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Susprogdinta Jonavos Neries Tiltas
LIETUVOJ BRUZDĖJIMAS PRIEŠ OKU

PANTUS. - J U ŽIOPLUMAS

DIDELIS MUŠIS
JUROSE

Valstybės Civilinės Apsaugos Vadas

UNIJŲ vadai Prezidento 
Roosevelto prokla m a c i j ą 
skaito netiesioginiu paskel
bimu karo, ir tai esą pra
džia suvaržymo darbinin
kams teisių streikuoti.

Prezidentas pasakė, pa
vojuje atsiduria viskas, ka
pitalas ir darbas, todėl ne
galima ' visokiais trukdy
mais gaišinti šalies ginkla
vimą.

San Francisco laivų sta- 
< tymo darbininkų streiko 

vadas, pašauktas į Washin- 
gtoną tardymams, pareiš- 

i kė: Jei Prezidentas reika
laus ir palieps mums ką 
daryti, mes busim privers
ti priimti jo įsakymus.
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ris, miegami porai ii 
baris, pasilinksminai 
me aukšte; didelis & 
tiška šiluma. Galima; 
mis išlygomis. Bos s 
popieriavimą ir pertu 
kit savininką ten pi

332 Dalwood, teL

Ravenna, Ohio. — Virš 
10,000 darbininkų kurie su- 

! streikavo ir sulaikė kariš
ko arsenalo statybą, po tri- 

į jų dienų streiko sugryžo 
: dirbti. Streiko vadai, pa- 
į čių darbininkų eilėse, ku

rie išvedė kitus streikuoti 
nelegališkai, paimti teis- 

’ mui pačiu unijos viršinin-

Plieno darbai, iki šiolei 
pasiekę jau 98.6 nuoš. nor- 
malio bendrai imant, šven
čių metu vėl apmažės.

Pereitą metą Gegužės m. 
dirbta su 76.9 normalio.

•apanas padarom 
jas, išvalom ir

uperior Ave
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NAUJAI Ali
Gerai įrengta su ras 
kėmis senų daiktą p 
turim rašomų naša 
varinių dalykų, drind

6525 St. Clair Ait

Detroit, Mich. — Auto
mobilių darbininkų unijos 
(CIO.) vadai grasina strei
ku Packard automobilių iš- 
dirbystėje. Reikalauja 10 
centų į valandą mokesties 
pakėlimo.
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viską Didele Išdirbystė i 
ns užtraukti Blindų (Shades) j 
^ETIAN BLINDS 1

LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI HI 
SAVO LANGUS SU

lujais Shades ir Venetian Blini 
>asirengę Lietuviams patarnauti prieinam irt 

ATE WINDOW SHADES 
2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pffllfl
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiHj

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

Bernas, Šveicarija. — Iš tikrų šaltinių patirta kad 
plento tiltas per Nerį ties Jonava yra susprogdintas. 
Bolševikų spauda apie tai nieko nerašo. Suimti keli as
menys, kurie kaltinami tiltą susprogdinę sabotažo tik
slais. Kaune kalbama kad Jonavos tiltą per žioplumą 
yra susprogdinę patys maskolių raudonarmiečiai. Mat, 
raudonųjų okupantų ir jų pakalikų tarpe vyraujant ne
išvengiamo karo minčiai, raudonoji armija po visais 
Lietuvos tiltais yra pritaisius dinamito. Jo pagalba oku
pantai, numatydami traukimosi iš Lietuvos galimumą 
karo atveju, rengiasi susprogdinti visus Lietuvos tiltus, 
kurie Lietuvos gyventojų pinigais buvo pastatyti nepri
klausomybės laikais. Tokiu budu, per okupantų žioplu
mą apsieiti su dinamitu Jonavos tiltas buvo susprogdin
tas prieš laiką.

Taip pat yra gauta žinių kad okupantai prieš trau
kimąsi iš Lietuvos yra numatę susprogdinti ne tik tiltus 
bet ir fabrikus bei kitus svarbesniuosius pastatus. Oku
pantai Rusai viešai kalba kad jie, prieš bėgdami iš Lie
tuvos, sušaudysią ne tik visus politinius kalinius bet ir 
vsus kitus “buržujus”.

Reikšminga kad pastaru laiku daugelis Žydų sten
giasi kaip pajiegdami iš Lietuvos išvažiuoti....

Tačiau Lietuvos gyventojai tikisi kad Rusai oku
pantai busimų įvykių bus taip staigiai užklupti jog jie 
nesuspės įvykdyti savo kriminalinių sprogdinimo bei 
masinio žmonių išžudymo planų.

Okupuotoje Lietuvoje darbininkų pasipiktinimas 
bolševikais diena iš dienos kyla. Jis įgauna vis aštres
nes formas. Jam pavaizduoti paimsime šį įvykį:

Kovo pradžioje buvusiame Spaudos Fonde, dabar 
sovietiškoje valstybinėje knygų leidykloje, Kaune, įvyko 
mitingas. Jam vadovavo komunistų agentas Movša Vil- 
koviščas. Mitingas buvo priverstinas visiems tos įstai
gos darbininkams. Bijodami netekti paskutinio duonos 
kąsnio, mitingan atėjo apie 200 darbininkų.

Mitingo vadovai daug šnekėjo apie bolševikinį “ro
jų” ir “buržujų išnaudojamos darbininkijos vargus kapi
talistinėje Lietuvoje”. Staiga atsistojo viena darbinin
kė ir graudenančiu balsu prabilo: “Draugas, kodėl dabar 
niekur negalima gauti pirkti batukų? Juk štai mano ba
teliai visai kiauri, o naujų niekur negalima gauti.” Sa
lėje pasigirdo pritarimas, visi pradėjo kalbėtis, ir įsidrą
sinusieji pradėjo garsiai reikalauti ir klausti komunistų 
agentų kodėl dabar Lietuvoje nieko nėra. Movša ėmė 
aiškintis, įrodinėt kad “po mėnesio” visko turėsią, tik 
darbininkai turi sunkiai dirbti ir tylėti.... Mitingas 
suiro ir turėjo būti uždarytas. Draugas Movša pradė
jo rėkti: “Čia pilna provokatorių. Ui, mes juos turim 
sunaikinti.”

Pereitą savaitę Britų la
kūnai užtiko Norvegijoje 
Vokiečių didžiausį naują 
karo laivą Bismark, 35,000 
tonų. Apie tai pranešta 
Anglijos karo laivams, ir 
jie susitiko Bismarką šal
tuose vandenuose tarp Is
landijos ir Grenlandijos.

Bismark skubino pabėg
ti. Su juo vyko kitas nazių 
karo laivas. Anglai užpuo
lė juos, ir tąme smarkiame 
mūšyje, kur dalyvavo keli 
Anglų karo laivai, Vokie
čiams pavyko susprogdin
ti ir nuskandinti didžiausį 
pasaulyje karo laivą Hood, 
42,000 tonų.

Britai į tą jurų plotą pa
šaukė daugiau savo karo 
laivų, ir lėktuvais sekė ir 
tėmijo kuriuo keliu Bis
mark bėga. Gegužės 27 d. 
Bismark buvo užkluptas 
Anglų karo laivų ir lėktu
vų jau tik 400 mylių atstu 
nuo Prancūzijos uosto, ku
riu Bismark bėgo pasislė
pti. Šiame užpuolime Bri
tai Bismarką nuskandino.

Su Hood žuvo 1500 
Britų, ir su Bisnlarku nu
grimzdo tiek nazių. Tai
gi abi pusės panešė dide
lius nuostolius, bet Vokie
čiams nuostoliai daug bai
sesni, nes Bismarko žuvi
mas nunešė į jurų dugną 
ketvirtą dalį jų karo laivy
no. Jie turi tik vieną kitą 
tokio didumo karo laivą.

Britų laivai ir lėktuvai 
gaudo jurose antrą mažes
nį Vokiečių laivą, kuris su 
Bismarku keliavo ir laike 
to mūšio pasišalino.

Mayor Fiorello H. LaGuardia of New York city, who has been appoint
ed by President Roosevelt to head the office of civilian defense, is 
shown here as he received his commission from the Chief Executive in 
Washington.

New Yorko Mayoras LaGuardia, kuris tapo Prez. Roose
velto paskirtas vadovauti šalies civilinį apsigynimą, vaizde ma
tomas priima tas pareigas iš Roosevelto Washingtone.

AMERIKA DIKTATORIAMS NEUŽSI- 
LEIS, SAKO ROOSEVELTAS

IS LIETUVOS
J. PALECKIS išleido naują 

“ukazą”, pagal kurį artistams, 
mokslininkams, meno veikė
jams, mokytojams ir gydyto
jams busią suteikiama “nusi
pelniusio” vardas. Kuo tas 
“nusipelnijimas” turės pasi
reikšti galima spręsti iš to kad 
mokytojai tuo vardu bus pa
vadinti jeigu parodys “pažangą 
komunistinio vaikų mokymo 
srityje”. Kas dažniau ištars 
“'genialio” Stalino vardą tas 
skaitysis “nusipelniusiu” ir J. 
Paleckis išduos tam “diplomą”.

DARBINIU I

UIIIU IŠPARDAVĖ

bar laikas, apsipirkti ir sulauk

Niagara Falls, N. Y. — 
j Sustreikavo apie 1,800 Car

borundum dirbtuvės darbi
ninkų, CIO. narių. Apie 
tiek kitų darbininkų sako 
dirba, bet ir jie bus priver
sti streikuoti, unijos vadai 
tikrina. Ten išdirba svar- 

I bus šalies gynimo darbams 
| reikmenys.

lynos Overalls ir 
Inės $*Į.OO 
■ios ir geros
ros Mėlynos Over- 
rizuotos, 1.50 
irios
lyni Chambray
Marškiniai 
rėti darbe
► ni Vilnoniai
ų Sveteriai .. $ j 
os dėvėjimui *

FINCK’S Darbo M 
Overalls Pailori® 

Aukštu užpakliuj

FINCK’S Balti Di 
terš Overalls tvirt*| 
Sanforizuotos J

BALTOS ir MĖF 
Prijuostės dėvėti 
dirbtuvėje
VYRŲ apvaliais k* 
Sportiniai Maršb> 

gražus

l | GREEN STAMPS su kožnu pirkinį. J] 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

HE KRAMER & U
Superior Ave Atdara Vi

Trylikos valstijų sunkve- 
I žirnių (trokų) šoferiai ir 
. jų padėjėjai grasina strei

ku. Jų unijos vadai reika
lauja 10c į valandą mokes- 

|_ Čių pakėlimo. Streikas pa- 
L liestu 1600 vyru, kurie dir- 
I ba del 179 firmų.
L Streikas sutrukdytų iš- 
I vežiojimą plieno, stiklo, ke
li- mikalų, elektriškų padargų 

ir kitų šalies gynimo reik
menų.

Japonai kareiviai išlaužė 
dviejų Amerikoniškų fir
mų sandėliu duris Hanoi, 
Prancūzų Indo-Kinijoj, ir 
pagrobė 10 milijonų vertės 
prekių. Japonai sako, 
prekės buvę siunčiamos

’ nams.

tos
Ki-

Popiežius kalbės per ra 
dio per sekmines, Birž. 1.

Marinai Suardo Piketų Eiles

Navy trucks, guarded by marines, carried 800 A. F. of L. workers 
through C.I.O. picket lines to work at the Moore Drydock company, 
Oakland, Calif., one of the 11 defense plants affected by a strike of 
C.I.O.-A. F. of L. machinists for higher wages. There was no violence. 
This soundphoto shows navy trucks passing through picket line formed 
by the striking machinists’ union.

Karo laivyno trokai, marinų valdomi, pervežė 800 A. F. of 
L. darbininkų per C.I.O. piketų eiles Moore laivų statybos dirb
tuvėj, Oakland. Calif., kuri yra viena iš 11 šalies gynimo dirb
tuvių apimtų CIO.-AFL. mašinistų streiko už aukštesnes algas. 
Nebuvo jokių riaušių. Vaizdas parodo laivyno troką pravažiuo
jantį pro streikerių eiles.

KRETO saloje, sako, Vo
kiečių kareiviai iš oro nu
sileidę, pradeda užvaldyti, 
per devynias dienas Britus 
ir Graikus atsimušė. Bri
tų kariuomenė pasitraukė 
nuo Kreto sostinės Canea.

Vokiečiai skelbia sumušę 
Britų laivyną prie Kreto 
salos.

Vokiečiai oru atsigabeno 
į Kreto salą savo geruo
sius tankus.

Italai skelbia kad į Kre
to salą įgabeno 70,000 ka
reivių, nazių ir fašistų.

Britai praneša išžudę į 
20,000 nazių Kreto salos 
puolimo bėgyje.

Italų ir Vokiečių karei
viai pradėjo vėl veržtis ar
tyn Suez kanalo, užimdami 
Britų pozicijas šiaurės Af
rikoje.

MAX Schmeling, buvęs 
kumštininkas, vienas pir
mutinių parašiutininkų nu
sileidęs Kreto saloje, tapo 
Britų nušautas.

Geg. 28 Britai nuskandi
no didelį laivą vežusį 3000 
kareivių į Lybi ją, kartu su 
kareiviais.

Etiopijoje Britai suėmė 
nelaisvėn dar 8750 Italijos 
kareivių, veik paskutinius 
ką ten radosi.

Turkijoje, žemės drebė
jime Geg. 25 d. žuvo 20 žm.

Washington, Geg. 27. — 
Prezidentas Roosevelt pa
skelbė savo proklamaciją, 
sulyg kuria-pastato šią ša
lį nepaprastaiAe-^t^yje—ir- 
tuomi uždeda kiekvienam 
gyventojui tam tikrus su
varžymus. Sulyg prokla
macija Prezidentas turi vi
sas teises vesti šalies rei
kalus sulyg savo nuožiūros, 
visai artimai kaip butų ka
ro laiku.

Patį karą skelbia Kong
resas, bet iki karo paskel
bimo, jeigu bus toks reika
las, Rooseveltas turi savo 
žinioje ir nuožiūroje šalies 
reikalus.

Savo kalboje per radio į 
visą pasaulį, Prez. Roose
velt prižadėjo naudoti ša
lies ginkluotas jiegas ap
saugoti šalies laisvę ir jurų 
saugumą nuo Hitlerizmo ir

DAR 3 BILIJONAI
LĖKTUVAMS

Prez. Roosevelt atsikrei
pė į Kongresą prašydamas 
skirti dar $3,319,000,000 pi
nigų padauginimui kariš
kų lėktuvų dirbimo.

Už tuos pinigus bus pa
gaminta apie 13,000 kariš
kų lėktuvų visokių tipų.

Tuo budu karo reikalam 
skiriamų pinigų suma ap
ims virš 9 bilijonus, jeigu 
ši pastaroji suma bus duo
ta.

susprogdinti bent kokias 
Hitlerio pastangas prasi
veržti į Vakarų Pasaulį.

Hitlerį persergėjo nesi- 

las jam nepriklausančias, 
iš kurių galėtų tikėtis pul
ti Amerikas.

Rooseveltas ,savo reikš
mingoje kalboje įrodinėjo 
kad U. S. rengia vyrus ir 
ginklus ir visus šalies šal
tinius ne tik atmušti ata
ką, bet ir atakuoti, kur bus 
reikalas.

Pažadėjo visą pagalbą 
Britams ir kas tik prieš 
ašies jiegas kariauja, šią 
šalį pastatydamas ant ka
ro papėdės.

Šalies piliečius ragino ir 
patarė žiūrėti kad nebūtų 
trukdoma ginklavimasis ir 
pasiruošimo darbai strei
kais.

SOVIETŲ telegramų agentū
ra paskelbė kad Rusijos moks
lo akademija ir kitos sovietinio 
mokslo įstaigos ruošiančios is
torijos vadovėlius. ... Lietu
vos mokykloms. Tat “drau
gai” Paleckiai, Gedvilai ir Ven
clovos “laisvąją” Lietuvą jau 
taip toli nuvairavo jog masko
liai rašys 
vadovėlius 
jos.

Lietuvos jaunimui 
iš Lietuvos istori-

Tiesa rašo kaip dir- 
skalbv1 Jnie Pir.-

Prez. Roosevelt užtvirti
no skyrimą pinigų staty
mui 58 naujų karo laivų.

Kartu užsakyta 123 pre
kiniai laivai.

KINŲ komunistų karei
viai išvien stojo dideliame 
mūšyje prieš Japonus šiau
rinėje Kinijoje. Japonai 
smarkiai mušami.

Vokiečių žymiausias sub- 
barinų komandierius, ku
ris nuskandino daug Britų 
laivų, Guenther Prien, šio
mis dienomis pats žuvo po 
pastarų dienų susirėmimo 
su priešais.

PRANCŪZŲ valdžia iš 
Vichy (laisvos Prancūzijos 
sostinės) patiekia S. Vals
tijoms atsakymą kad savo 
kolonijų ir karo laivyno 
nepaves Vokiečiams nei jo
kiai kitai šaliai.

S. V. kariuomenė dabar
tiniu laiku turi jau 1,642,- 
000 vyrų, kurie lavinami 
paprastais įrankiais. Dir
btuvės skubiai gamina rei
kalingus jiems karo pabū
klus.

Su v. Valstijos turi 329 
įvairaus didumo karo lai
vus ir apie 14,000 kariškų 
lėktuvų.

PRANCŪZAI pirmu sy
kiu atvirai su Britais stojo 
mušin Syrijoje, kur ore su
sikovė Prancūzų ir Britų 
lakūnai.

Albanijoje buvo pasikė
sinta nušauti Italijos kara
lius, kuris ten lankėsi Geg. 
17 d. šovė Graikas.

Boston, Mass. — Už pa
smaugimą savo mylimojo 
tula Ruth Steadman, vedus 
moteris, nubausta 15 metų 
kalėjimo.

KAUNO 
karną Kaųiį 
myn, kuri irgi pateko į bolše
vikų rankas: “Skalbyklos ko
misaras A. Krikštaponis yra 
nuolatinis girtuoklis; jis labai 
blogai elgiasi su tomis darbi
ninkėmis kurios kartu su juo 
neina girtuokliauti. Joms jis 
grasina darbo stovykla, žada 
paliuosuoti iš darbo, išvadina 
smetonininkėmis, ir 
darbo našumo kėlimą, nusuk
damas užmokestį jei uždirba 
daugiau, sakydamas, esą dar
bo liaudies komisariatas to ne- 
praleidžiąs.

slopina

APIE BABTŲ rajono Gai
liušių sovhozą skelbiama kad 
ten viešpatauja didžiausia be
tvarkė. Dalis nupirktos salie
tros del komisarų ir darbinin
kų neatidumo ištirpo, 
žiūrėtas 
zuikiai, 
re labai

Nepri- 
obelaites nugraužė 

švaros reikalas dva- 
apleistas.

sovietų komisa- 
skelbia džiaugs- 
kad apie 2,000 

kuriuos raudonoji 
aprūpino nuomon 

esą gavę karvių.

LIETUVOS 
rai oficialiai 
mingą žinią, 
valstiečių 
valdžia aprūpino nuomon že
me, esą gavę karvių. Tenka 
pastebėti kad vadinamų nauja
kurių neturinčių karvių yra 
apie 30,000. Jeigu tokiu pat 
greičiu ir toliau eis “naujaku
rių” aprūpinimas tai per 10 
metų jie sulauks po karvę!

LIETUVOJE patys sovietų 
laikraščiai kelia aliarmą del 
stokos vaistų ir kitokių medi
kamentų stokos. Bet gi palei
sta spaudoje pranešimas buk 
“iš sovietų sąjungos gaunama 
daug įvairių medicinos įrankių 
ir kitų reikmenų”. Tenka lau
kti kad dabar okupuotoje Lie
tuvoje bus šaukiami mitingai, 
kuriuose bus dėkojama Stali
nui už “daug” gaunamų medi
cinos reikmenų!

PANEVĖŽIO miesto vykdo
masis komitetas pradėjo leisti 
savaitinį laikraštį. Jo redakto
rium paskirtas Abelis Kacas, 
žinoma, laikraštis komunisti
nis.



PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

DETROIT, MICH.

b.

už

Penn-

nuo TMD. 68 buvo atlikta.

Lietuviai keliolika 
atvažiavo iš Penn-

virš
1940

žinoma jie turėjo 
buvo slaugės-nur-

policijoje buvo 
kartus paaukštintas, 

vienas iš keturių bro- 
tarnavo Detroito po- 
Jo brolis Leitenantas

MIRe. Gegužės 18 d. mirė 
miesto policijos detektivas Jo-

• ŽUVAVIMO ir medžioklės 
leidimai valstijoms davė 
21 milijoną dolarių ineigų 
metais.

“I Am An American” 
Jausdamasi negerai, 

savo draugo, kito dę-1 
nuvežti jį ligoninėn, ir1 
mirė, vos spėjus atva-

KAIP TAS ATSITI
KO?

Pittsburgh Press redakcinia
me straipsnyje klausia, “Koks 
Atsakymas?”, bandydamas iš
spręsti kodėl šiuo laiku esama 
suvirs 39,000 asmenų Alleghe
ny apskrityje kuriems duoda
ma valdiška pašalpa, nors lai
kai pagerėjo. Tas pagerėjimas 
štai kaip apsireiškė:

Dabartinių laiku Allegheny 
apskrityje dirba 50,000 darbi
ninkų daugiau negu dirbo 1929 
metais ir dabartiniai uždarbiai 
yra 10 milijonų dolarių metuo
se daugiau negu buvo 1929 me
tais.

1929 metais nei vienam ne
buvo duodama jokia valdiška 
pašalpa, o dabar net 39,000 as
menų ima arba tiesiogines pa
šalpas arba dirba WPA. dar
buose.

Dalykas tame: ir 1929 me
tais buvo dirbti negalinčių, ir 
radosi tam tikra dalis bedar
bių, bet tada nebuvo nei vie
šų darbų nei pašalpų nepaj be
giantiems dirbti. Jie vienaip 
ar kitaip gyveno skursdami.

Kai įvesta vieši darbai ir 
pašalpos, kuriems jos reikalin
gos tie Į jas įsikibę laikosi da- 
ber, kuomet kiti, galintieji dir
bti gryžta į privatines indus
trijas.
P Visoje Pennsylvanijoje vie

nišuose darbuose dirbusiųjų ii 
(.'pašalpas imančių eilės per me

tą laiko sumažėjo pusiau — 
apie 250,000 asmenų gavo dar
bus privatinėse industrijose.

Tie 250,000 asmenų gavę ki
tus darbus, su savo šeimomis 
nuėmė 969,000 asmenų naštą 

o valdžios rankųį.

PENNA valstijoje šalies gy
nimo tikslams, bus įsteigta 
1200 punktų iš kurių karo at
sitikime bus tėmijama priešų 
lėktuvai.

Šie tėmijimo punktai nuo sa
vęs turės pranešti savo patė- 
mijimus į du centralinius pun
ktus, kurie taip pat bus valsti
joje išstatyti.

Taip tai Pennsylvania bus 
aprūpinta apsauga nuo priešų 
lėktuvų, kurie,
ro, galėtų daryti 
mus sprogdinti svarbius išdir- 
bysčių centrus.

BIRŽELIO 15-TOS
SUKAKTUVĖS

NEW YORK City. — Didžio
jo New Y'orko, New Jersey ir 
apielinkės Lietuvių organizaci
jų attovų konferencijoje Bal. 
20 d. išrinktas Komitetas rū
pintis ir kovoti už atsteigimą 
laisvos ir nepriklausomos Lie
tuvos.

Šis Komitetas Gegužės 22 d. 
turėjo plenumo posėdį ir ap
svarstė New Y’orko Guberna
toriaus pažadėtą pasirašyti ir 
paskelbti Proklamaciją reikale 
Sovietų Rusijos okupavimo 

atsitikime ka- tijos, Latvijos ir Lietuvos 
pasikėsini- kakties.

Es- 
su-

Komitetas numato kad 
proklamacija turės didelės 
kšmės, o jeigu bus paspėta iš
naudoti šią progą tinkamai tai 
galės būti ir daug naudos mu
sų nuskriaustai tautai, kaip ir 
Lietuvos kaimynėms.

Komitetas pasiryžo primin
ti ir kitų valstijų Lietuviams

ta 
rei-
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seph Brachulis, 43 m. amž. veikėjams pasirūpinti gauti tu 
Jis mirė širdies hga. Jisai ne-; tokias kJ
sveikuodamas per savaitę laiko, .. • 1 1
atvvko i savo tarnvba anvaikš- diacijas.atvyko į savo tarnybą apvaikš- 
čiojime 
dienoje.
paprašė 
tektivo, 
ten jis 
žiuoti jo žmonai ir sunui.

Velionis buvo pasaulinio ka
ro veteranas, 
devynis 
Jis yra 
lių ką 
cijoje.
Alekas Brachulis mirė keli me
tai atgal. Kiti du broliai, Ra
polas ir Pranas, dar tebetar
nauja policijos departmente.

Kiek man 
Ivi deseris, 
sės.

Šitie geri 
netų atgal 
sylvanijos.

BALSAVIMAI FORD DIRB
TUVĖSE

Gegužės 21 d. Ford Motor 
Co. darbininkai balsavo prie 
kokios unijos nori prigulėti, 
nubalsavo sekančiai:

Ford Rouge dirbtuvėse: už

Karo Laiko Atsargumas Kapitoliuje

A. S. Trečiokas,
Komiteto Narys.

BALTIMORE, MD

PA-"BIRUTĖ” PUIKIAUSIA 
VYKO

Gegužės 11, vakare, Balti- 
morės Dainos Draugija, minė
dama savo dešimts metų su
kaktį, statė scenoje Miko Pet
rausko liaudies operą, ’Birutė’.

Vaidylos buvo: Birutė — Ol
ga Matulionytė; Tėvūnas,
tėvas — Antanas Danaitis; Bi- 

, rutės broliai — Klemensas An-
Bakerckis;
Stuporas;
Galinaitis;

jos

dreikus, Edvardas
Kęstutis — Kazys
Lizdeika — Jonas
Krivė — Vincas Urbonas; Vai-
dylą — Juozas Bakerckis..

Vokiečiai: Sunštęiras — J.
M'arkelionis; Karžygiai — AJ-

Palengvino Metrikų 
Gavimą

HARRISBURG, Pa. — Val
stijos seime perleista bilius 
palengvinantis gavimą gimimų 
metrikų asmenims gimusiems 
Pennsylvanijoje prieš 1906 me
tus. Nuo tų metų jau vedama 
tikri gimimų rekordai, bet pir
miau jokių rekordų valstija ne
laikė, todėl žmonėms gimu
siems pirm 1906 metų nebuvo 
galimybių gimimo ir savo am
žiau įrodyti, jeigu tokių rekor
dų nepalaikė bažnyčia ar kokia 
kita vietinė įstaiga.

Dabartiniu įstatymu, asme
nys gimę Pennsylvanijoje pirm 
1906 metus' gali padaryti savo 
gimimo rekordą su tinkamais 
liudininkais taip vadinamame 
“orpi ans court”.

M; ŽINĄ TAKSUS.
sylya jijos. iždas numato gauti 
per 20 milijonų dolarių įvairių 
mokesčių daugiau šių metų 
bėgiu, todėl sumanyta suma
žinti: gyventojams taksus apie 
8 milijonų dolarių sumoje.

S.LA 4-TO APSKRI
ČIO DIENA

MERIDEN, Conn. — Birže
lio 8 d., Hanover parke, įvyks 
SLA. 4-to Apskričio metinis 
išvažiavimas. Tai bus čio ap
skričio ribose gyvuojančių S. 
L. A. kuopų metinė šventė.

Programe kalbės geri kalbė
tojai, dainuos choras ir bus ge
ras orkestras šokiams.

Lietuviams reikalinga palai
kyti vienybė, kovojant už iš
laisvinimą musų brolių seno
joj tėvynėj. SLA. 4-tas Ap
skritis remia kiek gali musų 
tautinius reikalus, vadovauja 
Lietuvių kalbos mokyklas jau
nimui. Savo atsilankymu šio
je metinėje gegužinėje links-, 
mai ir naudingai praleisit lai
ką, paremdami musų kulturi- 
nius darbies.

J. Marčiulionis, 
ji SLA. 4-to Apsk. Pirm.

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

amžiaus, mirė Ge- 
d., Cleveland, Ohio, 
išvežta į Scranton,

TAMALON1ENĖ Magdalena, 
85 metų 
gūžės 16 
Palaidoti 
Pa.

JAKAVIČIUS Juozas, 86 metų, 
mirė Balandžio 26, So. Bos
ton, Mass. — Tryškių par., 
Amerikoje išgyveno 40 m.

ZASIMAVIČIENĖ Elena, 67 
m., mirė Balandžio 27, So. 
Boston, Mass. — Pivašių p.

MOTIEJŪNAS Mykolas, 74 m. 
mirė Gegužės 2, 
Pa. — Amerikoje 
55 metus.

PODŽIUNAS Jurgis,
mirė Bal. 20, Old Forge, Pa.
— Pajevonio par.

POVILAITIS Albertas, 17 me
tų, mirė Bal. 30, Wilkes- 
Barre, Pa.

Luzerne, 
išgyveno

60 metų,

mirė

71 m.

Capitol police begin checking articles carried by visitors, for the first 
time since World War I days, when a time-bomb exploded in the senate 
reception room. Acting under orders from the capitol police board, vArrTTTFVfr'TFMw' Viktnriin 
fourteen officers are stopping all visitors at the seven entrances to the - ' ’
building, and relieve all sight-seers of bundles, cameras, umbrellas and 
other articles large enough to conceal a bemb.

Suv. Valstijų Kapitoliaus laikytojai turi duoti patikrinti 
savo turimus daiktus, ineinant į Kapitelių apžiūrėti. Tas buvo 
įvesta pirmutinio Pasaulinio karo dienose, po to kai Senato pri
ėmimo kambaryje sprogo palikta bomba. Keturioliko policinin
kų sulaiko visus svečius prie septynių ineigų į tą budinką ir pa
ima palaikymui visus jų atsinešamus daiktus, kokiuose galėtų 
būti paslėpta kokia nors bomba.

Bal.

mirė

DEL AMERIKOS PILIEČIŲ SOVIETŲ 
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

tr. -ATAVT^erorrKl^GB baisa?. NJSITsrr-Stripeika, Andrius Ma- 
Už A. D. F. — 20,364 balsai 
Ne unijos l-,958 balsai 
Sugadintų neaiškių 4,000 
Ford Lincoln dirbtuvėje

už U. A. W. (CIO.) 2,008;
A. D. F. — 578; ne unijos
146. Sugadintų balsų 181.

Taigi C. I. O. laimėjo didu
mą. Visur balsavimai buvo 
valdžios atstovų prižiūrimi.

Fordas manė kad jo darbi
ninkai nenori unijos, bet dar
bininkai pareikalavo sau teisės 
prigulėti, ir Fordas turės pasi
rašyti su unija sutartį.

Vyt Markuzas.

DRAUGIJŲ KONFEREN
CIJA

Gegužės 25 d. buvo sušauk
ta demokratinių draugijų kon
ferencija, p. .Miltono salėje.

Konferencijoje dalyvavo ko
miteto nariai, Dr. J. Jonikaitis, 
pirm., M. Kemešienė, vice pir
mininkė, F. Motuzas, rašt., M. 
Smąilienė, ižd., ir C. Martin, 
globėjas. Nuo Sandaros 29 kp. 
J. Laukoms, J. Tamošiūnas; 
nuo L. S. S. 116 kp. K. šala- 
viejus, J. česonis; nuo SLA. 
352 kp. B. Keblaitienė^ A. Ki- 
zis, S. Daugan; i 
kp. F. Karpšlįs, K. Tauras.

Suorganizavus konferencijos 
aparatą plačiai kalbėta apie iš
plėtimą šios draugijos darbuo
tės, numatyta surengti Lietu
vių Dieną, jei Katalikų Fede
racija sutiks kartu rengti, o jei 
vienas Liet. Nepriklausomybės 
Gynimo Komitetas rengtų tai 
rengti pikniką su atitinkamu 
programų.

Pramogų komisija išrinkta: 
Dr. J. Jonikaitis, M. Kemešie
nė. F. Motuzas. Taipgi plačiai 
kalbėta apie Lietuviško komu
nistinio gaivalo sudraudimą, 
kuris pradėjo lysti net į Ang
lų spaudą su savo reklamomis 
ir ofišuojasi Detroito Lietuvių 
vadais. Šis reikalas pavesta 
komiteto valdybai, o Detroito 
Lietuvių žiniai priimta tam ti
kra rezoliucija.

Prie šio komiteto nutarta 
kviesti daugiau draugijų kad 
komitetą padarius autoritetin
gu. galinčiu kalbėti visų Det- 
roitiečių Lietuvių demokrati
nio nusistatymo vardu.

Korespondentas.

tusevičius’ Knechtai — Vincas 
Višinskas, Jonas Makauskas; 
Tarnas — Feliksas Rutkus.

Vaidylutės: Julė Rastenienė, 
Marijona Jurkšaitė, Aldona ir 
Viviana Matukaitytės, Eleono
ra Andreikienė, Olga Lebedai- 
tė, Elena Bekerckienė, Ona Lu
koševičienė, Marijona Matukai- 
tytė, Amilija Skabiskaitė, Ma
rijona Milunaitienė, Milda Vi- 
šinskienė, Elena Geležienė.

Grėbėjos: Marijona Adomai
tienė, Sonia Palonytė, Bitė 
Grybaitė. Aukininkai: Juozas 
Matusevičius ir C. Vincas Ka- 
čauskas. Vaidylos vedėjas — 
jaunas Edvardas Bistrickas.

Muzikos vedėja — Lelija 
Bekerckienė; Hammond elek
trinių vargonų akompanistas— 
J. H. Eltermann; piano akom- 
par.istė — Elena Juškauskaitė. 
Re Ūsorius — Adv. Nadas Ras
tenis; sufliorius — Elena Va
sil'apskaitė.

Dainos, muzika, vaidinimas 
ir visas veikalas labai gražiai 

žmonių buvo pil
na salė. Plojimai ūžė ištisai. 
“Birutė” Baltimorėj dabar bu
vo vaidinta 
Pats komp. 
ją čia statė 
Bet publika 
pamėgo “Birutę”.

Birutė — Olga Matulionytė, 
ir jaunutė, lakni pianistė, Ele
na Juškauskaitė, buvo apdova
notos gėlių buketais.

Kadangi Amerikoj nėra “Bi
rutės” nei orkestracijos nei 
partitūros — Petrauskas viską 
Lietuvon išsivežė — tai elektri
niai vargonai labai puikiai 
liko muzikos paįvairinimą 
papildymą prie piano.

Per pirmą dešimtį savo 
vavimo “Daina” gražiai ir gar
bingai veikė muzikos meno dir
voje; geistina kad ir toliau ji 
taip veiktų ir bujotų. A. K.

Sovietų Rusijai okupavus 
Lietuvą daugelis Amerikos pi
liečių del įvairių priežasčių ne
suspėjo išvažiuoti, o jau dabar 
bolševikai jų neišleidžia.

Pagal nepriklausomos Lietu
vos įstatymus Amerikos pilie
čiai Lietuviai, pareiškę noro, 
įgydavo Lietuvos pilietybę ir 
neprarasdavo Amerikos piliety
bės, todėl gyvendami Lietuvoje 
jie galėjo naudotis vison|is 
Lietuvos piliečio teisėmis, o 
reikalui, eąant išvažiuoti kaipo 
Amerikos piliečiai.

Lietuva Amerikos piliečiams 
Lietuviams tas privilegijas tei
kė atsidėkodama už paramą at
gaunant nepriklausomybę, šią
dien Lietuvos okupantai tokių 
Amerikos piliečių 
pažinti ir 
važiuoti iš

Ne tik 
žiuoti, bet
ti su Amerikos ambasada Mas
kvoje, neduodami leidimo į 
Maskvą nuvažiuoti.

Bolševikai panašiai elgiasi ir 
su Lenkais Amerikos piliečiais. 
Bet Lenkai rūpinasi savo Ame
rikos piliečiais patekusiais į 
bolševikų—rankas.

Gegužės 7 d. U. S. Valsty
bes Sekretorius Hull pareiškė 
kad jis įspėsiąs Sovietų Rusi-

—......... - *------------ |
vimo išleisti iš bolševikų oku
puotos Lenkijos Amerikos pi- tos policija 
liečio “would be regarded with klę aut komunistų. , 
-------- 1”. atveju buvo suimta

kietijos piliečiais nėra buvę, 
o aiškius Amerikos piliečius 
atsisako išleisti ir dar ne vie
ną jų kalėjime laiko. Reikia 
manyti kad ir Amerikos val
džia ras priemonių savo pilie
čius užtarti.

Am. Piliečių Komitetas.

TRUMPOS

(Iš Musų Laikraščių)

o PAULO, Brazilija. —
Lietuvis Vin-

jau trečiu kartu. 
Mikas Petrauskas 
1926 m. du kartu, 
ir šį kartą labai

at- 
ir

gy-

•ŽIEMKENČIŲ kviečių der
lius Suv. Valstijose šymet nu
matomas 616 milijonų bušelių, 
prieš 589 bušelius 1940 metų 
derliaus. 

' I

nenori pri- 
neduoda leidimo iš- 
Lietuvos.

kad neleidžia išva
dai* kliudo susisiek-

SAO
Suareštuotas

cas Kačinskas, apkaltintas ko
munistinės literatūros platini
mu. Pastaru laiku sekami vi
si nužiūrimi svetimšaliai.

—Seserų Pranciškiečių veda
mą mokyklą lanko virš 300 
Lit tuvių vaikučių. Statomos 
mokyklos reikalams šiaurinėje 
Amerikoje aukas renka Kun. 
P. Ragažinskas.

—Valerijus Gudliąuskas, bu
vęs Vilties Sąjungos pirminin
ku, bandė nusižudyti pęrsi- 

I pjaudamas abiejų rankų gys
las. Nugabentas ligoninėn ir 
prižiūrėtas sveiksta.

jog nevykdymas jo reikalą- c BUENOS AIRES, Argenti
na. — Paskutiniu laiku vie- 

varo didelę medžio- 
Vienu tik 
80 asme- 

nelegalį susirinki-
concern”.

O ką daro Amerikos piliečiai 
Lietuviai šioje šalyje Savo tau
tos žmonėms gelbėti iš bolše
vikų atneštos vergijos Lietu
voje? 
tuvis 
ko s 
vo giminaitį išgelbėti, bet pa
sekmės menkos, pavieniui dir
bant mažai ką galima atsiekti. 
Čia turėtų būti dirbama orga
nizuotai, to darbp turėtų imtis 
įtakingos organizacijos.

Pirmiausia iniciatyvos besi- 
imant organizacija turėtų 
registruoti visus 
gimusius, dabar

Tiesa, vienas-kitas Lie- 
susirašinėja su Ameri- 

įstaigomis norėdamas sa-

N. J. — Rusijos

nu laikančių 
mą.
® NEWARK,

bolševikiška valdžia užvedė
bylą federaliniam teisme del 
Littuyos laivo “Denny-Lietu
va”. Mat, Lietuvos-Amerikos 
Eksporto-Importo bendrovė at
sisakė’laivą perduoti Rusų val
džiai.

su- 
Amerikoje 

į bolševikų 
rankąs patekusius Lietuvius,
kurie norėtų gryžti į- savo gim
tąją šalį Ameriką. Jų pačiii 
prašymai iš Lietuvos musų ne
gali pasiekti, bet už tai yra 
Amerikoje jų giminaičiai, ku
rie mielai suteiks ir informa
cijas ir paramą. Reikalui pri
siėjus butų galima prašyti ir 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
paramos.

Juk ar ne 
kad Stalinas 
jos kraštų į
asmenis kurie niekuomet Vo-

® NEW YORK, N. Y. — Pie
šinių išstatyme Montrose 

Galerijoje, 785 Fifth Avenue, 
tarp kitų artistų dalyvauja ii’ 
Lietuvaitė, p-lė Natalija Jasiu- 
kynaitė.
« LOS ANGELES, Cal. — Su

organizuota šv. Kazimiero 
Rpmos-Katalikų parapija, ku
rios klebonu yra Pral. J. Maci
jauskas. Pirmos mišios bus 
laikomos Birželio 1 d.

gyveninio ironija 
išleidžia iš Balti- 
Vokietiją tokius

• WORCESTER, Mass. — Ge
gužės 14 d. Mass, valstijos 

Atstovų Bute, Bostone, nubal
suota įvedimas Lietuvių kal
bos dėstymo 
aukštesnėsėse 
rastųsi tam 
skaičius.

mirė Gegužės 1, Wilkes-Bar
re, Pa.

ŽVYNAKIENĖ Amilija 
kaitė), pusamžė, mirė 
24, Chicagoje.

KIZALAS Stasys, 49 m.,
Clevelande, Gegužės 20. — 
Punios parapijos. Amerikoj 
išgyveno 28 metus.

RADAUSKAS Mikolas, 58 m., 
mirė Clevelande, Gegužės 17. 
Balbieriškio par., Suvalkijos. 
Amerikoj išgyveno 36 m.

SLANKAUSKAS Jonas,' vidur
amžis, mirė Clevelande Geg. 
17. — šturlojiškės k., Ruda
minos par. Amerikoje išgy
veno 32 metus.

MAČUTIENĖ Rožė, 26 m., mi
rė Gegužės 12 d., Solon, O.

ZIMBLYS, Kun. Ignas, 56 m., 
mirė Gegužės 12 d., Philadel
phia, Pa. Amerikoje išgy
veno apie 25 metus. Mikė
nų k., Siesikų par.

K1NDERIENĖ Julė, 51 m. am
žiaus, mirė Gegužės 10, Anx- 
bridge, Pa. Paėjo nuo -A4-O-- 
vės, Alytaus apsk.

LUKOŠIŪNAS Jonas, 
LUKOŠIUNIENĖ, jo

51 metų, mirė vyro
ta, ir pats vyras pasikorė. 
Gegužės 4 d., Ambridge, Pa. 

RADžIUS Jonas, 66 metų, mi
rė Balandžio 28, Bekerton. 
Pa. — Telšių ap., Jenapolio 
p., Gaidkaimio k. Ameriko
je išgyveno 40 metų. A.K. 

PUTRIMAS Jonas, 71 m., mi
rė Balandžio 22, Montreal, 
Kanadoj. — Juodžiu k., Ši
monių p., Kauno g.

PLYČIŪVAITIS Simas, 47 m., 
mirė Balandžio 
Argentinoj.

JUOZAPAITIENĖ 
rė Kovo mėn., 
Urugvajuje.

DUDIENĖ Teodora, mirė Bal.
30, Pittsburgh, Pa.

PRESKIENĖ Barbora, 55 m., 
mirė Gegužės 5, Chicagoje. 
— Raseinių ap., Varnių km. 
Amerikoje išgyveno 35 m.

URBA Pranas, 70 metų, mirė 
Geg. 7. Chicagoje. — Rasei
nių ap., Girkalnio par.

LABANAUSKAS Jonas, 45 m. 
mirė Geg. 4, Chicagoje. — 
Tryškių p., Daugėnų km.

PETRAUSKIENĖ Ona, 
Bal. 21, B’nghamton, N. Y.

KRAUJUTAITT? Simai
mirė Kovo 26, Seattle, Wash.
Pajevonio par., Antlakio k.

KVEDERAVIČIUS Vincas, 58 
m., mirė Lapk. 20, 1949 m., 
Seltzer City, Pa. — Kalvari
jos par., Vartų k.

PALUBINIS Antanas, pusam
žis, mirė Bal. 25, Chicagoje. 
— Vilkaviškio ap., Virbalio 
par. Amerikoje išgyveno 40 
metų.

MAŽINTAS Petras, 42 metų, 
mirė Bal. 21, Baltimore, Md.

PLUNGIENĖ Elzbieta, mirė 
22 Bal.,

PETRUŠKEVIČIENĖ
60 metų, mirė Bal. 
timore, Md.

JUŠKEVIČIUS Jurgis 
žis, mirė Gegužės I 
goję. — Užvelkės

MILIUS Izidorius, 
mirė Geg. 4, Chicagoje. — 
Raseinių ap., Vadžgirio p. ir 
kaimo.

VILčlAUSKAS P. mirė Bal. 
mėn., Springfield, Ill.

STAČKELIS Juozas, mirė Ge
gužės 1, Luzerne, Pa.

LUKŠAS Povilas, 48 m., mirė 
Bal. 28, rastas negyvas, Chi
cagoje.

BALČIŪNAS Jurgis, 67 metų, 
mirė Gegužės 4, Brooklyn,

Elzbieta, 
Baltimore, Md.

Marcelė,
24, Bal-

pusam-
Chica- 

kaimo. 
pusamžis,

GIRDVAINIS Nestoras, GO m. 
mirė Bal. 25, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Žagarės p. Ame
rikoje išgyveno 28 metus.

59 m., 
žmona, 

nužudy-

AR JAUČIATĖS 
NUVARGĘ—BE

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

išpunta viduriai, dvokia kvapas, ai
trumas, užkietėjimas, tuoj naudokit 
-FJEE^-A-MINT. Tąj 
nio liuosi 
mas, švelniai bet tikrai liuosuoja 
vidurius. Imkit einant gult. Ryte 
jausite tikrą palengvinimą ir at- 
gausit vikrumą. Jaunų ir senų _mi- 
lijonai naudojasi nebrangiu 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų 
Nusipirkit FEEN-A-MINT

Jonattf. v'ko-. A 
ram tom a s gu-

FEEN- 
šeimai. 
šiądien.

4, Pineira,

Bronė, mi- 
Montevideo,

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, .komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams 82. Prisiųskit luc 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui.

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Ill.

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.

Stalino Klastingi Gud 
Išdavikas. — Lieti

Rašo J. Aistis - (Spec T
I.

VEIDMAININGI PRISL
kalbėjimai

Šiądien visu kuriems tiki 
grsąia pavojus arba žiba ne 

Į mažu mažiausia viltis, nejuč
; mis kreipiasi akys į tą did
ĮI sudūlėjusį stuobrį, kurio v;
; g das Rusija. Ir išimties n&
į ro čia nei pasaulio galiūnai,:
■I mažulėlės valstybėlės.
' ši daroma klaida, manau,
K ne, esu tikras, — turės la
1 didelių paseku pokario lai:

tarpiui. žinoma, blogąją pr 
ne,tiems kurie šiądien iš I 

Į sijos ko nors tikisi. Kadai 
. E mes iš tenai nieko jau negi 
y me tikėtis, tačiau, būdami, ’ 
j del to, žmonijos narys, kur 
] likimas .turės įtakos ir mt 

ateičiai, tai manome kad m 
kuriems prašvito akys, ture 
me visomis išgalėmis įsi 
tuos kurie užsimerkę į bed 
nę šoka.

Patys Rusai šį žmoni 
bruožą gerai supranta ir 
Vokiečio pasimokę kiekvi 
proga juo naudojasi kiek iš 
Ii. Man asmeniškai teko pa 
ti iš vieno diplomato kad : 
sai spekuliuoja tariamu Ru 
Vokiečių santikių nenuošii 
mu, sakydami kad jie vieni 
nai galį pasaulį išgelbėti ir 
tatai padarys, tik šiądien 
kia pildyti visus jų reikal 
mus, atsieit, užsitarnauti 
galbą, mat, galutinoj kovoj 
šoksią ant Vokiečio ir iš! 
suosią visas pavergtas tav

Pastebėkit, jie komuni 
prasiplėtimą nutyli, lyg jie 
mintį butų senai palaidoję, 
žmonės jiems tiki. Ir dar l 
tiki. Jie Rusija tikėtų net 
tuo atveju jei tie maskoliai 

N ) nieko nepasakotų. Kodėl? L 
bai paprastai: žmogus neg 
nei valandėlės likti be tikį 
mo, be vilties, ir jei jis nėr 
da nieko realaus užsigriebti 
griebiasi it skęstantis pii 
pro šalį plaukiančio šiaudo, 
ba prigimtis, nieko nepad

Į si.
1 Taip, Stalinas gudravoja, 
lį geriau prisižiūrėjęs pan 
L kad visa jo ta gudrybė 
Į kiaurai permatoma. Vis: 

politika paremta viena ap 
i le. Jis klaidina ir partij; 

g tautą, ir žmoniją........ ’
į nijos paprastai tik taip ir 
į laikytis. Ir reikia pripa 
I kad kol kas jam sekasi na 

fc svetima nelaime. Ag, 
maiše nepaslėpsi, ji išlys 1

Į nors laukan, tik, žinoma, 
į rėlu ir teliks iven gailėtis.

■ Pasikalbėk tamsta mu 
| Sai su komunistu — jis t 
| tins kad komunizmo poli 
I ®ekad nebuvo tokia integ] 
l| "kia ortodoksiška, net ir j 
B Wies Lenino, kaip šiądien, j

iiiiminniiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiat nu miliniiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'.

VISOKIA APDRAUDA
Mes ess»n pąsirengę 

tirtas Informacijas ir 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai, 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todėl pir-

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

■ 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729
!<iitliiiiiiiiiiii|iiiiiiiiniiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinni»mni»Hi»l»i»»|U|llllllŪ

S

Mass valstijos ; 
mokyklose, jei i 
tikras mokinių į!

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

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, 
taip ka.d galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 
taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
metu amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos ^įstatymais. 
Informacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, O. 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:

Age.........Name,

Address.

Occupation (13-2)

W-"-

Vadovauja Laisvus 
Prancūzus

į |^^Wr?es Catroux, forme 

^Damascus, who, accord
; ^rora Gairo, Egypt
' bu i renc*1 f°rccs *D invasion o 

Palestine. '

į (vinies Catroux, bu- 
[ gubernatorius,
5 H pWg pranešimų iš Cai- 
S’-’to, vadovavo laisvų 

jiegas užpuolime Sy-

3
S



IMAI Skęstančio Šiaudas
MERIKOS LIETUVIAI

Išdavikas
LIETUVOS IŠDAVIKAI

(Specialiai Dirvai, iš Prancuzijos)Rašo J. Aistis

>ar.
m o

mi

G. E, Sandaroje ši-GERB,

netų

nes

(Jus-

mirė
ne

nerikoj

BREAKWATER
met žinios

agentų

CIGARETŲ TAKSAI

perėjusiąnemirė Bal

ais

FRICAS Buterbrodas sako

eras

kainą galima sužino-

DIDELĖ LIETUVIŠKA

VAISTINE

ALUS ĖMIMUI NAMON, 1001

•rija, 
s-Bar-

naujai- 
ir reika-

tarpu 
tokių 

Nega- 
didie-

Naudoti Plumbing į
HEATING REIKTO

paslap- 
didžiulė

Diitribated through the
Committee to fiejend America by Aiding rhe Allies

spaudoje 
karo me-

net daugiau imtų 
valdžia deda pi-

I me- 
ilkes-

Su mus Hitleriu nutiks 
Viens ar kitas velnias: 
Arba sviestą užkariaus 
Arba gaus į kelnes.

47 m., 
Pineira

58 m., 
žės 17. 
alkijos

Stalinas yra pa

ar prietarai nieko 
Reikia visuomet at

kas gimė—turės ir

STALINO “ANTYS

, Gen. Georges Catroux, former 
governor of Damascus, who, accord- 
ling to reports from Cairo, Egypt, 
jled Free French forces in invasion of 
'Syria from Palestine.

’‘GYVENIMO
SAULĖLEIDIS'

Skaitykit “Margutį" ks 
A. Vanagaičio leidžiama 
zikos ir juokų žurnalą. J 
na du kartu į mėnesį. M 
metams $2. Prisiųskitj 
pašto ženklais, gausit ši 
numerį pamatymui.

“MARGUTIS’] 
6755 So. Western Aw 

Chicago, Ill

Per TVORA!
PASIŽVALGIUS

irone, mi- 
lontevideo

Stalino Klastingi Gudravimai
Lietuviai vėl Rusus Plieks!

“Aną dieną ‘Naujienose’ bu
vo parašyta jog Stalino dikta
tūra esanti geresnė ir švelnes
nė už buvusią Smetonos dikta
tūrą. Nežinau ar medicina yra 
užrekordavus atsitikimą kad 
smagenys nuo karščio apsisu
ka žmogaus makaulėj. Jei ne 
tai štai pirmutinis pavyzdis.”

Supa Garba<

Albert Marks
4520 Superor Ave.

“LIETUVOS industrija bujo
ja”, šaukia komunistų Vilnis 
(Čikagoje).

“Krovinys vinių iš Kauno j 
Panevėžį važiavo visą mėnesį”, 
rašo Tarybų Lietuva (komu
nistų laikraštis) Kaune.

vidur- 
ie Geg. 
, Ruda- 
je išgy-

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

ĮDOMUS Amerikos Lietuvių 
laisvamaniai, pasak Detroitie- 
čio A. A. Metelionio. Jis sa
ko: Kol jiems per laikraštį lais- 
vamanybę pumpuoji tol jie lais
vamaniai, kaip tik sustoji tai 
tampa kunigų parapijonais.

Metelionis remia komunistus, 
o komunistai areštavo vyriau
si laisvamanį, Dr. šliupą. Pa
galvok ką remi, Metelioni!

Gen. Georges Catroux, bu
vęs Damascus gubernatorius, 
kuris, sulyg pranešimų iš Cai
ro, Egipto, vadovavo laisvų 
Prancūzų jiegas užpuolime Sy- 
rijos iš Palestinos.

•INA 65 METAI AMŽIAU 
at pepjaiasdešimts penkių ar mažiai* 
dadJĖta prie jūsų Social Security pa* 
ejZsmagiai gyventi suėjus 65 metams.' 
piną liniją apdraudos nuo užgimimo^ 
Visos jos garantuotos valstijos (sWff 
ipkitčs: 730 Guardian Bldg, CleveW 
494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponu

žmonės lengvai mi
sų kiekviena menka 
praneša apie Britų 
karo nepasisekimus.

Vadovauja Laisvus 
Prancūzus

SAUGOKIMĖS 
MASKVOS 
AGENTU

L m. am- 
10, Am
mo Ale

li p.
4 m. 
erne, 
veno

iki 8c už pakelį. Cigarams 
taksus nori padvigubinti; prie 
to nori uždėti daugiau taksų 
ant svaiginančių gėrimų, ga- 
solino, radio, automobilių ir ki
tų dalykų. ,

jlon, O. 
, 56 m., 
Philadel- 
je išgy- 
i. Mikė-

VIENAS kairiųjų nusidžiau
gia kad Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose “social istinėje” 
Lietuvoje busią 6,700 studen
tų, kuomet “buržuazinėje” Lie
tuvoje tebuvę 4,200.

Bet kiek tų 6,700 bus Lietu
viai, ir kiek okupacinės val
džios komisaru brudas?

prastos jie platina 
jas smarkiausia, visaip išpūs
dami. Jų tikslas yra atgrasin
ti Amerikos piliečius nuo teiki
mo pagalbo Aliantams. Tuo- 
mi jie ir “minkština” Amerikos 
žmones kad jie lengviau galėtų 
būti aukomis totalitarinio įsi
veržimo.

Reikia atsiminti visada kad 
demokratijos turi savo pusėje 
visą perviršių reikmenų. Jos 
gal lėtai jas pritaiko iki punk
to kad galėtų panaudoti karo 
lauke, bet jos gali tai atsiekti.

Amerikos žmonės turėtų la
biau rūpintis kad taip lėtai ei
na produkcija ir kad dar lė
tesniu budu karo reikminys pa
siekia Britaniją ir kitus karo 
laukus. Tas Amerikai reika
linga daryti savo pačios gero
vei, visais galimais budais, ši
tame visame Amerikos žmonės 
turi baisa.

nai
labai
pastovinčias
ba per pasaulį
riebių laikraštinių antgalvių 
Stalinas Gryžta Atgal; Stali 
nas su Pasigerėjimu žiuri ‘ča 
pajevo’, Petro Didžiojo; Gar 
bina Suvorovą, Joną 
Kotryną Didžiąją;
Grąžina Karininkams 
Kareiviams Kalėjimus 
butų nebuvę?) ir tt.

efektėliai

nebūtų 
nukrei- 
laikraš- 
privati- 

nių asmenų rašomos mašinėlės 
jau senai yra atimtos.

VILNIS džiaugiasi žinia apie 
Hitlerio vykimą pasimatyti su 
Stalinu. Sako, matyti Vokie
čiai Sovietijos bijo.

Jei bijo tai kam Stalinas 
Hitleriui padeda?

KOKIA baimės nuotaika ei
na okupuotos Lietuvos valdžio
je galima spręsti iš tokios įve
stos tvarkos: pasibaigus tarny
bos valandoms, visos rašomos 
ir spausdinamos mašinėlės turi 
būti kiekvieną dieną sunešta į 
atskirą kambarį, kur užant
spauduojama ir saugojama per 
naktį. Tas daroma kad tomis 
rašomomis mašinėlėmis 
rašomi prieš okupantus 
pti atsišaukimai, slapti 
čiai ir tt. Iš daugelio

žiaurųjį, 
Stalinas 
Kardus, 
(lyg tų 

Ir vis tai 
pigus efektėliai, bet kaip jie 
per pasauli plačiai nuskamba, 
kaip žmonija gardžiuojasi tais 
Stalino dideliais žingsniais į 
caristinę praeitį. Ir niekam 
turbūt galvon neateina kad vi- 

’ Kremliuje fab- 
iš ten metodin- 
nustatyta tvar-

Nekurie 
stoja ūpo 
žinia kuri 
ir Aliantų

Nepasisekimai šiaurinėje Af
rikoje, pasitraukimas iš Grai
kijos, sukilimai Irake, užpuoli
mas Kreto salos iš oro, ir da
bar nuskandinimas didžiausio 
pasaulyje karo laivo, H. M. S. 
Hood prie Grenlandijos, į ne- 
kuriuos žmones- sloginančiai 
atsiliepia.

Nekurie žmonės skubiai ima 
daryti visokias išvadas. Jie iš
kelia rankas aukštyn ir kalba 
lyg konfliktas tarp totalitariz
mo ir demokratijos jau pralai
mėta ir nėra reikalo toliau ka
riauti.

Amerikiečiai privalo saugo
tis nuo tokio protavimo. Mu
sų tarpe yra tokių kurie surū
pinti kad ašis laimėtų. Kuo-

kitos pusės, Stalinas daž- 
paleidžia antis. Kartais 
negudrias, ant kojų ne- 

bet jos nuskam- 
Ar neskaitome

PETRAUSKIENĖ Ona, m® Į 
Bal. 21, Binghamton, N. Y, I

i KRAUJUTAITT? Simai, 71 i I 
I mirė Kovo 26, Seattle, Wash. I 

Pajevonio par., Antlakio k. I
| KVEDERAVIČIUS Vincas, 5į I 

m., mirė Lapk. 20, 1940 m, I
< Seltzer City, Pa. — Kalvai] 

jos par., Vartų k.
' PALUBINIS Antanąs, pusam-l 

zis, mirė Bal. 25, Chicagojt I 
— Vilkayiškio ap., Virbalų 
par. Amerikoje išgyveno d 
metų.

MAŽINTAS Petras, 42 metų 
mirė Bal. 21, Baltimore, Iii I

PLUNGIENĖ Elzbieta, mjjį 
22 Bal., Baltimore, Md.

PETRUŠKEVIČIENĖ Maneį 
60 metų, mirė Bal. 24, Bų 
timore, Md.

JUŠKEVIČIUS Jurgis, pus® 
žis, mirė Gegužės 3, Cfe 
goję. — Užvelkės kaimo.

MILIUS Izidorius, pusamįl 
mirė Geg. 4, Chicagoje.-I 
Raseinių ap., Vadžgirio įh 
kaimo.

VILČIAUSKAS P. mirė M 
mėn., Springfield, Ill.

STAČKELIS Juozas, mirė d 

gūžės 1, Luzerne, Pa 
LUKŠAS Povilas, 48 m.,

Bal. 28, rastas negyvas,^ 
cagoje.

BALČIŪNAS Jurgis, 67 nį 

mirė Gegužės 4, Brodįi 
N. Y.

GIRDVAINIS Nestoras, 60i 
mirė Bal. 25, Chicagoje. - 
Šiaulių ap., Žagarės p. b 
riko j e išgyveno 28 metu

jos lais- 
jis vie
lotiems 
gryžta 

Petro Di- 
Suvorovo ir

Nekartą ir nevienas nuošir
dus Lietuvis, ypač pastarais 
metais, reikšdavo nusistebėji
mo kad Lietuvoje permažai su
čiumpama kaimyninių valsty
bių slaptų agentų. Tuo 
visiems buvo aišku kad 
agentų-šnipų turi būti, 
limas dalykas kad musų 
ji kaimynai Lietuva nesiįdo- 
mautų ir neturėtų interesų.

Dabar, nelaimingų įvykių 
šviesoje išrodo, galima tvirtin
ti, kad Lietuvoje butą nepri
klausomybės duobkasių: fakti- 
nų ir potencialių įsiskverbusių 
į įvairias valstybinio gyveni
mo sritis. Vieni jų buvo dau
giau ar mažiau žinomi, bet to
leruojami, kiti įtariami, treti 
nepastebimi.

Nepriklausomybės “graborių” 
butą tarnaujančių įvairiems 
kaimyniniams dievams. Jie gal 
buvo neskaitlingi, bet jų butą 
daugiau negu manyta ar žino- 

Visiems žinoma eilė asme- 
dabartinėje Lietuvoje, ku- 
iškilo į šviesą tik po Birže- 
15 dienos įvykių. Iki to 

laiko jie skaitėsi nariais arba 
glaudėsi prie, kitų nekomunis
tinių grupių.

IŠDAVIKAI MUSŲ TARPE

Tai gyva pamoka Lietuviams 
išeiviams kurie sielojasi ir dir
ba busimai laisvai Lietuvai. 
Negali būti dviejų nuomonių 
kad bolševikai domisi ir seka 
Lietuvių išeivijos darbus. Tais 
bolševikais ir jų pakalikais nė
ra tik patentuotieji komunis
tai, kurie mums aiškiai žinomi 
ir tokiais skelbiasi. Neabejo
tinai esama Maskvos 
kurie ir patys nenori 
riems uždrausta save 
vadinti. Tokie gauna

svarstoma pakel
ti cigaretų rūkytojams taksus

šiuo
nors
žmogus

■a, 55 m., 
Chicagoje. 

čarnių km. 
io 35 m. 
netų, mirė

— Rasei- 
par.

nąs, 45 m. 
icagoje. — 
ėnų km.

AR JAUČIATĖS
NUVARGĘ-BE

VIKRUMO
Skauda galvą—išpusti rita' 
Kada tik užsikemša jūsų ra 

išpunta viduriai, dvokia kn|®i 
trumas, užkietėjimas, tuoj ta 
FEEN-A-MINT., Tai malam1 
nio liuošuojSiRŠri kramtos 
mas, švelniai bet tikrai ta 
vidurius. Imkit einant gult i 
jausite tikrą palengvinimą i 
gausit vikrumą. Jaunų ir n 
Ii jonai naudojasi nebrangiu Fū 
A-MINT. Jis tinka ir jūsų ša 
Nusipirkit FEEN-A-MINT ša

59 m., 
žmona, 

nužudy- 
pasikorė, 

•idge, Pa. 
netų, mi- 
Bekerton. 
Jenapolio 
Ameriko- 
ų. A.K. 
1 m., mi- 
MontreaĮ, 

iu k., Ši-

Patogiausia įvairių 
Novelty ir Dovanėlių 

parduotuvė
Reikmenys vestuvėms ir 

kitokiems “shower”.

Rūkytojai vidutiniai suruko 
po vieną pakelį, 20 cigaretų, 
per dieną. Bet jie mažai ką 
žino kad už kožną cigaretų pa
kelį užmoka federalei valdžiai 
6'/o centų taksų, ir del to visai 
nieko nesako.

Valdžia šiais cigaretų taksais 
surenka milijonus dolarių, bet 
cigaretų pirkėjas mokėdamas 
tuos taksus visai nerėkia kad 
valdžia mėto milijonus dolarių.

Jeigu taksus už surūkytus 
cigaretus kiekvienas turėtų 
užsimokėti sykį į metus, kurių 
išeitų apie $25.00, tada gerokai 
lermuotų, ir 
rūpintis kur 
nigus.

Dabar

Sinks, Bathtubs, Closets, I 
Heaters; Steam ir Hot 
Boilers ir Radiators.
Empire Plumbing & Hi 

Contractors

1964 E. 55 St. HEnd.

Taip, Stalinas gudravoja, bet 
geriau prisižiūrėjęs pamatai 
kad visa jo ta gudrybė yra 
kiaurai permatoma. Visa jo 
politika paremta viena apgau
le. Jis klaidina ir partiją, ir 
tautą, ir žmoniją......... Tiro
nijos paprastai tik taip ir gali 
laikytis. Ir reikia pripažinti 
kad kol kas jam sekasi naudo
tis svetima nelaime. Ag, ylos 
maiše nepaslėpsi, ji išlys kada 
nors laukan, tik, žinoma, bus 
vėlu ir teliks iven gailėtis.

Pasikalbėk tamsta nuošir
džiai su komunistu — jis tvir
tins kad komunizmo politika 
niekad nebuvo tokia integrali, 
tokia ortodoksiška, net ir prie 
paties Lenino, kaip šiądien. Kas

šiomis dienomis išėjo tokiu 
pavadinimu didoka knyga, ku
rią parašė ir išleido Juozas Le
vanda (Levandauskas) miru
sių balzamuotojas ir laidoto- 
jas, Brooklyn, N. Y.

Knyga susideda iš 290 pus
lapių ir apima įvairius klausi
mus surištus su žmogaus mir
timi, gedulomis ir laidojimo 
budais ir papročiais įvairiose 
tautose.

Paveizdan, I skyrius kalba 
apie laidojimo budus ir papro
čius; įsitikinimus į vėles ir jų 
nemirtinumą; bjaurėjimąsi mi
rusiojo kunu; lavonų degini
mą, balzamavimą, žydų laido
jimą, kitų tautų ir 'Lietuvių 
laidojimą, pridėta net laidoji
mas Tarybinėje Rusijoje.

Kituose skyriuose aprašoma 
ankstyvesnis ir dabartinis lai
dojimas, balzamavimas, šerme
nų reikmenys, parengimas ir 
vadovavimas šermenims; lai
dotojo verslas, laidotojo pel
nas; laidojimo budai 
siais laikais; pareigos 
lai mirties atveju.

Knyga gana įdomi, 
bai mažai kam rupimu 
išvengiamu klausimu, 
gal but mažiausia nori manyti 
ir žinoti apie visa tai kas lie
čiasi su jo mirtimi, nors to iš
vengti negali.

Savo knygos įvade LeVanda 
pareiškia visiems gerai žinomą 
galingą gyvenimo tiesą: Kas 
gimė tas turės ir mirti.

“Baimė 
negelbės, 
siminti: 
mirti”.

Knygos 
ti ir knygą įsigyti rašant šiuo 
antrašu: Joseph LeVanda, 337 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

KAUNE įvyko taip vadina
mas Lietuvių rašytojų pasitari
mas, kuriame komunistas Šim
kus drožė tokį pamokslą: “Ra
šytojams privalu į savo raštus 
įlieti daugiau ugnies, parodyti 
gyvą gyvenimą, kokis dabar 
prieš musų akis vyksta.”

Kur tu čia, žmogau, daugiau 
“ugnies” ir “gyvenimo” rodysi 
kad kiekviename Lietuvos baž
nytkaimyje stovi svetimtautis 
su durtuvu, kuris tą “ugnį” 

cenzorius, . kuris tau už šio gy
venimo aprašymą parodys ki
tokį “'gyvenimą”!

JA APDRAUDA] 
įrengę suteikti visiems pilnas mus?? 
jas ir praktiškus patarimus reikale »| 
»s (Insurance) visai dykai. Todėl F: 
us negu ugniagesius (fire-monus).

P. MULIOLIS
line Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra
ve. Cleveland HEndersonl^

NOVELTY & GIFT 
SHOPPE

7307 .Wade Park Ave,

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

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street 

(Kampas Crumb Ave.) 

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

MONUMENTAI
Prieinama kaina padirbami 

visokioms kapinėms.

James Broggini & Bros.
6822-24 Woodland Ave.

HEnd. 0920. Cleveland, O.

Robert G. Menzies, prime minister of Australia, and companions, 
pictured as they arrived in New York, from Europe, on the Pan-American 
Dixie Clipper. Left to right: Menzies; Frederick Sheddon, secretary of 
Australian-British defense co-ordination department; and John Storey, 
member of Australian-British aircraft production committee.

Robert G. Menzies, Australijos premjeras su palydovais, at
skridęs j New Yorka. iš Europos, orlaiviu. Iš kairės dešinėn: 
Menzies;' Frederick Šheddon, Australijos-Britanijos apsigynimo 
departmento vedėjas; ir John Storey, narys Australijos-Britų 
orlaivių gamybos komiteto.

VEIDMAININGI PRISI- 
KALBĖJIMAI

šiądien visų kuriems tiktai 
grsąia pavojus arba žiba nors 
mažų mažiausia viltis, nejučio
mis kreipiasi akys į tą didelį 
sudūlėjusį stuobrį, kurio var
das Rusija. Ir išimties neda
ro čia nei pasaulio galiūnai, nei 
mažulėlės valstybėlės.

Ši daroma klaida, manau, — 
ne, esu tikras, — turės labai 
didelių paseku pokario laiko
tarpiui. žinoma, blogąją pras
megtiems kurie šiądien iš Ru
sijos ko nors tikisi. Kadangi 
mes iš tenai nieko jau negali
me tikėtis, tačiau, būdami, vis 
del to, žmonijos narys, kurios 
likimas .turės įtakos ir musų 
ateičiai, tai manome kad mes, 
kuriems prašvito akys, turėtu
me visomis išgalėmis įspėti 
tuos kurie užsimerkę į bedug
nę šoka.

Patys Rusai šį žmonijos 
bruožą gerai supranta ir iš 
Vokiečio pasimokę kiekviena 
proga juo naudojasi kiek išga
li. Man asmeniškai teko patir
ti iš vieno diplomato kad Ru
sai spekuliuoja tariamu Rusų- 
Vokiečių santikių nenuoširdu
mu, sakydami kad jie vieni nū
nai galį pasaulį išgelbėti ir jie 
tatai padarys, tik šiądien rei
kia pildyti visus jų reikalavi
mus, atsieit, užsitarnauti pa
galbą, mat, galutinoj kovoj jie 
šoksią ant Vokiečio ir išliuo- 
suosią visas pavergtas tautas.

Pastebėkit, jie komunizmo 
prasiplėtimą nutyli, lyg jie šią 
mintį butų senai palaidoję. Ir 
žmonės jiems tiki. Ir dar kaip 
tiki. Jie Rusija tikėtų net ir 
tuo atveju jei tie maskoliai ir 
nieko nepasakotų. Kodėl? La
bai paprastai: žmogus negali 
nei valandėlės likti be tikėji
mo, be vilties, ir jei jis neran
da nieko realaus užsigriebti tai 
griebiasi it skęstantis pirmo 
pro šalį plaukiančio šiaudo. To
kia prigimtis, nieko nepadary-

sos tos “antys 
rikuojamos ir 
gai, iš anksto 
ka leidžiamos.

Tikrenybėje 
prastas tironas (diktatorius, 
uzurpatorius) ir jis veikia kaip 
ši valdymo forma reikalauja.

Keičiasi aplinka, bet ne pats 
žmogus. Septinto amžiaus prieš 
musų erą tironas panašus į šių 
dienų diktatorių, kaip du van
dens lašu. Tironui nereikia 
proto, nes jis vienu gudravi
mu laikosi. Stalinui gudrybės, 
reikia pasakyti, nestinga.

Ir mes galime peržvelgti vi
so pasaulio spaudą — visur tas 
Rusų “buržuazėjimas” žymi
mas su pasitenkinimu. Laik
raščiai tuo tik pila vandenį į 
Stalino malūno ratus, nes jis 
daugiausia tokiu įvykių aiški
nimu, tokiais pasaulio spaudos 
komentarais džiaugiasi, nes ta 
spauda jam padeda vesti jo 
dviveidę politiką ir paslėpti tik
ruosius planus.

Diktatoriai paprastai siekia 
tik vieno tikslo — išsilaikyti 
valdžioje, gi visa kita jam ne
rupi, tai ne kaip tikslas, 
kaip priemonė. Visa tai 
ku, net kiaurai permatoma 
žmogaus jau tokia prigimtis 
kad jis be nepagrystų vilčių 
gyventi negali.

Stalino kaip diktatoriaus at
sitikimas yra ypatingas, mat, 
jis nėra Rusas. Jo moralinę 
vertę gali gražiausia apibudin
ti tas faktas kad jis išdavė sa
vo tėvynę Gruziją ir 
vę palaidojo. Šiądien 
iriems Didžiarusis, o 
komunistas, vieniems 
prie Jono žiauriojo 
džiojo, Kotrynos 
kitų pro-Rusiškos politikos, o 
kitiems jis pralenkia patį Le
niną. Keno tiesa? Kas ta jo 
politika? Atsakymas labai pa
prastas: politika tironiška (di
ktatoriška), o visa kita būtina 
sąlyga savo soste išsilaikyti. 
Komunizmo reikia valdyti į 
fanatizmą palinkusią Rusų tau
tą, o Rusų fanatizmo reikia 
primesti komunizmo idėją ne 
Rusams, štai ir visa 
tis, kuria laikosi ta 
imperija.

(Bus daugiau)

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

juos taip tvirtai užtikrina, jei 
ne Stalinas per savo samdi
nius? Ir visi tie kruvini par
tijos valymai, visi šlykščiausi 
žygiai buvo daromi “komuniz- 

labui bei praplėtimui”, nes 
ne komunistai buvo žudo- 
bet jo “priešai”: panslavis- 
imperialistai, trockistai ir 
Sakysite ar tai neįtikina

ma? Jei kalbėsi su komunis
tu ir priminsi jahi Trockį ar 
jam panašų, gausi atsakymą 
kad jis niekada komunistas nė
ra buvęs ir kad jis visada ko
munistiniam judėjimui kenkė. 
Jis aklai, fanatiškai tiki, o ko
vot su fanatizmu, nežiūrint iš 
kur jis eitų, neįmanoma, 
nėra kitos tokios galybės 
mėje kuri galėtų atsispirti 
lam

tokiais 
įsaky

mus skverbtus kitais ohalsiąigi. 
nekartą labai patriotingais, į 
kitų srovių tarpą. Jie manev
ruodami tose srovėse dirba 
svetimų nurodomą darbą, kuris 
pavojingas šiai šaliai, pavojin
gas Lietuvai ir pačiai organi
zacijai kurioje jie įlindę. Tų 
žmonių praeitis, draugystės, 
laikysena sprendžiant principi
nio pobūdžio bei taktikos dar
bus ilgainiui juos išduoda.

šio straipsnio tikslas nėra 
jieškoti ir matyti visur baubus 
bei raudonas šmėklas. Tai bu
tų klaidinga ir kenksminga. 
Tačiau, faktas palieka kad ko
munistai visur ir visada nau
doja taktiką įsiskverbti į kitas 
sroves ir jas sprogdinti. Nese
nai skaitėme Amerikos Lietu
vių spaudoje apie vieną Suval
kiečių organizaciją 
komunistų globon.

Nekartą skaitėme 
kaip pirmojo Didžiojo 
tu Vokiečiai sekdavo musų vei
klą pačioje Lietuvoje ir užsie
nyje. Musų didieji kaimynai, 
ypač Sovietai, kurie laiko už
grobę Lietuvą, domisi užsieny
je vykstančiu Lietuvos išlais
vinimo darbu. - Jie ne tik tuo 
darbu domisi, bet kai kas turi 
interesų kenkti. Lietuvių iš
eivija perdaug didelė jiega kad 
ji musų tautos išlaisvinimo ir 
nepriklausomybės priešams ne
rūpėtų.

Tuo tarpu, Amerikoje, ak- 
tuoliausi išgamos atsidavę Mas
kvai. Bukime akylesni negu 
paprastai. Raudonus tarnus ir 
jų siekimus numaskuokime.

Tolerancija, geraširdiškumas 
šitokiu atveju yra nevietoje.

if
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tetaai pigiai pirkti namus miešti 
Um gausit už pigiį kainų, 
its spdraudos-insurance reikaluo 

hh į parduodu bankines knyfjei 
*Į®, Patarnavimas ir išpildys 

ta į uk telefonu arba asmeniški

LANffS WOOL ' 
WALL BRUSH 

Jaitary and Dustless

BUK SVEIKAS-K
Duokit man pagelbėt jums

Kūno Skaudėjimų I SI
Reumatizmo j 

Skausmo Strėnose \
I DR.M.LEO1

Ghiropractiškas ir Elek 
19408 Superior Ave. (2 

Valandos: 10 iki 8 vąk. kasdien.

ELSIE KIRCHNE
Fui JO met? patyrimo. Neturi bendro

GiLĖS VISIEMS REIKALAMS - VES
Naojapipiiaju Vestuvėms Ant

Vainikai Vestuvėms. Gėlės Pasiunčiau
Atdara Vakarais. Sekmadieniais ir

10520 Carnegie Are.
m automobiliais. Jei neatsil

Hunting and Fishing 
Ftrtilizers Garden Tools

t1*
Dienos Klausimais
Kedaktonus—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio
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DIRŽELIO 15 d. sueina metai nuo tos tragingos musų 
tautai dienos, kada veidmainingas kaimynas, visu 

žiaurumu puolęs, užgrobė musų mažą, bet gražiai bujo- 
jančią valstybę, savo imperialistines ribas plėsdamas.

Okupacijos pavietrė plito ant Lietuvos ir jos kaimy
nių Estijos ir Lietuvos, kai]) kokia plėga, sistematingai, 
gerai išplanuotai, ir į kelias savaites Lietuva tapo pri
jungta prie Sovietų Rusijos, kai]) koks baudžiauninkas.

Planingai naikinama viskas kas yra Lietuviška, te
rorizuojama, žudoma, tremiama visi padoresni Lietuviai, 
sugriaunama visa šalies tvarka, žmonių laisvas gyveni
mas pakertamas, liaudis varoma desperacijon, skurdan.

Lietuva visais atžvilgiais sulyginama su per porą 
desėtkų metų nusmukinta didele Rusų valstybe, kuri, 
turtinga ir visokiais gamtos turtais apdovanota, liko 
apdriskęs ubagas, del to kad jos valdovai, nepatyrę ir 
neturinti supratimo kaip reikia šalį valdyti ir vesti, nu- 
smukdino ją iki primitivio žemųmo.

Tokia paversta ir Lietuva bei jos kaimynės. Lie
tuvą taip greit apibiedninę komunistai vėl įrodė savo 
neišmanumą. Jie gyvena tuščiomis klejonėmis, kvaiši
nančiais garsais, riksmais, kliedėjimais prakalbų pavi
dale. Kas yra kūryba, gamyba — jiems nežinomas da
lykas. Tai yra piktžolės, nuodai kurie turi būti išrauti 
iš gyvenimo, peš iki jie veisis ir sklis nebus gero nei Ru
sijoje-, nei Lietuvoje nei kitur.

Mes Lietuviai nepajiegdami paskirai kovoti prieš 
visą didžią Rusiją, privalome įtempti visas savo jiegas 
naikinimui-sklaidymui tų nuodų iš savo tarpo — tą mes 
galim geriausia atlikti, tik turim rodyti daugiau pasi
ryžimo, turim tam darbui priimti visus galimus budus, 
nepražiurint nieko.

Minėdami metinę musų Tėvynės okupavimo sukaktį 
neprivalome naudoti jokios ged ules ženklų, jokių raudų, 
bet savo Lietuvišką užsikirtimą, pasiryžimą kovoti — 
kovoti ir dirbti iki Lietuva vėl bus atstatyta laisva ir 

.ant savų kojų!
Turim skelbti, tikėti, kad Rusas vėl bus išmuštas iš 

musų žemių — kad Lietuviai vėl, kaip Litais laikais 
Gudą mušė, vėl jį sumuš, ir savo šalį patys valdys!

Tam laikui turime ruoštis — turime aukoti, didinti 
savo fondus, auginti savo pajiegumą ir išteklius.

JUGOSLAVIJOS jaunas karalius Petras persikelia į 
Kanadą ir ten įsisteigs Jugoslavų vyriausybė ištrė

ki ^gu^iavijoš’teritorija bus
atgauta. Patiriama kad Karalius Petras su savo val
džios nariais kreipėsi į Kanados vyriausybę prašydamas 
leidimo ir gavo leidimą apsibūti Kanadoje. Maža da
lis Jugoslavų atstovų vyksta į Londoną, o pats vyriau
sybės centras skaitysis Kanadoje.

Iš' Kanados bus organizuojama ir lavinama Jugo
slavai kareiviai ir lakūnai gyvenanti Kanadoje ir Suv. 

x Valstijose, panašiai kaip daro Čekai, Lenkai, Norvegai, 
Belgai ir kiti.

Lietuvos valdžios centras dar nėra susidaręs, bet 
mes jau turime Amerikoje Lietuvos Valstybės Preziden
tą, aplink kurį tuokiasi ir privalo tuoktis Lietuvos at
statymo kovotojai su savo pasekėjais. Jugoslavų kara
lius buvo gavęs tą valdžią tik kelioliką dienų, ir tai jis 
pripažystamas tos valstybės vadu, aplink jį tuokiasi vi
sas jų valstybės atsteigimo darbas.

Lietuviai gi savo politikomis išeina į pelkynus: vie
ni tuoj skubina nepripažinti savo valstybės prezidento, 
kiti rūpinasi padaryti kokio nors biuro vedėją “aukštes
nį” už patį Lietuvos prezidentą, ir tokiu nesusiklausy- 
mu nori atgauti Lietuvą....

Tokie asmenys parodo savo politišką nepriaugimą, 
ir tik pakenkia Lietuvos atsteigimui, ne gelbsti.

Jie per laikus rėkavo-mokė kaip Lietuva turi 
dytis, nors toli nuo jos gyveno, ir dabar nori kad 
nors prisitaikytų jų nesugraibomam protavimui.

Patriotinei Lietuvių visuomenei tenka rūpintis 
tuvos vadavimu stojant aplink savo esamus valstybės 
vadus. Tada gausim ir Amerikos greitesnį pripažini
mą ir paramą, ir visi su mumis skaitysis. 
i'Ki. i ' •
ORANCUZIJA ir Anglija, Vokiečiams Prancūzus stu- 
* miant ir kurstant, gali pagaliau susikirsti karo lau
ke. Per pusę šimto metų tarp tų dviejų valstybių buvo 
įvykdytas draugingumas, viena su kita nelenktyniavo, 
bet susitarimais užsileido, pripažindamos viena kitos 
teises. Ir šiame kare, kaip pereitame, viena kovojo už 
kitos interesus. Bet Prancūzijai prisiėjo žlugti prieš 
Vokiečių militarišką mašiną. Vokiečių paspausta, Pran
cūzija, nors ir nevisa užimta, neturi jau savo pajiegų 
atsispirti. Berlino viliojama prižadais, nelaimėje pate
kus mano greičiau iš savo bėdų išbristi, ir linksta prie 
apšaukimo Anglijos savo priešu. Tai bus tragedija ku
ri atvaizduos skaudžią Prancūzijos dalį.

val
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•GRENLANDIJA turi priverstiną mokslą. Tenai 
išpuola po vieną mokytoją ant 14 vaikų. Grenlandija 
priklauso Danijai, bet ją globoti paėmė Suv. Valstijos, 
užtikrinimui didesnio saugumo Amerikai.

KAS KĄ RAŠO
Rašo Vyt. Sirvydas.

Kaip Stalinas Duos taip 
Bus Gerai....

Komunistų Vilnis prisimena 
Lietuvai Gelbėti Tarybos suva
žiavimą Chicagoje ir bando sa
vo kasdien mažėjančiam skai
tytojų būreliui įkalbėti buk ten 
buvęs tik kelių politinių vadų, 
neturinčių “minių”, susirinki
mėlis. Bet ir Vilnis priversta 
pusiau lupų pripažinti kad ka
talikų vadai “minių” turi. Su
važiavimas šauktas tikslu ras
ti budus Lietuvai gelbėti, bet 
Vilnies manymu, Lietuvai jo
kios pagalbos nereikią. Esą, 
“jos liaudis laisva, pati savo 
reikalus tvarko ir žygiuoja pir
myn. Lietuvos industrija, kul
tūra auga, bujoja”. All’s well 
with the world, kaip vienas po
etas pareiškė.

Savo protą nevartojančiam 
Vilnies pasakėlės gražiai skam
ba, bet tas Lietuvis kuris mo
ka faktų prisiminti tik nusi
juokia iš tokių zaunų.

Smetonos v vyriausybei būda
vo prikišama, ją palaiką Jik 
11,000 Tautininkų Sąjungos 
narių. Bet dabartinė partija, 
kuri Lietuvą iš vardo valdo 
(tikroji valdžia Maskvoje), ko
munistų, teturi 2,000 narių! 
O net Vilnies “auksaburniai” 
negali niekam pasakyti kiek 
tuose 2,000 yra tikru Lietuvių, 
arba net Lietuvoje gimusių 
žmonių. Tat, kur čia Lietuvos 
liaudies laisvė ir kur ji “pati” 
savo reikalus tvarko?

Sako, Lietuvos industrija da
bar “bujoja”. Bet tais laikais 
kada ji “nebujojo” Amerikos 
Lietuviai galėjo veik visose 
jiems prieinamose kratuvėse 
pirktis Lietuvos kumpių, dešrų,

degtinės, saldainių ir kitokių 
gaminių, šiądien, kada Lietu
vos industrija “bujoja” tų ga
minių niekas ne tik Amerikos 
krautuvėse negali gauti, bet ir 
pačioje Lietuvoje nėra. O kai
nos? Kiekvienas laiškas iš 
Lietuvos praneša apie didžiau- 
sį visko pabrangimą ir stoką.

O kultūra? Kur dingo tas 
gausus Lietuviškų knygų išlei
dimas, tie gausus Lietuvių žur
nalai, aprėpę visas Lietuvos 
gyvenimo sritis? Jų nėra, kaip 
nėra laisvų, be cenzūros, laiš
kų iš Lietuvos.

Vilnis, turbūt, savo žodžiams 
tiki, bet kiti Lietuviai į tai pa
sakys: Sulyg Jurgio ir kepu
rė. Ką Stalinas duos tas bus 
Vilniai gerai.

šun
ta u- 

Tačiau

Tautos Balsas —
Teisybės Balsas

Veik visa Amerikos Lietuvių 
spauda griežtai ir nedvipras
miai pasmerkė Rusų “meškos” 
su'gryžimą Lietuvon, ir Stali
ną, kuris už savo diktatūrą dre
bėdamas, pasmaugė nepriklau
somą Lietuvos valstybę. Nėra 
abejojimo kad šitą Rusų impe
rializmo žygį pasmerkė ir 90- 
tas Lietuvių tautos nuošimtis 
Lietuvoje, tik Rusų cenzūra ir 
Sovietų ginkluotos spėkos 
nas užgniaužė.

Musų Tėvynei vėl užėjo 
kios, pusiau barbariškos 
tos okupacijos dienos,
laisvoji Amerikos Lietuvių 
spauda ragina Lietuvius nenu
siminti. Dvidešimts du metai 
laisvės parodė Lietuviams kaip 
brangi ta laisvė yra ir ką jie 
laisvi būdam i gali nuveikti. 
Taip pat aišku kad diktatūrų 
gadynė negalės užgniaužti ir 
amžiams panaikinti laisvą žmo
gaus minti, pavienio asmens 
laisvės pagerbimą, ir nejspraus 
žmogaus proto Į siaurus, kalė
jime prievarta uždarytus rė
melius. Ne tam žmogaus pro
tas ii’ dvasia sukurti.

Dabartinė nelaisvė 
tautai tiek pat laikina
kiną buvo Lenkų ponų baudžia
va, ar Vokiečio ordino “krei- 
sai” į Lietuvą. Jie tautą pa- 
žalojo, bet jos nepalaidojo, jos 
neišnaikino. Tikimės, jos ne
pasmaugs nei Staliniško bolše
vizmo “draugiškumas”.

Lietuvių 
kaip lai-

(Adomas Juodasis)
Čiurleno upelis, viliodams mėlynę, 

į guolį ir šaltą ir kietą;
O guolyj vijokliai, gudriai susipynę, 

žydėdami margino vietą.
Inerzintas vėjas bučiavo upelį 

ir drumztė skaistybę jo veido;
O saulė įkaitus tik džiugino šalį 

ir juoką linksmutį paleido.
Upelis tą juoką bangelėj pagavo, 

kai saulė tik spindulius bėrė;
Sidabro juokelį jis žarstė, liūliavo, 

jis deimanto spurgas tik nėrė.
Čiurleno upelis viliodams mėlynę 

į guolį ir šaltą ir kietą;
O guolyj vijokliai, gudriai susipynę, 

žydėdami gražino vietą.

•IŠ 1940 metais buvusių po $109 nuo galvos taksų 
Amerikos gyventojams, Federalė Valdžia gavo $39, val
stijų valdžioms teko $27 ir miestų — $43.

•AMERIKOS ūkininkai 1940 metais turėjo 8,850,- 
000 motorinių vežimų, iš kurių 4,600,000 buvo automobi
liai ii* 1,250,000 motoriniai sunkvežimiai.

ŽIEDŲ ŽEGNOTOJAS
(V. Ališas)

Perdien po girias ir laukus klydinėja. 
Kiekvienas praeivis jo vengia ištolo. 
Žiūrėk — nusijuoks, atsisukęs į vėją, 
Tai rasą su pirštais paima nuo atolo.
O jei jau nusiskina pievinę auksinę, 
Kiekvieną lapelį jautriai išbučiuoja, 
Ir žėri, nors ašarų kartais pritvinę, 
Jo mėlynos akys džiaugsmu įstabiuoju!
Rubus ant krutinės plačiai atsegiojęs, 
Užmerkęs akis, šypsniu lupas pradaręs, 
Vis dideliu kryžiumi žemę žegnoja ' 
Ir, žiedus belaimindams, kažin ką taria.

ALPIS
(AMERIKOS hoteliai turi 

jn 20,000 konvencijų ta 
ir aptarnauja apie 15 mi- 

lijdij jose dalyvavaidele- 
jatį ir svečių. .

IŠLAISVINTOJAS
(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.
UIW

Kęstutis su Algirdu sutarė su mažais 
būriais savo kareivių joti prie Kauno ir 
patirti kaip ten einasi, kaip pilis laikosi ir 
kaip kryžiuočiams vyksta užpuolimas. Jie 
buvo įsitikinę kad užpuolikai Kauno pi
lies ’ neįveiks, tačiau įsakė rinkti kariuo
menes prie Vilniaus ir Trakų pilių, kad 
kartais jie nepersimestų į vieną kurią tų 
vietų.

Nors Al pis, patyręs kryžiuočių pasa- 
lingumą ir pats savo akim matęs patį di- 
clyjį mistrą. von Kniprodę ir kitų šalių ri
terius atvykusius su dideliais pulkais už
puolikų, žinodamas kad jie grasindami 
pili paimti juokų nekrečia, ragino Kęstu
ti skubėti su pagalba, bet broliai kuni
gaikščiai turėjo savo kitokią nuovoką ir 
daug su jauno vaikino karščiavimusi ne
norėjo skaitytis, palaikydami tai jo berei
kalingu baiminimusi.

Dabar eisime prie Kauno pilies.

Po Alpio įvedimo į pilį priešų, sekan
tį rytą anksti švintant kryžiuočiai jau bu
vo apgulę pilį ir laukė vartų atsidarant. 
Jų kariuomenės kai]) amaras laivais pri
plaukė ir apspito sienas. Dienai brėkštant 
jie regėjo prieš savo akis stiprias, aukštas 
pilies sienas ir suprato kad pilį paimti už
puolimu neimtų lengva ir tektų prie jos 
ilgai pastovėti ir kaujantis daug vyrų pa
guldyti. Dabar gi, visas viltis dėjo Įtikė
jime kad pilies vartai tuoj atsidarys ir 
Lietuviai, ramiai dar tebemiega, bus už
klupti, lengvai nugalėti, pilis pamušta nei 
vieno Vokiečio nepaguldžius.

Dienobrėškis. Ankstyvas ponaktis, vis
kas pasinėrę- pavasario ruknose — pilis, 
siena, vartai, upių slėniai, maža kas ma
tyti. . Tas gelbsti užpuolikams prisiartin
ti į tą pusę upės kur pilis stovi, išlipti pa
sieniais, ir laukti progos pulti į vidų kai 
vartai bus atverti. Kryžiuočiai, nuogais 
ginklais, Įtikinėja žvalgų su žinia apie ra
dimą atdarų vartų.

Prašvitus, užpuolikams neramiai apie 
pilies vartus zulinantis, žvalgai netikėtai 
užlipo ant poros desėtkų vyrų lavonų, iš
mestų per sieną prie vartų. Žvalgai paži
nę savuosius skubiai pašaukė užpuolimo 
vadus, ir tie pamatę ko nesitikėjo, sukan
do sau lupas, apsivylimo apimti.

Apie tai skubiai duota gandas von 
Kniprodei, kuris su kitais aukštais sve
čiais radosi kitoje Neries pusėje, laukda
mas trukšmingo, linksmo garso įsiveržian
čiųjų į pagonų pilį. Ir magistras tą žinią 
gavęs sukeikė, supratęs kad tas jaunas 
Lietuvis sugebėjo atsilygint jam klasta už 
klastą.

; — Gerai kad tuos jų šunis pasmau- 
gėm! ’— dantimis grieždamas prašneko 
von Kniprodė į savo draugus, žvelgdamas į 
Kauno pilį, kuri pradėjo matytis, dienai 
labiau švintant, ir manydamas apie tuos 
vakar naktį suimtus jaunus Lietuvius, ku
rių rubais buvo perrengęs savo žudeikas. 
Vokiečiai juos nužudė tuoj kaip tik Alpis 
išjojo į Kauno pilį, kad kartais kuris nors 
nakties metu neištruktų.

Betgi von Kniprodė niekaip negalėjo 
išsiaiškint kaip tas atsimetėlis galėjo juos 
apgauti ir net ištrukti iš nagų to didelio 
budęlio Vokiečio, kuriam vienam buvo įsa
kyta Alpi nudėti tuoj kaip tik jie atsiras 
pilies sienų viduje....

Dar kartą žiauriai Vokiškai sukeikęs, 
Mergelės Marijos ordino vyriausias vadas 
davė savo vyrams įsakymą pilį apgulti. 
Jie atėjo Kauną paimti ir nebuvo ko gai
šinti, klastai nepavykus.

Dasiprotėjo von Kniprodė kad apie šį 
Kauno pilies užpuolimą sužinos ir Trakų 
ir Vilniaus kunigaikščiai, ir kad pats Kau
no gynėjas jau pasiruošęs puolikams pasi
priešint, taigi pradėjo pilies apgulimą tuo 
pačiu planu kokį turėjo paruošę pirm ne
gu Alpi pačiupo į savo namus.

Aukštieji vadai suprato kad pilį paim
ti nebus lengva ir kad ilgai reikės apguli
mą laikyti ir atkakliai kautis su jos gynė
jais iš vidaus ir su galima atvykti pagal
ba iš Trakų ir iš Vilniaus. Taigi, 
pradedant puolimą pilies, atėjūnai

ryžo apsaugoti ir savo užnugarį. Per ke- B 
lias dienas visu skubumu naikino Kauno I 
apielinkes, plėšė, grobė viską kas tik jiems I 
prieinama buvo. Žmones ėmė į nelaisvę, I 
varė prie darbo statymui aplink visą pilį 1 
kitos sienos. Pirmiausia apkasė griovį, i 
supylė krantus, taip kad pati pilis išrodė I 
viduje kitos stiprios tvirtynės. Už šio di- | 
džio pylimo užleisto vandeniu iš lauko pu-1 
sės, jie jautėsi saugesni nuo galimo už- g 
puolimo pribuvusiųjų į pagalbą Kaunui, 
ir savo pylime būdami galėjo pradėti sa
vo darbą — pilies sienų griovimą.

Greitas sustiprinimo įrengimas išgel
bėjo kryžiuočius nuo pražūties, nes tikrai 
prie Kauno tuoj pasirodė su kariuomene 
kunigaikštis Kęstutis dešiniajame Nemu
no krante, o kunigaikštis Algirdas prie 
Neries intako. Kryžiuočių kariuomenė li
ko apsupta iš trijų pusių. Šis apsupimas 
nors ir nebuvo ištisas, bet sudarė rimtą 
pavojų. Tačiau padaryti sustiprinimai ir 
pylimai, gaubusieji visą kryžiuočių kariuo
menę kaip nuo pilies taip ir nuo išorinės 
pusės, padėjo atmušti kunigaikščių ir pi
lies įgulos puolimus. Kryžiuočių sustipri
nimų puolimas Lietuviams nepavyko, ka
dangi toks apgulimo būdas buvo pirmą 
kartą Lietuvoje pavartotas. Kunigaikš
čių kariuomenės pasitraukimo priežasti
mi buvo nesėkmė ir Kęstučio įsitikinimas 
kad Kauno miestas ir pilis taip gerai yra 
sutvirtinti jog kryžiuočiai neįstengs jų pa
imti, o tik ilgai čia stovėdami susilpnins 
savo jiegas. Susilpnintą kryžiuočių ka
riuomenę vėliau galės lengvai sumušti be 
didelių nuostolių iš savo pusės.

Alpis tuo tarpu, su mažu buriu savo 
draugų, raiti aplakstė Nemuno šlaitais ir 
ištolo prisižiūrėjo į Vokiečių pasiruoši 
mus. Jie matė nutiestus per Nemuną til
tus užpuolikams maistui pristatyti, matė 
kur stovėjo jų laivai su reikmenimis ir 
nutėmijo kur mažiausios jų sargybos ran
dasi.

Kunigaikščiai, turėdami mažas jiegas 
atsivedę, pasitraukė. Po šio pasitraukimo 
prasidėjo planingas Kauno miesto ir pilies I 
apgulimas. Iš laivų buvo atgabenta sienų 
griovimo mašinos, taip pat mašinos mė
tančios į tvirtovę akmenis bei degančią 
statinėse smalą, ir patrankos kurios tuo 
laiku kryžiuočių kariuomenėje jau buvo 
vartojamos. Iš visos Europos atvykusie
ji riteriai atgabeno su savim prityrusių 
meistrų, kurie puikiai mokėjo valdyti sie
nų griovimo mašinas. Griovimo darbai 
ėjo sėkmingai. Pavyko vienoje vietoje 
užpulti griovį ir prisiartinti su mašinomis J 
prie sienų. Netrukus kryžiuočiai vienoje 
vietoje pralaužė sieną, bet miesto gynėjai j 
taip narsiai gynė padarytą išlaužimą kad ; 
juo pasinaudoti priešams nebuvo galima. 
Gynėjai, būdami ant miesto sienų, priešą ] 
puikiai matė ir iš savo lankų bei mašinų | 
jį apšaudydavo.

Kryžiuočiai suprato kad kol pilies gy
nėjai yra ant pilies sienų tol jiems nepa
vyks prisiartinti prie miesto mūrų ir pa
daryto išlaužimo. Sugalvojo pastatyti du 
medinius bokštus, aukštesnius negu mies- 4 
to sienos, ir iš jų šaudant nuvaryti gynė- , 
jus nuo sienų ir tik tada pulti. Bet ir bok- į 
štai negalėjo sulaužyti gynėjų pasiprieši
nimo. Bokštus Lietuviai sudaužė, ir tuo 
visos kryžiuočių pastangos nuėjo niekais.

(Bus daugiau)NAMŲ DAKTARAS
Tiktai $1.00

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

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

prieš 
pasi-

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

HARDWARE
PLUMBING SUP

ARTHJ
Lumbago, Sciatica, Neuritis,
Gal jums pakartotinai kas nors 
skausmu ir nesmagumų, kad turit 
si) sistemiška žolių, šaknų ir mi 
b? daugybei kenčiančiųjų, kurie j 
reikėjo kentėti tuos skausmus, 
luošius, tuoj kreipkitės Į mus asrr 
snulmenų, ką mes suteiksim nor

UNGER-VANDER
O Euclid Ave. . (2

DELLA C.
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnui 

REIKALE VEŽIMAI LB

anbariai pašarvojimui leidž

LITHUANIAN FL 
ttl Edna Avenue

BALKAN - RADI 
NAMŲ IR AUTO RADK 

ELEKTROS VIELŲ 
Elektriški Narni 

1491 E. 55 Street
te Superior. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

iiiniiiiiiiiiiiJiiiniiKiinmNikodemas A
Laisnuotas Laidotuvi 

IR BALSAMUO’ 
^Superior Ave.

Lietuviški Rekord 
Superior Ave.



HIPPODROMEVIETINES ŽINIOS

• '.2dį Lengvi Užkandžiai

White Clover

miesto ligoninės

T OHIO
DRY CLEANING

(Bus daugiau)

NAMŲ DAKT NEW DEAL
THE AETNA LUMBER COMPANY

Telefonas WAshington 3227ML 1185

GARBAGE CANS
10 Gallon Galvanized

kurie 
Cleve- 
sutąl- 
susta-

GAREN LIME
To Sweeten the Soil

Lengva palaikyt švarumas kur 
yra ganėtinai karšto vandens

10520 Carnegie Ave 
Patogu su automobiliais.

Fertilizers

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčiu

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

Telefonas: ENdicott 0878

Iki dar ju turim, po $1.00 (pen 
m u i į kitą miestą reikia pridėti

(JAKUBAUSKIENE—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

LAMB’S WOOL
WALL BRUSH

Sanitary and Dustless

• KORKA, kurią dabar Suv. 
Valstijoms sunku gauti iš Eu
ropos ir Afrikos, galima butų 
auginti Kalifornijoje, bet ima 
nuo 10 iki 20 metų ją išaugint.

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

CEdar 5700
Jei neatsiliepia, YEllowstone 6145

Aš atidariau Skrybėlių va
lymo, rūbų taisymo, ir batų 
valymo biznį. (23)

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

karštu vandeniu; valymas lengves
nis; skalbimas užima mažiau laiko 
Ir turėsit pakankamai karšto van
dens visada Įsitaisę modernišką au
tomatišką gasinį vandens šildytoją.

STEP LADDER
4 foot

Tiktai $1.00
Trumpi, aiškus apibudinimai kelią 9 
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesvaU 
kokie žmogų paliečia, nuo paprastu Is1 
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir W 
Visos ligos knygos pabaigoje sub’ 
alfabetiškai, lengva rasti. Knyga $

Kūno Skaudėjimų 
Reumatizmo 

Skausmo Strėnose

42 INCH
KITCHEN SINK

Apron Style 
Comp, with Trimmings

• AMERIKOS hoteliai turi 
po apie 20,000 konvencijų kas 
metą ir aptarnauja apie 15 mi
lijonų jose dalyvaujančiu dele
gatų ir svečių.

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
Penktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. CiutelS
savininkai.

DVIDEŠIMTS RUŠIV IR SKONIŲ ICE CREAM IR SHERBETS,

Sandwiciai

SKRYBĖLIŲ RŪBŲ 
VALYMAS

Neturi bendro su kitomis firmomis.
VESTUVĖMS BUKETAI 
Ant Stalo Puotoms

Up-To-Date Hat 
Cleaning

1192 E. 55th Street

SODAS - SUNDAES - MALTED MILKS

® Sunkų yra pripratinti vaikus prie švarumo papročio jeigu 
jiems reikia naudoti šaltą ar tiktai drungną vandenį. Turė
jimas pakankamai karšto vandens yra patogumas kokiu visa 
šeima džiaugsis. G ASINIS automatiškas iš apačios degantis 
vandens šildytojas yra tai vienatinis tikras būdas turėjimui 
TIEK karšto vandens kiek tiktai visam namui reikia, bent ka
da. Taupo gasą taipgi, ir apsaugoja nuo gedimo rynas.

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

Darbą apie Namus 
anksto, 

nuo 1 iki 3 metų.
F. H. A. FINANSAVIMAS 

Mes parduodam naują ir naudotą medį.

jog eiliniam 
visiškai nepri- 
daugelio vaistų 
gauti.

gydytojų pa-

HARDWARE - PAINTS
PLUMBING SUPPLIES

ne 
soms, i 
žiūrimi 
tų apiplėšti 
grobtos, o ;
naują tvarką, kuri 
tik vėliau.

Lietuvos gydytojai- 
sako kad netrukus 
teks atsisakyti nuo 
operacijų, 
reikalingų

WESTMAN & GETZ, INC
5923 Euclid Avenue

Lietuvoje bolševikų propa
ganda giriasi jog įvesta nemo
kamas gydymas. Dabar gauta 
tiesioginių žinių kaip tas “ne
mokamas” gydymas atrodo ti
krenybėje. Tiesa, gydymas yra 
dykai jeigu ligonis gydosi na
mie 
turi užsimokėti 
vaistus 
aukštos 
žmogui 
einami, 
visai

URBŠAITIS ir
DUNBAR 

RESTAURANT
Helen Urbšaitis Helen Dunbar

Savininkės

5327 St. Clair Ave.
6843

3674 E. 93rd St

LAWN SEED 
All Grades 

Timothy "S fc lb SPECIALISTAI VESTUVIŲ BUKETAMS
Gėlės ir Gėlių Kryžiai Laidotuvėms

balta Duona, visoki Pyragaičiai, Pyragai 
sulyg pareikalavimo.

Kirstos Gėlės — Corsages — Gėlės Puoduose

Reikalaukit “Dirvoje"
6820 Superior Ave. CleveW

GARAžIŲ BUDAVOTOJAI
Atliekame visokį Taisymo

Nereikalinga jokio jmokėjimo 
Išsimokė j imas

BALKAN - RADIO & ELECTRIC 
NAMŲ IR AUTO RADIO PATARNAVIMAS 

ELEKTROS VIELŲ SUVEDIMAS 
Elektriški Namu padargai

1191 E. 55 Street Hend. 9370.
Prie Superior. (21)

DR. M. LEO BERMAN 
Chiropractiškas ir Elektriškas Gydymas.

10408 Superior Ave. (24) Cleveland, Ohio
Valandos: 10 iki 8 vak. kasdien. Sekmadieniais 10 iki 5 vak.

The Wilkelis Furniture Co Į
Rakandų Krautuvė =

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

Savininkas Vedėjas 'I
iiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiH?

E VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS | 
= Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už 1c atvirutę.
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JOHN G. 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 ir pagražinimui.
Turiu pilną apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899
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I Skani Lietuviška Duona Į

THE BIG DIPPER
ICE CREAM HEADQUARTERS

_ “Blood and Sand’’ _
šis veikalas apimantis audringą 

gyvenimą drąsaus bulių kariautojo 
senoje Ispanijoje, Vincente Blasco 
Ibanez’ pragarsėjus apysaka, “Blood 
apd Sand”, padaryta spalvuotoje fil- 
rpoje, kurioje vadovaujamą rolę tu
ri Tyrone Power, pradedamas rody
ti Hippodrome Theatre Gegužės 30.

Tyrone vaidina rolę jaunuolio ku
ris iš paprasto bernioko išauga i 
narsų matadorą. Jisai, vėliau, su
gavėtas kitos suvedžiotojos, Rita 
Heyworth, apleidžia savo ištikimą 
žmoną, Linda Darnell,’ ir savo kar
jerą. Po to, praradęs draugus, pi
nigus, gerą vardą ir pagalinu mei
lę tos suvedžiotojos, jis vėl pasiryž
ta atgauti savo vietą bulių arenoje,

Ši filmą daugumoje daryta sena
me Mexico Mieste, kur senojo pa
saulio atmosfera, rubai ir papročiai 
geriausia atvaizduojami.

Prie jų vaidina eilė kitų gerų ar
tistu.

Lumbago, Sciatica, Neuritis, Reumatizmas, Neuralgia
Gal jums pakartotinai kas nors sakė, jeigu jus turit kurį šitų 
skausmų ir nesmagumų, kad turit kentėti ir tylėti. Tačiou mu
sų sistemiška žolių, šaknų ir mineralų formula suteikė pagal
bą daugybei kenčiančiųjų, kurie jau ir užmiršo kad jiems kada 
reikėjo kentėti tuos skausmus. Jeigu nesat tos neviernas Ta
mošius, tuoj kreipkitės į mus asmeniškai arba rašykit klausdami 
smulmenų, ką mes suteiksim noriai.

UNGER-VANDERSLICE, Chemists
3030 Euclid Ave. • (24) , Cleveland, Ohio

j narsiai gynė padarytą islauaml 
pasinaudoti priešams nebuvo 

nėjai, būdami ant miesto sienų, p 
kiai matė ir iš savo lankų bei E 
apšaudydavo.

Kryžiuočiai suprato kad kol pife 
jai yra ant pilies sienų tol jiems s 
ks prisiartinti prie miesto mūrų Ė 
ryto išlaužimo. Sugalvojo paštam 
idinius bokštus, aukštesnius negu t 
sienos, ir iš jų šaudant nuvaryti J 

s nuo sienų ir tik tada pulti. Belli 
ii negalėjo sulaužyti gynėjų p<- 
no. Bokštus Lietuviai sudaužė, i

ELSIE KIRCHNER
Virš 20 metų patyrimo.

GĖLĖS VISIEMS REIKALAMS
Naujagimiams Vestuvėms

Vainikai Vestuvėms. Gėlės Pasiunčiamos Telegramų visur 
Atdara Vakarais. Sekmadieniais ir šventadieniais.

t Automatinis Gasinis Vandens šildy
LjL tojas suteiks nuolatini išteklių kar

što vandens, automatiškai palaiko 
mos reikalingos temperatūros kožną valan
dą dieną ir naktį. Indai veik patys nusimaz- 
goja su

chirurgai 
Lietuvoje 

daugelio 
nes negalima gauti 
medikamentu ir vai-

APIE NAUJUS 
NAMUS

Jei visi nauji namai 
bus išstatyti didžiajam 
landė 1941 metais butų 
pinti ant 50 pėdų lotų is 
tyti šonas prie šono, namų ei
lė sudarytų 61.55 mylias, kas 
reiškia kaip naujas miestas iš 
32,500 gyventojų.

Šitas remiama ant apskaičia
vimo padaryto Better Housing 
Program komiteto veikiančio 
prie Cleveland Chamber of 
Commerce kad 6,500 naujų na
mų bus pastatyta šio meto bė
gyje.

Bėgyje praeitų trijų metų 
Clevelande nuolat daugėjo nau
jų namų skaičiai: 1,594 namai 
pastatyta 1938 metais, 2,503 
1939 metais, ir 4,061 išstaty
ta 1940 metais.

Taigi galima numanyti kiek 
šeimų planuoja statytis sau na
mus. Tuo tikslu Geresnių Na
mų Programo komitetas veda 
kontestus norėdamas patirti 
kokie namai geriausia butų pa
siūlyti Clevelandiečiams.

Kas npri dalyvauti “House 
of My Dreams” konteste, ku
ris apima pinigines dovanas, 
gali gauti Įstojimo blankas iš 
Cleveland Chamber of Com
merce, ir iš radio stočių WGAR 
ir WHK.

Bet už gaunamus vaistus 
Tuo tarpu už 

yra nustatytos tokios 
kainos 

vaistai 
Be to, 

negalima
Apie sovietų 

tarnavimą galima spręsti iš to 
pavyzdžio. Kaune vienoje šei
moje susirgo du vaikai. At
kviestas gydytojas apžiurėjo 
jaunesnį vaiką, išrašė receptą, 
bet vyresniojo vaiko apžiūrėti 
nesiėmė, nes jo pareiga yra 
gydyti vaikus tiktai iki 3 me
tų amžiaus! Kol tėvai surado 
gydytoją kuriam paskirta gy
dyti vyresnius vaikus, šis var
gšas spėjo numirti!

Visi Lietuvos darbininkai ku- 
seniau mokėjo ligonių ka- 

kurių turėjo būti pri- 
ligoje, dabar komunis- 

i, nes jų kasos už- 
jie įvedė savo neva 

įsigalios

Kauno 
laikymo kaštus tvirtina Mask
va, bet kadangi ilgai tokio už
tvirtinimo negauta, todėl Kau
no ligonines nauji ponai nega
lėjo operuoti. Vienu tarpu ligo
ninėje buvę ligonys tris die
nas buvo bęveik be maisto, iki 
išreikalauta nors laikinai pa
skirti pinigus, kol bus sutvar
kyta Maskvos skyrimas nuola
tinių pinigų ligoninei operuoti.

Tai keli pavyzdžiai kaip tik
rovėje atrodo bolševikų taip 
garsinamas “nemokamas gydy
mas” !

Kunigaikščiai, turėdami mažas jĖ 
vedę, pasitraukė. Po šio pasitrauk 
ridėjo planingas Kauno miesto ir p 
ulimas. Iš laivų buvo atgabentas 
rvimo mašinos, taip pat mašinos!

Skani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia 
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatom tiesiog į namus,

HEnderson 2422

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.

STUDNEYS GULF STATION 
Kampas Superior ir E. 66th Street 

Lietuviai, kuomet jūsų autompbiliui reikalinga 

Gaso, Aliejaus, Lubrikacijos, Tires 
Kreipkitės pas savo kaimyną \ 

Atliekam Automobilių Mazgojimo, Simonizing Darbus 
Taipgi kitokį aptąrnavimą. Patogi vieta. 

NAUDOKITĖS MUSŲ LENGVU IŠSIMOKĖJIMU Už KARO DARBUS.

inėse smalą, ir patrankos kurios; 
u kryžiuočių kariuomenėje jau Ė 
tojamos. Iš visos Europos atvyki 
riteriai atgabeno-su savim pritjrc 
stiTi, kurie puikiai mokėjo valdyti: 
griovimo mašinas. Griovimo (k 
sėkmingai. Pavyko vienoje « 

•uiti griovį ir prisiartinti su maa« 
e sienų. Netrukus kryžiuočiai via

jsaugoti ir savo užnugarį. P® į 
enas visu skubumu naikino Ki
kes, plėšė, grobė viską kas fikjjįj 
ima buvo. Žmones ėmė į nelįj 
rie darbo statymui aplink visą B 
sienos. Pirmiausia apkasė g® 
krantus, taip kad pati pilis fel 
kitos stiprios tvirtynės. Už ai 

ylimo užleisto vandeniu iš lauko I 
e jautėsi saugesni nuo galimo ! 
io pribuvusiųjų' į pagalbą M 
o pylime būdami galėjo pradėti i 
rbą — pilies sienų griovimą, 
reitas sustiprinimo įrengimas iij 
kryžiuočius nuo pražūties, nes tiį 
Kauno tuoj pasirodė su karmom 
aikštis Kęstutis dešiniajame Ne 
rante, o kunigaikštis Algirdas p 
s intako. Kryžiuočių kariuomenė 
įsupta iš trijų pusių, šis apsnpia 
ir nebuvo ištisas, bet sudarė iii 
ų. Tačiau padalyti sustipiTnima 
ai, gaubusieji visą kryžiuočių kan 
kaip nuo pilies taip ir nuo išari

;, padėjo atmušti kunigaikščių ii 
gulos puolimus. Kryžiuočių aistį 

puolimas Lietuviams nepavyko,!
i toks apgulimo būdas buvo į® 
į Lietuvoje pavartotas. Kumpi 
kariuomenės pasitraukimo prieš 
uvo nesėkmė ir Kęstučio įsitikiĖ 
Kauno miestas ir pilis taip gerai 
irtinti jog kryžiuočiai neįstengs ją 

o tik ilgai čia stovėdami susih 
jiegas. Susilpnintą kryžmom!

menę vėliau galės lengvai sumitk 
lių nuostolių iš savo pusės.
Alpis tuo tarpu, su mažu buriu 
igų, raiti aplakstė Nemuno šlaitas 
o prisižiūrėjo į Vokiečiu 
. Jie matė' nutiestus per Nemuną 
užpuolikams maistui pristatyti, i 
stovėjo jų laivai su reikmenim^ 

imijo kur mažiausios jų sargybom
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| Nikodemas A. Wilkelis j
E Laisnuotas Laidotuvių Direktorius =
1 IR BALSAMUOTOJAS =
g 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 =

John L. Lewis, head of the United 
Mine Workers of America, who, 
with Maj. W. W. Inglis, chairman 
of joint board of miners and opera
tors, signed the coal peace pact 
officially 'ending the wage dispute 
in the coal industry. He is shown 
here addressing wage conference in 
New York just before pact was 
signed.

John L. Lewis, angliakasių 
unijos viršininkas, kuris, su 
Mjr. Inglis, bendros angliaka
sių ir operatorių tarybos pir
mininku, pasirašė angliakasių 
taiką ir oficialiai užbaigė gin- 
čą del algų._________________

KAIP VEIKIA TAS
“NEMOKAMAS”

GYDYMAS”

Hunting and Fishing License *
Garden Tools Pipe and Fittings

THE STONEMAN CO.
7110 SUPERIOR AVENUE

BUK SVEIKAS - KAM SIRGTI!
Duokit man pagelbėt jums atsikratyti nuo:

Skilvio Negerumų 
Nervingumo

Galvos Gėlimu



/ Pinigines Dovanos

26-tas
AL NEMANIS ORCHESTRA ĮŽANGA 25c VAIKAI DYKAI

MACHUTOS SODE
PIKNIKO VIETA: 2510 Glenridge Road, Euclid, Ohio.
Nuvažiuojama iš Euclid avė. arba Mayfield Ave. ir Green Road

atsilankiusiems
Dirvos Piknike

Pirma i dovana — penkinė
Penkios dovanos — 

po vieną Dolarį.

Prie įžangos tikieto

DIRVOS PIKNIKAN 
VISA ŠEIMA UŽ 

“KVOTERĮ”

šių metų Dirvos piknikas at
sibus sekmadienį, Birželio 8, 
žinomoje vietoje, Maciūtės so
de, prie Green ir Glenridge rd. 
į pietus nuo Euclid avenue. Iš 
miesto automobiliais važiuokit 
Euclid avę. iki Green ad Glen
ridge roads, iki pikniko vietai.

Gatvekariai veža taipgi iki 
Green road, iš ten galima nu
eiti pėksčiam.

Dirva šį kartą apdovanoja 
savo prenumeratorius tikietu į 
vasarinį pikniką, kaip žiemą 
apdovanoja tikietu į naujų me
tų pasitikimo balių.

Visiems paštu išsiunčiama 
į namus po vieną tikietą. Ki
tą tikietą galėsit nusipirkti už 
25c. prie vartų į pikniką. Tai
gi visa šeima į pikniką ineis 
tik už 25c (jauni vaikai su tė
vais leidžiami dykai).

SVEČIA VIMAISI

/ r

Jonas Urbaitis ir Urbaitienė 
iš Donora, Pa., ir jų sūnūs Dr. 
Petras Urbaitis su žmona ir 
jaunu stintini, iš Warnersville, 
Pa., viešėjo Clevelande pas Jo
ną G. Polterį. 1

Jurgis ii' Julė Salasevičiai 
išvažiavo keletui dienų į Det- 

-roitą paa drau-
roitą pas savo gimines ii* drau
gus. Dalyvaus vestuvėse p-lės 
Gudžiunaitės, buvusios Cleve- 
landietės.

Į Cambridge Springs, Pa., 
pas Kasiulius pfer šventes pa
viešėti išvažiuoja Bronė ir Ge- 
lovaitė Pvasiulytės, Frances Shu
maker ir Ona Karpienė.

Per šventes daug Clevelan- 
diečių sulaukia giminių, ir pa
tys kitur lankysis.

Lietuvių Darželyje/bus daug 
svečių iš kitų miestų, su savo 
giminiečiais atvykusių apžiū
rėti.

• VALDŽIA užsakė 260 grei
tųjų traktorių, Cleveland trak
torių išdirbystėje, už arti du 
milijonu dolarių.

• BEDARBIŲ eilėms mažė
jant, sumažinta ir šelpimo įs
taigų aptarnautojų skaičius — 
iš tų įstaigų paleista 100 tar
nautojų. šelpiamųjų skaičius 
mažėja ir mažėja, dabar turi
ma tik 11,500 kuriems pašal
pos duodama, ir tikima kad 
iki Liepos mėnesio sumažės iki 
9,000.

• MAISTO kainos palengva 
eina brangyn. šios vasaros 
bėgiu numatyta pabrangūjimas 
10 nuoš. virš pereito rudens 
kainų.

• MIESTO Taryba nubalsavo 
įvesti griežtą kontrolę gatvėse 
vaikščiojančių žmonių: apsau
gojimui pėkščiųju nuo trafiko 
nelaimių policijai bus suteikt:-' 
teisė duoti ne vietoje per gat
vę einantiems tam tikrus tikie- 
tus, su kuriais turės eiti į po
licijos stotį užsimokėti pabau
dą. Daug žmonių sužeidžiami 
ir suvažinėjami gatvėse del ne- 
prisilaikymo trafiko taisyklių.

• ELEKTROS darbininkams 
statyboje ir elektros prižiūrė
tojams padidinta mokestis 10c 
valandai. Dabar jie gaus po 
$1.75 valandai, ši mokestis 
ineina galion Birželio 1 d.

PIRMUTINIS METINIS PIKNIKAS
Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas rengia smagų pikniką 

sekmadienį, Birželio 1 d., Machutos Darže, 2510 Glendridge rd., 
prie Green rd., į pietus nuo Euclid avė. — Visi klubo nariai, 
jūsų šeima ir draugai prašomi būti ir praleisti smagiai laiką 
pavasario tyrame ore. Šokiams gera muzika. Pradžia 2 vai. 
Įžanga 25c. Kviečia Komisija.

SUNDAY, JUNE 1. MACHUTA FARM
2519 Glenridge-Green Roads.

VIENAS TIKI ETAS DYKAI
DYKAI TIKIETĄ Į pikniką gauna kiekvienas Dirvos prenume

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

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.

PHONE: ENdicott 448G

outh’s
(Talk delivered by Rev. Jonas Balkonas at the Baltic-American 

Society Dinner in Washington, D. C.)

Dar 4 Milijonai Cleve 
landui Darbams

Prezidentas Roosevelt, pa
skatintas naujais įvykiais ori
nio karo užrubežyje, numatė 
reikalingumą dar labiau vysty
ti ir tyrinėti orlaivių motorų 
veikimą, todelei paskyrė dar 
$4,900,000 Clevelande statomai 
orlaivių inžinų laboratorijai.

Ta laboratorija skubiai sta
toma Clevelande. Pirmiau jai 
buvo paskirta $8,400,000, da
bar nustatyta $13,300,000. /

• MOKYTOJŲ algos pasiro
do turės būti numuštos, arba 
iš darbo paleista tam tikras 
mokytojų skaičius, del to kad 
miesto mokyklų taryba 1941 
metų biudžete neturi gana pi
nigų. Sulyg dabartinio moky
toju skaičiaus ir mokamu algų 
trūksta $462,000.

Reikalinga numažinti algas 
10 nuoš. dabartiniam skaičiui 
mokytojų, arba paleisti apie 
600 mokytojų, jeigu norima iš
laikyti dabar mokamas algas.

Dr. Vinco Kudirkos 
Dr-jos Nariams

Dr. Vinco Kudirkos Draugi
jos nariai įsitėmykit kad su
sirinkimas bus laikomas ket
virtadienį, Birželio 5, Lietuvių 
salėje, nuo 7:30 vai. Kadangi 
draugija rengia savo metinį 
pikniką, todėl šiame susirinki
me jau bus gatavi įžangos ti- 
kietai ir plakatai. Visi nariai 
privalo paimti savo tikietus.

Nariai būtinai dalyvaukite 
susirinkime, nes bus renkami 
piknikui reikalingi darbininkai.

Pikniko Komisija.

Union Trust vėl Mokės
Senasis Union Trust Compa

ny bankas, kuris buvo uždary
tas ir užšaldė žmonių pinigus, 
prieš Liepos 1 dieną mokės sa
vo buvusiems depozitoriams 
$5,250,000, kas sudarys jau .90 
nuošimčių atmokėtų pinigų.

Tas bankas, vienas iš di
džiausių Clevelande, uždarytas 
laike bankų šventės 1933 me
tais ir del jo silpno stovio ne
gavo teisės atsidaryti.

McWilliams vėl
PAGERBTAS

John O. McWilliams, Cuya
hoga County - inžinierius, gavo 
nacionalę pagarbą trečią kartą 
paeiliui pereitą savaitę kuo
met American Institute of 
Steel Construction savo meti
niame dovanų skirstymo ban
kete New Yorke paskebė jog 
naujojo Main Avenue Tilto pri
važiavimas gavo garbės pažy
mėjimą, kas reiškia antrą do
vaną tos rūšies tiltų Ameriko
je. Prie to. tilto bus pridėta 
nerudyjančio plieno lenta su 
pažymėjimu kaipo gražiausio 
pastatyto tilto tą metą.

• 9 UŽMUŠTA. Pereitą sek
madienį prie Upper Sandusky, 
Ohio, per geležinkelio bėgius 
važiuojant automobiliui su 9 
asmenimis, kurių diduma buvo 
vaikai, užlėkęs traukinis visus 
ižmušė. Ta šeima paėjo iš 
Hamtramck, Mich.

2:00 P. M. Admission 25c.

■auMMiaMM

MIRTYS GATVĖSE

George J. Matowitz, 
Chief of Police.

Tūkstančiai asmenų visokių 
amžių, jaunikliai ir suaugę vy
rai ir moterys išeina ar išbėga 
į gatvę sutikti sužeidimą ar 
mirtį. Virš pusė visoje šalyje 
trafike žuvusių buvo pėkstieji, 
97 iš Clęvelando 120 trafiko 
aukų pereitą metą sutiko mir
tį pėkstieji. Palyginamai ma
žai šių nelaimių įvyko iš prie
žasties automobilių užvažiavi
mo ant šaligatvių arba ginčija
mos teisės jiems važiuoti gat
ve ar keliu. Didžiausias skai
čius žuvo tų pėkščiųju kurie 
neapgalvoję norėjo skubiai per
bėgti skersai gatvę ar kelią.

Pėkstieji užmiršta kad nors 
jie turi pilniausią pirmenybę 
ant šaligatvių, jie nužengę gat
vėn jau lygiai pat turi žiūrėti 
ir saugotis nelaimės, kaip ir 
važiuojantieji. Motoristo at
sakomybė visada saugotis ne
laimės, bet ir pėkščiasis pate
kęs gatvėn lygiai pat paima 
atsakomybę ant savęs. Moder
niškas trafikas reikalauja dė
mesio ir vikrumo iš pėkščiojo 
ir važiuojančiojo.

Susimušimas automobilio su 
automobiliu sumažėjo 30 nuoš. 
bėgyje praeitų septynių metų, 
nes motoristai pradėjo supras
ti atsargumą, bet pėkstieji vis 
dar neišmoksta saugotis ir pri
sitaikyt prie gatvinio tempo.

VASARINIAI KON
CERTAI PRASI

DEDA
Jacques Fray ir Mario Braggiotti, 

šalyje pragarsėję duo-pianistai, ku
rie labai atsižymėjo čia pereitą se
zoną, šymet sugryžta į Clevelandą 
dalyvauti atidaryte pirmutinio va
sarinio “pop” koncerto, kuriuos per 
vasarą duos Cleveland Summer Or
chestra, po vadovybe Rudolph Ring
wall, Cleveland Public Hall, trečia
dienį, Birželio 18.

Šie koncertai, populiarėmis kaino
mis linksmoje darželio aplinkumoje, 
bus duodami trečiadieniais, ketvir
tadieniais ir šeštadieniais, Birželio 
18, 20, ir 21, 25, 27 ir 28, ir Liepos 
9, 11, 12 ir 16, 18 ir 19. Kainos 
tiktai 25c ir 50c; vietos prie stalu- 
kų po 75c ir $1, taksų nebus.

Pereitą vasarą šie koncertai su
traukė 87,435 klausytojus, taip pa
sekmingai ėjo kad buyo pratęsta ir 
penktai savaitei.

Penktadienį, Birželio 20 d., solis
tu dainuos Leonard Warren, barito
nas iš Metropolitan Operos, o Birže
lio 21 — solistas bus Jerome Gross, 
žymus Cleveland© smuikininkas.

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)

IŠSIRENDUOJA SALIUNAS
Išdirbtas biznis, su visais 

gerais įrengimais, prie Lietu
vių salės. Jei norima yra ir 
kambariai gyventi kartu. In
formacijų kreipkitės: — 5903 
Luther avė. (22)

PARSIDUODA NAMAS
3 šeifnų, ir biznis, prieinama 

kaina; gerai išdirbtas biznis 
per daug metų. Puiki proga. 
Kreipkitės tuoj informacijų— 

Dirva, 6820 Superior avė.
ENdicott 4486.

Parsiduoda Krautuve
SALDAINIŲ, TABAKO ir maž

možių krautuve, .garantuojama $500 
savaitinių ineigų, nėra kompetici- 
jos; kambariai gyvenimui greta. 
Našlė turi parduoti pigiai. Kreip
tis 10 iki 11 prieš pietus. (23) 
5245 BROADWAY, Tel. Mich. 9609.
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FRIENDSHIP OF THE BALTIC PEOPLES THE FATE OF
WARSAW

OUR COMMON ENEMY
“A friend in need is a friend in

deed”, is a saying bearing much 
truth. We Lithuanians, Latvians 
and Estonians were always loyal 
friends and good neighbors. Now, 
during this period of chaos, we are 
stauncher friends, because we un
derstand each other better. Our 
colnmon enemy has cemented our 
friendship more firmly.

We shall never forget the Russian 
clandestinely. The month of June, 
1940 will always remain in our 
history as “the month of broken 
treaties”. The Russian Bear, after 
an unsuccessful war with small 
Finland, attacked the Baltic States. 
She received a slice of unfortunate 
Poland and, to satisfy its imperial
istic appetite, annihilated the three 
small Baltic States. She justified 
her action by insisting on need of 
war bases and seaports; the gov
ernments willingly acceded. Final
ly, she demanded outright occupa
tion for her own security. How 
can three small states constitute a 
danger to a great Russia? Only 
a bolshevistic mind cound under
stand this tyranny. Against the 
will of the peoples and of the gov
ernments, Soviet Army overran the 
Baltic Republics. The real reason 
of this occupation was the coward
ly fear of Germany; the real pur
pose was the enlargement of the 
Russian Empire, the fulfillment of 
the dreams of Czar Ivan the Ter
rible, of Czar Peter “The Great”, 
and the russification of the shores 
of our Baltic Sea.

RESISTANCE AGAINST THE 
OCCUPATION

However, a consoling chapter in 
our histories will remain: Lithua
nia, Latvia and Estonia lost their 
independence not by revolutions of 
their inhabitants or by internal de
terioration, but by brute force from 
without. Our homelands were oc
cupied, governments overthrown and 
bolshevik regimes set up by aliens 
at the point of a gun. The will of 
our peoples was disregarded, and 
naturally, they rebelled against the 
the new occupants in all ways they 
could. Moral resistance by the old 
and young against the Soviet mis
rule will help our nations to sur
vive and to continue their struggle 
for self-government.

Our experiences during the past 
centuries have taught us the ways 
and means to resist. Twenty-two 
years of independent life have also 
strengthened the National Soul, the 
inner soul that cannot be killed 
by any human power. Let us place 
our hopes in Divine and human 
justice. Let us trust that the prin
ciples of brotherhood, liberty and 
equality shall exist among nations, 
and we shall have friends through
out this world. Having loyal and 
good friends, our nations shall not 
perish.

DIABOLICAL PLANS IN 
OPERATION

I have but one fear, which I 
must express to you, my friends. 
Joseph Stalin has a plan to rus
sianize Lithuania, Latvia and Es
tonia. His method iš already put 
into operation. His aim is to make 
our Baltic seaports eternally Rus
sian. To remove all possibilities of 
losing these ports, he plans to exile 
local inhabitants and to colonize 
our homelands with Russians. This 
mass transplantation of peoples is 
being carried out at the present 
time, already on a verv large scale.

Look at what’s taking place in 
Poland, forshadowing our own fu
ture! Hundreds of thousands of 
Poles ore removed to Siberia. This

L E I M O N ’ S ! 

DRY CLEANING j 

Vyrų ir Moterų Rubus ! 
pertaisau

Sulyg naujausios mados :
° :

Prosymas ir Valymas ;
VISOKS RŪBŲ VALYMAS :

Visas darbas garantuotas. Į
Paimam ir pristatom (į namus !

1283 East 74th Street į
Ant. Leimonas, Savininkas

HEnderson 7822 ; 

FARMERS POULTRY MARKET
i > Poultry fcr all occasions:

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

transmigration is also taking place 
in our own homelands, so far on a 
smalled scale. Invaders started out 
with the arrests of the intelligent
sia, mechanics and artisans. No- 
tionalization of property and loss 
of employment at home, due to the 
removal of industrial machinery to 
Russia, force the workingmen to 
travel to Russia and seek working 
opportunities. Hundreds are leav
ing voluntarily. Hundreds of thou
sands of men are drafted for the 
army and sent far away from their 
homes. Meanwhile Russians are on 
the way, moving in and settling in 
our countries. Our youths are 
compelled to learn the Russian and 
old fashioned language, to join the 
communist party and to renounce 
their national soul.

When Hitler made plans to recall 
Germans from the Baltic States, 
he very well knew of Stalin’s dia
bolical schemes. Stalin and Hitler 
made a plan not only to write “fi
nis” to the Baltic States, but also 
to annihilate the Baltic race. There
fore, our anxiety today is most 
justified, as we are on the thres
hold of a racial extinction.

OUR FIGHT FOR RACIAL 
EXISTENCE

We Lithuanians, Latvians and 
Estonians constitute a Baltic race. 
The Slavs and the Teutons were 
always our enemies. Germany had 
already conquered the Prussians, 
one of our racial peoples. The 
Poles hoped and tried in vain to 
assimilate the Lithuanians. The 
Russians and Germans worked for 
centuries to assimilate the Letts 
and the Estonians. Yet we sur
vived! Our nations gained their 
independence which we now lost 
temporarily and are trying to re
regain.

Once again, our persistent strug
gle for racial existence began. We 
know from perusal of H. Gunther’s 
books and of “Mein Kampf” what 
the Germans have in store for us. 
We also know the doctrine of Rus
sian nationalism in a copimunist 
state. It rests with us to choose 
our friends now, to work for the 
future and state structures in solv
ing our national aspirations.

BALTIC UNION
You members of the Baltic Ameri

can Society have an opportunity to 
talk this matter over at a round 
table meeting you know the dreams 
of Rainis, Šliupas, Vaižgantas, and 
Kronoalda Acis. These highly re
spected men planned a Baltic Un
ion. Rainis, Rylters and Braes 
worked out a project for a real 
Federation of the Baltic States. In 
1937, at the congress of historians 
in Riga, delegates from Scandina
vian countries, Finland, Baltic States 
and Poland debated a possibility 
of a Balto-Nordic Confederation. 
Who knows, but these plans may 
be revived and realized after the 
present war. Many plans are now 
being set up and discussed. I wish 
to state here that I disagree with 
the plan presented in the “New 
Europe” magazine concerning a 
“Federation for Eastern Europe”. 
This plan excludes Estonia and 
Lithuania but would include Lith
uania with Vilnius territory.

OUR AIMS
We must believe in sternal sur

vival of Latvia, Estonia and Lith
uania. They shall again be inde
pendent countries. We in America, 
and in other parts of the world, 
are working for the liberation of 
small nations. We believe and al
so work for victory of democracies, 
threat Britain did not sell out the 
Baltic States to Stalin, as Hitler 
aid. Great Britain declared war 
on Germany in defense of the small 
nations. Great Britain did ot re
cognize Soviet occupation of the 
Baltic States. Great Britain re
peatedly stated its war aims — 
freedom for all peoples and inde
pendence for all small nations. So, 
therefore, in the final defeat of the 
axis powers, and of their partner 
Stalin, Lithuania, Latvia and Es
tonia will rise again.

I am pro-British, I am for all 
ajd to Britain, and for war if ne
cessary to crush Hitlerism and the 
hammer and sickle of Communism.

AMERICA’S AID
This war is a war of democracy 

vs. totalitarianism, of Christianity 
vs. paganism. It is a war for ra
cial supremacy. The outcome of 
this war will decide the future of 
the Baltic States. It is a life or 
death for us.

On February 24, 1940, Neville

o r u m
An official story which has leak-’ 

ed out of the European conflict I 
states the following, 
vasion of Poland.

“Warsaw today is 
dump, crawling with 
hopeless and diseased. 
Pole caught with a weapon, accord
ing to official German policy, ten 
Poles are still being executed. For 
every “murder” of a German Pole 
(rated a traitor by the Poles), 100 
Poles are executed. Men and wo
men are driven to the public square 
to watch the executions. A few 
face the firing squads with the 
proud boast, ‘Poland is not yet lost!’

“Typhoid is raging. There is no 
coal. German soldiers coming out 
of Poland speak of it with horror, 
of ‘the graveyard atmosphere, the 
dumb submission of the peasants, 
the inextinguishable hatred gleam
ing from the eyes of the executed 
leaders.’

“The disgusted German Army 
handed the ugly job over to Hein
rich Himmler’s Death’s Head Bri
gade of the -SS. Civil prisoners 
are given from 60 to 120 blows 
every few days with truncheons. 
Priests are forbidden to give abso
lution to those condemned to die. 
The art works of Warsaw and Cra
cow are being sent to Germany.

Thus are the German victors sar- 
rying out the destruction of con
quered Poland.

“four essential human 
in the world, — “every- 

in the world”. These are 
of speech and expression, 
of religion, freedom from 
the economic sense, and 

from fear.

Chamberlain declared: “Wo are all 
fighting that the small nations of 
Europe shall henceforth live in se
curity. . ...   _____ ......„
ever-present threat of aggression, 
against their independence and the 
extermination of their people.”

The American Government, since 
the days of Munich in September, 
1938, had refused to recognize the 
successive conquest&^^jU^^^ggfc. 
sors, but in his address to 
gress on January 6, 1941, President 
Roosevelt declared that in the fu
ture we look forward to the estab
lishment of 
freedoms” 
where i 
freedom 
freedom 
want in 
freedom

On March 24, 1941, in his address 
to the Pilgrims of the United Slates, 
Viscount Halifax declared: 
nation, great or small, 
its place 
butions”. 
therefore, 
Lithuania 
amongst 
own contributions towards happiness 
and 'prosperity of their own peoples 
and in the world in general.

oiictii iiviivvjoi m jivv i:i r»c~ .

■ity, freed from the constant’and I °

“Every 
great or small, will have 

and make its own contri- 
We must be convinced, 

that Latvia, Estonia and 
will regain their place 

nations and make their
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Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blindių (Shades)

DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 
SAVO LANGUS SU

Naujais Shades ir Venetian Blinds
Mes pasirengę

SHAIK9

PUOŠTI

Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

I STATE WINDOW SHADES
S HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. ° J.. Pečiulis. Sav. .
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ............................................

MES PILNAI PRISIRENGĘ!

JAU ATĖJO!
PASIRINKIT savo vasarinę Skrybėlę ię didelio kiekio 
naujausių patogių, lengvų šiaudinių skrybėlių, nau
jausių pavidalų, stylių ir spalvų. Sužnybtais fron
tais, teleskopiškos. Sennits ir Minkšto Šiaudinės.

$1.00- 1.95-2-45
VYRAMS LENGVOS KEPURAITĖS .... 

gražių marginių ir baltos.
GENUINE PANAMAS ................................ .. $3.45

Vyrų 2 šmotų 
SLACK SUIT AI 

2.95 ir 3.95

Vyrams
SPORT Marškiniai

$].00
AB GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAIB Ev/AJ £la gaj1t jskejsį! savo Stamp Books.

THE MM & ROCH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

after the in-1

one vast city 
the starving, 

For every

IB DARBININKŲ ŽINIOS

DIRVA (THE PELE
LITHUANIAN W

Mihed every Friday in $ 

Ohio Lithuanian Publish 
6320 Superior Ave. Cleveland, 

MANAGING EDITOR—K. S. KAF

Entered as Second-Class matter• D 
ber 6th, 1915, at the Cleveland P<^ 

under the Act of March 3, 187-

Ernest Roehm (left) and RudoB 
Hess, the only two men whom Hitler 
fully trusted seven years ago. Id 
Roehm was assassinated in i 
“purge” and Hess has fled Germany,

ANGLUOS darbo parti
ja savo visuotinu balsavi
mu parodė kad 2,433,000 
nariai prieš 19,000 yra nu
sistatę nesileisti prie taikos 
su Vokiečiais iki jie visiš
kai nebus nugalėti Angli
jos darbo partija sako ne
pasitikės tokiai taikai ku
rioje dalyvaus Hitleris ir 
Mussolini.

ENGAGED

Pacifiko pakraštyje va
karinėse valstijose strei- 

Įįuoja apie 12,000 miškų 
f darbininkų. Streikas tęsia- 
I si ketvirta savaitė. Jie su- 

annoulices th> Į tramdė medžo patiekimą) 
C"~'T kareivinėms ir kitiems rei- 

■' kalams. Valdžia deda pa- 
' stangas streiką baigti.

It is with a great deal of pleasoR 
that this section : 
engagement of Mr. Peter Shis 
(Skukas) and Miss Aldonna Zubis 
Mr. Skule was one of the instiga 
tors and long-time editor of ths 
English Section. He is a graduate 
of Case School of Applied Sciena 
and has also passed the bar after 
graduating from John Marshall lav 
School. The charming Miss Zubin 
also has her degree and is a teack 
er in a West Side Public School

All that remains for us is ti 
wish the best < ‘ ' a “gran

’ f. May their engagement blot 
som out in the fullest bloom i 
the garden of Matrimony.

NAMAS PRIE EŽERO
P. b a. nė gatvė, 4 dideli miegan

ris, miegami porciai, pusryčių kas 
baris, pasilinksminimo kambaris Į 
me aukšte; didelis s 
tiška šiluma. Galima 
mis išlygomis. E_ _______
popieriavimą ir pertaisymų. Matj 
kit savininką, ten pat (21

332 Dalwood, tel. IV. 2232'

GELŽKELIŲ tarnauto- 
, jai yra nusistatę išgauti 30 
Į nuoš. mokesčių pakėlimo.

Lyginant su 1929 metais, 
į šis jų dabartinis reikalavr 
į mas prilygtų 58 nuoš. dau 
Į giau negu gavo 1929 me 
[tais.

Algų reikalavimas apim 
Ispie 1,150,000 gelžkeliečių

NAUJAI ATIDARYT*
Gerai įrengta su visokiomis pre
kėmis senų daiktų parduotuvė,: 
turim rašomų mašinėlių, indu,' 
varinių dalykų, dviračių, etc.

skiepas, autom . Per Gegužės mėnesį ši 
Bus'* ,£kkai,S •*«. ««

■' T geležies ruches pervezin 
| Didžiaisiais Ežerais — n 
i pervežta 11,07,439 tonai. 

Geležies reikalavimai y 
tokie dideli kad rudis ve: 
ma į liejyklas visu smarl 
mu, kad nepritruktų.

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

\ LĖKTUVŲ dirbimas 
Hu šuoliu plečiamas. Ii 
m. pradžioje orlaivių dii 
tuvėse dirbo 89,893 dar 

i įlinkai; Bal. 1, 1941 m., d 
1» jau 237,267.

t Laivų statyboje dirba s 
hire 300,000 darbininkų, 

plieno industrijoje suvi 
j darbininkų.
Ę Dd rudens 1943 metų 1 
2 išdirbti 56,000 ' kari

I Detroit, Mich. — Sustre 
hw8,000 Great Lakes pli< 
Mždirbystės darbininki 

laikydami plieno darbu; 
tagus šalies ginklavo 
p, Unija reikalauja 7 
i’landai mokesties daugiai 

10c ką jau bendra 
Wta visiems tos kompa 

darbininkams.

Sutil Bend, Ind. — Stu 
Mr automobilių vkor- 
iWjos darbininkams pa- 
fti mokestis 8c valandai. 

■ išdirba kariuomenei 
Mnis. Tuomi paliesta 
jw darbininkų.

LM Ohio. — Federa- 
įWa statys čia tris 
v Wino gmno dirbtuves, 
[WBebus išdirbama gu-| 
i kitos reikmenys.

gumo dirbtuvė 
Į pinigais bus išsta- 
I™ Naugatuck, Conn.

paima karo tar- 

y* šiol tarnavo paša- 
p vežiojime.

Ffirl • uu-^.įvairius laivus, ku-




