniems žmonėms ra
mybę ir gerovę, laisvę ir svei
katą, amžinąjį .gyvenimą. Die
vo karalystė yra pasaulis vil
tis, kitos vilties nėra. Skelbia 
S. B. S. D., 3647 W. 47 Street, 
Cleveland, O. (Skelbimas)

HARDWARE - PAINTS
PLUMBING SUPPLIES

ik vėsus, patogus, gerai apsirde 
yriškų, judiejimu per savo 
E cotton gabardine slack siutai 
Ivisais tikrumais kurių reikalauji 
r sporto drabužių.
k. Gražiai skalbėsi
| visuometinios meros.
Saro spalvos. Meros 6
TI SLACK SIUTAI . .

©APSKRITIES valdyba šio 
taksų mokėjimo laikotarpiu su
rinko $20,261,034 taksų iš ne
judamo turto savininkų, šitie 
taksai skaitosi už 1940 metų 
pirmą pusmetį.

42 INCH
KITCHEN SINK

Apron Style
Comp, with Trimming:

$23.00

Svetimi Pasigėrėjo...
Cl. L. žiniose vienas rašo:
“Kada čionai praėjusią sa

vaitę lankėsi Lietuvos Prezi
dentas Antanas Smetona tai 
visi Clevelando dienraščiai ap
rašė apie p. prezidento malo
nią ypatybę, jo rimtumą ir ki
tokius A. Smetonos gražius ir 
malonius atsinešimus”.

Taip, Amerikiečiai, ir Žydai 
ir Lenkai gražiai rašė apie Lie
tuvos Prezidento lankymąsi 
Clevelande. Tiktai musų išga
mos, to paties laikraštėlio su- 
bankrutijęs redaktorius advo- 

‘katėlis Elzė viską vertė aukš
tyn kojom 
mas savo žemumą, 
gumą, savo pagiežą 
neapikantą visiems 
turėjo su Lietuvos 
atsilankymu.

Išgamas lengvai 
jų darbų....

LAMB’S WOOL
WALL BRUSH

Sanitary and Dustless

$L15

1941 METŲ AUTO
MOBILIŲ BIZNIS

Apskaičiuojama kad šymet 
automobilių bus pagaminta iki 
5,200,000, arba viršys 1937 m. 
skaitlinę kuomet buvo padary
ta 5,016,437 automobiliai.

Galima priminti kad 1929 
buvo iki šiol žinomas didžiau
sias automobilių išdirbimo me- 
£s — tą metą iš dirbtuvių iš
ėjo 5,621,045 automobiliai.

Po to sekė depresija ir au
tomobilių pirkimas ir išdirbi- 
mas žymiai sumažėjo.

s so savo, palydo- 
juos tiesiog į Kas- 
aimojo Makienbtir- 
raugiškas paskalbas.

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

Atdara kas vakaras. Lengvi Išsimokėjimai. ir prisiruošimus ir atsakančią, pla
čią šalį apimančią distribucijos or
ganizaciją.

Abu tie dalykai šioje Systemoje 
prižiūrimi ir aprūpinami Western 
Electric įstaiga, kurie išdirba jūsų 
Bell telefonus ir visus prie to rei
kalingus aparatus. Tas buvo ge
ra tvarka ir nusistatymas per 
gentkartę. Niekad iki šiol jo 
(tingumas nebuvo taip aiškus 
jis pasirodė dabar kuomet šalis at 
sirado prislėgime.

Įeersuteker, broadcloth, waffle pique, vienos

ir visa šalis turi geriousį 
įrengimą pasaulyje ir tie 

turi priedinius pasiren- 
iritaikymus netikėtiems 
. Dabar gi atėjo au- 
netikėtini reikalavimai, 

taigi sunaudojama reikalin- 
gavimui reikalingo pa-

KLAUSYKIT "The Telephone Hour” Kas Pirmadienio 
vakarą nuo 8 vai. WTAM • WLW • WSPD

System turi du dalyku 
■Ibsti šiose dienose. Ji 

šdirbimo galimybes

PAVASARINIS NAMAMS REIKMENŲ 
IŠPARDAVIMAS

del visiokiu 
vakacijos laika, 

gerai pasiūti, 
iš Tom Saw- 

Visi turi zipperių užsegi- 
ir yra sanforized shrunk 

Visos naujos šviesos 
iki 22.
............ $3.95 ir $7.95

809 Society for Savings Bldg.
Telefonas: Ofiso MAin 1773 Namų KEnmore 474O-W

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

Perku ir parduodu bankines knygeles, sutaisau paskolas pEat0 
jnortgečio. Patarnavimas ir išpildymas garantuojama. Krne, 
kitės į mane telefonu arba asmeniškai.

ITB1B ■■tb ■■■■■!■■■ ■■■ ■ ■ iriuimr m ■■■■ i ■■■■■■■ ii ■■■■ i

BALKAN - RADIO & ELECTRIC
NAMŲ IR AUTO RADIO PATARNAVIMAS 

ELEKTROS VIELŲ SUVEDIMAS 
Elektriški Namu padargai

1191 E. 55 Street Hend. 9370.
Prie Superior. (2

imtis darbo’; jfe išnyko M 
nors pasisukęs neuzkaflfflty 
ir nepatirtų klastos;

Keletas arklydžių te 
mis uždarė ir kiemas Ekn 
pis teliko ir prie jo arti Is 
vienas Vokietis, kuris 
ninko slaptą įsakymą, Iki 
pastumę savo arklius Į w 
uždarymo plačių savo arq 
durų. Šiam kiyžiuočiui fc 
duoti Alpini “krikščioniai 
ko jis ir tykojo.... Jo pu 
pi pro paskutines uždam | CLEVELAND POULTRY CO. 
ti į vidų, kur jį sučiups ji F 
užbaigti jo laimingą pafa | 
Kauno pilį, Tada jau, ds Į 
metu Vokiečiai atliks pife | 

‘ mą įleidimui Į vidų 
keliais vartų sargais natef 
apsidirbus. V

Tas stiprus Vokietis < 
jam duotą Įsakymą, o AljėB 
ką tai rimto slepia.

Alpini viskas butų pfį 
jei ne tas vienas pa.w 
kuris kartu su juo ėmėsi si 
dės dtuiĮ antrą pusę. M 
vieną durų pusę ir sau R? 
ringas Vokietis stumia titĮl 
savotiškomis mintimis.

Alpis buvo sumanęs ĮĄ 
Į svečių arklydes, kurte) 
te laiko su savo draugais Į1 
arklius ir jų padėti geni I

IUZIKOS IR REIKMENŲ KRAUTUVĖ
Parduodam Akordionus ir Radios žemiausiomis Kaine

Innerspring Matrasai_____
Coil Springsai___________
Metalinės ar Med mes Lovos 
Šešių Sėdynių Gliders___
2 šmotų Livingroom Setai .
3 šmotų Bedroom setai__
Odora Cedar Robes_____
6 šviesų Junior Lempos__
Rankiniai Sweepers _____
A.B.C. Washer, specialiai .

LUI
Telefonas E?[

Hunting and Fishing License
Garden Tools Pipe and Fit tin

THE STONEMAN CO.

ELEKTRIŠKI NAMAMS REIKMENYS. 1 
Lietuviams patogi kaimyniška krautuvė.

HOEDL MUSIC STORE '
7412 St. Clair Avenue (29) Clevei

evangelija visame

r • J
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General Motors Corp, su
tiki priimti valdžios taiky
toji} pasiūlymą ir išvengė 
18),0()0 savo darbininkų 
sveiko, kuris giąsė per 10 
avaičių. Unija sutiko pri
imti 10c j valandą mokes
tis pakėlimą ir atsisakė 

reikalavimo įvesti uni- 
jisty darbą išimtinai (ūž
ti^ darbą).

Išviso 250,000 darbinin
kų gauna algų pakėlimą

Lithuanian Savings 
and Loan Ass’n

L E I M O N S
DRY CLEANING

Naudoti Plumbing i
HEATING REIKMENYS

prašoma 
Korn.

metų, 
metų, 
kūje
li amų 
negy-

s'oams

PUOŠTI

Faisal II, king of Iraq, who cele
brated his sixth birthday while the 
artillery of his army was shelling 
British troops who had taken refuge 
in the R.A.F. base at Habbaniyah, 
Iraq. Pro-Nazi Rashid Beg Gailani 
is in the saddle as premier of Iraq.

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE

winners
The local 

express its 
out-of-town 
possible ir.

Armijos statybos divizijos 
viršininkas daro pranešimą se
nato komisijai apie kariuome
nės patalpų statybą. Jis pra
nešė kad beveik per naktį jo 
divizija buvo pareikalauta iš
statyta patalpas tokiam skai
čiui žmonių kaip išviso jra gy
ventojų St. Louis mieste.

CLEVELAND, OHIO

Inkelių penkios di- 
J5anijos, kurios apima' 
^darbininkų, rengia- 

kovą gavimui 30 
Magiau mokesčių pa
to0- Ju reikalavimai

Birželio 10 d.

Lietuvai Gelbėti Taryba pa 
siryžus plėsti savo veikimą.

Taryba susideda iš tautiniu 
kų, katalikų ir socialistų at 
stovu.

1964 E. 55 ^t. HEnd. 5000

Per 110 
laiko šios įstaigos tobu- 
ir keitėsi biznio reika- 

ir pasiekė milžinišką lai- 
bankinio biznio, pinigų

reika- 
biznius.

ne
tt au-

Darbin inkai 
ir į pa- 

jiems 
Tas

“Come what may 
not rest while oth- 
remain oppressed.”

. tourney will be held in Chi
while the fifth National Bas-

1 tourney returns to Cleve

score 1297; second place 
Jankauskas of Akron, O.
third Kizis and Hosker

PLIENO darbai šiuo lai
ku, sulyg U. S. Steel Corp, 
pranešimo, eina jau pilnu 
100 nuoš. saiku. Reiškia, 
plieno išdirbinių pareikala
vimas didėja ir didėja.

Vyrų ir Moterų Rubus 
pertaisau

Sulyg naujausios mados

ged for the benefit of 
fund.

entertainment and 
promised, you are

su kožnu pirkiniu. DYKAI

Brig. Gen. Brehon Somervell, 
army construction division chief, 
before Truman senate committee. 
He said that almost over night his 
division was required to produce 
living facilities for a population half 
again as big as the city of St. Louis.

natinality 
the inlier- 

nationhood.

* lork. — Kietos an
okių operatoriai 

J Prie susitarimo su 
J-W. unija del algų ir 
^iai po vienos die- 
®raukimo darbo vėl 

dirbti.

MIRĖ ROŽE MAČUTIENE
Rože Mačutiene, 26 metų, 

Solon, Ohio, mire Gegužes 12 
d. Paliko vyra Leo ir dvi duk
teris, Teresa, Agota. Laidoja
ma ketverge Gegužes 15 d., 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
Šv. Jurgio Bažnyčioj. Laido
tuvių direktore Della Jakubs.

Kas platina Dirvą — 
platina apšvietą.

ii Francisco, Calif. —I 
' D. F. pradėjo raginti 
jojančius laivų sta
ro darbininkus baigti 
M Streikas sutrukdė 
W išdirbyscių darbus. 
Rja apie 12,000 dar-

hblished every Friday in Cleveland ' 

Ohio Lithuanian Publishing 
6CT Superior Ave. Cleveland,

Naujoje parapijoje bus sta
toma operetė “Vestuvės”, sek
madieni, Gegužės 18 d., nuo 6 
vai. vakare. Tai bus atvaizda
vimas tautiškų vestuvių, su 
daug gražių dainų. Po progra- 
mo bus šokiai, prasidės 8 vai. 
Jono Apanaičio orkestras gros 
šokiams.

Visas šio vakaro pelnas eis 
naujų vargonų fondui naujai 
parapijai. Komisija prašo vi
sus skaitlingai atsilankyti ir 
pasilinksminti. Programą pra
dėsim lygiai 6 vai. 
visu susirinkti laiku

varomas vajus su- 
industrijose pasie- 
Svarbu dabar kad 

r darbi- 
r iš dar- 
šis Sau-

Operetta and Dance
Come to Our Lady of Perpetual 

Help Church for a gay evening, 
Sunday, May IS. There will be a 
Lithuanian operetta “A Wedding”, 
at 6 o’clock. This will be followed 
by a dance at 8 o'clock, with music 
supplied by Johnny Apanaitis’ or
chestra. This entertainment is ar-
ran 
organ

Good

lietuviška Didelė Išdirbyste
Langams užtraukti Blindų (Shades)

Lorain, Ohio, buvo su
streikavę laivų darbininkai 
nnijistai. Kompanija pa
te laikiną sutartį su uni
ja, pakeldama mokestis.

Streikas apėmė apie po
ra tūkstančių darbininku, 
kurių dalis dirba ir Cleve- 

I landė. Loraine dirba apie 
i, kiti kituose miestuose. 

"Taipgi baigėsi streikas 
2,000 darbinirikų Diamond 
Alkali Co, Fairport Har-

Prosymas ir Valymas 
VISOKS RŪBŲ VALYMAS 

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatėm i namus 
/
1283 East 74th Street 
Ant. Leimonas, Savininkas

HEnderson 7822

defects 
because 

the last 
one sure 
I, regard-

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas: platinkit ją tarp savu.

Detroit, Mich. — Hudson 
Motor Car Co. dii’btuvėse 
CIO. unija susitarė strei
ko reikale. Streikas apėmė 
W darbininkų.

Darbininkai pradėjo bal- 
į avimus Ford River Rou- 
į f dirbtuvėse, kur 80,000 
i darbininkų pasirenka savo 
iKoiyfy CIO. prieš ADF. 
Į fordo dirbtuvėse darbi- 
į ikams pakelta mokestys.

Jhvenna, Ohio. — Vėl' 
^streikas apie 5,000 dar- 
■iffl prie statomo kariš- 
i’Mdėlio, kur bus tuo
kto šoviniai. Norima 
Wint darbą to, 80 mi

lto dolarių arsenalo sta- 
■• fctaiįiau kelintas strei- 
į wbą trukdo.

mirė Petronė- 
38 m. amž., 

[. Mirė Poly- 
Velionė bu- 
Pa. Palai- 

jamaldos at- 
Juozapo bažnyčioje 

vyras, Jonas; vaikai:

George S. Curio
6525 St. Clair Ave. (MIRE '

Jonas Slankauskas, 7809 My
ron Ave., Cleveland, O., Gegužes 
14, 1941. Paeijo šturlojiškes 
kaimo, Rudaminos parapijos. 
Atvyko į Amerika 1909 metais.

Liko žmona Magdalena, du 
sunai ir dvi dukterys, Jonas, 
Antanas, Jozafina, ir Magda
lena. Lietuvoje motina ir du 
broliai. Laidojimas šeštadieni 
Gegužes 17ta, Collinwood pa
rapijos, graborius N. A. Wil- 
kelis, 6522 Superior Ave.

Amerikos pirmutinė Taupy
mo ir Paskolos Draugija buvo 
įsteigta 1831 metais 
metų 
linosi 
Juose 
psnį 
taupymo ir poskolos (morgi- 
čių) del namų pirkimo arba 
statymo srityje.

Bet šių įstaigų pagrindinis 
principas nesikeitė, nes Tau
pymo ir Paskolos Draugijų 
principas buvo ir yra kad vi
sokio luomo žmonės galėtu 
taupyti ir įsigyti nuosavybę, 
prieš šitų įstaigų atsiradimo 
laikus darbininkui žmogus tas 
nebuvo galima atsiekti.

Einant tobulinimosi keliu, 
šios įstaigos pasiekė aukštą 
laipsnį, ne tik žmonėms pas
kolų reikaluose bet ir saugu
me taupomų pinigų — nes yra 
po Federal Insurance Corp, 
kiekviena knygutė iki $5,000, 
ir dabartinis uždarbis yra 3% 
ant taupomų sąskaitų.

Reikaluose Taupymo, Pirki
mo, ar Statymo Paskolos kreip
kitės į

• DAUGIAU GERIA 
valstijos degtinės monopolis 
praneša daręs labai didelį biz
ni šių metų pradžioje — per 
pirmus tris mėnesius parduota 
degtinės už $14,795.966. Val
džia gauna kelis milijonus tak
sų šalies ginklavimo reikalams 
iš šio pardavimo, nes degtinė 
tapo aptaksuota tam tikslui.

• WARNER and Swasey iš
dirby stėse apie 2,000 darbinin
kų iš visu 3,200 tos kompanijos 
darbininkų gauna pakėlimą 
mokesčių po 5c valandai. Pa
kėlimą gauna dirbantieji ša
lies gynimo reikalams darbus.

COLLINS REALTY CO. 
815 Hanna Bldg.

MAin 9146 CEdar 6108

JOHN G. PALTER
Lietuvis^ 

Namų Maliavotoja/ 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisymo 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir j’ieškot kitų 
amatininkų j'usų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilną apdraudą tos, rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd SL
Telefonas POtomac 6899

East 89th St. šiaurėj’ nuo 
Superior, pavienis namas

East 99 St., šiaurėj’ nuo 
Superior, pavienis

East 110 St., į pietus nuo 
Superior, dviej’ų šeimų, 
po 6 kambarius

Hull avė., arti E. 108 St. 
pavienis namas

Gegužės 10 d. 
lė Vaikšnorienė. 
nuo 913 Royal rd 
clinic ligoninėje, 
vo gimus DuBois 
dota DuBois, Pa., 
sibuvo šv

Liko
Jonas Jr., Albertas ir Raymond 
Motina Eva Noskonienė, Du
Bois; seserys: Mrs. Eva Nos- 
konus. Mrs. Al. Katalis, Du
Bois, Pa.; Mrs. Victor McAllo- 
nis, Pittsburgh; Pa., Mrs 
Thomas, Cleveland, Mrs.
Pongonis, Toledo, Ohio.

IŠVAŽIAVO I CHICAGĄ
Dirvos redaktorius Karpius 

trečiadienį išvažiavo į Chica- 
gą dalyvauti Lietuvai Gelbėti 
Tarybos suvažiavime, kuris su
šauktas Gegužės 15 ir 16 d., 
Morrison viešbutyje.

Iš Pittsburgho tam pačiam 
tikslui į Chicagą važiavo Pet
ras Pivaronas, taigi abu su 
Karpium išvažiavo automobi-

Address of Mayor Kelly of Chicago at the 
Chicago Reception for President Smetona

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 
SAVO LANGUS SU

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

STATE WINDOW SHADES
lEnd. 2149 • 1248 E. 79 St: • J. Pečiulis, Sav. i 
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ty to our God and our Country.
President Smetona must draw up

on and from us this courage and 
conviction that no matter what the 
cost, iu taxes, labor, or in sacrifice 
of luxuries, we arą, prepared to pay 
gladly and propmptly to save our 
way of life.

To President Smetona we offer 
the solemn pledge of our continuing 
resistance to the oppression that 
snatched liberty from Lithuania. To 
President Smetona we can say in 
full confidence that we will be 
dy for any onslaught against 
economic or social freedom.

And it will go on until we have 
stopped and turned back the ag
gression and senseless slaughter that 
has left so many millions in other 
lands in the dark and on their 
knees. Be what may, Lithuania 
will stay.

Come what may, America will not 
rest, while other naations remain 
oppressed.

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

tractors

tionhood 
born in

Here’s
called the Roosevelt of his country. 
His passion for human justice is 
the same, his devotion to his fellow
men is no less, his faith in the 
family of humanity burns with the 
same undying flame.

we have the ancient 
his peoples’ daring and 
what may — Lithuanio

fun for 
cordially 

to bring your friends and 
the fun.

SVEČIAVIMAISI
Pas O. Bartkiene lankėsi jos 

teta p. Galinienė su savo duk
teria iš Scranton, Pa. Gali
nienė važiavo atlankyti savo 
sunu, kuris gyvena Detroite.

Iš Akrono lankėsi p. Jonuš- 
kai. jie visi apsilankė Lietuvių 
Kultūriniame Darželyje.

Pr. Kundrotas su žmona, ku
rie lankėsi DuBois. Pa., pas sa
vo dukterį ir žentą, kelionę at
liko laimingai savo automobi
liu ; gryžo namon sveiki. Ten 
rado saviškius sveikus ir jų 
laukiančius. Sulaukę tėvų gra
žiai priėmė ir vaišino. Rep.

Gerai įrengta su visokiomis pre
kėmis 
turim 
varinių

savi 
'tiesi 

ojo ]\ 
iškas

possible thru the 
Congratu 
have 
long, 
first

Lietuvos Prezidentui A. Sme
tonai priimti Komitetas nutarė 
išreikšti padėką visiems kurie 
kuomi nors prisidėjo prie šio 
istorinio įvykio pravedimo, da
lyvavo bankete, darbavosi su 
komitetu ir suteikė 
pasitarnavimą.

Specialiai nutarta 
Clevelando policijai, 
Inspektoriui Lietuviui John E. 
Savage už jo rūpestingą pasi
tarnavimą visame, miesto ma- 
yorui Blythin už parodytą 
svetingumą Prezidentui 
lankius miesto rotušėje, 
lando dienraščiams už 
aprašymą Prezidento 
Lietuvių Kultūriniam Darželiui 
už vainikus, ir N. A. Wilkeliui 
už suteikimą puikaus automo
bilio Pono Prezidento, ponios 
Smetonienės, p. Tubelienės ir 
komiteto vežiojimui laike Pre
zidento A. Smetonos viešėjimo 
musų kolonijoje.

Komiteto Valdyba.

^žtant
rnune

he lives
the na-

'didėli miegSM 
didelis vieškambaris, saulės kamba-j 
ris, miegami parčiai, pusryčių kam-1 
baris, pasilinksminimo kambaris 3- 
me aukšte; didelis skiepas, automs-■ 
tiška šiluma. Galima pirkti lengvo-i 
mis išlygomis. Bus nuskaityta ni 
ponieriavimą ir pertaisymą. Maty- 
kit savininką ten pat (21)

332 Dalwood, tel. IV. 2232 į

THE KRAMER & REICH CO. 
i 

Atdara Vakarais

• NUŽUDĖ MOTINĄ, 
las Charles Svoboda, 36 
nužudė savo motiną, 62 
sudaužydamas jos galvą 
liu. Po to nuėjo į savo 
skiepą ir pasikorė. Juos 

rado iš darbo parėjęs

Proudly and humbly does Chicago 
welcome the President of Lithuania 
— the Lithuania that America still 
recognizes — and wants restored 
to her own freedom.

With open hearts ond hands we 
greet President Smetona, a courage
ous exile, and practical patriot, still 
fighting for his homeland and its 
people.

He has only one hope — 
one destiny, that 
of Lithuania may 

our time.
a man who con readily be

Clevelande pradėta milžiniškas 
vajus Gegužės 15 d. iki galui mė
nesio surinkimui 50,000 paskirų na
rių į Greater Cleveland Safery 
Council.

Visuomenės saugumas užėmė žy
mią reikšmę šymet, labiau negu ki
tados kata. Šalies gynimo 
lai įtempė visą judėjimą ir 
Daug daugiau darbininkų dirba 
gu kada dirbo ir dar daugiau 
jų šaukiama į darbą 
važiuoja į darbą ir iš darbo 
silinksminimus kurie dabar 
prieinami, pirmiau neišgalėjo 
viskas padidino trafiką, taigi 
didino nelaimes.

Per eilę metų 
mažytis nelaimes 
kė savo vaisius, 
butų pravesta saugumas 
ninkams vykstant į darbą 
bo, už jo dirbtuvės durų, 
gos Vajus tam tikslui ir pradeda 
mas.

senų daiktų parduotuvė, 
rašomų mašinėlių, indų, 

dalykų, dviračių, etc.

s Gegužės 20 d 
prašomi 

ton -Meton, 
SrlAantį 

rušklos bus 
silargikykis.

Pi rmą d. Birželio Machutos 
farm toje rengiama smagus pik
nikai. Visi ruoškitės dalyvau
ti. P. P. Muliolis, Pirm.

DYSCAI GREEN STAMPS
LZ I lv#^l gįa gaiit iškeisti savo Stamp Books.FARMERS POULTRY MARKET

Poultry for all occasions: 
CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, 
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius.r
Cor. I Superior and E. 43 St.

their neighbors, they thrilled 
thanked God when the soil at 
gave them sustenance, and 
towns grew into big cities.

Those years of harship may have 
bronzed their faces and toughened 
their hands, but never chilled their 
hearts. No matter what 
they met they battled on, 
they knew that this was 
citadel of freedom, the < 
sanctuary for all mankind 
less of man's roce, creed 
Why did they fight? Why did they 
buck any barrier and win through 
to a nation that led the world in 
culture, science, and devotion to the 
family unit? t

More than any money comfort, 
more to be treasured than any title 
or royalty, wos the knowledge of 
beloging as a free soul to a free 
land. In this hour I can give you 
no finer act of faith than the heart
warming words of humanity’s hope, 
Franklin D. Roosevelt.

I quote the President: “The world 
has no use for ony nation which, 
because of size or because of mil
itary might, asserts the right to 
goose step to world power over the 
bodies of other nations 
races.

“We believe that any 
no matter how small, has 
ent right to its own

“We believe that the men and the 
women of such nations, no motter 
what their size, through the pro
cess of peace can serve themselves 
and serve the world by protecting 
the common man's security. Thru 
that kind of peaceful service every 
nation can increase its happiness, 
Banish the terrors of war and aban
don man’s inhumanity to man.”

In these words of Roosevelt you 
have what America represents.

But for this President of Lithuan
ia would not be here if he did not 
know that our passion for justice 
and freedom is born of our faith 
in our fellowman. To fight and to 
die in the cause, sustaining our lib
erties is the first service and loval-

FINCK’S Darbo Baltos
Overalls Paitoriams 1 JQ 

Aukštu užpakliu_______
FINCK’S Balti Drill Carpen. 
ters Overalls tvirtos 2 45 
Sanforizuotos
BALTOS ir MĖLYNOS
Prijuostės dėvėti 
dirbtuvėje________________ _
VYRŲ apvaliais kaklais
Sportiniai Marškiniai IJQe 

gražus vasarai

When did 
mass mur- 
words that 
to foreign 

When did we ever ac- 
a gun ?

Queg1 erall Kelnės 
lįusi( 3ai stiprios ir
^pst Rų Storos Mėlynos Over
šini sanforizuotos,

undying
From him, 

proverb of 
belief: “Be 
will stay.”

From us, 
ment of service to any tyranny and 
against mankind 
— America will 
er democracies

In these days of building strong 
our national defense — there are 
some who stand on the sidelines and 
sound the call for retreat, there are 
certain fugitives, fat in their pocket
books and lean in their patriotism 
who are seeking a hideout from a 
black plague of hate ond death.

Our decision to defend our demo
cracy and stem the pagan persecu
tion of others is something more 
than living the loyalty and carry
ing on the courage of our forefath
ers.

It is the only untarnished guar
dianship of liberty that we can hand 
down to our children. Halfway 
measures and stop-gap service to 
the cause of freedom has been half 
of Hitler’s victory in other lands. 
These Hitler hurricanes of desola
tion and death will not be stopped 
by paper petitions and protest mass 
meetings. 8he American heritage 
with its freedom of expression, free- 

.11 ntu*MU*'f xumijasrv- rfj—utv-taom ot worship, its trial by jury, 
its refuge for the oppressed, was 
not bought at any auction sale. Our 
pioneer fathers were eager to fight, 
ond no less afraid to die, whenever 
they felt our liberties were being 
trampled on — from within or with
out.

They gave us the unchanging and 
eternal truth, to be half free is to 
be half slave. What force, I ask 
you, in all this world do we need 
to fear ? When, I ask you, was 
America ever o refuge for cringing 
peace lovers? When did we ever 
sidestep an honest decision? When 
did we ever pretend to be blind to 
justice and oppression? 
w|? ever call plunder and 
der by any soft-sounding 
would not give offense 
diplomats 
cept peace at the point of

If this isn’t our fight, then the 
Revolution that gove birth to this 
nation was a mockery. If this isn’t 
our fight, then the Civil War to 
save our Union can be regarded as 
a futile blood bath of fanatics.

Upon a hundred frontiers our men 
of broad shoulders and brave hearts, 
our women with ready hand and 
patient faith, have battled against 
almost hopeless barriers, to give us 
ond those who follow us the legacy 
of liberty we enjoy today. In lone
ly places, on bleak prairies, and in 
desolate mountain valleys, they all 
worked and almost starved with

Cleveland does it again! After 
three successful basketball tourna
ments the Cleveland Lithuanian A. 
C. sponsored their first bowling 
tourney and again with success Al 
Samolis, manager of Coventry Rec
reation Center (the site of the 
third Lithuanian National Bowling 
tournament) handled all the details 
like a veteran and the success of 
this tourney was 
able way Al handled it. 
lations Al and may you 
other opportunity before 

After dominating the 
tourneys, St. Casimer’s from Pitts
ton, Pa. were dethroned as cham
pions by the Detroit Vinewood N. 
E. Taverns (boys from St. Peter’s 
parish).

Frank Bros. Insurance finished in 
second place with St. Casimirs com
ing in third. The personel of the 
new championship team is: Joe Se- 
manauskas, Joe Kopas, Joe Kari
nas, Joe Buzvinkis, (four Joe’s) and 
Pete Keblaitis, Capt.

These boys rolled a score of 3070, 
Frank Bros. Insurance, 3055, St. 
Casimiers, 3052. Very high team 
scores, and it gives you an idea of 
the class of bowlers entered in the 
National Lithuanian tourney.

Winners in the doubles were Ra- 
seckas and Kencevičius of Pittston, 
Pa. with a 
Rokas and 
with 1290; 
of Pittston, Pa. with 1289.

Singles A. Kails of Detroit, 
with 690, E. Kencevičius of 
ton, Pa. with 689, third, T. 
of Youngstown, O. with 682

All events, Al Samolis, Cleveland 
with 1865, second place, E. Kence
vičius, Pittston, Pa. with 1850. 4
trophies were offered besides the 
cash prizes, and all checks go in 
the mail this week to the 
in the various events, 
committee wishes to 
thanks to all local and 
people who made it 
making this third Lithuanian Nat’l, 
Bowlirjg tournament a success. Wex 
year’s • 
cago, 
ketball 
land. !

susirinkimas

Amerikos Liet. Piliečių kiti 
bo m enesinis susirinkimas bu: 
laikonhas Gegužės 20 d. Visi 
nariaij prašomi ateiti papras- 

Lietuvių salėje, 
penktadienį vaka- 
su gera muzika, at-

Darbų Randasi Dau
giau ir Daugiau

Laikai pasikeikė Clevelande. 
Darbininkai visur reikalauja
mi ir gauna darbus. Tie kurie 
gabesni, palikę savo paprastus 
darbus nuėjo dirbti į.,, šalies 
ginklavimo išdirbystes, o į jų 
vietas reikalaujama kitų dar
bininkų. Lengva gauti vietas 
patarnautojais ir patarnauto
jomis valgyklose, nes tuos dar
bus palieka gabesnės1 mergi
nos, išeidamos į dirbtuves ar 
raštines.

Mekanikai, amatininkai visi 
turi darbus, nes jie surankioti 
į dirbtuves prie įvairių mašinų.

White Motor Co., kuri turi 
valdžios užsakymų už 54 mili
jonus dolarių, dabar vėl gavo 
užsakymą padaryti 400 šarvuo
tų automobilių už 3 milijonus 
dolarių. šiais šarvuočiais gali 
važiuoti 15 vyrų per visokius 
nelygius laukus ir kelius.

s, sanforizuotos 
jerų, stiprios 
YRU Mėlyni Chambray 
irbiniąi Marškiniai £ 
.prus dėvėti darbe____
YRU Gryni Vilnoniai 
j rankovių Sveteriai .. 
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