
žmonės.

sumušė
Užėmė Hess’o Vietą

S. V. SENATE reikalau
jam a skirti 500 milijonų 
varymui propagandos ko
vai prieš nazių, komunistų 
ir fašistų propagandą.

BRITAMS PAVOJUS 
ART. RYTUOSE ’

keletas
dalyva-

“pu-

medicinoš pagalba, 
jų neišgirstas, 

o
universitete iš stu-

LAIKE perkūnijos perei
tą savaitę Ohio valstijoje 
paskirose vietose nukrito 
du karo lėktuvai, užmušta 
7 vyrai.

kad
Vo- 
ka-

REIKALAUJA UŽIM
TI PRANCŪZIJOS 

SALAS

IR STALINAS RUO 
ŠIASI GINTIS

LIETUVOS valdovai skelbia 
kad Vilnius busiąs perstatytas. 
Visas tas perstatymas pasi
reikš tuo jog katedros aikštė
je busią pastatyta “didelės Le
nino ir Stalino statulos”, 
kus 
vos 
ti į

KOMUNISTŲ Tarybų Lie
tuva rašo kad Lekėčių mieste-, 
lyje nelikę nei gydytojo, nei 
akušerės. Gyventojai jau an
tras ’mėnuo prašą kad mieste
lyje butų 
bet niekas

KINAI praneša kad Če- 
kiang provincijoje pasek
mingai sumušė Japonus, 
išmušė jų apie 4,000 ir pa
ėmė daug karo reikmenų.

BELGIJOJE gyvena 
Lietuvių. Keli jų yra 
vę 1927 metų Tauragės 
če”. Tačiau nei vienas jų ne-
gryžta okupuoton Lietuvon.

VIENAS iš Kauno pabėgęs 
prekybininkas, paklaustas kas 
girdėti Lietuvoje atsakė: “Vis
kas aukštyn kojom apversta”. 
Tai charakteringiausias api
budinimas, tinkąs ne tik pre
kybai bet ir kitoms sritims.

Lai- 
atėjus, išlaisvintos Lietu- 
gyventojai turės ką vers- 
šiukšlyną.

peretta and Dance 
e to Our Lady of Perpetual 
Church for a gay evening, 
p, May 18. There will be a 
nian operetta “A Wedding", 
j’clock. This will be followed 
dance at 8 o’clock, with music 
ed by Johnny Apanaitis’ or- 

This entertainment is ar- 
the new

BOLŠEVIKAI okupantai iš
rado naują progą pavergtos 
Lietuvos darbininkams išnau
doti. Būtent, artinantis Gegu
žės 1 dienai fabrikuose vertė 
darbininkus “pasižadėti” nau
joms katorginėms “socialisti
nėms” lenktynėms — dirbti 
liežuvius iškišus sovietų komi
sarų patenkinimui.

IR DARBININKŲ ŽINIOS
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zii-Kti ir sutaupyti

! & REICH CO.

fun for 
cordially

PUOŠTI

ii II, king of Iraq, who cele- 
his sixth birthday while the 

ry of his army was shelling 
i troops who had taken refuge 
R.A.F. base at Habbaniyah, 
Pro-Nazi Rashid Beg Gailani 

he saddle as premier of Iraq.

n APSIRŪPINTI;us su
Venetian Blinds
tarnauti prieinama kaina.

)W SHADES
St. • J. Pečiulis, Sav.
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a.
I for the benefit of 

fund.
tl entertainment and 

promised, you are
1 to bring your friends and 
r> the fun.

AUJAI ATIDARYTA
2rai įrengta su visokiomis pn- 
imis senų daiktų parduotuvė, 
trim rašomų mašinėlių, indu, 
irinių dalykų, dviračių, etc.

George S. Curio
>525 St. Clair Ave. (27)

IMAS PRIE EŽERO 
iava/nė gatve, ’4 auteli iii 
lis vieškambaris, saulės katulu- 
miegami parčiai, pusryčių kata- l 

s, pasilinksminimo kambaris J- f 
aukšte; didelis skiepas, autonu- 
a šiluma. Galima pirkti lengvo- 

išlygomis. Bus nuskaityta oi 
ieriavimą ir pertaisymų. Maty- 
savininką ten pat (21)

332 Dalwood, tel. IV. 2232 |

platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

FINCK’S Darbo Baltos
Overalls Paitoriams J 

Aukštu užpakliu_____ L
FINCK’S Balti Drill Carp* 
terš Overalls tvirtos 2,45 
Sanforizuotos_______
BALTOS ir MĖLYNOS 
Prijuostės dėvėti J, 
dirbtuvėje_______
VYRŲ apvaliais kaklais 
Sportiniai Marškiniai 

gražus vasarai

su kožnu pirkiniu. DYKAI 
savo Stamp Books.

CLEVELAND, OHIO

Isdirbyste
lų (Shades)

DARBINIŲ RŪBŲ
IR REIKMENŲ 
IŠPARDAVIMAS

DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY ,

Published every Friday in Cleveland
Ohio Lithuanian Publishing ~

6820 Superior Ave. Cleveland, .
----------

MANAGING EDITOR— K. S. KARPIUS

Entered as Second-Class matter Decem
ber Gth, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

No. 21

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.

General Motors Corp, su
tiko priimti valdžios taiky
tojų pasiūlymą ir išvengė 
160,000 savo darbininkų 
streiko, kuris grąsė per 10 
savaičių. Unija sutiko pri
imti 10c j valandą mokes
ties pakėlimą ir atsisakė 
nuo reikalavimo Įvesti uni- 
jistų darbą išimtinai (už
darytą darbą).

Išviso 250,000 darbinin
kų gauna algų pakėlimą.

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

Streikas apėmė apie po
ra tūkstančių darbininkų, 
kurių dalis dirba ir Cleve- 
lande. Loraine dirba apie 
900, kiti kituose miestuose.

Taipgi baigėsi streikas 
2,000 darbininkų Diamond 
Alkali Co., Fairport Har
bor, Ohio.

Detroit, Mich. — Hudson 
Motor Car Co. dirbtuvėse 
CIO. unija susitarė strei
ko reikale. Streikas apėmė 
8,500 darbininkų.

Darbininkai pradėjo bal
savimus Ford River Rou
ge dirbtuvėse, kur 80,000 
darbininkų pasirenka savo 
atstovybę, CIO. prieš ADF.

Fordo dirbtuvėse darbi
ninkams pakelta mokestys.

Ravenna, Ohio. — Vėl 
kilo streikas apie 5,000 dar
bininkų prie statomo kariš
ko sandėlio, kur bus ruo
šiama šoviniai. Norima 
paskubint darbą to 30 mi
lijono dolarių arsenalo sta
tyme, taęiau kelintas strei
kas darbą trukdo.

San Francisco, Calif. — 
A. D. F. pradėjo raginti 
streikuojančius laivų sta
tybos darbininkus baigti 
streiką. Streikas sutrukdė 
11 laivų išdirbysčių darbus. 
Streikuoja apie 12,000 dar
bininkų.

The 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
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TŪKSTANČIAI VOKIEČIŲ LEIDŽIASI 
IŠ ORO ANT GRAIKŲ KRETO SALOS

Londonas, Geg. 22. — Vo
kiečiai jau kelinta diena 
daro bandymus užpulti ir 
užimti Graikų salą Kreto, 
Viduržemio juroje, nuleis- 
dami tūkstančius kareivių 
parašiutais iš orlaivių.

Tą salą gina Britai ir 
Graikai.

Britai ir Graikai gaudo 
ir šaudo užpuolėlius, kitus 
suima belaisvėm Sakoma, 
apie 15,000 Vokiečių jau ga
lėjo pasiekti Kreto salą, gi 
išviso esama apie 40,000 jų 
paruošta tam žygiui.

Britai ir Graikai turi apie 
50,000 
m j. i.

Šis 
užimti 
kiečių

REIKALAUJA PRAN
CŪZIJOS AIŠKAUS 

NUSISTATYMO

vyrų tos salos gyni-

Vokiečių bandymas 
Kreto salą yra Vo- 
pasiruošimas pulti 

tokiu pat būdu Anglijos sa
las.

Anglų ir Graikų sumai
šymui, Vokiečių vyrai ap
rengti Australiečių unifor
momis, tokiomis pačiomis 
kai]) dėvi ten esanti Aus
tralijos kareiviai.

Kartu su orlaiviais prie 
Kreto bando prisimušti ir 
greitieji laivai su nazių ka
riuomene iš Graikijos.

Užėmę Graikiją, iš jos 
Vokiečiai operuoja Vidur
žemio ■ juroje.

Šiaurinėje Europoje tuo 
tarpu ramu, nors daryta 
maži užpuolimai Anglijos, 
ir Anglų lėktuvai bombar
davo Vokietijos miestus.

Britai praneša apie lai
mėjimus žygyje link Bag
dado, Irake, Maž. Azijoje.

Irako gyventojai, Vokie
čių kurstomi, kovoja prieš 
Britus, ir jų eilėse randasi 
Rusijos komunistų savano
rių.

Geležinkelių penkios di
delės unijos, kurios apima 
350,000 darbininkų, rengia
si užvesti kovą gavimui 30 
nuoš. daugiau mokesčių pa
kėlimo. Ju reikalavimai 
bus Įteikti Birželio 10 d.

Atdara Vakarai*

Dayton, Ohio, National 
Cash Register Co. pakėlė 
savo 7,000 darbininkų po 
10c i valandą mokesties.

New York. — Kietos an
glies kasyklų operatoriai 
priėjo prie susitarimo su 
U. M. W. unija del algų ir 
angliakasiai po vienos die
nos nutraukimo darbo vėl 
pradėjo dirbti.

HESS O PASLAPTIS 
NEIŠDUODAMA

Britų mi

$5,000,000 GAISRAS PH1LADELPH1JOJE

Washington. — S. V. vy
riausybė pareikalavo Pran
cūzijos vyriausybės Vichy 
mieste pareikšti savo aiš
kų nusistatymą kur ji sto
vi: ar su Vokiečiais ar su 
Anglija. Jeigu su Vokie
čiais tai bijoma kad naziai 
neužimtų visas Prancūzų 
kolonijas ir salas, kurios 
tūlos yra visai arti Ameri
kos, iš kurių Vokiečiai su
darytų Suv. Valstijoms pa
vojų.

Suv. Valstijų karo laivai 
randasi kaimynystėje salų 
Amerikos vandenuose, ku
rias greit gali užimti, kaip 
tik pasirodys koks nors pa
vojus iš nazių pusės.

Persergtint Prancu z i j ą 
kad nepavestų naziams sa
vo salų ir kolonijų, S. Vals
tijų vyriausybė paėmė Į sa
vo kontrolę 13 Prancūzų lai
vų esančių Amerikoje, tarp 
jų ir didyji pasažierini lai
vą Normandie.

Londonas.
nistras piiuiininkas Chur
chill pasiryžo laikyti pa
slaptyje savo patyrimus iš 
pabėgusio nazių vado Hess. 
Churchill sako kad jis nė
ra dar pasiruošęs padaryti 
pilną pareiškimą 
nelauktą svečią, 
kada galės tą 
padaryti.

Taigi, Hess’o 
Įvykis pasilieka paslaptis.

Vokietijoje, sako, šimtai 
nazių areštuota per keletą 
dienų po Hess’o pabėgimo. 
Persekiojami tie kurie nu
žiūrimi kaltininkais Hess’o 
pabėgimo, kurie parūpino 
jam 4aip gerai Įrengtą lėk
tuvą tolimai kelionei.

Sako, suimta Pless’o mo
teris, tardymui ką ji žino 
sąryšyje su jo pasišalinimu 
iš Vokietijos.

Vokiečiai karo nelaisviai 
Anglijoje labai Įtūžę prieš 
Hess’ą, laiko jĮ šalies išda
viku, ir jeigu jį patalpintų 
i vieną stovyklą su jo tau
tiečiais, belaisviai jį kaip 
matai suplėšytų.

apie tą 
ir nežino 
pranešimą

pabėgimo

MASKOLIŲ įsakymu paver
gtoje Lietuvoje pradėta mobili
zuoti 16-17 metų vaikinai į bol
ševikiškas mokyklas, kurios pa
vadintos “fabrikinio - gamykli
nio apmokymo mokyklomis”. Į 
tas mokyklas jau surinkta 700 
berniukų, kur jiems nuodijama 
protas komunistų niekais.

LIETUVOS

Fire swept through three city blocks of the Port Richmond section of 
Philadelphia, taking property toll of approximately $5,000,000 in homes 
and factories. A wall of water stopped the fire just short of Cramps 
shipyards, where large naval construction contracts are under way. Photo 
shows firemen fighting the blaze.

Gaisras nušlavė tris miesto blokus Port Richmond dalyje 
Philadelphijoje, padarydamas nuostolių už apie $5,000,000. Gai
sras pavyko sulaikyti nuo Įsiveržimo į Cramps laivų dirbtuves, 
kur atliekama karo laivų statybos darbai.

VOKIEČIAI nuskandino 
Egipto laivą pietų Atlanti- 
ke, ant kurio buvo 322 pa- 
sažieriai, iš jų 138 Ameri
kos piliečiai. Pasažierius 
visus jie išgelbėjo ir nuve
žė Į nazių valdomą Prancū
ziją. Amerikos piliečiai sa
ko bus paliuosuoti.

F. LA GUARDIA, New 
Yorko miesto mayoras, pa
skirtas Civilinės Apsaugos 
direktorium. Jo žinioje bus 
ruošimas prie šalies apgy
nimo vyrų ir moterų kurie 
nėra kariuomenės metų.

Jisai rengiasi vykti Į 
Londoną apžiūrėt padėties.

i Washington. — Kongre
se kyla reikalavimai kad S. 
V. karo laivynas užimtų 
Prancūzų salą Martinique, 
esančią Amerikos vande- 
nuose, ir Prancūzų uostą 
Dakar, vakarinėje Afriko
je, iš kur Vokiečiai galėtų 
sudaryti pavojus Amerikai 
ir jos prekybai su pasauliu.

Maskva. — Stalinas pa
tyręs kaip'Vokiečiai iš oro 
bando užkariauti Kreto sa
lą, pradėjo šaukti Maskvos 
gyventojus ruoštis apsigy
nimui nuo priešų užpuoli
mo Maskvos tuo pačiu bil
du. Kas atsitiko su “galin
ga raudonąja armija” kad 
paprasti žmonės raginami 
ginti Maskvą?

KARŠČIAI. Šios savai
tės pradžioje plačius S. V. 
plotus buvo apėmę vidur- 
vasariniai karščiai, tempe
ratūra vietomis siekė 90 
laipsnių.

Washington. — Vokiečių 
kurstomi Prancūzai, vilio
jami naujais prižadais, ga
li pagelbėti naziams sumu
šti Anglų kariuomenes Ar
timuose Rytuose ir Šiauri
nėje Afrikoje.

Syrijoje randasi apie 60,- 
000 Prancūzų kareivių, ku
rie turk daug likusių gerų 
karo reikmenų. Jeigu na
ziams pavyks priversti nu
galėtus Prancūzus padėti 
jiems prieš Anglus, Britų 
reikalai pablogės, jie gali 
nepajiegti apginti Suez ka
nalo ir kitų sričių Afrikoje 
ir Artimuose Rytuose.

GANDAI sako kad Hit
leris, Stalinas ir Mussolini 
neužilgo susivažiuos apta
rimui bendro karo plano. 
Hitleris gatavas daryt vis
ką kad nugalėjus Angliją 
ir Ameriką. Rusų Įstumi- 
mas i karą prieš aliantus

1 gali pagelbėt Hitleriui.

VOKIEČIAI šiądien turi 
apie 9 milijonus savo vy
rų po ginklu. Jie visi ge
rai paruošti karui, iš jau
nų dienų jiems Įkalta 
pasaulis priklauso tik 
kiečiams, todėl jie ir 
riauja visu Įšėlimu.

PRANCUZŲ viltis su- 
gryžti Į Paryžių kaipo sos
tinę neišsipildo, Vokiečiai 
nesutinka leisti jiems kel
ti sostinę iš Vichy. Iš Pary
žiaus Vokiečiai išstumia ki
tų šalių atstovybes ir kon- 
sulaturas.

VALDŽIA gaudo kenks
mingus svetimšalius, Vokie
čius, Italus, Rusus ir kitus. 
Suimta jau arti 300.

Tas betgi nereiškia kad 
valdžia užkabinės ar suimi- 
nės šiaip sau ramius žmo
nes, kurie nėra piliečiais.

SOVIETŲ organas Lietuvo
je nusiskundžia kad pradžioje 
darbininkai noriai užsirašyda
vo j liaudies universitetus pa
skaitų klausyti, bet “vėliau jų 
skaičius nuolat mažėjo”. Dar
bininkai pastebėję kad tuose \ 
“universitetuose” jie mulkina
mi “genialio Stalino” nepapras-y 
tais laimėjimais, pradėjo tokių 
agitacinių paskaitų neklausyti.

VARŠAVO.IE šiuo metu gy
vena apie 2,000 Lietuvių. Jų 
dauguma ten gyvena dar nuo 
prieškarinių laikų, bet nemaža 
yra atbėgusių ir iš pavergtos 
Lietuvos nuo bolševikų teroro. 
Varšavoje Lietuviai yra gerai 
susiorganizavę, turi savo drau
giją su 1,000 narių. Ta draugi
ja veikijThttt)- JnetųF2sĮue r
trečdalis draugijos narių yra 
inteligentai, kiti darbo

Members of the United States Chamber of Commerce attending the 
twenty-ninth annual meeting in Washington heard from the top-ranking 
officers of the army and navy. Photo shows, L. to R., Gen. George C. 
Marshall, U. S. army chief of staff; Admiral Harold R. Stark, chief of 
naval operations; Thos. Mclnnerney, vice president Chamber of Commerce.

United States Chamber of Commerce nariai savo suvažia
vime Washingtone girdėjo kalbant aukštus karo vadus: vaizde 
matosi: iš kairės Į dešinę, Gen. Marshall, S. V. armijos štabo 
viršininkas; Admirolas Stark, karo laivyno operavimų viršinin
kas; prie jų randasi Mclnnerney, C. of C. vice pirmininkas.

g

RUSIJA, žinovai tikrina, 
netrukus gali stoti nazių 
ir fašistų pusėje kariauti 
prieš demokratijas. Tam 
Stalinas pastūmė Į šąli Mo
lotovą, užsienių reikalų ko
misarą, pats paimdamas į 
savo žinią užsienių politi
kos vairą. Jis gal but ir 
vairuoja Rusiją Į karą. Jis 
labai nervuojasi del gandų 
kad Hitleris gali patrauk
ti j Rusijos Uralas, todėl 
mano kad stojimas Hitle
riui talkon pagerintų jo 
padėti.

JUGOSLAVIJA sudras
koma. Vokiečiai, Vengrai, 
Italai ir Bulgarai gauna po 
gabalą tos teritorijos, ir iš 
jos dalies sudaryta Kroatų 
karalystė, kuriai paskirtas 
Italas už karalių. Serbija 
palikta tik su mažu plotu 
aplink Belgradą ir Nišą.

From now on the office of chan
cellery head in Berlin will be under 
control of Hitler, although the pres
ent leader, Martin Bormann (above) 
will remain in office. This will fill 
gap created by flight of Rudolf 
Hess, No. 3 Nazi, to Scotland.

Martin Bormann užėmė vie
tą į Škotiją išskridusio ir pa
bėgusio iš Vokietijos Rudolfo 
Hess, No. 3 nazio.

BRITAI visai
Italus ^Etiopijoje. Italijos 
vicerojus Aosta pasidavė 
Britams su 38,000 kareivių, 
paduodamas paskutinę sa
vo laikytą tvirtovę kalnuo
se, nes pritruko maisto ir 
vandens.

RUSIJOJE taip pat yra 
žmonių kurie nepritaria 
raudonųjų carų karingiems 
siekimams. Tuos taikos rė
mėjus komunistų spauda 
bara,, sako jie turėtų drą
sinti žmones kariauti, o ne 
gąsdinti karo baisenybė
mis.

SUŠAUDĖ. Patirta kad oku
puotos Lietuvos pasienyje Ko
vo mėn. viduryje buvo sušau
dytas Kun. Sušinskas. Jis bu
vo kaltinamas mėginimu per
žengti spygliuotą sieną, bėgti 
iš Lietuvos. Be to, jis buvo 
Įtariamas padėjęs kitiems Lie
tuviams sprukti iš Lietuvos.

KAUNO 
dentų skaičiaus išbraukta 120 
asmenų “neparodžiusių pažan
gos moksle”. Tai tie studen
tai kurie neparodė noro lanky
tis tokiose paskaitose kur kal
ba apie “Marksizmą - Leniniz
mą”, kurias skaito “tovariš- 
čiai” Kurojedovai, Svistunovai, 
Košelevai ir kiti Merzavcevai.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

DŽIOVA MIRIMAI 
SUMAŽĖJO

miri-Allegheny apskrityje 
mų nuo džiovos skaičius suma
žėjo 68 nuošimčiais bėgyje pa
starų 32 metų, ir galėtų dar 
labiau sumažinti jeigu butų 
galima džiova užsikrėtusiems 
žmonėms suteikti pagalba pat 
pradžioje užsikrėtimo. šitas 
žinias skelbia Pittsburgho Tu
berkulioze Lyga.

žmonių mirimas nuo džiovos 
didelis yra todėl kad į ligoni
nes patenka labai mažai tokių 
kurie tik ką tos ligos apimti. 
Paprastai pasiduoda gydyti tie 
kuriuos džiova gerai apima.

Iki neapserga smarkiau, la
bai mažai kurie džiovininkai 
kreipiasi jieškodami pagalbos.

PHILADELPHIA
MIRĖ KUN. IGNAS ZIMBLYS

Gegužės 12 d. netikėtai pasi
mirs klebonas Kun. Ignas Zim- 
blys/; palaidotas Gegužės 17 d., 
po .iškilmingų pamaldų, atsibu
vusių Šv. Jurgio bažnyčioje; 
palaidotas Šv. Kryžiaus kapi
nėse.

Kun. Ignas Zimblys buvo 56 
» m. amžiaus, sūnūs Adomo ir 

Marės Kavaliauskaitės Zimblių. 
g'mė Mikėnų k., Siesikių par., 
Lietuvoje. Kunigu tapo įšven
tintas 1910 metais. Amerikon 
atvyko, kiek žinau, 1914 m. 

■ Pradžioje buvo vikaru vietinė
je Šv. Kazimiero bažnyčioje, c 
1918 m. patapo Šv. Jurgio 
rapijos klebonu.

Buvo tai kunigas uolus, 
votas ir karštas katalikas, 

v. čiau tikybinio fanatizmo ven
gė, sugebėjo pagerbti kiekvie-

pa-

die- 
ta-

ŽINUTĖS
McKEES ROCKS, Pa., apvo

gė L. L. klubą, išmušdami lan
go stiklą ir įlysdami. Paėmė 
6 bonkas degtinės ir apie $50 
pinigų iš registerio. Daugiau 
degtinės neėmė, matyt plėšikai 
buvo vaikėzai arba ne gėrikai.

Pittsburghe, namuose Gegu
žės pradžioje susižeidė T. Ne- 
žinskienė, parslysdama maudy
nėje, susilaužė du šonkaulius 
ir krutinės kaulą. Tuo tarpu 
nieko namie nebuvo. Ji rasta 
be sąmonės.

Vladas Danėnas susižeidė 
darbe, atitrenkė per kelią ko
ją, teks ilgai pagulėt.

Darbai šioje apielinkėje pa
gerėjo, dikčiai dirba, taigi ir 
nelaimių darbuose daugėja.

J. Saulis.

buvo karštas patriotas, tarp 
kitko, pirmiau, kiekviena pro
ga platino Vilniaus Vadavimo 
ženklus, o Lietuvai pakliuvus 
po žiauraus Ruso jungu uoliai 
rinko aukas jos vadavimui. 
Tačiau nebuvo ir kraštutiniu 
tautiniu šovinistu.

Viename tik dalyke jis taip 
sakant “dvasiniai sirgo” tai 
perdidele meile linkui ' vargšų; 
todelei ji ir galima pavadinti 
pilnoje to žodžio prasmėje — 
Varguolių Tėvu. K. V.

LAVINA 2,000 DARBININ
KŲ. Philadelphijoje lavinama 
apie 2,000 darbininkų reikalin
gų įvairiems būtiniems šalies 
ginklavimo darbams. Tūkstan
čiai pralavintų amatininkų jau 
pastatyta prie darbų.

DU BILIJONAI KA
RO PASIRUOŠIMUI 

KAS MĖNESĮ
Aimerikos ginklavimosi pro

gramas plečiamas taip smar
kiai jog valdininkai sako fe
derates valdžios išlaidos pradės 
pasiekti po du bilijonu dolarių 
į mėnesį, po Liepos 1 dienos.

Palyginimui reikia pažymėti 
kad valdžia 
300,000,000 
tų pinigų 
ginklavimo 
mui.

Numatytas leidimas po apie 
24 bilijonų dolarių metuose iš
kėlė reikalingumą surasti nau
jų taksų kad valdžiai nepri
truktų pinigų.

Pasaulinio Karo laiku vieną 
metą ką buvo pasiekta aukš
čiausia leidimo suma buvo 18 
bilijonų dolarių.

praleido apie $1,- 
pereitą mėnesį. Iš 
$750,000,000 teko 
proghamo vykdy-

AMBRIDGE, PA

S. L. A. STOVIO 
RAPORTAS

SLA. organe Tėvynėje pa
tiekiama Apdraudos Departa
mentų Raportas apie SLA. Sto
vį. Sulyg to pranešimo, kurį 
pasirašo SLA. Prezidentas Ba. 
gočius, Iždininkas Gugis ir Se
kretorius Vinikas, valstijų re
vizoriai dirbo SLA. centre de
vynias savaites, viską smulk
meniškai patikrindami.

Jų raportas, sako tas centro 
valdybos pranešimas, sutinka 
su Centro Sekretoriaus rapor
tu. Abu raportai apima se
kančias skaitlines:

SLA. Turtas-Assets 
Nejudamos nuos. 
Morgičiai 
Bondsai, seku r. 
Pinigai-cash 
Paskolos moksl.
Paskolos SLA. nariams 

bedarbiams 
Tikrasis SLA.

turtas kartu

$567,046.67
467,475.22
736,292.27
224,082.97

8,165.00

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 
SUVAŽIAVIMO

CHICAGO, Ill. — Gegužės 
15 d. čia įvyko Lietuvai Gelbė
ti Tarybos konferencija. Posė
džiai pradėti ir baigti tą pat 
dieną, Morrison viešbutyje.

Dalyvavo šie L. G. Tarybos 
nariai:

Tautininkų-sandariečių: Pet
ras Pivaronas iš Pittsburgho; 
K. S. Karpius iš Cleveland©; 
M. Vaidyla iš Chicagos.

Katalikų: L. šimutis iš Chi
cagos, J. B. Laučka iš Brook- 
lyno, Kun. Jonas Švagždys iš 
Brockton, Mass.

Socialistų: P. Grigaitis, 
A. Montvidas, P. Milleris, 
iš Chicagos (du pastarieji

rytinių valsti- 
į Chicagą at

Dr. 
visi
pa-

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

jįfifodyti Gera Valia. — Met 
Valstybės Prezidentą

TRAGEDIJA. Gegužės 4 d. 
čia vienas iš pažangiųjų, 
nas Lukošiūnas, 59 metu am- 1 

i 
žiaus, pasmaugė • savo žmoną, 
51 m. amžiaus, bjauriai ją su
žalodamas. Po to 
į skiepą pasikorė. 
Liko vienas sūnūs,

7,873.91

$2,036,936.04
j0_| SLA. turi narių 15,582, ku

rie neša viso apdraudos $7,-

pats nuėjęs 
Abu mirė, 

jau vedęs.

10 d. mirėMIRĖ.. Gegužės
Julė Kindėrienė, apie 51 metų 
amžiaus. Liko vyras, J. Kin- 
deris, ir duktė, Pranė, einanti 
aukštesnę mokyklą, taipgi du 
vaikai po pirmam jos vyrui: 
Jurgis Varsevičius, kariuome
nėje, ir Ona Triškienė, SLA. 
jaunuolių komisijos narė, gy
venanti Leetsdale, Pa.

Velionė paėjo nuo Alovės, 
Alytaus apsk. Buvo 
budo ir geros širdies moteris, 
su visais gražiai sugyveno, to
dėl i šermenis prie jos karsto 
buvo susiųsta gėlių nuo žemės 
iki lubų. Pašarvota buvo 
namuose, kuriuos įsigijo 
taupumu ir darbštumu.

Ji dirbo ir tautiškuose 
darbuose, prisidėdama 

draugijų parengimų ir Lietu
vos reikalams.

Palaidota su 
apeigomis, kurias 
kunigai, žmonių 
lydint dalyvavo daugybė.

Ilsėkis ramiai Dėdės Šamo 
žemelėje. B. G'ramba.

172,750.00.
Šis raportas apima SLA. sto

vi su Gruodžio 31 d. 1940 m.

JONO VALAIČIO 
RADIO PROGRAMAI 

KASDIEN
BROOKLYN, N. Y. — Jo

nas Valaitis, Lietuviškų radio 
programų davėjas iš WHOM 
stoties, nuo Gegužės 19 dienos 
pradėjo perduoti Lietuviškus 
radio programus kasdien, tuo 
pat laiku kaip iki šiol duodavo, 

linksmo nuo va^- U'fais nuo pir- 
, madienių iki šeštadienių.

Radio stotis WHOM yra sti
pri, 1,000 wattų, 
girdima plačioje 
apielinkėje.

Kasdieninėmis 
mis Valaitis aprūpins 
klausytojus vėliausiomis 
biemis informacijomis.

1480 
New

klc. ir 
Yorko

savo
savo

mu-
prie

bažnytinėmis 
atlaikė trys 

bažnyčioje ir

• AMERIKOS žmonėš 
go kasmet, saldainių už 
600 milijonų dolarių.

suval- 
suvirš

Atvyko Gydytis

radio žinio- 
savo 
svar-

R.

ANGLIES STREIKAS 
SUTRUKDĖ DAR

BUS ŽYMIAI
Nuo pereito Balandžio 1 die

nos užsidarymo angliakasyklų 
dar ir dabar nekurios svarbios 
šalies industrijos negali pilnai 
dirbti, ir joms labiau gresia 
sutrukdymas jeigu iškils dabar 
grasinamas naujas angliakasių 
sti eikas.

Kiek plieno ir geležies išdir- 
bystės nukentė nuo to anglia- 

į kasių nedirbimo yra štai koks 
Ipavyzdis: per tą laiką nepada- 
; rytą suvirs 730,000 tonų plie- 
' no, iš' kurio butų galima pada- 
. ryti 12 didelių karo laivų arba 
į 8000 vidutinio didumo tankų.

Kovo mėnesį plieno pagamin
ai 7,131,641 tonų, Balandžio 
iė::esį, del streiko, pagaminta 
,757,728 tonai.

CHICAGO, ILL

F. J. Bagočių 
K. Gugis.

Pet- 
vieti-

vadavo kitus iš 
jų, negalinčius 
vykti).

SLA. atstovą 
atstovavo Adv.

LRKSA. atstovą Kun. Jurą 
atstovavo Kun. Albavičius.

Posėdžiuose dalyvavo Lietu
vos Konsulas Chicagoje, 
ras Daužvardis, ir keli 
niai veikėjai svečiai.

Konferencijoje pirmininkavo 
Draugo redaktorius, L. G. T. 
pirmininkas, L. Šimutis; sekre
toriavo Dirvos red., L. G. Ta
rybos sekr., K. S. Karpius.

Sulyg dienotvarkės, svarstant 
numatytus L. G. Tarybos dar
bus, nutarta įsteigti Tarybos 
Vykdomasis Komitetas, kurio 
centras nustatyta Chicagoje.

Visa konferencijos tolesnė 
eiga sukliuvo už klausimo įs
teigti Chicagoje Lietuvos rei
kalais informacijų biurą, ku
riam buvo siūlyta ir vedėjas.

Tas klausimas liko neišspręs
tas, pavesta Vykdomajam Ko
mitetui pagaminti to biuro sta
tutą. Ne visos srovės pasiro
dė yra pasirengusios biurą pa
remti pinigais.

Lietuvai Gelbėti Tarybos pa
vadinimas pakeistas į Ameri
kos Lietuvi*/ Taryba, nes se
nasis pavadinimas buvo per
daug artimas katalikų įsteig
tam Lietuvai Gelbėti Fondui.

Pabaigoje, priimta dvi rezo
liucijos, viena “Pm An Ameri
can”, pareiškianti Lietuvių lo
jalumą šiai šaliai, antra Lietu
vos reikalais.

Lietuvos reikalais rezoliuci
ja:

okupantus ir rūpintis kad ne
būtų pažeisti gyvybiniai Lie
tuvos valstybės interesai per 
tą laikotarpį kurio metu ji bus 
nelaisvėje.

Juo daugiau pajiegų mes ir 
Lietuvos išeivija kitose šalyse 
įdėsime į dabartinę demokrati
jų kovą prieš totalitarines dik
tatūras, kurios kėsinasi paver
gti visą pasaulį, juo daugiau 
svers Lietuvių balsas busimo
je demokratijų konferencijoje, 
kuriai teks spręsti pokarinio 
atstatymo klausimus.

Amerikos Lietuvių Taryba 
yra įsitikinus kad atsteigtos 
nepriklausomos Lietuvos vals
tybinė santvarka bus paremta 
tais demokratybės dėsniais ku
rie buvo paskelbti 1918 m. Va
sario 16 deklaracijoje ir buvo 
inkorporuoti į Lietuvos Stei
giamojo Seimo priimtą Respu
blikos Konstituciją.

A. L. T. įsakmiai pabrėžia 
savo gilius siekimus, kad ne
priklausomoje Lietuvoje turės 
būti patikrintos visiems pilie
čiams asmens ir sąžinės lais
vės ir lygios politinės bei pilie
tinės teisės, užtikrinant darbo 
žmonių gerovę socialinio tei
singumo įstatymais.

Amerikos Lietuvių Taryba 
laiko reikalinga jungti į vie
nybę Lietuvos vadavimo dar
bui visas kūrybines musų vi
suomenės pajiegas, tačiau šį 
darbą pagrindžiant aiškiais de
mokratiniais dėsniais.

MIRĖ 6900 IŠEIVIŲ 
LIETUVIU

šiame numeryje talpina- 
mirusiu išeiviu Lietuvių 

mirusių skaičius jau

Su 
mais 
vardais, 
pasiekė 6900. Mirimų pažymė
jimai čia pradėta talpinti Va
sario mėn. 1937 metais.

Pareiškimas

(Iš Musų Laikraščių) I

Antra šios

PHILADELPHIA, Pa.— Ge
gužės 4 d., Philadelphijos 

Lietuviai Verslininkai sušaukė 
gausią sueigą Liet. Muzikalė- 
je salėje, bendrai išklausyti 
Lietuvos Prezidento A. Smeto
nos kalbos per radio iš Chica
gos. Kalbai pasibaigus daly
viai gausiai plojo,
sueigos dalis buvo paskaitos: 
O. C. Cheledinienė skaitė apie 
D. L. K. Gediminą. Kitą pa
skaitę davė Dr. F. P. Sugin
tas. šiame susirinkime atsi
lankė ii’ Pulk. K. Grinius, Lie
tuvos buvusio Prezidento Dr. 
Griniaus sūnūs, kuris 
iš Lietuvos ir dabar 
pas savo dėdę, Joną 
Philadelphijoje.
• BOSTON, Mass., —

Anglijos Lietuvių, Lietuvos 
Rėmėjų Draugijos milžiniškas 
piknikas įvyksta sekmadienį, 
Gegužės 25 d., prie Brockton, 
Miss. Programe dalyvaus ke
leto miestų chorai ir kt. Kal
bės advokatai Bagočius, šalna 
ir kiti.

pabėgo 
randasi 
Grinių,

Naujos

At the invitation of President 
Roosevelt to take treatment for po
lio, Higinio Morinigo Jr., son of 
the president of Paraguay, arrives 
at Miaini airport with his mother 
and Maria Carmen Pena, four, eri 
route to Warm Springs, Ga.

Prez. Roossevęlto užkviestas 
gydyti polįo, Higinio Morinigo 
Ji*., Paraguayans prezidento 
sūnūs, atvyko į Miami orlaivių 
stotį su motina ir seseria, ke
lionėje į Warm Springs, Ga.

tos są- 
o Lie- 

stato- 
tik del

NEUŽMIRŠKIT 3c
Siųsdami Dirvos Redakcijai.. 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paplausimus, visada įdė- 

'' T atsa-kit už 3c pašto ženklelį 
kymui. Tas būtina.

PAJIEŠKAU draugus Praną 
Akunę, Bridų k., Šiaulių vals. 
ir ap. Taipgi Antaną Kankalį, 
Keblių k. 
Chicagoje. 
šaukti arba 
J.' Saulis 
Pittsburgh,

Abudu gyvena kur 
Prašau juos atsi
einančiu pranešti.

225 Stafford St.
Pa. (23)

SLA. 217 KP. VEIKIMAS. 
ŠLA. 217 kuopos pastaram su
sirinkime buvo skaitytas laiš- 
Tcas kaž kokios “demokratijos 
ii* Lietuvos nepriklausomybes 
gelbėjimo šąj-ungos”, kuri šią 
kuopą kvietė dalyvauti jos šau
kiamoje konferencijoje.

Susirinkimo dalyviai, atkrei
pė dėmesį į tai kad tame laiš
ke pirmiausia iškišama 
jungos “demokratija”, 
tuvos nepriklausomybė 
ma paskutinėje vietoje,
visko. Susirinkimas todėl lai
šką atmetė visai nesvarstęs.

Toliau apkalbėta rengimas 
išvažiavimo arba pikniko, kurį 
kuopa rengia Birželio 15 d., V. 
Barčo ukėje (Robėrts Farm), 
prie 95-tos gatvės ir Roberts 
road, vakarė pusėje nuo Har
lem avė. vienos mylios atstu
me. Atsilankę į pikniką mokės 
tik 10c įžangos ir turės progą 
prie laimėjimo dovanų, kurias 
suteikė kuopos rėmėjai.

SLA. 217 Kp. Narys.

Amėrikos Lietuvių Taryba, 
susidarius iš Jungtinių Ameri
kos Valstybių Lietuvių Ameri
kiečių visuomenės visų srovių, 
ištikimai stovinčių už laisvą ir 
nepriklausomą Lietuvą, savo 
posėdyje, įvykusiame Gegužės 
15 d. 1941 metų, — Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 21 metų su
kakties dieną, Morrison vieš
butyje, Chicago, 111., nutarė 
šiaip pasisakyti:

Amerikos Lietuvių Taryba 
(A. L. T.) reiškia vieningą 
Amerikos Liptuvių visuomenės 
daugumos nepalaužiamą pasi
ryžimą dirbti ir. kovoti kad 
Lietuva butų į, išvaduota iš bol
ševikiškos Rpsijos okupacijos 
ir butų atsteigta kaip nepri
klausoma, de&nokratinė valsty
bė jai priklausančiose ribose.

A. L. T. giliai tiki kad 
tuvos išlaisvinimo darbas 
būti glaudžiai derinamas 
demokratijų pastangomis ko-j 
voje prieš totalitarines dikta
tūras, nes tik demokratiniai 
dėsniai pripažysta visoms tau
poms savarankišką valstybinį 
gyvenimą.

Kovoje del savo laisvės vi
sos diktatoriškų agresorių pa
glemžtos tautos privalo eiti iš
vien, todėl A. L. T. artimai 
bendradarbiaus su kitų tautų 
panašiomis įstaigomis, kad de
mokratinės pajiegos dirbtų 
tampriausioje vienybėje.

A. L. T. reiškia Lietuvių vi
suotinį pasitenkinimą kad Lie
tuva, nors ir okupuota, ir jos 
žmonių balsas žiauriai slopina
mas teroristinės bolševikų dik
tatūros, susilaukė gilios demo- 
krhtiių užuojautos, nes nei J. 
A. V., nei Anglija, nei kitos 
demokratinės šalys nėra pripa- 
žinusios Lietuvos okupacijos.

A. L. T. jaučia savo pareigą 
ginti Lietuvos žmonių reikalus, 
teikti visokią galimą pagalbą 
jų kovoje prieš bolševikiškus

Lie
tu ri 

su

bolševikiškus

• CHICAGO, III. — Raudonos 
Rožės Klubas nutarė dau

giau neįsileisti kacapų laikraš
tį Vilnį į savo kambarius. Tai 
sve ikas sumanymas!

—Chicagoje pasimiręs pasi
turintis Lietuvis, M. Kanapec- 
kas, paliko $10,000 statymui 
senelių prieglaudos, jeigu tokia 
bus statoma. Jo palikime nu
sakyta kad prieglauda butų 

1 laisva nuo tikybinių varžymų. 
Bet dabar katalikai pradėjo tų 
pinigų j ieškoti savo statomai 
įstaigai.

• CAMBRIDGE, Mhšs. — Lie
tuviai organizuoja įsteigti

nuosavą salę ir klubą.

• WORCESTER, Mass. — šio 
miesto Lietuvių Biznierių ir

Profesionalų Sąjunga sukvietė i 
visus Naujosios Anglijos Vaiz- i 
bos Butų narius arba kitų biz- i 
nierių ir profesionalų draugijų i 
narius į suvažiavimą Wcrces- 
teryje, Gegužės 21 d.
• NĖtf YORK, N. Y. — Run.

K. Matulaitis atvyko iš Chi- 
cagos ir trumpu laiku išskris 
lėktuvu į Londoną užimti 
tą Lietuvių parapijoje.

VAIKŠNORIENĖ Petronėlė, 38 
metų, mirė Gegužės 10, Cle- 
velande. Palaidota DuBois, 
Pa., kur buvo gimus.

PUŽAUSKAS Jurgis, nusken
do Hudson upėje, Bal. 8 d., 
New Yorke.

BUBĄS Marcelis, 70 m., mirė 
Bal. 9, Binghamton, N. Y.— 
Rozalimo p., Simuniškių k. 
Amerikoje išgyveno 50 m.

ČEREIKIS Jonas, 55 m., mirė 
Balandžio 24, Brooklyn, N.Y.

TARASEVIČIUS Liudvikas, 63 
m., mirė Baland. 26, Brook
lyn, N. Y.

VENSLAUSKAS Kazys, mirė 
Balandžio 22, Kingston, Pa.

BIJŪNAS Jurgis, 69 m., mirė 
Balandžio 22, Kingston, Pa.

SIMONAITIS Adomas, mirė 22 
d. Balandžio, Duryea, Pa.

KIRLAVIČIENĖ Ona, mirė 24 
Balandžio,1 Wilkes-Barreč Pa.

NAUJALIENĖ Magdė, 66 m., 
mirė Bal. 19, Spring Valley, 
Illinois.

BALČYTIS Juozas, 66 m., mi
rė Balandžio 15, 
lėy, III.

TUKINĄS Juozas,
10, Minersville,

JURGAITIS Pranas, mirė
14. Duquesne, Pa.

STRELKAUSKAS 
rė Balandžio 15, 
Fa.

BEREIKA Kazys,
14, Waterbury, Conn.

SAPIKAS Pranas, pusamžis, 
mirė Balandžio 30, Chicago
je. — Upėnų par., Dvariškių 
kaimo.

DAJORAS Pranas, pusamžis, 
mirė Balandžio 30, Chicago
je. — Šilalės par., Kiaukų k. 
Amerikoje išgyveno 38 m.

MIKELAITIENĖ Karolina, 
mirė Balandžio mėn., She
nandoah, Pa.

BENIS Juozas, užmuštas ang
lies kasyklose Balandžio m., 
Coaldale, Pa.

KUN. A. SKRIPKA, 74 metų, 
mirė Balandžio 
je. — Šiaulių 
p., Pabalių k.

BAGDONIENĖ
Leokadija, 69
30, Chicagoje.
ap., Gaurės p., Dargučių k.

KIELA Aleksandras, pusamžis, 
mirė Baland. 27, Chicagoje. 
— Ukmergės ap., Traukių 
par., Zirlių k. Amerikoj iš
gyveno 32 metus.

RIMAVIČIUS Jonas, 77 metų, 
mirė Balandžio 26, Chicago
je. — Panevėžio ap., Ramy
galos p., Juodikonių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 55 m.

MIKNEVIČIUS Jonas, mirė 20 
d. Balandžio, Chicagoje.

Spring

mirė 
Pa.

vie

• PIĖTŲ Amerikoje
20.C00 skirtingų rūšių peteliš
kių. šiaurinėje Amerikoje jų 
yra apie 700 rūšių.

esama

Val-

Bal.

JAKŠTAS Antanas, 46 metų, 
mirė Balandžio 26, Chicago
je. — Raseinių ap., šidlavos 
p., Kušeliškių k.

URBANAVIČIUS Petras, pus
amžis, mirė Balandžio 28 d., 
Chicagoje. Amerikoje išgy
veno 32 metus.

PALUCKIS Augustas, mirė 15 
Balandžio, Waukegan, Ill,

KANAUSKIENĖ Marė, mirė 
Bal. 16, Waukegan, Ill.

VITKUS Stasys, mirė Balan
džio 15, Waukegan, Ill.

TVARKUNAS Aleksas, pusam
žis, mirė Balandžio 18, Chi
cagoje. — Panevėžio apsk., 
Upytės par., Akalistų km. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

PAULAUSKAS Kazys, 76 me
tų, mirė Balandžio 18,- Chi
cagoje.

1 DAUNIENĖ Katrė (Zinkevi
čiūtė), 22 metų, mirė Balan
džio 18, Chicagoje, kur bu
vo ir gimus.

DEGIMIENĖ Salomėja (Miles- 
kiutė), mirė Bal. 18, Chica
goje. — Kauno ap., Grinkiš
kio par., Kairėnų k. Ameri
koje išgyveno 31 m.

NAUJALIS Juozas, 70 
mirė Balandžio 27, 
Valley, Ill.

GRIGONIS Kostantas,
Balandžio mėn., Mahanoy Ci
ty, Pa.

MIKNEVIČIUS Jonas, pusam
žis, mirė Bal. 19, Chicagoje. .
— Marijampolės ap., Liudvi
navo p., Šimulių k.
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mirė Kovo

27, Chicago- 
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paramos ir 
Lietuva sunk

Amerikoje 
sų spėka, kui 
belienė, apie 
miausių pas;

iįįjįuos, neturime, 
galingos idėjos, 

^ln galingo as- 
.jį iįasytume ir ku- 

^įįje visi tautinin- 
Jeigu su- 

jignavičiaus dva- 
; proto ir darbš
tų. Šliupo energijos 
rg atsirastų tokia 

ija Amerikos Lietu-

galingesni jei 
net paprastai 

įpėkiĮ sucentraliza- 
įji Pavyzdžiui, jei 
a satatu’ Tautinės 

telktu visus 
Rakusius veikė- 

ir centralinių 
Stepas (politiniu 
š skirtumų nežiu- 

įfsybos galėtu su- 
3ifee Tarybą visai

Vasario 21 i 
“In Lithuani; 
an of rare in 
a good deal 
destinies of 

0 ką šaky 
Lietuvių kur 
einami Ame 
kiti galingi 
centrai Amei 
Atminkime i 
sų jaunų pi
ne Adv. šalr 
Adv. Schultz, 
Olis, Baltimo 
kaitis, Philac 
Cheledinas), 
bet vis už L 
pasišvęsti V( 

Musų Sus 
likų Federaci 
draugijų ko] 
— tai vis pž 
ęa kurią gj 
reikalauja i 
kumštį trenl 
riams kurie 
mažų, papra. 
smaugia!

Tautininką 
atramos kur

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 befc _ Ūkiai. Unnsuoįa- 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų jni- 
lijonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų 
Nusipirkit FEEN-A-MINT

FEEN- 
šeimai, 
šiądien.

10*

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

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

Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit luc 
pašto ženklais, gausit vienį 
numerį pamatymui. \

6755 So. Western Ave.
Chicagd. Ill.^nihiiiiihfiiiiiiiliiuniiiiiiiiiitiiiniiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii'' 

Į VISOKIA APDRAUDA [
L Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- ■ 
: tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- : 

sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- • 
riiiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

R. P. MULIOLIS
Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate 

ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 E 

.................................................................................................. .

3:

I JUMS ATEINA 65 METAI AMŽIAUS 
■ JEIGU jųš 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 6‘ 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos įstatym*5 
Ihfbrmacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:
Name............... .......................................... Age....

Address.....

Occupation (13-2)
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IMAI
V1ERIKOS LIETUVIAI

Kad Atramos Turėtume

J JAKŠTAS Antanas, 46 metų, Į
x į mirė Balandžio 26, Chicago- I

į je. — Raseinių ap., šidlavos I 
p., Kušeliškių k.
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Va*|PALUCKIS Augustas, mirė 151 
Balandžio, Waukegan, DL

KANAUSKIENĖ Marė, mirė I 

Bal. 16, Waukegan, Ill.
i VITKUS . Stasys, mirė Balau-B 
į džio 15, Waukegan, Dl.
|TVARKUNAS Aleksas, pusaši 

zis, mirė Balandžio 18, Chi I 

cagdje. — Panevėžio ap$k,t 
Upytės par., Akalistų ka. ■ 
Amerikoj išgyveno 36 m. K

PAULAUSKAS Kazys, 76 » y 
tų, mirė Balandžio 18, Ck \ 
cagoje.

DAUNIENĖ Katrė (Zinkeri 
1 čiutė), 22 metų, 
į džio 18, Chičagoje, kur kfc 

vo ir gimus.
DEGIMIENĖ Salomėja (W| 

kiutė), mirė Bal. 18, Cfel 
goję. — Kauno ap., Griubl 
kio par., Kairėnų k. Am® 
koje išgyveno 31 m.

NAUJALIS Juozas, 70 Mk 
mirė Balandžio 27, SprcjB 
Valley, Ill.

GRIGONIS Kostantas, iniiiK 
Balandžio mėn., Mahanojt-B 
ty, Pa.

MIKNEVIČIUS Jonas, pusi 
žis, mirė Bal. 19, ChicapgB 
— Marijampolės ap., Lr> 
navo p., šimulių k.

amžis, mirė Balandžio 28 i, 
Chičagoje. Amerikoje išgy
veno 32 metus.

Reikia Parodyti Gera Valia. — Mes Turime Savo 
Valstybės Prezidentą!

LIETUVOS PREZIDENTO VIZITAS CHICAGOS LIETUVIŲ 
KAZIMIERIEČIŲ AKADEMIJOJE

Patriotiškas Pasveikinimas. — Akademija — Lietuvybės Židinys.

KANKINIMAI 
KALĖJIMUOSE

PER TVORAI 
PASIŽVALGIUS

š, 38 
Cle- 

įBois,

isken-
8. d.,

mirė

rių k.
0 m.
., mirė
i, N.Y.
kas, 63
Brook-

s, mirė 
;on, Pa. 
n., mirė 
ton, Pa. 
mirė 22 
, Pa. 
mirė 2< 
irreč Pa.

66 m., 
g Valley,

3 m., mi
ning Val-

Bal.nirė
a.
mirė Bal.

itasys, mi- 
Pittsburgh,

mirė' Kovo 
lonn.

pusamžis, 
0, Chicago- 
., Dvariškų

pusamžis,
30, Chicago- 
r., Kiaukų k. 
zeno 38 m. 
Karolina, 

mėn., She-

AR JAUČIATĖS
NUVARGĘ-BEI 

vikrumo!
Skauda galvą—išpusti vita’t 

Kada tik užsikemša jusą uaEp 
išpunta viduriai, dvokia kvafii® 
trumas, užkietėjimas, tuoj ta.| 
FEEN-A-MINT. 'kai matarai! 
nio liuosuojantis ' kramtomi! ® 
mas, švelniai beC_$mi tas 
vidurius. Imkit' einant gult ra 
jausite tikrą palengvinimą i 1 
gausit vikrumą. Jauną ir saNf 
lijonai naudojasi nebrangiu FE* 

. Jis tinka ir jusą k»
Nusipirkit FEEN-A-MINT tai

Vienas mokslininkas senovė
je (Archimedas), sakoma, ta
ręs: “Jei atramos butų, pasau
lį pakeičiau”, šie žodžiai la
bai tinka Amerikos tautinin
kams dabartiniu laiku prisimin
ti. Nėra abejojimo, į tautinės 
srovės organizacinį pakrikimą 
pasižiūrėjęs nevienas sąmonin
gas tautininkas yra taręs kad 
neturime atramos, neturime, 
reiškia, vienos galingos idėjos, 
ar dvasia-protu galingo as
mens, kurio klausytume ir ku
rio vadovybėje visi tautinin
kai vieningai dirbtų. Jeigu su
sirastume Basanavičiaus dva
sios, Kudirkos proto ir darbš
tumo, o Dr. J. šliupo energijos 
pajiegą, mums atsirastų tokia 
atrama kuri. Amerikos Lietu
vių pasaulį pakeltii!

Butume daug galingesni jei 
pasikliaustume net paprastai 
mechaninio spėkų sucentraliza- 
vimo idėjai. Pavyzdžiui, jei 
kolonijose susikurtų Tautinės 
Tarybos kurios telktų visus 
tautiniai nusiteikusius veikė
jus, draugijas ir centralinių 
organizacijų kuopas (politinių 
ar tikybinių skirtumų nežiū
rint). Tos Tarybos galėtų su
kurti centralinę Tarybą visai 
Amerikai, kuriai visa plačioji 
visuomenė pasitikėtų, kuri tau
tinį darbą tvarkytų ir finan- 

. sus keltų. Tačiau, ir šiam dar
bui reikia galingos, atraminės 
idėjos: reikia, visų pirmiausia, 
giliai jaučiamos meilės Tėvy
nei, antra, tikro susirūpinimo 
Lietuvos likimu ir noro padėti 
jį rišti. Ar daug tokiu jausmu 
ir tokia idėja žmonių Amerikos 
kolonijose beturime?

Filosofai ir mokslininkai dar 
nėra tikrai išsprendę ar žmo
gus turi laisvą valią ar ne. Bet 
"praktikoje kiekvienam aišku 
jei Brooklyno tautininkaš' tvir
tai panorėtų susitarti bendram 
Lietuvos darbui su Chicagos 
sandariečiu ar tautininku — 
jis turi ganėtinai Dievo
gamtos duotos laisvos valios 
tai padaryti! Čia ne klausi
mas “prieš vėją nepapūsi”, bet 
lengvai įvykdomas dalykas, jei 
tik butų norima nors truputė
lį geros valios parodyti.

štai kodėl, be abejojimo, tau
tinei visuomenei visai nesu
prantamas tas visokių smulkių 
tautininkiškų pasidalinimų at
siradimas tautinėje srovėje.

Jei visiems tautininkų va
dams širdyje dega Tėvynės 
meilė ir jei visi Lietuvos liki
mu susirūpinę, kodėl nemoka 
sukurti bendro kūno kuris sro
vės neišnaudojamą potencinę 
galią suorganizuotų šventam 
darbui? Skirtumams vietos 
neturėtų būti ypatingai dabar, 
kada Lietuvos Prezidentas A. 
Smetona, kuriam daug priki
šama, tiesmukai Chičagoje pa
reiškė: “Turime visi dirbti at- 
steigti 1918 metų Lietuvą”. — 
Tas reiškia demokratinę, Lie
tuvos piliečių valios valdomą 
Lietuvą. Ar yra bent vienas 
tikras sąmoningas Lietuvis — 
katalikas, socialistas, tautinin
kas, šleivas, kreivas ar-kupro
tas, kuris šitam tikslui nepri
tartų ?

mu- 
Tu- 
žy-

paramos ir pagalbos Laisva 
Lietuva sunkiai stosis!

Amerikoje vieši ir kita 
su spėka, kukli, bet stipri: 
belienė, apie kurią vienas
miausių pasaulio koresponden- 
tų-žurnalistų, Walter Duranty 
dienraštyje New York Times, 
Vasario 21 d., 1937 m., rašė: 
“In Lithuania there is a wom
an of rare intelligence who has 
a good deal to say about the 
destinies of her country”.

O ką sakyti apie porą šimtų 
Lietuvių kunigų, kuriems pri
einami Amerikos vyskupai ir 
kiti galingi katalikų akcijos 
centrai Amerikos visuomenėje? 
Atminkime ir tūkstančius mu
sų jaunų profesionalų (Bosto
ne Adv. šalna, Pittsburghe — 
Adv. Schultz, Chicagoj — Adv. 
Olis, Baltimorėje — Adv. Lau
kaitis, Philadelphijoje — Adv. 
Cheledinas), šimtus senstančių, 
bet vis už Lietuvą pasiryžusių 
pasišvęsti veikėjų.

Musų Susivienijimai, Kata
likų Federacija, šimtai visokių 
draugijų kolonijose, parapijos 
— tai vis pajiega, tai vis spė
ka kurią gyvenamoji valanda 
reikalauja sutelkti į vieną 
kumštį trenkti tiems diktato
riams kurie mažas ' tautas ir 
mažų, paprastų piliečių laisvę 
smaugia!

Tautininkai, 
atramos kuri

raskite savyje 
pasauli pakeltų!

Vyt. Sirvydas.
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SK AITYKIIt 
ir garsinkite!

Lietuvių Naujienos 
sims žurnalas, kaina tik ® 
už du metus. -I

‘Lietuvių Naujiena!
332 N. 6th Strrtt I 
Philadelphia, Pi IMARGUTIS!

Skaitykit “Margutį”, 
A. Vanagaičio leidžiami-f 
zikos ir juokų žurnalą 
na du kartu į mėnesį 
metams S2. Prisiųsto ■t'' 
pašto ženklais, gausit n® 
numerį pamatymui.

“MARGUTĖ
6755 So. Western M t

1 Chicagd. UI-

)KIA APDRAUDA 
pasirengę suteikti visiems pilnas musų ? 

nacijas ir praktiškus patarimus reikalu] 
■audos (Insurance) visai dykai Todėl*' 
,e mus negti ugniagesius (fire-monos).

L P, MULIOLIS
■ Vietine Pastovi Lietuviška Real W 

it Apdratidos Agentūra
lot Ave. Cleveland HEndeisoi0

Kaip žinoma, meškos užmie
ga žiemos laiku ir guli neiš- 
busdamos iki pavasario.

Iš didžiojo Amerikos Yellow
stone Parko praneša kad 
naitinės meškos, kurių yra 
vyni šimtai, jau išbudo, 
suprantama turi tuoj gauti
ti, todėl ir pradedamos šerti.

Tame parke įtaisyta vietos 
kur meškos maitinamos, taigi 
laike jų šėrimo pažiūrėti susi
renka parko lankytojų minios.

Tos meškos taip pat pasinau
doja žmonių atsivežtu maistu, 
jeigu parko stovyklautojai ne
užlaiko savo atsivežto maisto 
saugiai.

Y e 11 o w.stone Nacionaliame 
Parke yra ir garsus pasaulyje 
geiseris, pramintas “Ištikimuo
ju”: tai yra žemėje skylė, iš 
kurios kas 6G minutos iššauna 
į orą po 10,000 iki 12,000 ga
lionų karšto vandens, 150 pė
dų aukščio, arba 15 aukštų na
mo aukštumo.- Tas vanduo ši
taip išsiveržia per daug amžių, 
kaip dar Amerikoje nebuvo bal
tų žmonių, ir visu laiku kai 
baltieji tą gamtišką apsireiški
mą tėmija. Vandens išsiver
žimas atsibuna be jokio sukliu- 
vimo kas G6 minutos, dieną ir 
naktį, metas po meto, šimtme
tis po šimtmečio.

CHICAGO,,111. — Dar nespė
jom apsidžiaugti įspūdžiais ko
kius įsigijome Chicagon atsi
lankius Lietuvos Prezidentui 
A. Smetonai ir jo poniai, štai 
naujas įspūdis prašosi kad juo- 
mi pasidžiaugti ir pasigerėti..

Namie būdamas gavau nepa
prastą pakvietimą, tokį kurio 
dar savo gyvenime nebuvau ga
vęs. Pakvietimas rašytas mo
teriška ranka, ir 
dailumu, teknišku stilium 
pačiu turiniu gal but nesuras
tų sau lygaus. Tai buvo kvie
timas į iškilmes kuriomis bus 
priimtas garbingas svečias, 
Lietuvos Prezidentas, vizituo
jantis šv. Kazimiero Akademi
ją Chičagoje. Ta akademija 
man jau nuo pirmiau pažysta
ma, nes teko- būti iškilmėse ka
da jos pamatų kampinis akmuo 
buvo šventinamas; antrą kartą 
teko lankytis kada Akademija 
buvo jau įrengta, 1933 m. Lie
tuvos Ministrui B. K. Balučiui 
ją vizituojant. Dabar tenka 
ją lankyti kada ją vizituoja 
pats Lietuvos Prezidentas.

Visiems patriotiškiems pa
rengimams koki įvyksta Chica- 
goje aš niekad nesigailiu 200 
mylių kelionės, todėl ir dabar 
su žmona greitai rengiamės ir 
keliaujam į Chicagos Lietuvių 
koloniją Marquette Park, kur 
tarp Washtenaw, Rockwell, 67 
ir 68 gatvių gražioj pievoj, iš 
vienos puses' apsuptoj vaisinių 
medžių sodo, stovi didelė mu
ro įstaiga. Tai šv. Kazimiero 
Akademija. Tai Lietuvybės ži
dinys, nes Seselės Kazimierie- 
tės šioje Akademijoje auklėja 
Lietuvių dukras; auklėja jas 
dorai, išmintingai ir patriotiš
kai. šiądien, tai yra 
8 d., šitą Akademiją 
Lietuvos Prezidentas 
ponia. Jų vizitacijos 
kais sukviesta daug 
svečių, tarpe kurių yra ir reik
šmingų žmonių.

Laikui prisiartinus, Seselės 
Kazimierietės atvykusius sve
čius priėmė rūpestingai ir ide
ališkai prirengtais pietumis. Po 
pietų svečiai buvo pakviesti į 
erdvią Akademijos auditoriją, 
kur laukė apie 500 išsirikiavu
sių studenčių. Ineinančius sve
čius pasitiko gražiai 
muotų studenčių 
50 instrumentų, 
ša, o svečiams 
vietas, studenčių

riant orkestrui, atgiedojo Lie
tuvos Himną. Paskui Matilda 
Marcinkevičiūtė, studentė, pa
sakė patriotišką kalbą, svei
kindama musų tėvynės Lietu
vos Prezidentą:

savo rašto
ir

Gegužės 
vizituoja 
su savo 
liudinin- 
pašalinių

unifor- 
orkestras iš 

grojant mar- 
užėmus savo 
choras, prita-

LIETUVIŲ TAUTOS
LAIMĖ

iTEINA 65 METAI AMŽIW 
tš esat penkiasdešimts penkių ar mažiaM 
laną dadėti prie jūsų Social Security 
ėtumet smagiai gyventi suėjus 65 meti». 
im iplrta liniją apdratidos nUo užgimimo ® 
ils Visos jos gatantuotos valstijos ptg 
kreipkitės: 730' Guardian Bldg, Clew* 

ry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį

Lietuvos likimo klausimas 
laimingas turėjimu sveiku išli
kusio Lietuvos Valstybės Pre
zidento Smetonos. Jam atvi
ros durys pas vieną galingiau
sių šio pasaulio žmonių — Pre
zidentą Rooseveltą. Jį priima 
ir kalbasi Amerikos valstijų 
gubernatoriai, miestų mayoyai, 
universitetų profesoriai, Ame
rikos arkivyskupai, jam lei
džiama kalbėti per radio tink
lą, jam duodama vietos dien
raščiuose ir žurnaluose. Ki
tais žodžiais tariant, Lietuvos 
Prezidentui atviras kelias į 
Amerikos visuomenę, be kurios

Jolin G. Winant, United States 
ambassador to Great Britain, hand
ing- over a check for 70,000 pounds 
to Lady Reading, chief of the Wom
en’s Volunteer Service, in London. 
The money was sent from the Amer
ican Red Cross.

SVEIKINIMO KALBA:
“Jūsų Ekscelencija, didžiai 

gerbiamas Tautos vade, Lietu
vos Respublikos Prezidente! 
Nuo pat Jūsų atvykimo į Ame
riką šiuose Akademijos rūmuo
se dažnai girdėjosi kuždesys: 
‘Ar Lietuvos Prezidentas mus 
atlankys?’ Tada mes sekėme 
spaudos žinias, ir sužinojusios 
kad Jūsų Ekscelencija 
Chicagos atvyksite, dar 
pradėjome nekantrauti.
dien, brangusis svety, 
širdys virpa giliu susijaudini
mu. ’ Džiaugiamės sulaukusios 
Jūsų Ekscelenciją. Mes jau 
turime tai ko laukėme — savo 
brangaus Tėvo ir Tautos vado. 
Sveikiname Jus! Visu Lietu
višku nuoširdumu sveikiname!

“Tėvynės Sunau! Pirmu sy
kiu sueiname į artimesnę pa
žintį, tačiau mes labai didžiuo
jamės Jus pažindamos. Mes, 
Lietuviškasis Akademijos jau
nimas, išmokome pažinti ir šir
dingai gerbti Tėvynės didvy
rius. Tautos galiūnuose kaip 
ir Jūsų Ekscelencijos asmeny
je, mes matome karžygiškumo 
idealą. Tą idealą kuris glau
džiai susietas su Dievo ir Tė
vynės meile. Iš Jūsų pavyz
džio, kurio pamatuose spindi 
drąsus ramumas, kurį kilnija 
skaidri viltis, pasiaukavimo ir 
ryžtingumo darbui meilė, mo- 
kinamės įkvėpimo ir sau jį se
miamės. Vienas poetas pasa
kė kad didvyriui didesnio pa
minklo būti negali kaip vyk
dymas jų idealų. Tat gerbia
mas Vade, Jūsų idealus, ku
riuos garbingai pabrėžėte ko
vodamas už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, išeivijos sū
nus ir dukterys gina juos kaip 
savo gyvybę.

“Jūsų Ekscelencija! Ar ne 
reikšmingas mums Jūsų atsi
lankymas? Tai ne proga Jus 
pavadinti Tėvynės tremtiniu. 
Tai svarbus momentas Jus pri
pažinti Tėvynės šulu. Tokiam 
ramsčiui kaip Jus, Lietuvos 
Tėve, žadame stiprią ir vienin
gą talką, drauge kovoti, Lie
tuvai laisvę grąžinti. Karštai 
mylime ten pavergtus musų 
brolius, kurie alksta teisybės

ir trokšta laisvės. . Nusiramin
kime. Dievui padedant laimė
sime jiems prisikėlimą. Nežus 
Lietuvos kankiniai.

“Dar kartą širdingai sveiki
name. Jūsų Ekscelenciją! Duo
dame Jums savo paramos žodį 
ir šauksmingai prižadame: Die
vui ir tau, Tėvyne, 
nos jiegos!”

2,000 LAIKOMI KAUNE. — 
TOMKUS IR BRUŽIKAS 

NUŽUDYTI

musų jau-

baigus sa- 
ir širdingą

Distributed through the
Committee tu Defend America by Aiding the Allies

tikrai
labiau

Šią-
musų

Jaunutei Matildai 
vo taip patriotišką 
kalbą, aš nusišluosčiau ašarą, 
ir apsižvalgęs pamačiau kad ir 
kiti šluostosi ašaras. Reiškia, 
jauna dar mergelė, savo pat
riotiška ir širdinga kalba, pa
sakyta už save, savo drauges 
mokines ir savo Akademiją, 
visus mus sugraudino.

Aš ilgai tos dienelės įspū
džių nepamiršiu. Man juos il
gai primins tos dienos progra- 
mėlis, pačių Seselių ir jų auk
lėtinių rankom apdirbdas. Ant 
viršelio ranka nupiešta emble
ma, ant kurios Gedimino vartų 
piešinėliu prikabinta siaurutė, 
ilga Lietuvos vėliava. Kitoje 
pusėje, tarp ranka nupieštų 
kviečio varpos pavidale dviejų 
rykštelių irgi ranka pieštas 
įrašas: “Jo Ekscelencijai An
tanui Smetonai, Lietuvos Res
publikos Prezidentui”. Toliau 
eina surašąs programe išpildy
tų dainų ir muzikos dalių, bale
tas Lietuviškų šokių.

Visa tai išpildyta pačių stu
denčių talento, ir programas 
baigėsi Amerikos Himnu.

Kadangi prie Akademijos 
yra ir Kazimieriečių Seselių 
vienuolynas, tat netoli jo gy
vena ir vienuolyno kapelionas 
Kun. Urba. Programui pasi
baigus ir jį atlankėme. Pasi
gerėjome ir pasigrožėjome įsi
gytais įspūdžiais.

Iš visiškai tikrų šaltinių gau
ta žinių kad viep tiktai Kauno 
kalėjime yra apie 2,000 politi
nių kalinių. Beveik be jokios 
išimties jie visi yra Lietuviai, 
daugiausia politiniai veikėjai, 
buvę valdininkai ir kitoki Lie
tuvių šviesuoliai.

Taip pat provincijos kalėji
muose sugrusta kelis kartus 
daugiau kalinių negu normaliai 
tie kalėjimai 
talpinti.

Bolševikų 
džioje buvo
buvęs Valstybės Tarybos ben
dradarbis ats. Majoras Tomkus 
nusižudęs. Dabar iš tikrų šal
tinių patirta kad Mjr. Tomkus 
nenusižudęs, bet buvo GPU 
budelių nukankintas Kauno ka
lėjime.

Toks pat likimas ištiko ži
nomą pamokslininką Kun. Bru- 
žiką. Ir jis buvo nukankintas 
per tardymus Kauno kalėjime.

galėtų kalinių su-

okupacijos pra- 
gauta žinių kad

Kampininkas Drau
ge nugirdęs šitą Kauno “Lietu
vių” dainuojamą dainelę: 

Mums dabar čia gera, 
Tikra Palestina, 
Tegul visi litviš 
Mato tai ir žino.

PROF.

Dabar litviš dirba, 
Per naktis ir dienas, 
O mums, Maušams, Ickams 
Šabasas kasdieną!

LIETUVYBĖS ŽIDINYS

Apžiūrėjome ir pačią Akade
miją, 
pavyzdingai tvarkomą, 
tai 
čia 
nes 
tos 
kas 
tai kad ši Akademija 
atžvilgiu tikrai verta 
ti Lietuvybės židiniu.

Bene prieš šešis metus aš 
spaudoje raginau savo tautie
čius kad kam tik galima kad 
savo dukreles leistų Šv. Kaži-

Seselių rūpestingai ir 
Visa 

ką pamatėme ir patyrėme 
apipasakoti nebandysiu, 

tam reiktų labai daug vie- 
ir raštiško darbo, 
tenka pasakyti

Viskas 
trumpai 
tautybės 
pavadin-

miero Seserų Akademijon Chi
cago je. Aš tada mano ragini
mus kas pasinaudojo aš neži
nau. Tačiau dabar naujais įs
pūdžiais padrąsintas vėl ragi
nu : Tautiečiai! Leiskite savo 
dukras į Seselių, Kazimieriečių 
vedamą ir tvarkomą Akademi
ją. Ten jūsų dukreles Seselės 
išauklės Lietuvių tautiškoje 
dvasioje, patriotiškoje dvasio
je. Jos ten bus išauklėtos tik
romis inteligentėmis, kurios 
sukurs išeivijoje Lietuvių nau
ją kčy-tą musų tautos švieses
nei ateičiai. Jos ten išmoks ne 
vien gražiai Lietuviškai kalbėti 
ir rašyti; išmoks jos ten dar 
ir dainos, ir muzikos, moteriš
kų darbų ir namų ruošos, man
dagaus apsiėjimo ir kitų pra
kilnių idealų. Jos ten išmoks 
savo tautos meilės, taps idea
liškomis patriotėmis ir tik iš 
jų susikurs išeivijos Lietuvių 
apšviestunija kurios dabar mes 
visur pasigendame.

Dar pakartoju: Kam tikrai 
rupi tautos ateitis, leiskite sa
vo dukras į šv. Kazimiero Se
serų tvarkomą Akademiją, o 
ten jus pelnysite savo tautai 
gražią ateitį.

J. J. Bačiunas.

gulti, visi da- 
“Lietuviai”1 su-

saulutė,

Todel, sidami 
bartiniai Kauno 
kalba maldelę:

Oi, tu mus
Brangus Džiugašvili, 
Mes tau pastatysim 
Čionai aukso pilį.
Bučiuojame tavo
Ūsus šimtą kartų, 
Ir dabosim tave 
Kad kas nepakartų!

DABAR Lietuvoje nėra Die
vo tai nėra ir lašinių. '(ij

/Ja
“Lietb- 

ima ituo
NAUJIENOS rašo: 

voje dabar mokesčius 
karvių ir arklių”.

Komunistinę valstybę, reiš
kia, gyvuliai privalo užlaikyti.

DRAUGO redaktorius pa
klausė Lenkų vado, Generolo
Sikorskio kain jis filin’ i busi- 

.-----------—• ii U rai i —

mos Lietuvos ir Lenkijos san- 
tikius. Generolas pareiškęs: 
“Noriu Liublino unijos!” Po
nas generolas, matyti, vėlesnių 
laikų istorijos neskaitė.

BOLŠEVIKŲ Andriulis ne
užsimerkdamas tvirtina: “Lie
tuva pati susidėjo su Sovieti- 
ja”. Taip, “pati” susidėjo kaip 
tas vaikinas kurį merginos tė
vas šautuvu grasindamas pri
vertė dukterį vesti!

BOLŠEVIKAI išpaž i n t i e s 
neina todėl jiems ir meluoti 
kiek nori valia. Vienas jų lai
kraštis, pavyzdžiui, sako: ”Nu- 
sveriamoji Amerikos Lietuvių 
dauguma užgiria istorinį per
versmą Lietuvoje”.

Viena, jokio “perversmo? ne
buvo, nes kas ten buvo tai bu
vo imperialistinė okupacija, ku
rią didelė valstybė padarė ma
žajai. Antra, Amerikos Lie
tuvių “dauguma” tiek pritaria 
kad bolševikų oratoriai jau ne- 
drysta po kolonijas su prakal
bomis rodytis!

NETURĖJO boba bėdos, nu-' 
sipirko paršelį. Neturėjo ko 
bolševikai savo priešams pri
mesti — sugalvojo buk jie ta
riasi Lietuvą Generolui Sikor- 
skiui parduoti. O kas Lietuvą 
Maskvai pardavė ?

By Cuslcllo, Knitkcrbocher Neu<j

VIENAME laiške iš Lietu
vos “Tarybų Lietuva” apibu
dinama šitaip: “Mandrieji ka
lėjime, o su mumis durniais 
daro ką nori”.

Gal del to “mandrieji” Pru- 
seikos ir Bimbos Tarybų Lietu
von nevažiuoja, socialės revo- 
cijos gyvendinti?

žino kur atsidurtų!

THE LIGHT OF
Ne tik kad pati likus Pran

cūzijos dalis bet ir plačiai išsi
mėčiusios Prancūzijos imperi
jos dalys patenka į tą tvarką, 
išskyrus tas kolonijas 
yra ištikimos 
zijos vėliavos 
lui Charles de

Tas reiškia

THE FUTURE
kad iš Dakar, Prancūzų Vaka
rų Afrikos, Hitleris gali suda
ryti pavojų Amerikos prekybai 
su Pietų Amerika ir atakuoti 
Amerikos išlaukines apsaugas 
Vakarų Indijose kada tik no
rėdamas.

Per kelis mėnesius Britanija 
ir Suv. Valstijos bandė susi
tarti su Prancūzų Vichy val
džia. Amerika siuntė maistą 
tikėdama patraukti Prancūziją 
i savo pusę. Buvo norėta kad 
Vichy valdžia atmestų nazių 
reikalavimus ir kad kaip nors 
Gen. Weygand’o armija Alge-

Dar kartą demokratijos ga
vo karčią pamoką. Visos pa
stangos pakreipti diktatoriš
kas šalis arba jų sandraugos, 
visi bandymai sueiti su jomis 
į susipratimą ir sutartį neduo
da jokių pasekmių.

Tragiški likučiai Prancūzijos 
kurią valdo kailį mainantieji ir 
nuodinga filosofija apimti as
menys, prisidėjusioj i prie išda
vimo ir pražudymo tos respu
blikos, dabar galutinai privi
lioti į Hitlerio “Naują Tvarką”.

John G. Winant, U. S. amba
sadorius Britanijai, paduoda 
čekį už 70,000 svarų Anglijos 
Moterų Savanorių Tarnybos 
vadovei, Lady Reading, Lon
done. Tie pinigai yra dovana 
Amerikos Raud. Kryžiaus.

kurios 
Laisvos Prancu- 
nešėjui Genero- 
Gauile.
kad Vokietija 

įgauna stipresnę poziciją kovo
je už Viduržemį. Tas pastūmė
ja Vokiečių žygį linkui Irako 
ir Artimų Rytų. Tas išstato 
pavojun šiaurinę Afriką.

Bet didesnės ir svarbesnės 
reikšmes turi Amerikai faktas

rijoje stotų vėl Britų pusėje.
Bet senas Maršalas Petain, 

jo vyriausias leitenantas ir in- 
trigatorius, vice premieras Ad
mirolas Darlan, ir Gen. Wey- 
gand visi širdyje yra fašistai. 
Jie visada nekentė savo respu
blikos. Dabar, Vokiečių spau
džiami, jie parodė savo tikrą 
spalvą.

Bandymas su jais susitaikyt 
reiškia pražūtį. Demokratijos 
nuo dabar turi priimti tvirtą 
nusistatymą kuris pripažysta 
šiame konflikte tiktai visišką 
pergalę “mes arba jie”.

MAINOSI rubai margo svie
to : du metai atgal Picburkie- 
čiai Bakanas ir Dargis buvo 
komunistų “kongrese” kovoti 
prieš Smetoną, dabar abu jie 
darbavosi komitete priimti Lie
tuvos Prezidentą Smetoną.

Teisingai sakoma: Nespjauk 
į šulinį.... V.
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STARK UPHOLS
' Išdirbėjai geroj

ta

Exbjgiu

*

'S5 H

nesu- 
nusita- 
ir jos

k

Ne 
Gab

svėje, nes magistrui nebuvo tikslo juos 
gyvus laikyti.

Čia Maskvine
Ar ne ji

garbintojai 
tik trečią

• PILNO mėnulio šviesa yra 
tik 1/600,000-ta dalis pilnos 
saulės šviesos.

“do- 
bro- 
tarp

BALKAN - RADIO 
NAMŲ IR AUTO RADIO

ELEKTROS VIELŲ i 
Elektriški Namų 

1491 E. 55 Street
Prie Superior.
minim ••■'•••••■■'i” ■

809 Society for S: 
Itzfonaa: Ofiso MAin. 1773
bari pigiai pirkti namus miest 
• į tume, gausit už pigia kainą, 
to apdraudos-insurance reikalut 

I hta ir parduodu bankines knygt 
■tįsio. Patarnavimas ir išpildj 

I ta į mane telefonu arba asmenišk

M'ŠTU BALDŲ ir RAKA 

j Mekam rakandų taisymą —
Klausiat musų kainų pii

CLEVELAND POULTR
WHOLESALE and RETA] 

pristotam Vestuvėms, .Pokiliams, Olai

(šiaulėniškis) ‘ 
žolių baltas dobilėlis, 
mergaičių jaunas bernužėlis — 
didis tarp upių, upelių

DELLA C. J 
[JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota L 

REIKALE VEŽIMAI. LIGONE 

Kambariai pašarvojimuiTeidžiama 

i LITHUANIAN FUNE 
#21 Edna Avenue

DR. M. LEO BERI
Chiropractiškas ir Elektriška 

1M08 Superior Avė. (24). 
l'iHos: 10 iki 8 rak. kasdien. Sekmai

>■ S

STARK UPHOLS1
8033 SUPERIOR

(21)
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Modemas £
i Laisnuotas Laidotuvi 

IR BALSAMUO
: b-Superior Ave.

ft Vilkelis Fu
Rakandų Kre 

Į Mitoki Lietuviški Rekor 
h Superior Ave.
h V. WKLI8

DIRVA

Dienos Klausimais
Kedaktonus—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

NjEŽINIA kokiais sumetimais, Chicagoje keli pirmaei- 
1 liai musų katalikų ir socialistų, vadai — Naujienų 
redaktorius Grigaitis, Draugo redakcijos narys Kun. J. 
Prunskis ir kiti — suėję su keliais Lenkais ir suorgani
zavo Lenkų-Lietuvių Klubą!

Nesakytume kad tai yra pasikėsinimai atnaujinti 
“Liublino Uniją” ar kitokias su Lenkais unijas daryti. 
Tačiau jokiam patriotiniam Lietuviui negalima dasilei- 
sti eiti į kokius artimus ryšius su tais amžinais musų 
tautos priešais.

Visokiais laikais, bent kokis Lietuvių santikiavimas 
su Lenkais yra kenksmingas musų tautai. Ar Lenkija 
suplėšyta, ar pavergta, ar pasidalinta, mums, taip pat 
esant pavergtiems bendrų priešų, negalima su Lenkais 
eiti į jokius “broliškumus”, nes jie ras progą mus panie
kinti, tokias “unijas” išnaudoti savo gerui.

Praėjus šiam karui, kuomet kils klausimas Lietu
vos atsteigimo, Lenkai, tokių geraširdžių Lietuvių pra- 
sišokimą panaudodami vėl ims įrodinėti kad Lietuviai 
vieni be Lenkijos negalės gyventi, kad Lietuviai “jieš- 
kojo” Lenkų draugingumo .ir kad nori prisidėti prie Di
džiosios Lenkijos!

Užtenka tik šiaudelio, tik šešėlio panašumo į kokį 
nors Lietuvių draugingumą Lenkams ir jie griebsis įro
dinėti kad mes norim jų “apiekos”!

Mes esam pavergti, yra pavergtų ir daugiau šalių, 
ne tik viena Lenkija. Toms pavergtoms šalims reika
linga kokia nors bendra akcija, tiktai ne per “draugiš
kus klubus”.

Lietuviai gali dalyvauti su Lenkais ir kitomis pa
vergtomis tautomis įvairiose ^delegacijose, gali laikyti 
savo kokių nors vadovybių ar tarybų sueigas, kur eina 
bendri klausimai pastangose atgauti nepriklausomybę, 
tiktai ne jokiems susiartinimams su. tais kurie buvo ir 
pasiliks musų tautos priešais amžinai!

CUPLešIUS Jugoslaviją, šiomis dienomis iš vienos jos 
dalies įsteigta Kroatų Karalystė. Tai “atsilygini

mas” Krotams, kurie palaikė ašies pusę kuomet Vokie
čiai norėjo priversti Jugoslaviją prisidėti ąšies sąjun
gom Neužtenka to, Kroatams duota dar ir karalius — 
Italų kilmės kunigaikštis, iš Spoleto, kuris pavadintas 
Karalius Aimone.

Kiek iš to Kroatai gali džiaugtis suprasime mes pa
lygindami jeigu, pav., mums kas paskirtų kokį Vokietį 
ar-Rnsįą-ail Ln^k^^aJdyfi-tos šalies vardu..

Žinoma, tam tikri Kroatai vadai tam planui prita
ria, ir štai visa kita Jugoslavija paliekama pavergta, o 
Kroatija nors iš vardo skubomis padaroma “karalyste”.

CUV. Valstijos ir Britanija deda visas pastangas pa- 
laikyti Japoniją nuo stojimo į karą ąšies pusėje. Ja

ponijoje varoma platus kurstysiąs prieš Ameriką ir Bri
taniją spaudoje skelbiant kokios “daugybės” Anglijos 
kariuomenės ir Amerikos ginklų sugabenama į Singa- 
porą. Tas daroma įkurstymui Japonų būti pasirengu
siais pradėti karą, arba pasinaudoti momentu, jeigu to- 
kis momentas pasirodytų.

Visa bėda tame kad Japonija užimta karu su Kini
ja jau apie keturi metai ir gerokai nusialinus. Jei ne 
tas karas Kanojoje, Japonija dabar butų galėjus grieb
tis pasinaudoti progomis praplėsti savo teritorijas Pa- 
cifiko salose ir Azijos pietuose.

Japonija tuo tarpu moka nuduoti tą avinėlį vilko 
kailyje, kalba, įrodinėja kaip ji nori taikiai sugyventi 
su Amerika, kas gali būti tik jos delsimas ir laukimas 
progos pultis į silpniausias vietas ir grobti jas, jeigu 
tik pajiegtų išlaikyti.

Amerikai nereiktų stoti į tiesioginį karą jeigu ne
prireiks susikibti su Japonija. Karą prieš Vokiečius 
galėtų vesti davimu daugiau ir daugiau pagalbos Bri
tanijai.

©

■pRANCUZIJA, apie metas laiko Vokiečių parblokšta, 
1 nepaliekama ramybėje. Naziams svarbu kad ta ne
laiminga valstybė, beveik pusiau perplėšta, stotų gelbė
ti Vokiečiams prieš Anglės ir Ameriką.

Taiką darant, po pergalės, pereitą metą Birželio 22 
d., Vokiečiai prižadėjo neversti likusią neužimtą Pran
cūziją kariauti prieš Anglus. Bet nuo to praėjo metai 
laiko, o Vokiečių prižadai nei tiek netęsėja. Taigi, Vo
kiečiai. visomis pastangomis dirba priversti, Prancūziją 
su jos kolonijomis kooperuoti kare prieš aliantus.

Už tai žada Prancūziją atstatyti tokia kokia ji pir
miau buvo, žada paleisti 250,000 Prancūzų karo nelais- 
vių gryžti į namus, ir sumažinti pustau Vokiečių armi
jų užlaikymo kaštus, nuo 400 iki 200 milijonų frankų.

Toki viliojanti nauji prižadai suvargintą Prancūzi
ją ir nekuriuos jos vadus traukia. Prancūzija tokiu bil
du butų išstumta į frontą kariauti prieš savo draugus.

Suv. Valstijų vyriausybė, norėdama sulaikyti Pran
cūziją nuo jpasidavimo Vokiečiams visiškai, bandė siųs
ti jai ir maistą ir kitokią pagalbą žadėjo, tačiau Vokie
čių spaudimas Prancūzus padarys nazių įnagiais.

•AMERIKOS jaunimas, šį pavasarį baigiąs aukš
tesnius mokslus, pirmą kartą ilgų metų bėgyje pasijun
ta laimingas. Mat, šymet beveik visi kokius techniškus 
mokslus baigusieji gaus darbus, užsiėmimus, vietas. Tą 
skelbia kolegijų ir universitetų vadovybės, kurios sako 
gauna iš įvairių įstaigų prašymų duoti jiems jaunų jie- 
gų į darbus.

KAS KĄ RAŠO

Rašo Vyt. Sirvydas.

Žmonės be Galvos
Katalikų Darbininke buvo 

pareikšta mintis kad didžiau
sias pavojus žmonijai ir Euro
pai ne fašizmas, bet Stalino 
komunizmas. Sakyta: “Po na- 
zizmu ir fašizmu Europos tau
tos mažiau kentėtų negu po ko
munizmu”.

ši mintis nepatiko bolševikų 
Vilniai, kuri klausia: “Sovieti- 
ja jau 23 metus gyvuoja, bet 
kam iš to pavojus buvo?”

Tegul Vilnies bukagalviai pa
siklausia savo gimtojo krašto, 
Lietuvos žmonių, kam pavojus 
buvo. Jie atsakys kad ta So- 
vietija, dvi iškilmingas, bolše
viko “garbės žodžio” pastip
rintas sutartis sulaužius, klas
ta ir vyliu Lietuvą okupavo ir 
ten taip elgias kaip pasiučiausi 
naziai Klaipėdos kraštą oku
pavę nesielgė. Del to elgesio 
dešimtys tūkstančių tariamų 
“Vokiečių”, darbininkų ir val
stiečių džiaugėsi proga iš Lie
tuvos Vokietijon pasprukti.

žmonijai ir Europos mažoms 
šalims geriausia butų jei lai
mėtų Anglija, ir, Amerikos pa
dedama, griežtais budais Euro
poje įgyvendintų demokratinę 
teisinę sistemą, kurioje žmonės 
gyvena pagal savo valia pritar
tais įstatymais, o ne po sauva- 
lia atskirų asmenų, policijos 
sustiprinta, diktatūra.

šitos minties musų bukagal
viai komunistai tačiau 
pras ir neįvertins. Jie 
rę diktatūrą garbinti 
vergais būti.

Mus Įtikino
Maskvai ištikimoji musų 

spauda karčiai pyksta dėl šal
to vandens, kurį Lietuvių laik
raščiai pianistui Vyt. Basevi- 
čiui už kaklo pila. Pianistas 
bandomas pasauline įžymenybe 
padaryti, bet jo koncertai New 
Yorke ir Chicago je Lietuvių 
minių nesutraukė, kaip sutrauk
davo Miko Petrausko, Stasio 
Šimkaus ir kitų koncertai, ar
ba kaip sutraukia kompozito
riaus A. Vanagaičio parengi
mai. Maskvinė spauda kalti
na mus “lietuviškumo” stoko
je. Sako, apie Bacevičių rašė 
Brazilijos, Argentinos ir A- 
merikos laikraščiai, o mes 
lario ir lito” 
liui pianistui 
vieno rodome.

Ka darysi ? 
spauda pati kalta, 
mums per ilgą metų eilė kalė, 
kad menas yra partinis? Al
ne ji iš tautininkų demokratų 
juokdavosi dėl jų tvirtinimo 
kad menas privalo būti nepar
tinis ir žmoniškas, visiems žmo
nėms tarnaująs?

Mes tai propogandai patikė
jome: menas yra partinis, bro
liai bolševikai — ir su Maskvai 
nusilenkusiu pianistu mums, 
Lietuviams, nepakeliui! Tegul 
jis skambina bolš'evikams, o 
mes eisime i koncertus Lietu
vių, kurie savo tautos nepar
duoda svetimiems.

• Bet — jei pastebėsime kad 
ir musų Maskviečiai sužmonė- 
jo ir meną partiniu nebeskaito, 
bet remia visus Lietuvių me
nininkus, gal ir mes sugryšime 
prie savo tikrojo principo — 
menas yra nepartinis, bet žmo
giškas.

VILKAVIŠKIO ir Panevėžio 
apskrities kalvės, kaip skelbia 
sovietu spauda, negali norma
liai dirbti, nes negauna gele
žies. Vilkaviškio apsk. negau
nama ir medžio, nes keliai pa
vasarį pasidarė neišvažiuoja
mi,, o žiemos metu medžio par
vežimą varžė raudoni formalu
mai.

MAISTO bendrovė Kaune 
skelbia kad ji perkanti net ir 
šunų bei kačių kailius. Iš šu
nų ir kačių greičiausia bus ga
minama dešros... .

NEMUNAS
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Lyg tarp
Lyg tarp
Nemunas
Bėga, banguoja per musų kraštelį.
Kas gal bangų jo bėgį sulaikyti?
Kas gal Lietuvos būvį išnaikinti?
Nemunas — širdis Lietuvos krūtinėj: 
Kolei jis bėga, dar gyvuos tėvyne!

Kaip širdin musų lašelis už lašo 
Iš viso kimo gyslos kraują neša — 
Taip Nemunėlin iš visų šalelių 
Daugel subėga upių ir upelių.
Jos jam apsako, neslepiant teisybės, 
Apie musų vargą, dejas ir linksmybes; 
Ir jis, jų žodžius sau Į širdį dėdahis, 
Į plačią jurą neša jas globėdams,

Jei žinią linksmą koks atneš upelis, 
Tuoj nudžiugs musų Nemunas-senelis; 
Tada jo srovės visai nebanguoja — 
Krantus tik glosto, prie savęs vilioja. 
Bet jeigu rūsčią kur išgirsta žinią, 
Baisus tada jis: jo stipri krūtinė 
Veržias į viršų, bangos krantus graužia, 
Kriokia, putoja, žmogui plaukus šiaušia.

Taip šitas milžins dar tėvyne myli! 
Jei ją kas skaudžia—pirmas jis netyli....

v

IŠLAISVINTOJAS
(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.

Didelis, augalotas vyras, laisvę atga
vęs, savo tėvynėn sugryžęs, būdamas pa
ties Kęstučio globoje ir pagarboje, Alpis 
dar labiau išsitiesė, daugiau padidėjo, pa
gražėjo ir oresniu tapo. Jo žvalgios akys 
visur svaidė, viską patėmijo, į kiekvieną 
žmogų dėbtelėjo, ir tam Į ką jis pažvelgė 
pasidarydavo net maloniau.

Alpis smulkiai apsakė Algirdui ką pa
tyrė tarp kryžiuočių užpuolikų patekęs iš 
Gaižuvos gryžtant ir kaip jų buri įvedė į 
Kauno pilį. Apsakymas išrodė net pasa
kiškas ir netikėtinas, tačiau vienas kas bu
vo aišku — kryžiuočiai apgulė Kauno pi
lį, taigi broliai kunigaikščiai pradėjo rū
pintis kas gali su ta pilimi atsitikti.

Algirdas buvo vyresnis už Kęstutį; 
vieną koją turėjo trumpesnę, taigi eida
mas krypavo, bet tas nekenkė raitam, ir 
todėl Algirdas raitas išrodė tas tikrasis 
Lietuvos ir Rusu žemiu valdovas, kuriam 
tokios didelės daugybės žmonių lenkėsi ir į 
tiek pilių mokėjo donį.

— Šiuo jų užpuolimu mes turim pro
gą įtraukti kryžiuočius ir pinkles ir gerai 
sumušti, — pratarė Algirdas, pamąstęs. — 
Prie Kauno jie turės sunaikinti visas savo 
jiegas. Tavo sūnūs Vaidotas mokės ilgai 
laikytis ir užpuolėlius naikinti. Tada mes 
juos pribaigsim.

— Tikrai, — pritarė Kęstutis, kuris 
daug panašių karų su Vokiečiais turėjo ir 
išeidavo laimėtoju. — Kauno pilis galin
ga, Vaidotas sumanus, lai kryžiuočiai at
kerta sau dantis ir atsidaužo galvas į pi
lies akmenis.

Du garsus Lietuvos valdovai-kariau- 
tojai šiuo atveju kodėl tai nepajiegė nu
matyti kryžiuočių tikros galybės ir per
daug pasitikėjo Kauno apgynėjų jiegoms, 
kas pačiam Kaunui, ir Lietuviams išėjo į 
nelaimę.

Alpis Vilniuje pastebėjo svetimą, ne
lietuvišką dvasią: čia viskas buvo Gudiška, ’ 
ne prigimta, kaip Trakuose. Didžioji ku
nigaikštienė, Julijona, Rusų kilmės, ture- 1 
jo rūmuose savo tvarką, ir čia Alpis matė į 
stačiatikius dvasiškius, vietoje krikščio- 1 
nių vienuolių, kokius jis geriau pažinojo, į
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Viduje prie durų laukė keli vyrai su
čiupti Alpį kai jis bus įstumtas, užimti jam 
burną ir gerklę ir staiga pasmaugti kad 
nei garsas, neišeitų į pilies kiemą, kad nei 
arti esantis vienas-kitas arklydžių sargas 
aiktelėjimo nenugirstų.

Alpio daromų durų pusėje buvo tas 
skersmetis kuris užsprendžia duris išlau
kė, taigi neliko jam kitko daryti kaip tik 
pamoti Vokiečiui kad jis pirmiau pristum
tų savo duris į vietą, ką patėmijęs Vokie
tis pasijuto apsivylęs.

Patėmijęs Alpio durų pusėje skers- 
metį, Vokietis staiga sugalvojo paskubinti 
savo darbą, pastumdamas savo durų pusę 
pirmyn ir mesdamasis prie Alpio, versti jį 
į vidų pro likusį durų tarpą. Alpis tai pa
jutęs staiga savo laikomą durų pusę kiek 
praverdamas, į duris viena ranka įsikibęs 
laikydamasis, kita ranka ir viena koja vi
su smarkumu trenkė į jį bėgančiam Vo
kiečiui ir kartu paskui jį su durimis puo- 
lęsis duris užsprendė! Ar viduje buvę 
kryžiuočiai kariai patyrė kuris vyras į 
vidų patamsėję įsivertė?.... Jeigu jie su
griebę nusmaugė savo vadą — tas mums 
nesvarbu.

Svarbu tas kad Alpis visu smarkumu 
šoko bėgti į tą dalį pilies kur radosi sar
gybos, kurios tuoj buvo sukeltos ir atves
tos į arkly dės atlikimui darbo tinkamo 
atsilyginti slaptai įsigavusiems priešams.

Gandai po visą pilį pasklido apie kry
žiuočius. Pilis sukilo kaip bičių avilys. 
Pats Alpis su pora žymesnių pilies karo 
vyrų nusiskubino pas kunigaikštį Vaido
tą su nelaukta žinia.

Sargybos dalis gryžus pranešė kuni
gaikščiui kad neprašyti svečiai visi iki vie
nam nudaigoti.

Vaidotas įsakė jų lavonus išmesti per 
pilies sieną prie tų vartų kur tuoj susirin
kę kryžiuočiai laukti vartų atidarymo pa
matys kas iš jų klastos išėjo.

Nereikia sakyti kas atsitiks tiems po
rai desėtkų Lietuvių, Alpio draugų, o gal _______ ,
jau ir atsitiko, kurie liko kryžiuočių nelai- arba pagoniškų, kaip Trakuose.

Bet Alpis, mylėdamas sa- jo jis ir jauną bernioką, Algirdo sūnų, po
vo šalį, savo žmones, ir matydamas kry- ra metų vyresnį už Vytautą: tai buvo Jo- 
žiuočių klastingus siekimus per jį Lietu- gaila, kuriam, suaugus į vyrus, likimo bū
vius nugalėti, negalėjo tapti išdaviku — 
po to kai Kęstutis padarė jį garbės vertu 
Vytim!

Jis sulaužė savo priesaiką duotą Mer
gelei Marijai tapti savo žmonių išdaviku, 
bet del to nesisielojo. Jis buvo dėkingas 
savo tėvų dievams kad gali pasitarnauti 
saviems, nors su paaukojimu dviejų desėt- 
kų jaunų savo draugų....

Tą pat naktį Alpis, su kunigaikščio 
Vaidoto įteiktais prašymais išsiskubino į 
Trakus pas Kęstutį su nesmagia žinia — 
kad kryžiuočiai apgulė Kauno pilį.

VIII.
Kauno Pilies Išgriovimas

Cekančią dieną po Alpio skubaus parjo- 
. jimo iš Kauno su žinia apie kryžiuočių 

atsiradimą Kęstutis išsirengė joti į Vilnių 
pas brolį Algirdą, aptarti naujai iškilusio 
karo klausimą. Tarp savo palydovų jis 
ėmė ir Alpi, kuriam buvo pirmutine proga 
apsilankyti Vilniuje.

Alpis, su Kęstučiu vykdamas, nešė tie
sioginę žinią Didžiam Lietuvos Kunigaik
ščiui apie kryžiuočių pasalingą atsiradimą 
prie Kauno.

Trakų valdovas Vilniuje buvo laukia
mas svečias; Algirdas visada jį mielai pri
modavo kai būdavo savo sostinėje. Kęstu
tis gi, svarbiais reikalais visada tardavo
si su Algirdu, taigi dabar abudu broliai 
susitinka aptarti apie Kaunui tekusį Vo
kiečių užpuolimą.

Apie Alpį, tą jauną narsuolį, Kęstu
čio išlaisvintoją, jau žinojo Algirdas ir vi
sas Vilnius —?reikia priėjėti, ir visa Lie
tuva, — taigi visi Vilniečiai kurie tik ma
tė jį norėjo prie jo arčiau prieiti, prisilies
ti, pakalbėti, ar nors iš arti gerai jį prisi
žiūrėti.

fj®HENA IR KIAUŠINIAI viso: 

jj) Superior Avenue T

IUK SVEIKAS -KAh
Duokit man pagelbėt jums atsi

Kūno Skaudėjimų Skilvii
Reumatizmo

Skausmo Strėnose

ARTHRT
Lanbago, Sciatica, Neuritis, Rear 
&! joms pakartotinai kas nors sakė, jt 
aušroti i» nesmagumų, kad turit kentėt 
si sistemiška žolių, šaknų ir mineralų 
ta daugybei kenčiančiųjų, kurie jau ir 1 
įtikėjo kentėti tuos skausmus. Jeigu i 
■ašius, tuoj kreipkitės į mus asmeniška: 
nulmenų, ką mes suteiksim noriai.

UNGER-VANDERSLK
KO Euclid Ave. (24)

vo skirta atlikti žiaurius darbus savo tė- | 
vų šeimoje — darbus kenksmingus Lietu- | 
vių tautai, kas pasuko visą Lietuvos isto- - 
riją į nelaimingą kryptį. Bet dabar dar ■ 
apie tą lėmimą niekas neturėjo mažiau
sios nuovokos. Viskas tas dar tik ateitis. :

— Kaip mano brolis Vytautukas? ko
dėl ir jis neatsilankė? — klausė prie Alpio 
sukinėdamasis Jogailukas. Jiedu — Jo-, 1 
gaila ir Vytautas — vaikais būdami vienas ? | 
kitą labai mylėjo ir vasaros metu vienas 
pas kitą, progoms pasitaikius, lankyda- 
vosi.

— Vytautas sveikas ir auga tvirtas " 
vyras. Prašė pasveikint tave, kunigaikš- - 
ti, — atsakė Alpis.

— Mane nepraaugo, ar ne? — įkan- 
džiai klausė Jogaila, kuris vis norėjo bu- g 
ti aukštesnis už Vytautą.

— Ne, ne! — atsakė Alpis.
— Tu išgelbėjai mano dėdę iš Marien

burgo nelaisvės, taip? — teiravosi vaikas.
— Mudviem su kunigaikščiu pavyko 

laimingai iš kryžiuočių nelaisvės pabėg
ti. Jei ne tai ir šiądien tebebūtume kalė
ję, — aiškino Alpis, vengdamas pasigyri
mo net ir vaikui.

Nedaug jiedu kalbėjosi, nes pikta ku
nigaikštienė, išgirdus Jogailą Lietuviškai 
kalbant pasišaukė jį į save ir atskyrė nuo 
jo naujo pažystamo iš Trakų pilies.

— Pasveikink Vytautą, sugryžęs, — 
prataręs dar Alpini kelis žodžius, Jogaila 
ėjo prie motinos ir ji išsivedė jį su savim. J

(Bus daugiau)

• CIGARETŲ Su v. Valstijose kas 
galvos pagaminama 68 pakeliai po 20 
Tai yra ant kiekvieno kūdikio, vyro ir 
Rūkančiųjų amžiaus žmonėms išpuola 
garėtų po 90 paltelių.

met nuo 
cigaretų. 
moteries, 
iš tų ei-
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UŽMUŠTA 54
1941 metų trafiko aukos iki 

šiol Clevelande pasiekė jau 54 
— arba 11 daugiau negu buvo 
per tiek pat laiko 1940 metais.

VIETINES ŽINIOS

Rengs Parką Miesto 
Centre

Paruošta įlanai sutverti vi- 
durmiestyje Central Parką, de
šimties metų bėgyje. Tas par
kas butų tarp E. 21 ir 40 gat
vių, Euclid ir Chester avenues, 

į aplink kurį butų išstatyta ge- 
įresni nauji namai, juose galėtų 
gyventi turtingesni žmonės, ir 
miestui pasidarytų dąugiau in- 
!gų taksais. Dabar ta dalis 
ensta, nyksta, iš jos turtinges- 
1 žmonės išsikėlė į užmies
tis.

Dar Milijonai Dolarių 
Užsakymų

Didžiojo Clevelando dirbtu
vės vėl gavo iš valdžios įvairių 
užsakymų už 35 milijonus do
larių.

Didžiausias sumas gavo šios 
dirbtuvės: Thompson Aircraft 
Products, virš 11 milijonų do
larių, General Motors Diesel 
motorų dirbtuvė gavo virš 10 
milijonų dolarių užsakymų ka
ro laivams motorų.

Kompanijos vis dar plečia 
savo dirbtuves, ir nekurios vie
tinės statybos firmos gauna 
darbus statydinti priedus prie 
dirbtuvių Clevelande ir kituo
se miestuose.

JOHN E. SAVAGE 
APLEIDŽIA 

POLICIJĄ

lelis, augalotas vyras, laisvę 
vo tėvynėn sugryžęs, būdamas 
stučio globoje ir pagarboje, 
iau išsitiesė, daugiau padidėjo, 
ir oresniu tapo. Jo žvalgios 

vaide, viską patėmijo, j kiekvi 
dėbtelėjo, ir tam į ką jis pažvtį 
ydavo net maloniau.
)is smulkiai apsakė Algirdui ką; 
rp kryžiuočių užpuolikų patelį 
)s gryžtant ir kaip jų būrį jvi 
pilį. Apsakymas išrodė net 
ir netikėtinas, tačiau vienas kas 
u — kryžiuočiai apgulė Kauno 
i broliai kunigaikščiai pradėjo 
čas gali su ta pilimi atsitikti 
girdas buvo vyresnis už Kęst 
co ją turėjo trumpesnę, taigi g Į 
•ypavo, bet tas nekenkė raitau, : 
Algirdas raitas išrodė tas tiki? 
>s ir Rusų žemių valdovas, kuri 
didelės daugybės žmonių lenkei 
.ių mokėjo donį.
Šiuo jų užpuolimu mes turim 
ūkti kryžiuočius ir pinkles ir g 
i, — pratarė Algirdas, pamąstę 
auno jie turės sunaikinti visas

Tavo sūnūs Vaidotas mokės 
; ir užpuolėlius naikinti. Tada 
•ibaigsim.
Tikrai, — pritarė Kęstutis, h| 

anašių karų su Vokiečiais turėji| 
o laimėtoju. — Kauno- pilis 
idotas sumanus, lai kryžiuočiai 
;au dantis ir atsidaužo galvas jį 
menis.
i garsus Lietuvos valdovai-faii 
iuo atveju kodėl tai nepajiegė 
kryžiuočių tikros galybės ir

>asiti'kėjo Kauno apgynėjų įregi 
čiam Kaunui% ir Lietuviams 
a r- 
pis Vilniuje pastebėjo svetimą,! 
;ką dvasią: čia viskas buvoGnfiį 
pinta, kaip Trakuose. Didžio," 
itienė, Julijona, Rusų kilmės, 
uose savo tvarką, ir čia Alpis c 
ikius dvasiškius, vietoje fa 
muolių, kokius jis geriau pam 
agoniškų, kaip Trakuose, 
džiojo kunigaikščio dvare pa 
r jauną bernioką, Algirdo sūnų . 
ų vyresni už Vytautą: taibuvoip^ 
mriam, suaugus j vyrus, 
•ta atlikti žiaurius darbus savoį;; 
noje — darbus? kenksmingus Ik 
itai, kas pasuko visą Lietuvos 
nelaimingą krypti. Bet dabar j 
i lėmimą niekas neturėjo ma' 
ovokos. Viskas tas dar tik ateit:: 

 

Kaip mano brolis Vytautukas?^!! 
is neatsilankė? — klausė prie' 
lamasis Jogailukas. Jiedu - f*

Vytautas — vaikais būdamiv^zuiiiiiiiimimiiimiiiimiHmmiiiiiniiniiiiiiniiiiniiiniiEiiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiB. 
bai mylėjo ir vasaros metu 
tą, progoms pasitaikius,

CLEVELAND POULTRY CO. Inc
WHOLESALE and RETAIL

Pristatom Vestuvėms, .Pokiliams, Clambakes 'ir tt.

paukštiena ir kiaušiniai visokiam reikalui

4323 Superior Avenue Telefonas EN. 3142

BUK SVEIKAS - KAM SIRGTI!
Duokit man pagelbėt

Kūno Skaudėjimų
Reumatizmo 

Skausmo Strėnose

jums atsikratyti nuo:

Skilvio Negerumų
Nervingumo

Galvos Gėlimų
BERMANDR. M. LEO

Chiropractiškas ir Elektriškas Gydymas.
10408 Superior Ave. (24) Cleveland, Ohio

Valandos: 10 iki 8 vak. kasdien. Sekmadieniais 10 iki 5 vak.

tos neviernas Ta- 
rašykit klausdami

Chemists
Cleveland, Ohio

Lumbago, Sciatica, Neuritis, Reumatizmas, Neuralgia
Gal jums pakartotinai kas nors sakė, jeigu jus turit kurį šitų 

z skausmų ir nesmagumų, kad turit kentėti ir tylėti. Tačiou mu
sų sistemiška žolių, šaknų ir mineralų formula suteikė pagal
ba daugybei kenčiančiųjų, kurie jau ii- užmiršo kad jiems kada 
reikėjo kentėti tuos skausmus. Jeigu nesat 
močius, tuoj kreipkitės i mus asmeniškai arba 
smulmenų, ką mes suteiksim noriai.

UNGER-VANDERSLICE,
3030 Euclid Ave. (24)

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

BALKAN - RADIO & ELECTRIC 
NAMŲ IR AUTO RADIO PATARNAVIMAS 

ELEKTROS VIELŲ SUVEDIMAS 
Elektriški Namų padargai

1491 E. 55 Street Hcnd. 9370.
Prie Superior. (21)

T

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

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

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

STARK UPHOLSTERING CO
1 t S Vytautas sveikas ir auga tvf- S 

Prašė pasveikint tave, kunigai | 
tsakė Alpis. f
Mane nepraaugo, ar ne? - į | 
lausė Jogaila, kuris vis norėjot ’| 
tesnis už Vytautą. F
Ne, ne! — atsakė Alpis. >|
Tu išgelbėjai mano dėdę iš Man=y = 
nelaisvės, taip? — teiravosi vai < | 
Mudviem su kunigaikščiu pa’? Į= 
ai iš kryžiuočių nelaisvės pat' t=įi 
ne tai ir šiądien tebebūtume* “ 

liškino Alpis, vengdamas pasig 
ir vaikui.

daug jiedu kalbėjosi, nes pikta 
tienė, išgirdus Jogailą Lie 
pasišaukė ji j save ir atskyrė

o pažystamo iš Trakų pilies. 
Pasveikink Vytautą, sugryžęs.

t motinos ir ji išsived/jj susais The Wilkelis Furniture Co
(Bus daugiau)

Išdirbėjai geros Rūšies

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

Klauskit musų kainų pirm eisiant kitur.

STARK UPHOLSTERING CO.
8033 SUPERIOR AVENUE

5784 (21) Res. MU. 1012j RA.
iniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih*
gHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii?

i Nikodemas A. Wilkelis į
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius :

IR BALSAMUOTOJAS =
6522 Superior Ave. HEnderson 9292 :

@ ® Ė

GARĖTŲ Suv. Valstijose kas 
lagaminama 68 pakeliai* po 20 a 
ant kiekvieno kūdikio, vyro ir n* 
j jų amžiaus žmonėms išpuola ii 
>0 90 pakelių.

Rakandų Krautuve =
Visoki Lietuviški Rekordai gaunami čia s

6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 =
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS |

Sarininkas Vedėjas

■■■

dori jaunuoliai. Jų tėvai, An
tanas ir Ona Bernotavičiai, 
kurie gyvena Akrone, yra il
gamečiai Dirvos skaitytojai ir 
geri Lietuviai. Jie gražiai iš
auklėjo ir išleido į aukštesnius 
mokslus savo sūnūs, kuritf da
bar pasekmingai gyvena..

A. Palionio sūnūs Antanas 
buvo parvažiavęs iš kariuome
nės pas savo tėvus, taipgi ap
lankė savo draugus. Jisai tar
nauja jurininkų srityje. Sako 
jau daug apvažinėjo, matė vi
sokias šalis ir salas. Jisai už 
gerą šaudymą gavo' atsižymė- 
jimo medalį. Tėvai ir jo drau
gai džiaugiasi sulaukę bran
gaus svečio. Pabuvęs porą sa
vaičių jis gryžta tarnybon.

S. Norkienė, Dirvos skaity
toja, ištekėjo už Kolsono, jie 
išėjo gyventi ukėje prie Akro- 
no, Loyal Oak miestelyje. Lin
kėtina geros kloties.

Kalnas.

PIKNIKAS. SLA. 198 kp. 
Gegužės 25 d. rengia smagų 
pikniką senoje vietoje, Barber
tone, prie State kelio. Prasi
dės 1 vai. po pietų. Kviečia 
visus Lietuvius atsilankyti.

Apsivedė Vladas Norkus, 
žmoną gavo kitatautę.

Dėdės Santo kariuomenėn iš
ėjo Stasys Laskauskas, M. An
driuškevičiaus posūnis. Tarny
bą gavo prie gydytojų patar
nautoju. Savo motinai jis ra
šo kad jam gerai pekasi ir yra 
patenkintas. Jis yra doras 
vaikinas, gerai užsilaiko, kal
ba gražiai Lietuviškai.

Vaistininkai broliai Antanas 
ir Alfonsas Bernotavičiai už
sidėjo nuosavą vaistinę Ash
land, Ohio. Vaistinė yra ge
rai įrengta, jiedu džiaugiasi 
darydami gerą biznį. Jie abu 
gerai kalba Lietuviškai ir yra

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE

1001
■j

inspektorium paskir
tai Rusė, Petrovič, at; 
Maskvos. Ji tėra bai- 
pradinę Rusišką mo

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savą.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

4 
J
4
4 
4

išstatytos! Jos gražios pažiūrėti, vi-

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

rau- 
viso- 

spaudžia

SU
išvažiavę

MUZIKOS IR REIKMENŲ KRAUTUVĖ
• Parduodant Akordionus ir Radios žemiausiomis Kainomis. 

ELEKTRIŠKI NAMAMS REIKMENYS.
Lietuviams patogi kaimyniška krautuvė.

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

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje

»

; r < i

g. I

1ĮBOM—
>. . vi U 1-t ■ l.'

Lietuvis Clevelando Policijos 
Deputy Inspector John E. Sa
vage (Savickas), 51 metų am
žiaus, kuris vadovavo policiją 
laike Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos atvykimo ir viešėji
mo Clevelande, pasiryžo aplei
sti policijos tarnybą ir užims 
viršininko vietą ant kitų 60 vy
rų sargyboje Thompson Pro
ducts, Ine., kaip sako praneši
mas.

Savage pasiėmė 124 dienų 
atostogas, kurios policijos tar
nyboje jam susidarė dirbant 
viršlaikius ir sekmadieniais. Iš 
savo vietos rezignuos Rugsėjo 
1 dieną.

Savage stojo policijos tarny
bon 1913-metais; į policijos 
saržentus pakeltas 1918 me
tais; leitenanto laipsnį pasiekė 
1920 metais; kapitonu paskir
tas 1927 metais, o 1938 metais 
pasiekė aukščiausi laipsnį ko
kį policijoje pasiekiama — in
spektorium. Jis buvo trečias 
išeilės aukščiausias policijos 
inspektorius.

Jis gimė ir augo Clevelande. 
Jo motina ii- dabar čia gyvena.

Inspektorius Savage prižiū
rėjo darbo sritį, tai yra strei
kus ir tt., taigi jam buvo da
roma visokių užmetimų iš A. 
D. F. ir C. I. O. vadų pusės, 
buk jis yra unijų priešas. Rei
kalavo net jo prašalinimo, ta
čiau unijoms nepavyko nieko 
laimėti.

Savages turi septynis vai
kus, kurių du vedę, jaunesni 
keturi lanko katalikiškas mo
kyklas, viena duktė įstojus į 
vienuolyną.

Jonas E. Savage savo teisin- 
i gurnu ir - rimtumu užsitarnavo 
visų Clevelando laikraščių pa- 

Igarbą.

LANKĖSI DETROITE
Petras ir Alvina Luizai 

savo dukrele, buvo 
automobiliu į Detroitą keletui
dienų pasisvečiuoti pas gimi
nes ir pažystamus. Gryžo ket- 

j virtadienį.

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street

(Kampas Crumb Ave.)

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

PYTHIAS
\ ta t?

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Čiutelė
savininkai.

URBŠAITIS
DUNBAR

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčiu

Vieta kur sustoja kitų miestų'' 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

NUŽUDĖ IR APIPLĖŠĖ
Canton, Ohio, plėšikai užpuo

lė karčiamą, nušovė jos savi
ninką Robert Efinger, 51 me
tų amžiaus, ir pabėgo pagrobę 
iš jo įstaigos $13,700 pinigais. 
Jis tik ką buvo parsinešęs pi
nigus iš banko iškeisti darbi
ninkams čekius. Užpuolimas 
atlikta dienos metu.

OKUPANTŲ pastatyta 
donoj i Lietuvos valdžia 
kiomis priemonėmis 
ūkininkus kad jie dėtųsi į so
vietiškus kolhozus. Paskutiniu 
laiku daugelis ūkininkų kurie 
atsisakė nuo kolhozinės bau
džiavos, gavo pranešimą kad 
jie turi mokėti mokesčius už 
pereitą laiką, nors jų visi mo
kesčiai yra užmokėti. Bolše
vikai yra sugalvoję ir kitokių 
šposų prieš ūkininkus nepasi
duodančius okupantų spaudi
mui. žmonės turi vienaip ar 
kitaip išeiti iš savo ūkių.

Kaip žinoma, ir pačioje Ru
sijoje ūkininkai kurie nesidė
jo į kolhozus buvo apdedami 
sunkiais -mokesčiais, kol paga
liau visi “laisva valia” parsi
davė kolhozų baudžiavom

Iš KAUNO gauta žinių kad 
okupuotos Lietuvos aukštųjų 
mokyklų 
ta kokia 
siųsta iš 
gus tik 
kyklą.

Furnasų Taisymas 
Dedam Naujus Furnasus 

Taisom ir Perstatom
Atliekam stogų ir vynų tai

symo darbą, skiepus ir tt.
, Apkainavimas dykai. 

Kainos žemos.
Atliekam medžio darbą, etc.

Apex Heating Co. 
8102 Wade Park Avenue 

Phone GArf. 6370. (22)

‘THE GREAT AMERICAN 
BROADCAST”

Ši filmą vaizduoja įstabius nuota
kius drąsių, pirmutinių žmonių ku
rie pradėjo užpildytį oro bancas 
dainomis ir juokais. Filmą pavadin
ta “The Great American Broadcast’’ 
ir nradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Gegužės 24.

Kadangi buvo labai sunku tikrai 
atvaizduoti visai artimą praeitį ko
kia visiems žinoma, praleista visas 
metas laiko tyrinėjimams ir pasi
ruošimams. Dalykas vaizduoja 1919 
metus kuomet tik ką prasidėjo ap
sireikšti radio ir naudota dar kris
taliniai setai, ir klausyti galima bu
vo tik užsidedant ant ausų tam tik
rus prietaisus.

Veikale ineina Alice Faye, Mary 
Beth Hughes, The Wiere Brothers, 
The Nicholos Brothers ir Four Ink
spots. ,

Patogiausia įvairių 
Novelty ir Dovanėlių 

parduotuvė
Reikmenys vestuvėms ir 

kitokiems “shower”. 
'Motinos Dienai, etc.

NOVELTY & GIFT 
SHOPPE

7307 Wade Park Ave.

Važiuojant Bušu 
visiems kartu esti 
smagiau, ar ne?

H
I

Tikrai taip! Tai geriausias būdas 
vykti į vasarinius išvažiavimus — ir 
važiuoti Cleveland Roilway Chartered 

Kočais

CALL MAiN 9500 
for "Chartered Service

Puiku, ar ne, kad 
davė mums Elek 
triškas Dovanas?

Taip, brangioji! Gavom 
tikrai gerą pradžią

Patenkinki! Jaunąją su Elektriškomis Dovanomis!
Jos tikrai patiks — Elektriškos Dovanos 
Birželio nuotakoms dabar jau krautuvė
se

sai moderniškos, praktiškos, tvirtos. Jos 
sutaupo laiką ir darbą ir pinigus, prisi
deda prie patogumo ir smagumo.

Žbo&tznad, KmIoA Maitotu
ELECTRIC TOASTER—iššokamo 
Kepina duoną automatiškai, ant 
Užtikrina geriausias pasekmes.

ELECTRIC PEČIUS—jei tikrai 
daryti dovaną pilnoje prasmėje,

modelio.
'pat stalo.

norit pa- 
ši dovana 

yra reikšmingiausia! Valgį gamina leng
vu, be rūpesčio buriu, švariai, saugiai ii' 
atsakančiai. Dovana kuri tinka jaunosios 
ar jaunojo tėvams apdovanoti jaunavedžius.

Matykit. šias Elektriškas Dovanas
ir daugelį 
išstatytos.

jūsų kišeniau.;!
ELEKTRIŠKOS 
MARIAUSIOS 
DOVANOS.

kitu kurios 1
Jų kainos

Pasirinkit
DOVANOS

VESTUVIŲ

autuvese dabar 
pritaikytos sulyg 

jas ANKSTI!.
YRA POPU-

SUKAKTUVIŲ

SIGHT-SAVING 
lių, ir moksliškai pritaikyta duoti 
karnai švelnios, akis saugojančios 
Pagelbės vestuvių dienos smagumą 
ti per eiles metų.

ELECTRIC ROASTER—atlieka valgių ga
minimą geriausiu elektrišku budu. Sutei
kia jaunajai daugumą patogumų kokie ga
lima gauti iš Elektriško Pečiaus. Tai idea
liška dovana del shower!

ELECTRIC REFRIGERATOR—svarbi reik
menis nuotakos virtuvėje, 
kai Elektrišką šaldytuvą ir 
duosnumą kiekvieną dieną 
metus!

LEMPA—gražiausių sti- 
pakan- 

šviesos. 
pratęs-

Duokit nuota- 
ji minės jūsų 

per kiaurus



—J—

į J

Pinigines Dovanos
Pirma dovana — penkinė

Penkios dovanos — 
po vieną Dolarj.

Prie įžangos tikieto

DIRVOS
26-tas Metinis

PIK U IK A 7 ^Sekm. Birželio-June 0 | | H lw(lt H O MACHUTOS SODE U

DIRVA 
LITHUANIA

Setery
Ohio Lithuanian Pnbfehing & 

fineliui BM Superior An.
MANAGING EDITOR-K- s. karpas

PiKNIKO VIETA: 2510 Glenridge Road, Euclid, Ohio. Nuvažiuojama iš Euclid avė. arba Mayfield Ave. ir Green Road
v------------------------------------------------- ------------------------------------------

Gerb. Spragilas kviečia į šį Dirvos Pikniką visus savo draugus 
ir ne-draugus, prietelius ir ne-prietelius, visus kas tik yra Lie
tuvis ir nori linksmai praleisti dieną su daugybe savo brolių ir 

seserų Lietuvių vietinių ir iš kitų miestų, kurie suvažiuos.

Iš Akrono, Youngstowno ir kitur važiuokit Mayfield avenue į 
rytus iki Glenridge Road, arba Green Road, ir sukit į kairę. 
Matysit pikniko ženklus. Iš miesto važiuokit iki Green road 
arba Glenridge Road, ir sukit po dešinei. Privažiavimas lengvas.
DYKAI TIKIETĄ Į pikniką gauna kiekvienas Dirvos prenume

ratorius. Daugiau tikietų po 25c. nusipirks prie vartų.
Vaikri pribuvę su tėvais, Įleidžiami nemokamai.

Yo u t h’
r

PHONE: ENdicott 4486

Įžanga 25c. Alberto Nemanio Orkestras

s Forum
6820 SUPERIOR

PENKINĖ PREZIDEN- SAUGOS VAJUS IKI GEGUŽES GALO
TO SMETONOS
VARDODIENIO 

PROGA
Vietos veikėjas Alekas Ba

nys, pasveikinimui Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos 
jo vardo dienoje (bus Birželio 
13) paskyrė $5.00 auką Lietu
vos nukentėjusiems šelpti. Pi
nigai bus perduoti i bendrą 

\ Lietuvos reikalams fondą.
\ Kas daugiau norėtų priside

gti su pasveikinimu ir auka ga- 
' Ii priduoti Dirvos redakcijon, 

iki Birželio 10 d. <
i_____________

Darbininkų Padėtis 
Žymiai Pagerėjo

Cleveland Trust Bankas pa
skelbė surinktas žinias, sulyg 
kurių matoma kad dirbtuvių 
darbininkai, kurie turi darbus, 
dabar gauna didesnes algas ne
gu kuriuo kitu ląikotarjiiu, ir 
darbininkų pirkimo gale yra 
didesnė. Uždarbis yra 17 nuo
šimčių aukštesnis negu buvo 
1929 metais, darbo valandos 
apie 20 nuoš.' mažesnės.

Kortavimas Lietuvių 
Šelpimo Naudai j ---------- ---- -y . . -------- -

Lietuvos šelpimo Cleveland© 
skyrius rengia savo antrą kor- 
tavimo popietį, Blaškevičių na
muose, 11158 E. 77 st., kampas 
Donald avė. Pradžia 3 vai. po 
pietų. šios pramogos pelnas 
skiriamas Lietuvos pabėgėlių 
šelpimui ir kitiems Lietuvos 
reikalams. Įžanga tik 25c. Ku
rie nori paremti gražų tikslą 
prašomi atsilankyti. Kom.

• NUŽUDYTAS. Gryžęs į 
namus kelętui dienų apsilan
kyti, kariuomenės saržentas H. 
Wuchte, 23 m. amžiaus, tapo 
nežinomo užpuoliko nužudytas. 
Jis naktį dar parvažiavo prie 
savo tėvų namo ir lipdamas iš 
automobiliaus sukniubo gatvė
je. Nuvežtas į ligoninę mirė. 
Ęas ji nudurė nepatirta.

Ravės Miesto Parkus
Šiomis dienomis apie 2,000 

moterų dirbančių WPA papras
tuose darbuose, bus, išvestos į 
parkus apravėti visas žoles ir 
gėlynus, išrinkimui nereikalin
gų 'žolių.

Kadangi, sako, dauguma tų 
moterų paeina iš centralinės 
Europos, kur valgo pienes, ža
lias ar virtas, tai jos ir tas žo
les išraus ir sunaudos sau.

Iš pienių kiti moka padaryt 
gerą vyną.

Kadangi šiuo tarpu miestas 
neturi pinigų parkų sužiūrėji
mui tai pakviečia WPA dar
bininkes parkus nuravėti.'

WPA turi apie 4,000 moterų 
laukiančių darbo, kurios netin
ka jokiam /larbūi, nes jos nie
ko nemoka. Tūlos jų ima pa
šalpą. Taigi joms tenka par
kų apravėjimo darbas.

Išviso dąbar Clevelande vie
šų darbų eilėse randasi 11,996 
darbininkai — žemiausias skai
čius negu kada buvo, nes dau
gybė darbininkų paimta j viso
kius darbus privatinėse indus
trijose. ; ---------- --------------------------------

PIRMAS PIKNIKASf
Pirriias pikinikas ir kortavi- 

mo pramoga šiame sezone ren
giamą LRKSA. 50 kuopos, sek
madienį, Gegužės-May 25 d., 
NAUJOS PARAPIJOS salėje,
18022 Neff road. Visas, pelnas 
skiriamas naujai parapijai.

Pradžia 3 v. po pietų, įžan
ga 25c. ypatai. Nariai ir pjk 
šaliniai prašomi dalyvauti 
F: ?.imai praleisti laiką. .•ym

Rengimo komis*"

FRIENDSHIP OF THE BALTIC PEOPLES
Address by Hon. Johannes Kaiv, at the Baltic-

American Society, in Washington, D. C.

IT’S IN THE AIR
AVE. - CLEVELAND, OHIO

Entered as Second-Class JJgJ 
ber 6th, 1915, at the Clevetod Pg® 

under the Act of

SYMBOL Of SAFETY SYmOF

Tiw BWGKI tit* 
Investment In ttfe/

“šalies apgynimas prasideda 
su saugumu”, tuo obalsiu ve
dama vajus prirašymui 50,000 
narių prie Greater Clevedand 
Safety Council. Šis vajus pra
dėtas Gegužės 15 ir tęsis iki 
mėnesio pabaigai. Surinktais 
pinigais bus .vąroma saugumo 
darbas visame Didžiajame Cle
velande.

Saugumo reikalingumas šy- 
met didesnis negu kada kita
dos. šalies gynimo pasiruoši
mams daugėjant daugiau žmo
nių dirba, daugiau važiuoja į 
darbus ir daugiau įvyksta tra-

1940 Metais Turėta 
56 Streikai

Clevelande pereitą metą bu
vo 56 streikai, kuriuose daly
vavo 7,778 darbininkai. Strei
kuodami jie neteko 107,659 
darbo dienų.

Streikų skaičium Clevelan- 
dar ir Los Angeles buvo tre
čioje vietoje, bet streikavusių 
darbininkų skaičium užėmė 6- 
tą vietą. New Yorko mieste 
buvo 445 streikai, taigi New 
Yorkas tuo atžvilgiu užima 
pirmą vietą.

Mirė Cleveland Trust 
Co. Prezidentas

Sekmadienį, Gegužės 18 d., 
mirė Cleveland Trust Co. ban
ko prezidentas, Harris Creech, 
67 d. amžiaus.) Jis buvo gimęs 
Clevelande. Jis paėjo iš pras
tų darbo žmonių ir neturėjo 
didelio mokslo. Bankiniam pa
saulyje pakilo dirbdamas nuo 
paprasto raštininko. Cleveland 
Trust yra didžiausias bankas 
Clevelande, turi 48 .skyrius vi
same mieste ir apielinkėse.

PAIMTA APIE 7,00Q
Nuo šių metų pradžios Ame

rikos kariuomenėn įš Cuyaho
ga apskrities pašaukta jau ar
ti 7,000 jaunų vyrų. Birželio 
9 d. bus paimta dar 649.

Daug Lietuvių jaunuolių iš
eina tarnybon. Dabar imami 
vyrai vienų metų laikui, tačiau 
jei karas kiltų jie turės pasi
likti. Naujai bus imama dau
giau ir daugiau.

Jeigu Amerika išvengtų ka
ro, tie vyrai kurie išėjo tarny
bon^ iki šio pavasario, kitą pa
vasarį jau bus atlikę savo už
duotį ir pradės gryžti.

• ŽYDAI Clevelande rėmimui 
savo reikalų 1941 metų bėgiu 
sukėlė $783,375. šymet virši
jo pereitų metų sumą.

Kiek Lietuviai prisideda sa
vo tautinių ir labdaringų rei
kalų parėmimui? Tas parodo 
tautos mažą susipratimą. Mu
sų tarpe yra išgamų ir kurs
tytojų, kurie kliudyt moka, bet 
naudingo nieko nepadaro.

• APIE 4,400 DARBININKŲ 
Clevelande, dirbančių General 
Motors dirbtuvėse, gauna algų 
pakėlimą pasekmėje pagrąsin- 
to visuotino G. M. streiko, ku- 
*io išvengta kompanijai suti- 
vati\ pakelti darbininkams mo- 
1 duOyvisose jų dirbtuvėse ei- 

Ystų.

fiko nelaimių gatvėse, to pa
sekmė gi daugėjimas nelaimių. 
Darbininkai kurie dirba svar
biuose darbuose jeigu paklius 
nelaimėn 'tuomi pakenks dar
bams.

Apskaičiuota kad pereitais 
metais visokių rūšių nelaimė
mis pragaišinta pusantro bili
jono darbo valandų — kurių 
užtektų pravesti visą šalies ap
ginklavimo programą.

The Greater Cleveland Safe
ty Council teikia pagalbą ko
operuojant visose Clevelande 
apielinkėse saugumo darbuose.

MIRIMAI
MIKOLAS RADAUSKAS

Mikolas Radauskas, 58 m., 
mirė Geg. 17, palaidotas 20 d., 
pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje.

Gyveno 5713 Linwood avė. 
Liko žmona, Antanina, vaikai 
Marge Ellsworth, Charles, Ma
ry, Hoover ir George.

Velionis paėjo iš Balbieriš
kio, Suvalkijos, Amerikon at
važiavo 1905 m.

Lietuvoje liko brolis Vincas 
ir sesuo, Jieva Lukoševičienei
STASYS KIZALAS (Kessler)

Stasys Kizalas, 49 m., nuo 
1542 E. 22 st., mirė Geg. 20, 
laidojamas 23 d., pamaldos Šv. 
Jurgio bažnyčioje 9 v.

Liko žmona, Julė, vaikai, 
William, Anna Whetzel, ir 
Aleksandras.

Paėjo iš Punios, Vilniaus g. 
Amerikon atvyko 1912 m.

MAGD. TAMALONIENĖ
Magdalena Tamalonienė, 85 

metų, nuo 10312 Yale avė., mi
rė Gegužės 16 d. • Išvežta pa
laidoti į Scranton, Pa., Gegu
žės 19 d.

Velionė Clevelande gyveno 
prie savo dukters ir s žento, 
Adelės ir Juozo Vilčinskų.

PADĖKA
Šiuomi dėkojam Kun. Vilku- 

taičiui, Kun. .Bartis, Kun. So- 
franec, giminėms ir draugams 
už gėles, už mišias ir dalyvavi
mą šermenyse ir laidotuvėse, 
Rožės Mačutienčs (Machuta), 
musų žmonos ir marčios, kuri 
mirė Geg. 12, palaidota 15 d. 
Taipgi ačiū laidotuvių direkto
rei Della Jakubs, už jos pasi- 
tarnavimą.

Leo Machuta ir 
Motina Machuta, 

Liberty rd. Solon, O.

Parsiduoda Krautuvė
SALDAINIŲ, TABAKO ir maž

možių krautuvė, garantuojama $500 
savaitinių ineigų, nėra1 kompetici- 
jos: kambariai gyvenimui greta. 
Našlė turi uarduoti pigiai. Krein- 
tis 10 iki 11 prieš pietus. (23) 
5245 BROADWAY, Tel. Mich. 9609.

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)

THE idea sponsored by the Bal- 
‘■■’c American Society of arranging 
annual gatherings of Baltic people 
and their American friends is a 
very opportune one. Each year we 

re coming together to follow the 
events which have taken place in 
the meantime, to study the general 
outlines, the future prospects of all 
those countries 
personal ties 
ourselves.

Tonight we 
as the Second 
on the European 
to this waj the 
have been invaded and occupied by 
the hordes of Soviet Russia. At 
the present time peoples of our 
homelands are suffering under the 
worst kind of oppression — they 
are not only deprived of primary 
commodities, but they are deprived 
also of all liberties recognized as 
fundamental of social life by the 
civilized world.

Regardless of the present diffi
cult situation, our peoples in the 
homeland have not lost hope for 
liberty. They are ready to fight 
for it when the moment presents 
itself.

As any human phenomenon, the 
present war will end sooner or lat
er. And then the fighting nations 
as well as the invaded small coun
tries will be confronted with the Į 
problem of organizing the countries 
involved in the best possible 
for eliminating economical and 
er possible controversies to the 
of establishing a more secure 
lasting peace.

Certain groups of statesmen 
economists are already discussing 
preliminary schemes for this pur
pose. All such schemes represent 
certainly preliminary materials on
ly, but even as such they may have 
considerable importance when the 
final settlement takes place.

As the Baltic countries are di
rectly involved in such settlements, 
as countries which have been in
vaded, we hope that they are per
mitted to say some words regard
ing them in one way or another. 
All these schemes embrace many 
problems which are impossible to 
discuss in a brief address. I would 
touch tonight only upon some gen
eral outlines as to the approach to 
these problems. ,

As you have read in the press, 
there are different suggestions to 
organize future Europe into cer
tain larger economic groups. In 
principle such an idea looks accept
able to anybody. But history shows 
that organizing into larger units 
has its disadvantages too. So in 
great units commerce and industry 
concentrates in big centers. For in
stance in tzarist Russia Petersburg 
and Moscow received nearly as much 
income from taxes as the entire 
remainder of the empire; at the 
same time the population of those 
two centers represented only 2 per 
cent of the entire population. That 
meant a drainage of the econpmic 
nower from the border districts. 
Similar complaints were in former 
Austria-Hungary, etc. Great units 
cause the impoverishment of more 
distant districts also intelectually, 
because big centers present great 
onportunities and attract talents in 
different fields from other parts.

Maybe it is possible to eliminate 
these disadvantages *by proper or
ganization. ButA one thing —
tain, that great units alone 
always bring the supposed 
ed economic benefits.

We remember the cause 
Baltic nations at the discussions 
during the conclusion of the Treaty

and to strengthen 
and contacts between

are meeting here just 
World War is raging 

continent. Due 
Baltic countries

way 
o th
em! 
and

and

is cer- 
do not 
expect-

of the

Į L E I M O N ' S 
j DRY CLEANING 
: Vyrų ir Moterų Rubus 

pertaisau
Sulyg naujausios mados

į Prosymas ir Valymas
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

: Visas darbas garantuotas.
: Paimam ir pristatom į namus

1283 East 74th Street ■
Ant. Leimonas, Savininkas

■ HEnderson 7822

BK

of Versailles. The statesmen 
economists expressed opinion 
the Baltic nations are too small to 
sustain themselves; they thought 
that these countries will collapse 
economically. The period of the in
dependence of these countries show
ed the opposite — they remained 
the only countries strong economic
ally until the Soviet invasion. At 
the same time Soviet Russia which 
covers one-sixth of the entire globe 
has remained on the verge of star
vation for a quarter of a century.

■ By mentioning here some nega
tive sides of large units, it does 
not mean that Estonians are op
posing in principle such schemes. 
Just the onposite. Estonians have 
always been anxious to establish 
the best possible collaboration and 
cooperation with other nations, and 
in particular with neighboring ones.

But vie are careful with too eas
ily drawn plans for such possib’e 
groups.
such 
and 
vail, 
that 
dent 
life 
such

We also have to 
past of our nations and 
established ties between the peoples.

At the same time I believe that 
1 all such groups should be built on 
the principle of cooperation. That 
means that any nation included in 
such a group has to bring its con
tribution to this end. Such groups 
should not be organized at the cost 
of interests of small nations only.

Estonia, Latvia and Lithuania are 
called Baltic countries. That is a 
long established group already hav
ing shared the same fate during 
centuries. During the period of 
our independence we have strength
ened the ties of our neighborly re
lations.

It is natural to suppose that any 
possible group in the future should 
be based on such historical groups. 

(To be Continued)

and 
that

I believe that in planning 
groups, not only economical 

strategical reasons should pre- 
but the groups should 
they guarantee the 
develonment 

of different 
groups.

of the 
nations

keep in

be such 
indepen- 
national 
entering;

mind the 
the long

MONUMENTAI
Prieinama kaina padirbami 

visokioms kapinėms.
James Broggini & Bros.

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

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

ALUS ĖMIMUI NAMON.

Albert Marks
4520 Superor Ave. (27)

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

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

Contractors
1964 E. 55 St. HEnd. 5000.

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
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 jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ii- pagražinimui.
Turiu pilną apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 1 6899

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, and EGGS
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius. ) (39)
Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025

These past few days of nice hot 
weather, with cool lake breezes once 
again puts the “go ’ in folks. The 
“go” to get outside and recuperate 
after hard and long defense hours 
in the shops. Well sir, we know 
just the tonic to cure that feeling. 
At least it’ll cure it for one week. 
Know what ‘tis? That good old 
“DIRVA PICNIC”. It’s not long 
away cither . . • JUNE 81H!

This is tb be the 26th Annual 
Picnic, and is to be held at Machu
ca’s Grove. You all know the place 
_ it’s ideal for fun and frolic. 
There’s going to be a load of nice 
Brizes and you will be able to dance 
just about as 
will bold out.
let’s go to an outing — the Dirva 
Picnic, June 8th, reserve that date 
right now.

One ticket to the picnic FREE to 
Dirva subscribers.

Come and get yours 
office,

long as your feet 
So, boys and girls,

DIRVA
6820 Superior avenue.

To be Married
Mr. and Mrs. Adam Remeika are 

very pleased to announce the com
ing wedding of their daughter, 
Helen, to Mr. Walter Gamble. The 
marriage will be solemnized at St. 
Francis Church on Saturday. June 
21st. Reception will be held for 
friends and relatives at 920 East 
79th St., later in the evening. The 
best of luck to you, Helen, and also 

your intended, Mr. Gamble.to

IT IS MAY!
Sunny May day in CentralOne

Park a blind man was seen tapping 
for attention
carrying on his chest a sigh: “Help 
the Blind”.
tention to him.
on another blind beggar was doing 
better. Practically every passer-by 
put a coin in his cun, some 
turning back to make their con
tributions. His sign said:

It is May — and I am Blind!

with his cane and

No one paid much at-
A little farther

even

DRY CLEANING!
❖ISenas Drapanas padarom 

kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878 1

DARBAI
B DARBININKŲ ŽINIOS

Lieut. Col. II. Smith, military aid 
to the President, averted new al 
tacks on American Peace Mobilia 
tion pickets in front of White House 
by taking one soldier into custody 
himself, giving him the “bum' 
rush” into the guard room.

(INUŲ radai Prezidento 
Kįvelto proklamaciją 
I įjito netiesioginiu paske'-į^-  ̂
U ta, irtai esą pra- 
’ jš sovai-zymo darbiniu- 

/tas teisiu streikuoti. LTa į 
pSotate pasakė, l>a-|;a,,dOT1 
I toje atsiduria viskas, ka-į ■■ •'
I jtos B-totas, todėl ne-i Lietu^,s 
Įl*1 "k“ ""“l-lpantai, i 
|tai8gaL«mti salies ginkla-;įaro aįV( 

I kurie Lie 
klausomyl 
mą apsieit 
tas prieš 1 

Taip p

: fe Francisco laivu sta
tau darbininkų streiko 
Tadas, pašauktas i Washin- 
įtoną tardymams, pareiš
kė: Jei Prata reika
laus ir palieps mums ką 
daryti, mes bm privers
ti priimti jo pakyums.

B 
plento

VISITING IN PENNA
That travelin’ 

cas is 
taking 
The 1: 
where 
it’s a 
certain girl, we don’t know, anj 
way, have a good time, Georgie.

man, Georgie La 
at it again — this time he1 
in the hilly state of Penns 

; t we ho rd he was some 
in Greensburg, Fa. Wheths 
vacation, weekend trip, or

NAMAS PRIE EŽERO
P. i va. nė gatvė, 4 dideli miegam 

didelis v-ieškambaris, saulės kaimbt 
ris, 
baris, 
me aukšte; didelis skiepas, autom* 
tiška šiluma. Galima pirkti lengvi 
mis išlygomis. Bus nuskaityta ui 
popieriavimą ir pertaisymą. Matyi 
kit savininką ten pat (21)

332 Dalwood, tel. IV. 2232

bet ir fabri 
pantai Rus 

į tuvos, susai 
Ravena,??? * 

10,000 darbininką ta ai- . .V™ 
streikavo ir sttė kąri- v i 
ko arsenalo statybą, po tri- 
jų dienų str® ^įlMribiis 

dirbti. Streiko i
čių darbininką fe, fe. taio b 
rie išvedė kite stekioti (y™ 
nelegališkai, paimti fe-tahiki 
mui pačių unijos {fln

is, miegami porčiai, pusryčių kam- į nl. . . . 'wrirtw
>aris, pasilinksminimo kambaris 3 Plieno darbai,

NAUJAI ATIDARYTA
Gerai įrengta su visokiomis pre
kėmis senų daiktų parduotuvėj 
turim rašomų mašinėlių, indų, 
varinių dalykų, dviračių, etc.

George S. Curio j
6525 St. Clair Ave. (27)

j'lUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiigiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinm^  

į Lietuviška Didele Išdirbystė 
Į Langams užtraukti Blindų (Shades)

SJiATię

PUOŠTI= DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 
= SAVO LANGUS SU

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

| STATE WINDOW SHADES j 
= HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav. s 
ūmi....iiiuiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiĮiiiuiiiiiHinniiiiiiiiniiiiHiiiiniiiiniuiriiniiimiiii4

DARBINIŲ RŪBŲ
,R re|Kmenu

JiyiHU IŠPARDAVIMAS

Dabar laikas apsipirkti ir sutaupyti

VYRŲ Mėlynos Overalls ir 
Overall Kelnės $J.OO
Labai stiprios ir geros_____
VYRu Storos Mėlynos Over
alls, sanforizuotos, 1.50 
mierų, stiprios
VYRŲ Mėlyni Chambray 
Darbiniai Marškiniai 
stiprus dėvėti darbe_______
VYRŲ Gryni Vilnoniai
Be rankovių Sveteriai . . $j 

vasaros dėvėjimui

pasiekę jau 98.6 nuoš, mi- 
malio bendrad
čių metu vėl apmaiės. f5 į 

Pereitų metą GegafeiįMĮ 
dirbta su 76.9 normai. 1

Detroit, Mick - kfoSf 
mobilių darbininku

Į (CIO.) vadai grąsiria rinku 
. ku Packard automobilių iU 
' dirbystėje. Reikalauja r 

centų j valandą mokesties 
pakėlimo.

14 užmušta. Bicknell 
Ind. — Angliakasykloj iš 
tikus sprogimui 14 darbi 

Į ninku užmušta.

Į Niagara Falls, N. Y. - 
| Sustreikavo apie 1,800 Car 
Bonindum dirbtuvės darbi 
(i rinkų, CIO. nariu. Api 
| fek kitų darbininkų saki 
įJĮrba, bet ir jie bus priver 
■ streikuoti, unijos vada 
| trina. Ten išdirba svar 
iri šalies gynimo darbam:

FINCK’S Darbo Baltos
Overalls Paitoriams j

Aukštu užpakliu_______ *
FINCK’S Balti Drill Carpen
ters Overalls tvirtos 2 45 
Sanforizuotos
BALTOS ir MĖLYNOS^
Prijuostės dėvėti ljQ 
dirbtuvėje____________ _____
VYRŲ apvaliais kaklais 
Sportiniai Marškiniai IJQc 

gražus vasarai

' Trylikos valstijų sunkve- 
|h (trokų) šoferiai ii 
■J padėjėjai grasina strei- 
| J, Jų unijos vadai reika- 
Į 10c į valandų mokes- 
IWelimo. Streikas pa- 
įM 1600 vyrų, kurie dir

sei 179 firmų.
fc veikas sutrukdytų iš- 
; jojimą plieno, stiklo, ke- 
I elektriškų padargų I

šalies gynimo rei'k-

J’Ponai kareiviai išlaužė 
Amerikoniškų fir- 

P indėlių duris Hanoi, 
Indo-Kinijoj, ir 

. y 10 milijonų vertės 
13. Jsponai sako, tos

su kožnu pirkiniu. DYKAI 
avo Stamp Books. >

DYKA! GREEN STAMPS s
į,ja gajjį iškeisti savo Stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais




