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DIRVA (THE FIELD) 
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Iki rudens 1943 metų ti 
kima išdirbti 56,000 'kariš 
ku lėktuvu.
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REKALAUJA LEISTI VOKIEČIUS PER 
RUSIJA I PERSIJA PRIEŠ BRITUS

JAU ATĖJO!
? visiTTTi? Sžrrbše k
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432 ŽUVO ŠVENČIŲ 
LAIKOTARPIU

nridge Road, Euclid, Ohio.
ba Mayfield Ave. ir Green Road

Roma, Birž. 2. 
ris ir 
ko Brenner tarp' 
sitarimui apie karo reika
lus. Tikima kad jie apkal
bėjo užkirtimą kelių Suv. 
Valstijų laivams j Vidurže
mio jurą, sulaikymui prida- 
vimo pagalbos Britams, jei 
Amerika stotų j karą.

Hitle
Mussolini vėl susiti

riiich has leak- 
ropean conflict 

after the in-

BRITŲ lėktuvų nedidelis 
skaičius Birž. 3 d. užpuolęs 
Berliną padarė didelį gais
rą Berline. Britai taip pat 
atakavo Duesseldorfą, Dui- 
sburgą-Ruhrort ir kitus 
svarbius Vokiečiu miestus.

Valdžia svarsto uždraus
ti automobiliams važinėtis 
sekmadieniais, be reikalo, 
taupymui gasolino. Taigi 
kurie darbininkai prisipir
ko automobilių mažai galės 
jais važinėtis jeigu draudi
mas bus įvestas.

It is with a great ta!d 
that this section uai| 
engagement of Mr. ?a| 
(S kukąs) and Miss AIM 
Mr. Skule was one of ft] 
tors and long-time efa 
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graduating from John ha 
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also has her degree tali 
er in a West Side P&

All that remain fa J 
wish the best c !z' ‘i 

I couple’. May their esa-J 
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i the garden of Matrad
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' IšLEISTAI Įsakymas 
gydytojai ii 
darbuotojai 
tose vietose 
kyta. Taip 
Vilniuje 
Kaune — 
nevėžyje

PILVIŠKIŲ vals., Būdviečių 
k., mirė laike gimdymo ūkinin
kė Daržininkaitienė, pas kurią 
atsisakė vykti su pagalba gy
dytojas Dembrovskis, sovietų 
apmokamas.

Suv. Valstijose per tris 
dienas švenčių sąryšyje su 
Decoration diena įvairiais 
budais žuvo 432 asmenys, 
iš jų 298 žuvo automobilių 
nelaimėse. Prigėrė 59.

German Army 
b over to Hein- 
ath’s Head Bn-

Civil prisoners 
>0 to 120 blows 
with truncheons, 
en to give abso- 
mdemned to die. 
Warsaw and Cra- 
it to Germany, 
rman victors sar- 
struction of con-

Rusija iki šiol gelbėjo 
Kinams prieš Japonus. Da
bar sako Japonai reikalau
ja ir kursto Rusiją kariau
ti prieš Gen. Kai Šėką, ku
rį Sovietai nekenčia. Tuo 
Japonai nori suskaidyt Ki
nus. Rusijai gal žada kokį 
šmotą grobio už tai.

KONGRESE pradėta iš
statyti visokios kliūtys su
laikymui Prez. Roosevelto 
nuo panaudojimo visų savo 
galimybių užimti laikinai 
ar visiškai bent kokias ša
lies įmones ir resursus rei
kalingus šalies ginklavimo 
pravedimui.

Tačiau kiti svarsto sutei
kti prezidentui dar didesnį 
autoritetą negu turėjo Wil- 
sonas tuo atžvilgiu didžio
jo karo metu.

Valdžia paima karo tar
nybon įvairius laivus, ku
rie iki šiol tarnavo paša- 
žierių vežiojime.

Iš Anglijos gryžo Ameri
kos ambasadorius Winant 
svarbiems pasitarimams su 
prezidentu. Jis tik nesenai 
ten nukeliavo. Dabar su- 
gryžo tik trumpam laikui.

Detroit, Mich. — Sustrei
kavo 8,000 Great Lakes plie
no išdirbystės darbininkų, 
sulaikydami plieno darbus, 
reikalingus šalies ginklavi
mui. Unija reikalauja 7c 
valandai mokesties daugiau 
prie tų 10c ką jau bendrai 
'pakelta visiems tos kompa
nijos darbininkams.

Iš Europos plinta gandai 
buk Sovietų Rusija sutin
kanti išnuomoti Vokiečiams 
Ukrainos javų laukus, kad 
Vokiečiai turėtų kuo misti 
ir galėtų kariauti. Mask
va tą užginčija.

Matomai Vokiečiai 
tų priversti Rusus 
“kupčystę” padaryti.

Soundphoto showing President Roosevelt as he delivered his momen
tous “fireside chat’’ to the nation from the East room of the White House. 
He declared the existence of “an unlimited national emergency.” His 
listeners in the White House were cabinet members, diplomats of the 
Americas and other democracies and their families.

Šis vaizdas parodo Prezidentą Rooseveltą kuomet jis sakė 
savo kalbą per radio į visą pasaulį keliolika dienų atgal, iš savo 
raštinės White House. Jo klausytojai tenai buvo kabineto na
riai, diplomatai Amerikos respublikų ir kitų šalių ir jų šeimos.

NORVEGIJOJE ir Pran
cūzijoje Britai prarado sa
vo armijų 54,200 vyrų. Iš 
Prancūzijos, laike Vokie
čių puolimų, saugiai pabė
go 437,000 Britų kareivių, 
40,000 pateko nelaisvėn ar
ba žuvo.

Į OKUPACINĘ raudonąją 
armiją, kaip rašo Tarybų Lie
tuva, imami Lietuvos gyvento
jai busią mokomi maskolių 
kalbos, nes ji busianti “labai 
reikalinga”.

ANGLIJOS 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.

Metinė Prenumerata
Valstijose --------
Meksikoje --------

Prez. Roosevelt pareiškė 
valdžios nusistatymą kad 
nėra galima toliau leisti 
streikuoti svarbiosiose ša
lies ginklavimo industrijo
se. Karo Departmentas pa
tiekė Kongresui bilių, ku
ris suteiktų prezidentui ga
lią rekvizuoti visokią nuo
savybę. Taigi prezidentas 
gaus teisę užimti į valdžios 
rankas dirbtuves kuriose 
darbai bus trukdomi.

South Bend, Ind. — Stu
debaker automobilių x kor
poracijos darbininkams pa
skelta mokestis 8c valandai. 
Ten išdirba kariuomenei 
-reikmenis. Tuomi 
8,000 darbininkų.

DUBLINE, Airijos sos
tinėje, naktį atakavę neži
nomi karo lėktuvai Birž. 2 
užmušė 52 žmones, suardė 
daug namų.

S. V. Karo Departmentas 
skelbia kad parinkta trys 
vietos kur bus išstatyta dar 
trys amunicijos dirbtuvės, 
už $119,000,000. Viena bus 
Kansas valst., Kita Texas, 
trečia Tennessee. KAUNE buvo sušaukti me

džio pramonės darbuotojai. Su
važiavimui pirmininkavo Šmui- 
la Aizinas. Nusiskųsta kad 
baldų fabrikai anksčiau gami
nę puikius baldus, o dabar ga
mina daug prastesnius. Dirb
tuvės esą nešvarios.

CHARLES E. HUGHES, 
Suv. Valstijų Aukščiausio
jo Teismo vyriausias teisė
jas, 79 m. amžiaus, įteikė 
Prez. Rooseveltui atsista
tydinimo laišką. Jis pasi
trauks iš savo pareigų Lie
pos 1 d.
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Washington. — Atstovų 
Rūmų komisija pradėjo rū
pintis iš kur sukelti tuos 
trūkstamus $3,600,000,000 
taksų kurie reikalingi va
rymui pirmyn šalies gink
lavimo programo.

Kalbama kad neužteks 
iki šiol numatytų pinigų 
ginklavimo tikslams ir kad 
išviso reikės net 43 bilijo
nų dolarių.

Apie 1942 m. Amerika 
nori turėti tiek lėktuvų kad 
drąsiai galėtų valdyti orą.

LIETUVOJE, nežiūrint visų 
priemonių, plinta slapti atsi
šaukimai, raginanti gyvento
jus į kovą prieš svetimą oku
paciją ir teikianti pavergtiems 
Lietuviams viltį į greitą išsi
vadavimą iš žiauriaus jungo. 
Taip pat platinami slapti laik
raščiai, nukreipti prieš okupan
tus. Teroro tikslais GPU žval
gybininkai laikas nuo laiko su- 
iminėja Lietuvius, kurie kalti- 
tinami prieš-komunistinių atsi- 
šaukiinų platinimu. Nors netu
rėdami jokių įrodymų, bolše
vikiniai teismai kelis Lietuvius 
nuteikė po‘’10 metų katorgos. 
Staliniški “teisėjai” dar pasi
šaipė kad nuteisti ilgesniam 
laikui neapsimoką, nes nuteis
tieji visvien ilgiau kalėjime 
neišgyvensią. N

Meksikoje, viename mie
stelyje, del meilės įvyko su
sišaudymas. Penki žmonės 
nušauta. Reikėjo šauktis 
kariuomenės įvesti tvarkai.

NEW YORKE suimtas 
nazių šnipas, Rieth, kuris 
klastingu budu įsigavo į šią 
šalį per Meksiką. Jis bus 
deportuotas.

TARYBŲ LIETUVA rašo: 
“Utenos apsk. ligoninė turi a- 
pie 50 tarnautojų. Tačiau iki 
pat šiol nesutvarkoma kad al
gos jiems butų išmokamos ne
pavėlavus 15—30 dienų, kad 
nors kiek butų laikomasi dar
bo valandų, kad kada nors tu
rėtų poilsio dieną. Ligoniai 
skundžiasi kad ligoninės vedė
jo darbo metu jis išeina į mie
stą ir negryžta per kelias va
landas.

BISMARK, nazių kariš
kas laivas kurį Britai pa
skandino, sako buvo 50,000 
tonų jurų milžinas, o ne 
35,000 tonų, kaip Vokiečiai 
skelbė. Ant jo, sako, ga
lėjo būti 2,400 vyrų, iš ku
rių tik apie 100 išgelbėta.

JAPONIJOJ tiki kad S. 
Valstijos gali tuoj stoti į 
karą prieš Vokietiją. Ja
ponai to norėtų, nes tada 
laisvai galėtų užpuldinėti 
sau patinkamas sritis Azi
joje ir Pacifiko salas.

PATIRTA kad per paskuti
nius mėnesius okupuotoje Lie
tuvoje yra kilę gaisrų visoje 
eilėje fabrikų. Kaune sudegė 
audykla ’’Boston”, be to degė 
metalo fabrikai Neris ir Me
talas, tekstilės fabrikas Audi
mas, Kauno skerdykla Maistas 
ir mažesnių fabrikų. Vilniuje 
degė trys fabrikai. Bolševi
kai kaltina tai esą “sabotaži
ninkų” darbas, tačiau patys 
okupantai pripažysta kad fab
rikuose įsivyravus maskoliška 
betvarkė ir nerūpestingumas, 
todėl gaisrai galėjo kilti del 
blogos priežiūros.

Max Schmeling, ’kaip 
vo pranešta buk žuvęs 
Kreto salos, esąs gyvas, tik 
sužeistas.

Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

Per Gegužės mėnesi šių 
t' rekordas 

rudies pervežimo 
Didžiaisiais Ežerais — nes 
pervežta 11,07,439 tonai.

Geležies reikalavimai yra

Vokiečiai tuo pat laiku 
skubiai siunčia ten savo 
karo jiegas.

Britai sako turi apie 500 
tūkstančių vyrų gatavų su
tikti Vokiečius Syrijoje.

Karas Syrijoje, rytinia
me Viduržemio juros gale, 
turės nulemti žymią rolę 
šio karo bėgiu.

Kreto salos užėmimas į 
nazių kontrolę duoda Vo
kiečiams visas galimybes 
veržtis toliau į rytus,

Viduržemio juros 
dingumas Britams 
ir Suezo kanalui 
darosi didesnis.

VOKIEČIAI skelbia kad 
Gegužes menesio bėgiu jie 
nuskandino 746,000 
Britų prekinių laivų

) SUPERIOR AVE. - CLEVELAND

Lisbonas, Portugalija. — 
Hitleris užėmęs Kreto salą 
ir apsupęs Turkiją, kurią 
gali užimti ir padaryti ją 
nereikšminga šiame kare, 
tuomi apsupdamas ir Rusi
ją iki Kaspijos juros, da
bar stato Stalinui .reikalavi
mus leisti Vokiečių kariuo
menę aplinkui Juodąsias 
juras per Rusiją į Persiją 
ir iš ten atakuoti Britus 
Irake.

Antras Hitlerio reikala
vimas, sakoma, kad Stali
nas sutiktų stoti kariauti 
Vokiečių-Italų pusėje prieš 
Britus

Tuo budu Sovietų 
gali neišsisukti nuo įsivėli
mo į karą už tai ką iš Hit
lerio gavo “dovanų”’ — pu
sę Lenkijos, Besarabiją ir 
Lietuvą su jos kaimynėmis.

Britai užėmė Iraką, kur 
yra gausus aliejų šaltiniai. 
Iš ten pradėjo atakuoti Sy- 
rijos strategiškus punktus.

Vokiečiai įvairiais budais 
traukia į Syriją, kuri yra 
Prancūzų valdžioje. Syri- 
jon jau renkasi šimtai na
zių “turistų”, kurie įva
žiuoja ten propagandą už
vesti ir paruošti dirvą Vo
kiečiams ineiti.

Akron, Ohio. — 
lė valdžia statys 
dirbtino gurno 
kuriose bus išdirbama gu
mas ir kitos reikmenys.

Ketvirta gurno dirbtuvė 
valdžios pinigais bus išsta
tyta Naugatuck, Conn.

kuriuo 
1 kitokie medicinos 
turės apsigyventi 
kur jiems bus įsa- 
gyventi įsakyta: 

Dr. Karandaševui, 
Michelmacheriui, Pa- 
— Levinui, Šiauliuo

se — Dr. Jasaičiui. Dr. Gam
inus paskirtas Michelmacherio 
padėdėju.

Pacifiko pakraštyje va
karinėse valstijose strei
kuoja apie 12,000 miškų 
darbininkų. Streikas tęsia
si ketvirta savaitė. Jie su
tramdė medžio patiekimą 
kareivinėms ir kitiems rei
kalams. Valdžia deda pa
stangas streiką baigti.
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George S. Ci Heliu šuoliu plečiamas. 1940 
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Washington
rius Connally kelia reikala
vimą kad Suv. Valstijų ka
ro laivynas tuoj užimtų 
Prancūzijai priklausančią 
Martinique salą, esančią 
Amerikos vandenuose, kad 
jon neįsikraustytų naziai 
ir nesudarytų Amerikai pa
vojaus.

NUO karo pradžios iki 
Gegužės vidurio, kaip Bri
tai praneša, jie sunaiki
no 560 ašies laivų viso 2,- 
873,000 tonų. Dalis tų lai
vų paimta į Britų globą.

Vokiečiai neteko 346 lai
vų, iš jų 61 paimti; Italai 
neteko 215 laivų, iš kurių 
39 paimti. Kiti nuskandin
ti arba patys nusiskandino.

Per 20 mėnesių karo Vo
kiečiai prarado apie 10,000 
savo karišku lėktuvų.

s*v a. tstoru* ana 
•egain their place 

and make their 
towards happiness 
their cvr peoples

BERLINAS, Birž. 4. — šiądien anksti mirė buvęs Vokieti
jos Kaizeris Wilhelmas II, sulaukęs 82 metų amžiaus. Jis mirė 
savo ištrėmimo vietoje, Doorn, Holandijoje, kur jis išgyveno 23 
metus. Kai Hitleris pereitą vasarą užėmė Holandiją ir kvietė 
kaizeri gryžti atgal Į Vokietiją, senukas atsisakė. Dabar, Hit
lerio Įsakymu, jis palaidojamas su visomis militariškomis iškil
mėmis, Birželio 9, Doorn miestelyje.

Jis tapo Vokietijos imperatorium po mirties savo tėvo, ku
ris valdė tik 99 dienas, Birželio 15, 1888 m. Po pralaimėjimo 
pereito pasaulinio karo, Lapk. 9, 1918, savo generolų pataria
mas, jis apleido Vokietijos sostą ir išbėgo į Holandiją. Jisai 
Holandijoje vedė antru kartu, 1922 m., po mirties jo pirmos 
žmonos. Prie mirties patalo pas jį pribuvo dar likusieji jo ar
timieji giminės ir sunai.

Šiame vaizde kaizeris matomas kaip išrodė savo didybės 
dienose, kuomet skaitėsi Germanų Imperatorius.

BRITAI iki šios per 21 
mėnesį karo turėjo apie 
100,060 vyrų nuostolių, už
muštais, sužeistais ir pa
imtais nelaisvėn.

Vokiečiai paėmę du mi
lijonu Prancūzų ir 40,000 
Britų nelaisvėn, Britai gi 
paėmė 200,000 Italų nelais
vėn Afrikoje.

..i—

GELŽKELIŲ tarnauto
jai yra nusistatę išgauti 30 
nuoš. mokesčių pakėlimo. 
Lyginant su 1929 metais, 
šis jų dabartinis reikalavi
mas prilygtų 58 nuoš. dau
giau negu gavo 1929 me-

padaryta 
popieriarinų ir retas-; geležies ITldieS 
kit savininką ta pc ------ ‘ ----

332 Dalwood, tel F

iška Didele Išdirbystė
užtraukti Blindu (Shades)

ETIAN BLINDS darbininkų
ŪKAS JAU PlADtTI APSEOTMI10

SAVO LANGES SU
jais Shades ir Venetian B&A

VFE WINDOW SHADE
19 • 124$ E. 79 St • J. Pto*

Seorits ir šs

$1.00- 1.95-2-6
LENGVOS KEHVLtfTĖS .......

m. pradžioje orlaivių dirb
tuvėse dirbo 89,893 darbi- 

ninnmF”uiiiirHPtunnnininiH!niBin— rinkai; Bal. 1, 1941 m., dir
bo jau 237,267.

Laivų statyboje dirba su
virs 300,000 darbininkų, o 
plieno industrijoje suvirs
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PENNSYLVANIJOJE AKRON, OHIO Drafto Priešininkai Padedami į Darbus

PSTTSBURGH

Sustreikavo T rokų 
Valdytojai

srityjeVisoje Pittsburgho 
sustreikavo visi prekinių moto
rinių .trokų šoferiai, streikan iš
ėjo virš 2,000 vyrų. Sulaiky
ta reikmenų išvežiojimas, pa
liesta apie 170 kompanijų ku
rios operuoja tarp miestų ir 
valstijų.

DU VYRAI PASIKORĖ.>
Pereitą sekmadienį, ant Elea

nor St. pasikorė Lawrent Kru- 
kowski, 61 m. amžiaus.

McKeesporte pasikorė 
Kolodziej, 50 metų.

«Abu matyt Lenkai.

Frank

ANGLIES KASYKLOJ 
' ŽUVO LIETUVIS

McKEES ROCKS, PA

ATSIKRATĖM BOLŠEVIKŲ. 
Gerai visiems žinoma kokią bė
dą mes turėjom su bolševikais 
pakol jų atsikratėm per teis
mą. Jie norėjo mus prikergti 
prie L. D. S., prie Maskvos pa
kalikų, bet nepavyko, atsikra
tėm jų. Tačiau dar jų šaknys 
yra likę, kokios ten literatūros 
draugijos, kuriems kaip kada 
pavyksta jsilysti į musų salę, 
L. P. D. arba L. Laisvės Klu
bą.

Bet dabar, pasipiktinę nariai 
jų šmeižtais nutarė visai ne
duoti jiems salės.

Bet jie štai, salės valdybai 
nežinant, pradėjo dalinti pla
katus kad jų L. L. D. 40 kuopa 
rengia prakalbas Geg. 
kuriose kalbės draugas 
redaktorius Andriulis, 
bagai apsiriko: atėjo j
savo štabu, apie 4 asabos, tai 
kalbėtojas sienoms nekalbės, ir 
išsinešdino nosis nuleidę.

Lietuviai jau pradėjo prare
gėti, nenori jų mulkinipy: klau
syti. Turbūt daugiau su pra
kalbom tokie Ąr'.riuliai pas 
mus neatvažiu.o

Akrone pirmiau gyveno 
mažai Lietuvių. Dabar jų 
mažėję: vieni išmirė, kiti 
tur išvažinėjo, bedarbei užėjus. 
Nekurie įsigijo farmas ir gra
žiai jose gyvena. Kiti suseno, 
atsilieka nuo veikimo ir daly
vavimo.

Čia augę Lietuviai jauneliai 
mažai ką Lietuvystei veikia, 
sako neturį vadų, norį dirbti, 
tik patys vieni nežiną kaip ir

ne- 
su- 
ki-

27 d., 
Vilnies 

Bet na- 
salę su

WILKES-BARRE, Pa. — 
Gegužės 27 d. So. Wilkes-Bar
re anglies kasykloje uola kris
dama užmušė Tamošių Zyku.

Zykus išgyveno didelėse kan
čiose dar kelias valandas po 

i ; nelaimei, nes jam uola sulaužė 
strėnų kaulą. Po to mirė.

. Zykus Amerikoj išgyveno 35 
Č,rretus, buvo 54 hi. amžiaus. Iš 
^Lietuvos paėjo iš Zanavykijos. 
i Paliko žmoną, tris podukres, 
s brolį Stasį ir daug giminių čia

J. s.

DAYTON, OHSO

^Amerikoje.
Nęlaimęs priež 

^-kompanijos kaltėj 
toje nebuvo ęąst 

‘įi ramsčiai., Bet 
tjįrimudse ^5una 
ris jau negali p

priežastis paėjo iš 
nes toje vie- 

reikalin- 
tokiuose atsi- 

kaltas tas ku- 
pasiteisint.

ORGANIZUOJASI
LIETUVAI ŠELPTI 

KOMITETAS

ro

/. SLA. 7-tas Apskritis šaukia 
Birželio 22 d., Pittstone, visų 
Wyoming Klonio draugijų kon
ferenciją. išrinkimui komiteto 
rūpintis gelbėti- Lietuvai nuo 
kruvinojo Stalino priespaudos.

Pageidaujama kad visos pa- 
. (friotinio nusistatymo draugijos 

išrinktų- savo atstovus j tą sų- 
r/' važiavimą, kuris suorganizuos 

atitinkamą komitetą.
. ' - ■ Jonas J. Nienius.

YOUNGSTOWN
i> ,

PIKNIKAS. SLA. 157 kp. 
ir L. D. S. 170 kp. iš Sharon, 
Pa., rengia bendrą pikniką sek- 
madi.nį, Birželio 15, ant Frank 
Cross farmos, Masury, Ohio.

fe’ ilikui vieta patogi, muzi
ka š. kiams bus gera, ir gausit 
visclCų užkandžių ir išsigėri- 
mUi’ Nuvažiuoti R 62 iki Ma- 
svry, ir privažiavus Ash road 
sukti po- dešinei. Ten tėmykit 
.pikniko pažymėjimą.

šii dingai ’ visus kviečia atsi
lankyti iš Ybun'gstowno, Sha- 
rono ir aplinkinių miestelių —( 
Rengimo Komisija.

M. Subonis.

NEI LIETUVOS, NEI “RO
JAUS”. Birželio 15 d. sukan
ka vieni metai kai Stalinas pa
sigriebė į savo kruvinas rankas 
Lietuvą ir naikina Lietuvišku
mą, persekiodamas musų bro
lius ir seseris tenai. Tokie ap
sireiškimai. yra skaudus ir ‘čia 
Amerikoje gyvenantiems mums 
susipratusiems Lietuviams.

Bet išgamos, Amerikos Lie- 
c.tuviški bolševikai ir jų pasekė
jai iš to džiūgauja. Jie rašo 
ii\ sako kad dabar Lietuvos 
liaudis susilaukus tikro 
jaus”?

Bet taip nėra, vietoj rojaus 
susilaukė pragariško gyvenimo. 
Tą paliudija į šją koloniją at
siųsti apie tuzinas laiškų iš 
bolševikiškos Lietuvos. Tie vi
si laiškai yra rašyti biedniokų 
mažažemių bei darbininkų Lie
tuvių. Bet jie nei vienas nesi
giria ir nesidžiaugia “rojum”, 
priešingai, visi nusiskundžia 
kad užėjo sunkus laikai, visko 
pritruko, ir viskas labai pa
brango.

Šitokius laiškus pasiskaitę ir 
Stalino garbintojai jau prade
da nutilti, kurie išpradžių šu
kavo, džiaugėsi kad Stalino 
'“saulė” apšvietus ir suteikus 
“rojų” Lietuvos žmonėms.

TOLIMI SVEČIAI, švenčių 
metu čia lankėsi Kazys Gužau- 
skas su žmona ir sunum, iš 
Rochester, N. Y. Aplankė sa
vo brolį Igną Gužauską, kurie- 
du per daugel metų nėra ma
tęsi, 
kas 
mas.
tuvos, 
žeikių

Tai buvo tikras broliš- 
džiaugsmingas susitiki- 
Gužauskai paeina iš Lie- 
Laižuvos miestelio, Ma- 
apsk. ' D. Rep.

ką pradėti. O yra dorų ir pa
vyzdingų jaunuolių Lietuvių.

Tarp esančių Lietuvių pir
miau buvo kiek geresnė vieny
bė ir sutarimas. Draugijų pa
rengimuose buvo daugiau susi
artinimo. Dabar reikalai lyg 
pairo, jei kas yra daroma tai 
lyg iš prievartos; prie to, tam 
tikri asmenys kiek gali viską 
stengiasi ardyti, kas parodo jų 
žemą išsivystymą; nors jie ne
turi visuomenėje Įtekmės, vie
nok braido baloje, save persi- 
stato rašėjais, korespondentais, 
atstovais ir dar kitokiais. Vie
nas iš jų visai yra negramot- 
nas, o kitas rašo iki bačkelė 
neišdžiusta. Jų raštai vos me
tuose keletą kartų kur pasiro
do, ir tie patys be vertės.

Vienas tų šlavikų, negramat- 
nas A. G., C. L. ž. nr. 13 nu
pasakojo 
prakalbų rengimą.
gijos nei veikėjai nematė rei
kalo jai prakalbas renkti, bet 
vistiek atsiradę “pustagalvių” 
kurie rengė.

Lai bus visuomenei žinoma 
ką tas šlavikas vadino “pusta- 
galviais”, kas pritinka jam ir 
jo kamarotui, kuris už jį ra
šo. Prakalbų rengimu rūpino
si rimti draugijų veikėjai, se
ni Akrono gyventojai, geri pa
triotai, B. Yarašius, J. Ramoš
ka ir J. Sebestinas, kurie Ak
rono Lietuvių mylimi ir ger
biami šimtą kartų daugiau už 
tuos du šlavikus. Jų niekas 
neseks, ypač to A. G., kuris 
vieną dieną cicilikus bučiuoja, 
kitą dieną katalikų puodus iš- 
mazgoja, trečią dieną griauna 
tą ko nėra pats pastatęs, ir 
taip trankydamasis varo nedo
rą darbą. Vietoje savus rem
ti ir Lietuvius biznierius palai
kyti jis prieš juos dirba. Jis 
garsinasi esąs spaudos atsto
vas, ir kas jam užsakymą duo
tų ji? pagarsintų kada vieša 
sueiga bus “ant svetainės”. O 
nesupranta kad niekas ant sve
tainių laipioti nenori, ir be ko
pėčių neužliptų.

Čia yra dvi Lietuvių užlai
komos spaustuvėlės, brolių Ku
bilių ir Pr. Vitkaus, kur tai- 
sykliškai parašyti skelbimai 
atspausdinami be tų šlavikų 
tarpininkystės. Jie yra SLA. 
nariai ir kuopos juos remia, o 
pats G. būdamas SLA. nariu 
drysta eiti prieš savo narius, 
vietoje juos remti pats nori 
pasiglemžti. Tie šlavikai at
bulame fronte šoka kazoką ir 
nustojo visų tarpe vardo.

Petras Gaška Gegužės 17 d. 
apvaikščiojo savo gimtadienį. 
Jo draugai tą dieną pasveikino 
jį linkėdami ilgiausių metų gy
venime.

Jaunuolis Edvardas Kruvals- 
kis buvo susirgęs; Clevelando 
ligoninėje jam padaryta opera
ciją. Jis sveiksta, buna 
savo tėvus Akrone.

P. Bečkos posūnis p. 
viekas nusipirko namus ir 
se apsigyveno.

f usirgo Pr. švelnys, gydosi 
miesto ligoninėje. Kalnas.

DIRVA PIETŲ AME
RIKOS LIETUVIAMS

apie p. Tubelienės
Buk drau-

pas

Kri- 
juo-

PLEČIA ORLAIVIU
GAMYBĄ

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui.

6755 So. Western Ave. 
Chicago. Ill.

PAJIEŠKAU draugus Praną 
Akunę, Bridų k., Šiaulių vals. 
ir apskr., ir Antaną KankalĮ, 
Keblių k. Abu gyvena Chica
goje. Prašau juos atsišaukti 
arba apie juos žinančių praneš
ti. (^4)

J. Saulis 225 Stafford St.
• Pittsburgh, Pa.

Dirvos bendradarbis poetas 
J. S. Galutis prisiuntė money 
orderį $3.00. sumoje ir rašo:

“Siuntinėkite Dirvą sulyg 
jūsų nuožiūros Lietuviams j 
Braziliją ar į Argentiną. Ne
galėdami kitaip išsklaidytiems 
savo broliams pagelbėti, nors 
savo laikraščiais juos paguos- 
kime.”

ryžima- 
lėktuvų

pabaigą

Dirva užrašyta tam būreliui 
Argentinos Lietuvių kuris tik 

Dirvos 
norą 

netu-

ką buvo atsikreipęs į 
redakciją pareikšdamas 
prenumeruoti Dirvą, bet 
ri tam ganėtinai lėšų.

Kurie turit gimines, 
gus Pietų Amerikoje išrašykit 
jiems Dirvą — tik $3.00 me
tams.

drau-

Plėtimui orlaivių gamybos 
Prezidentas Roosevelt užtvir
tino skyrimą $650,000,000, ku
rių 350,000,000 eis dirbtuvių 
plėtimui, $200,000,000 didini
mui alumino produkcijos ir 50 
milijonų dolarių padauginimui 
magnesiumo gamybos.

To viso tikslas yra 
sis padauginti kariškų 
gamybą.

Numatyta yra apie
1942 metų bombanešių gamy
bą pakelti iki 500 į mėnesį, 
taip kad neišvengiamai Ameri
ka ir Anglija, išvien kariau
jančios prieš ąšies jiegas, tu
rėtų viršenybę ore.

Per šį ginklavimosi laikotar
pį norima išdirbti 44,000 viso
kių rūšių lėktuvų. Jeigu Kon
gresai skirs daugiau pinigų, 
lėktuvų skaičius bus padaugin
tas. '

A group of conscientious draft objectors being signed into Camp 
Patapsco, Elkridge, Md., America’s first camp for conscientious objec
tors, where they will serve their year doing non-military service. They 
will be put to work improving roads and doing/, conservation work. 
Seated at desk is Dr. E. Wildman, director of the camp. By July 21 
such camps will be in operation throughout the country under administra
tion of the American Friends Service committee. Under terms of the ar
rangement the federal government is not 'obligated to pay camp expenses.

Grupė priešingųjų draftui ir tarnybai kariuomenėje įrašo
mi i darbo stovyklą Patapsco, Eigridge, Md., kuri įsteigta to
kiems priešingiesiems; jie ten atliks metų laiko tarnybą dirb
dami ne-militariškus darbus. Jie bus pastatyti dirbti prie ke
lių taisymo ir konservavimo darbų.

HARBINO LIETUVIAI i
SVEIKINA PREZ.
ANT. SMETONA

AMERIKOJE

Kardino, Mandžurijos, Kon
sulas ir Lietuviai prisiuntė se
kančio turinio radiogramą Lie
tuvos Pasiuntinybei Washing
tone :

širdingai sveikiname atvy
kusį Lietuvos Prezidentą, taip-( 
gi Lietuvos Ministrą, linkėda
mi Dievo palaimos Lietuvos 
vadavimo darbe.

L. SP. ŽINIOS
1. Yra patirta nors ir 
luotai pranešta, kad Lietuvos 
Ministras prie Krivinalo Romo
je, Stasys Lozoraitis, Vasario 
mėnesį šių metų buvo priimtas 
per J. S. Papą Pijų XII, priva
tinėje audiencijoje.

2? Vytautas Stašinskas nuo 
Gegužės 15 d. š. m. oficialiai 
skaitomas Lietuvos Vice Kon
sulu ir pasilieka tarnauti Lie
tuvos Generaliniame Konsula
te New Yorke.

pavė

©MASS, valstijos aukščiau- 
sis teismas pripažino teisėtu 
daktarams suteikti žmonėms 
informacijas apie gimimų kon
troliavimą sveikatos apsaugo
jimo atvejais.

Kroatų Karalius

The duke of Spoleto, 41-year-old 
cousin of King Victor Emmanuel 
of Italy, who has been named king 
of the new Axis-created state of Cro
atia. The new kingdom was carved 
from Jugoslavia, with areas taken 
by Germany and Italy as a result of 
victorious war. Croatia’s new queen 
is Princess Irene of Greece.

Spoleto kunigaikštis, Italijos 
karaliaus pusbrolis, paskirtas 
naujos ąšies sutvertos Kroatų 
valstybės karalius. Kroatija 
sudaryta iš suplėšytos Jugosla
vijos, kurią Italai ir Vokiečiai 
užpuolė šio karo bėgiu.

TRUMPOS

(Iš Musų Laikraščių)

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

MIRĖ JAU 7000 
IŠEIVIU LIETU- 
/" VIU

Su šiame numeryje skelbia
mais mirusiais, iki šiol, nuo 
Vasario mėn., 1937 metų, čia 
žymimų mirusių Lietuvių skai
čius pasiekė jau 7000.

žinios apie mirusius Lietu
vius į šį skyrių priimamos dy
kai. Reikia paduoti pilną var
dą, pavardę, mirimo dieną ir 

kur iš Lietuvos 
mergišką 

metų

vietą, amžių, iš 
paeina, moterų 
varde, ir kiek 
Amerikoje.

pa- 
išgyveno

Ona (Rimkai-
Geg. 4,

Stalino Klastingi Gudr 

Išdavikas. — Lietui

® HARRISON-KEARNY, N.
— Liet. Vyčių 90-ta kuopa 

iškėlė sumanymą šaukti Visuo
tiną Amerikos Lietuvių Seimą, 
kuriame dalyvautų visos musų 
srovės, išskiriant komunazius.

J.

MAZMIRIENĖ 
te), pusamžė, mirė 
Chicagoje. — Kražių p., So- 
dalių k. Amerikoje išgyve
no 41 metą.

LIAUDANSKAS Steponas, 55 
metų, mirė Geg. 1, Brook
lyn/N. Y.

JANUŠKA Antanas, 55 metų, 
mirė Bal. 30, Maspeth, N.Y.

ŽVIRBLIS Antanas, 60 metų, 
mirė Geg. 4, Brooklyn, N.Y. 

ČERNIAUSKAS Juozas, mirė 
Gegužės mėn., Jersey City, 
N. J. '

VIŠNIAUSKAS 
mirė Gegužės 
grift, Pa. — 
bažnytinėmis
Kazimiero kapinėse, 
reikią vienk., Ukmergės ap. 
Amerikoje išgyveno 29 m.

STANIŠAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Geg. 7, Chicago
je. — Tauragės ap., Lauku-

I vos p., Dargalių k.
į BENDŽIUNAS Jurgis, pusam- 

Geg. 7, Chicagoje. 
ap., Kaimelių par., 
k.
Antanas, seno am- 

Gegužės mėn.,

Juozas, 51 m., 
14, E. Vander- 
Palaidotas su 

apeigomis, šv.
Va-

Geg. 5,

70 m.,
Boston,

Rašo J. Aistis - (Spėria 
¥

n. . -

© BUENOS AIRES, Argenti
na. — Susiv. Liet. Argenti

noje subruzdo įsitaisyti nuosa
vą namą, kuriame galėtų dary
ti parengimus, susirinkimus ir 
•kitas Lietuviškas pramogas.

© CHICAGO, Ill. — Iš Peoples
Furniture, Lietuvių krautu

vės, nežinomi plėšikai išnešė 
čekiais ir pinigais $1,000.

® TORONTO, Kanada. — Ka
nados Lietuvių Taryba savo 

susirinkime Gegužės 25 d. nu
tarė šaukti Kanados Lietuvių 
seimą Montreale.

<r WORCESTER, Mass. — Ge
gužės 25 d. įvyko Lietuvai 

Remti Draugijos piknikas, kur 
susirinko virš 3,000 publikos. 
Tai smūgis Lietuviškiems ko- 
mv.naziams!

žis, mirė
— Šakių
Papiškių

DUMČIUS
žiaus, mirė
Mahanoy City, Pa.

STANIŠAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Gegužės 7, Chi
cagoje. — Tauragės apskr., 
Dargalių k.

GURSKIS Antanas, pusamžis, 
mirė Geg. 10, Chicagoje. — 
Panevėžio ap., Ančiškių p., 
Naujasedžio k. Amerikoje 
išgyveno 35 metus.

DRUMSTA Mykolas, pusamžis, 
, mirė Chicagoje Geg. 7. — 

"Trakų ap., Čiobiškio p. Ame
rikoje išgyveno 41 meta.

PILKIS Pranas, 35 m., mirė 
Kovo 7, Buenos Aires, Ar
gentinoje. — Panevėžio ap.

NARUŠEVIČIUS Boleslovas, 
pusamžis, mirė Geg. 9, Chi
cagoje. — Kėdainių p., sil
kių k. Amerikoje išgyveno 
36 m.

VALENTIENĖ Juzė, 65 metu, 
mirė Geg. 11, So. Boston, 
Mass. — Panevėžio p. Ame
rikoje išgyveno 35 metus.

ŠULIAUSKAS J., mirė
So. Boston, Mass.

AMBRAZAS Gasparas, 
mirė Gegužės 4, So.
Mass. — Amerikoje išgyveno; 
40 metų.

DAPKUS Stasys, 57 m., mirė 
Gegužės 5, So. Boston, Mass

PLEKĄVIČIENĖ Elzbieta (po 
tėvais Juškauskaitė), 79 m, 
mirė Gegužės 5, So. Boston, 
Mass. — Amerikoj išgyveno 
62 metus.

GRONSKIS Juozas, 65 m., mi
rė Gegužės 5, Chicagoje. - 
Šiaulių aps., Klovainių par., 
žvilgdžiunų k. .
gyveno 36 metus. | 

SALADIS A., užmuštas auto
mobilio Gegužės 4, Kenosha, 
Wis.

SAMOŠKA Juozas, mirė Geg. 
mėn., Mahanoy City, Pa. 
Amerikoj išgyveno 27

KVASAUSKAS Vincas, 
Geg. mėn., Mahanoy 
Pa.

KRAUŽLYS Povilas, mirė Ge
gužės m. Shenandoah, Pa.

BERNIAUSKIENĖ Elzbieta, 
mirė Geg. mėn., Port Gar-

. bon, Pa. Amerikoje išgyve
no 45 metus.

PAULAITIS Pranas, 51 metę, 
mirė Gegužės 10, Chicagoje.
— Raseinių ap., Jurbarko k 
Greičių k. Amerikoje 
veno 38 metus,.

ZARANKA Pranas, 
mėn., Indiana Harbor,

ALBAVIČIUS Karolis, 43 m,! 
mirė Gegužės 9, Brooklyn^

Pu-1

o BALTIMORE, Md. — Gegu-j 
žės 25 d. buvo surengta Lie

tuviškų kacapų piknikas rau- 
donlapio Laisvės naudai.
blikos susirinko apie 100 gal-j
vų. Tai ir gerai kad Lietuviai j 
šalinasi nuo penktakojų.
©CHICAGO, Ill. — Gegužės j

5 d. Įvyko Šv. Kazimėro Aka-Į 
demijos rėmėjų seimas. Dele-į 
galų buvo virš 300. Aukų su-Į 
rinkta $3,036.

—Chicagoje sutvertas Lietu
vių-Lenkų draugiškumo klubas 
suiro neilgai gyvavęs. Antra
me to klubo susirinkime atsi
lankęs p. Hertmanavičius Įro
dė Lenkų pirmesnius apsiėji
mus su Lietuviais ir pareiškė 
neturės nieko bendro su jais; 
iki jie viešai pripažins Lietu-' 
viams Vilnių.'

* SO. BOSTON, Mass. — San- 
dariečių suvažiavime Gegu-1 

žės 11 d. padaryta tarimas už! 
vieningą 
kaklis.

“KAD 
vo kilę
po perversmo Gruodžio 17 d., 
1926 m. butų šiuomi baigti ir 
apie tai daugiau nekalbėti”.
© BROOKLYN, N. Y. — Bir

želio 15 d. Union City, Conn., 
rengiama Lietuvių diena, kur 
važiuoja dideli būriai Brookly- 
no Lietuvių. Ten bus išnešta 
protestai prieš bolševikus, ku
rių okupacijai Lietuvos sueina 
metai laiko.

akciją Lietuvos rei- 
Rezoliucijoje sakoma: 
visi ginčai kurie bu

dei Lietuvos valdžios

(Pabaiga iš pereito nr.) 
PASAIJNGO ŽVĖRIES

POLITIKA

Diktatūra ne kariška negali 
būti Rusuose tironas rado la- 

: baj palankias tironijai sąlygas: 
pati imperija marga tautybė
mis, hip genys, be to, labai 
tamsus kraštas' (tiek Rusai, 

g) tiek tautybės). Gyvenimo stan- 
dartas dar anos valdžios palik- 

i tas labai žemas, stačiai ne-Eu- 
■ piškas, bet koks tai laukinis, 

o nūnai dar daugiau nukritęs. 
Visa tai idealu diktatorių troš- 
kimams. Mat, paprastai dikta
toriai esti labai šykštus, be to, 
šykštumas ineina ją progra-

I man, o kas gali būti pigiau ne
gu duonos kąsnis, nors išbadė
jusiam jis yra brangesnis už 
auksą, už viską.

Tuo tikslu Stalinas pasėjo 
nesantaiką valdomųjų tarpe, 
nes jam svarbu kad piliečiai 
vienas kitu nepasitikėtų. Tau
tybėms “leidžia” pasireikšti 
Didžiarusio sąskaiton, o Di
džiarusiui tautybių sąskaiton. 
Del to mes dažnai matome vir- į 
šunėse ne Rusų, o Rusus ma- į 
tome šeimininkaujant mažumo- f 
mis. Vadinasi, tai nėra supuo- ( 
limas kad okupacijos karino- 
menė, pavyzdžiui, susideda iš ( 
Mongolų, o karininkai ir'pus- ( 
karininkiai Rusai, šie pavyz- ; 
džiai nesuskaitomi. ,

Visa ši vidaus galybė, pagry- 
sta tarpusaviu nepasitikėjimu, 
kariška pajiega, visuotinu nu- , 
skurimu, laukuju požiūriu, bu
tų ne tai kad Silpnybė, bet : 
stačiai khtastrofa del to kad 
visas šis griozdas nuo pirmoL 
atsitrenkimo į ką nors tvirtės- ne 

aio nesubyrėtų, reikėjo Remtis d 
didžiausio vieneto "buržuazi- į0]

, niais jausmais” (panslavizmu, _ 
I geriau — panrusiškumu), ku- kuc 
į no Stalinui asmeniškai nerei- vjei 
i ketų, lygiai kaip jam nereikė- L 
L Iii ir komunizmo, bet ir vienaLŪSi 
r ir kita yra būtina, ir jis tatai 
į pai jaučia, del to ir vienu ir nymi 
I to rūpinasi, žinoma, viena ir 
I Ba saisto, kad kuri nors pu- 
į š viršaus nepaimtų, nes tąsyk 
I niižia netektų lygsvaros. Lj 
I D naujų Rusijos nukariavi- Ja neg 
IssSiai matyti kad Stalinas krūvine 
Jhšhyenos, o ne liūto, po- čia s 
I a Po tūlų nukariavimų,/nų Ukiu 
Ifelalija, jis leidosi į Šuo-Į kad bus
■ Rii... Bet Stalinui rei- reikia j 
i Naktis Vokiečio Šuo-surasti ii
■ (alinti.... Ten jis pasakyti; 
ll^liiiėra ko tos “galy- mus nem 
ft^^ies viduje galima Mes jus 
iK^tet kaip tik jis gyje, mes 
į i J^irieson, tuoj pra- klausomyb

į 'Š melą jausti. Jis dar kartą,
1 karą su Šuo-jus mušti 

■L,^tikras kad Šuo- džiuojame, 
K ^tajos nukariau- imperialistii

Opusis, bet jis esameprive 

■wk ir va
galėtų su- bukime tikri 

g^biiiiio rimtesnio me ką gal 
išėjote, neg; 

K 7 kad jei šiądien te. Panašiai 
C®3aiytu pasivaik-|lomatai — m

Baku sri- 
ramiausia

“t caristinio 
sofos ir su-

savo pyp- 
pasitenki- ’

artimuosius,

I
Amerikoj iš- i

m.
mirė
City.

išgy-

mirė Geg.

Ind.

PALI LIŪNAS Petras, 55 mj 
mirė Gegužės 5, Brooklyn) 
N. Y.

GAUDIŠIENĖ Julė, 55 mėtį 
mirė Geg. 11, Brooklyn, N.T 

SENERTAS Vincas, 58 metą, 
mirė Gegužės 8, Brooklyn;

MARASKEVIČIENĖ Morta, M 
metų, mirė Gegužės 8, Maw 
peth, N. Y.
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! VISOKIA APDRAUDA |
Mes esr^n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- Ę 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- : 
sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir-7 j 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). =

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate : 
ir Apdraudos Agentūra ;

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 :
ifHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHuiiiiiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiminiiiiiiiiiiĮiiiiiiM!

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

turim planą dadėti prie jūsų Social Security pašalpos, 
taip kad galėtumėt smagiai gyventi suėjus 65 metams. Mes 

taip pat turim iplną liniją apdraudos nuo užgimimo iki 60 
metų amžiaus. Visos jos garantuotos valstijos įstatymais. 
Informacijų kreipkitės: 730 Guardian Bldg, Cleveland, 0. 
Telef. CHerry 7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kuponą:

Age.......Name,
Address.
Occupation ............. (1B-2)
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Nikodemas A» Wilkelis {
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius ?

IR BALSAMUOTOJAS [
6522 Superior Ave. HEnderson 9292 į

® © L

The Wilkelis Furniture Co-
Rakandų Krautuve

Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia
6307-11 Superior Ave. • ENdicott 23.43
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS

Savininkas Vedėjas

sį

■ žygiui mano 
sa kaip viena

Tat ruoški 
visi! Ruoškin 
nes nežinome 
valandos!

R

Atvirti-

i (NUO RED 
su koresponde 

straipsnį ras 
veržimosi į Bul 

Prancūzijos 
laiką.)

PIRKIMAI
Įvairios pard 

da dabar justi 1 
pirkimai didėja.

Per savaitę ( 
pardavimų

daugiau negu 
pernai.



MIRIMAI Skęstančio Šiaudas
: IŠEIVIAI AMERIKOS LIE’ į Stalino Klastingi Gudravimai. — Savo Tėvynės 

t , Išdavikas. — Lietuviai vėl Rusus Plieks!
i JAU 7000 
TŲ LIETU
VIU

5 numeryje skelbia- 
siais, iki šiol, nuo 
ėn., 1937 metų, čia 
rusių Lietuvių skai- 
ė jau 7000.
pie mirusius Lietu- 
cyrių priimamos dy- 
a paduoti pilną var- 
ę, mirimo dieną ir 

kur iš Lietuvos 
mergišką pa

metu

Į, iš 
t erų 
uek išgyveno

NĖ 
imžė, 
. — Kražių p., So-
Amerikoje išgyve

ntą.
KAS Steponas, 55 
rė Geg. 1, Brook-

Ona 
mirė

(Rimkai-
Geg. 4,

Antanas, 55 metų, 
30, Maspeth, N.Y.

Antanas, 60 metų, 
. 4, Brooklyn, N.Y. 
KAS Juozas, mirė 
mėn., Jersey City,

AS 
įžės

nis

Juozas, 51 m., 
14, E. Vander- 
Palaidotas su 

apeigomis, šv.
kapinėse. — Va- 

nk., Ukmergės ap. 
išgyveno 29 m.

ĮKAS Juozas, pus- 
•ė Geg. 7, Chicago- 
uragės ap., Lauku- 
argalių k.
XS Jurgis, pusam- 
Geg. 7, Chicagoje. 
ap., Kaimelių par.,

intanas, seno am- 
ė Gegužės mėn., 
3ity, Pa.
KAS Juozas, pus- 
ė Gegužės 7, Chi-

Tauragės apskr.,

ntanas, pusamžis, 
10, Chicagoje. — 
ap., Ančiškių p., 
» k. Amerikoje 
5 metus.
[ykolas, pusamžis, 
goję Geg. 7. — 
Čiobiškio p. Ame- 
v;eno 41 metą.

PILKIS Pranas, 35
Kovo 7, Buenos ij 
ger.tinoje. — Paw 

NARUSEVKįlUS bJ 
pusamžis, mirė Gą 
cagoje. — Kėdaiįl 
kių k. Amerikoj 
36 m.

VALENTIENĖ Juzėj 
mirė Geg. IĮ J 
Mass. — Panevėžį 
rikoje išgyveno 3j| 

ŠULIAUSKAS J„ J 
So. Boston, Mass. I 

AMBRAZAS Gaspaij
mirė Gegužės 4, $.1 
Mass. — Amerikoj 
40 metų.

DAPKUS Stasys, jj 
Gegužės 5, So. BoJ 

PLEKAyiČIENĖ [J 
tėvais Juškauskaiž® 
mirė Gegužės 5,® 
Mass. — Amerik.K 
62 metus.

GRONSKIS Juozas,® 
rė Gegužės 5, 
Šiaulių aps., B® 
žvilgdžiunų k 1® 
gyveno 36 metus, I

SALADIS A., užu Jį 
mobilio Gegužės -J 
Wis.

SAMOŠKA Juozas. 1 
mėn., MahanoyG® 
Amerikoj išgyręs® 

KVASAUSKAS Vj*
Geg. mėn., JktsJ 
Pa.

KRAUŽLYS Povikt 
gūžės m. Shenai®:

BERNIAUSKIEKĖ f 
mirė Geg. men. i® 

, bon, Pa. AmerikJ 
no 45 metus.

PAULAIT1S Pram® 
mirė Gegužės 10, ® 
— Raseinių ap, 
Greičių k. Am® 
ven o 38 meto. K 

ZARANKA Pranu,® 
mėn., Indiana fcl

ALBAVIČIUS Kar J 

mirė Gegužės 9, V 
N. Y.

PAL1LIUNAS PetrJ 

mirė Gegužės į ■ 
N. Y.

GAUDIŠIENĖ Julė.® 
mirė Geg. IĮ Era J 

SENERTAS Vincas >1 
mirė Gegužės 8.®

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

(Pabaiga iš pereito nr.) 
PASALINGO ŽVĖRIES

K POLITIKA

Diktatūra ne kariška negali 
I būti. Rusuose tironas rado la- 
| bai palankias tironijai sąlygas: 
I pati imperija marga tautybė- 
I mis, kaip genys, be to, labai 
F tamsus kraštas (tiek Rusai, 
I tiek tautybės). Gyvenimo stan- 
I dartas dar anos valdžios palik- 
I’ tas labai žemas, stačiai ne-Eu- 
| piškas, bet koks tai laukinis, 
i o nūnai dar daugiau nukritęs.

Visa tai idealu diktatorių troš- 
i kimams. Mat, paprastai dikta- 
£ toriai esti labai šykštus, be to, 
B šykštumas ineina jų progrą- 
I man, o kas gali būti pigiau ne

gu duonos kąsnis, nors išbadė- 
’ jusiam jis yra brangesnis už 

auksą, už viską.
Tuo tikslu Stalinas pasėjo 

' nesantaiką valdomųjų tarpe, 
nes jam svarbu kad piliečiai 

; vienas kitu nepasitikėtų. Tau
tybėms “leidžia” pasireikšti 
Didžiarusio sąskaiton, o Di

lį džiarusiui tautybių sąskaiton.
Del to mes dažnai matome vir- 

r šunėse ne Rusų, o Rusus ma
gi, tome šeimininkaujant mažumo

mis. Vadinasi, tai nėra supuo
limas kad okupacijos kariuo- 

| menė, pavyzdžiui, susideda iš 
Mongolų, o karininkai ir pus- 

k karininkiai Rusai. ■ šie pavyz- 
■f džiai nesuskaitomi.

Visa ši vidaus galybė, pagry- 
sta tarpusaviu nepasitikėjimu, 

Y kariška pajiega, visuotinu nu- 
l skurimu, laukuju požiūriu, bu

tų ne tai kad Silpnybė, bet 
stačiai katastrofa del to kad 

L visas šis griozdas nuo pirmo 
atsitrenkimo į ką nors tvirtes- 
nio nesubyrėtų, reikėjo ųemtis 
didžiausio vieneto “buržuazi
niais jausmais” (panslavizmu, 
geriau — panrusiškumu), ku
rio Stalinui asmeniškai nerei
kėtų, lygiai kaip jam 
tų ir komunizmo, bet 

,. ir kita yra būtina, ir 
gerai jaučia, del to ir 
kitu rūpinasi, žinoma, 
kita saisto, kad kuri

juos sulaikyti bei sais- 
Nežiurint visos jo 'gud- 
jis kerta šaką kuri jį 
Jis gali kiek nori ir kaip

MARASKEVIMl 
metų, mirė Gegužė 
peth, N. Y.

iiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiifl®

OKIA APDRAIM 
n pasirengę suteikti visiems pilnas 
rmacijas ir praktiškus patarimus lehif 
raudos (Insurance) visai dykai. 
te mus negu ugniagesius (fire-monos). I

P. P. MULIOLIS t
Vietinė Pastovi Lietuviška Real Bstfl 

ir Apdraudos Agentūra
or Ave. Cleveland HEndersmf
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TEINA 65 METAI AM<
esat penkiasdešimts penkių ar mictO 

na dadėti prie jūsų Social Security ’ 
umet smagiai gyventi suėjus 65 metas v 
i iplną liniją apdraudos nuo užgim®® 

Visos jos garantuotos valstijos įsia® 
reipkitės: 730 Guardian Bldg, CleR&l 
7494. Išrašykit ir prisiųskit šį kiiĮ&B.

iiiiiiiiiiHiinniiiiiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniW 

lemas A. WM 
iotas Laidotuvių Direktorių |

IR BALSAMUOTOJAS > 
Avė. HEndfBM *1

ilkelis Furniture
Rakandų Krautuvė 

I t* 
etų viski Rekordai gaunami o* 
>r Avė. • ENdiwtJ

J JURGIS
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pra-
Jis

Suo-
S uo-

galėtų su- 
rimtesnio

jei šiądien

nereikė- 
ir viena 
jis tatai 
vienu ir 
viena ir 

nors pu
sė viršaus nepaimtų, nes tąsyk 
valdžia netektų lygsvaros.

Iš naujų Rusijos nukariavi
mų aiškiai matyti kad Stalinas 
renkasi hyenos, o ne liūto, po
litiką. Po. tūlų nukariavimų, 
kaip Lenkija, jis leidosi į Suo
mių žygį.... Bet Stalinui rei
kėjo šauktis Vokiečio Suo
miams gąsdinti.... Ten jis 
pamatė kad nėra ko tos “galy
bės” rodyti, nes viduje galima 
melu gyventi, bet kaip tik jis 
išeina dienos švieson, tuoj 
deda ir vidus melą jausti, 
galėjo leistis į karą su 
miais, nes buvo tikras kad
miai nesieks Rusijos nukariau
ti, kad jie tik ginsis, bet jis 
niekad nedrys eiti į konfliktą 
su tuo kurio galybė 
teikti bent laikinio 
nesisekime.

Ir esu tikras kad
kas nors užsimanytų pasivaik
ščioti per Ukrainą į Baku sri
tį tai Stalinas ramių ramiausia 
Kremliuje sėdėtų ant caristinio 
režimo nutrintos sofos ir su
glaudęs ausis rūkytų savo pyp
kutę bei reikšdamas pasitenki
nimą šaipytųsi į artimuosius, 
o šie savo ruožtu džiaugtųsi 
Staliniškės konstitucijos “sau
lute” ir keliaklupsčiais girtų 
“genialią neutralumo politiką”.

Ta linkme ir einama. Aš ne
žinau kada Stalinas pajuto Ru
sijos silpnumą, bet kad jis tą 
jaučia tai faktas. Tą patvirti
na nūdienė Balkanų politika, 
nors tai dar nereiškia kad hye
na pasiliks be kaulo, del to ji 
ir seka liūtą. O jei šiądien 
Stalinas reiškia Bulgarams ne
pasitenkinimą tai Čia lygiai 
tokia pat antis kaip kareiviams 
kalėjimo įsteigimas, net gal

; ¥
abiejų partnerių bendrai su
galvota, o gal net ir padiktuo
ta — Anglams ir kitiems gąs
dinti bei klaidinti.

RUSIJOS MAŽA REIKŠMĖ
Bet yra dalykų kurių pats 

Stalinas nenumato, o jei ir nu
mato tai jaučia kad jis yra be- 
jiegis 
tyti.
rybės, 
laiko.
nori tramdyti, tai vieną tai ki
tą prasiveržiančią jiegą, bet 
ateis laikas kai viena kuri pu
sė prasiveš ir išvers užtvankas. 
Kas paims viršų: prorusišku- 
mas ar komunizmas? To šią
dien negalima nuspėti, nes tai 
įvyks netikėtai. Vienu ar ki
tu atžvilgiu pasauliui nėra nie
ko gera tikėtis iš tos pusės.

, Rusija niekad pasaulinių da
lykų nenusvėrė — nenusvers 
ji jų ir šiądien. Dar vienas 
dalykas tenka pabrėžti: tiek ca- 
ristinė, tiek Staliniška Rusija 
niekad Vakarų Europos reika
lais nebuvo persiėmusK niekad 
jų nesuprato, niekad jų nemė
go. Ką ji mėgo? Ji, tiesa, 
klupčiodavo prieš Vokietiją, 
bet ne tą minezengerių ir Goe- 
tės Tėvynę, o tik jos vieną bu
do bruožą — tvarkingumą, 
prieš kurį ji visada iki pat juo
dos žemės lenkėsi ir niekad 
tvarkos nepasisavino, o Vokiš
ka kultūra nepersiėmė, nes vi
sada kenkė Rusijos fanatizmas 
(pravoslavija, komunizmas).

Kodėl mes visa tai rašome? 
Stalinas pats nieko nepadarys, 
bet ar nebus jisai preliudija 
į barbarų žygį vakaruosna ? 
Kuriuo vardu jis eis, tasai bar
baras? Ruso? Komunisto? Al
ne vistiek?

Mums, Lietuviams, Rusija, 
kokia ji nebūtų, yra vengtina 
— ji visados į mus žiurėjo gro
buoniškai, del to šiądien kiek
vieno Lietuvio šventa pareiga 
yra Rusiškumui spirtis ir, kiek 
musų jiegos neša, pasauliui ai
škinti jų tikrus žygius, numa- 
nymus ir mįsles. Rusas mums 
laisvę atimdamas nesudavė ga
lutino smūgio, jis jam dabar 
kaip tiktai ruošiasi. Ruošia
si kaip netauri hyena, kuri puo
la negalintį gintis, kuri minta 
kruvino stalo likučiais.

Čia sprendžiasi ne musų vie
nų likimas ir mes esame tikri 
kad bus kas žvėrį sutramdo, tik 
reikia jo klastingus pėdsakys 
surasti ir parodyti. Tik reikia 
pasakyti: tu, kacape, niekados 
mus nenuvergei ir nenuvergsi! 
Mes jus mušėme istorijos bė
gyje, mes jus mušėme nepri
klausomybės kovų laikais, ir 
dar kartą, kaip matyt, reiks 
jus mušti! Mes tuo nesidi- 
džiuojame, nes neturime jokių 
imperialistinių jausmų, mes tik 
esame priversti kovoti, tai yra, 
gintis ir varyti jus lauk! Ir, 
bukime tikri, mes dar parodysi
me ką galime. Negarbingai 
inėjote, negarbingai ir išeisi
te. Panašiai kaip Lenkų dip
lomatai — neatsisveikinę. Tam 
žygiui mano tauta atsistos vi
sa kaip vienas žmogus.

Tat ruoškimės tam žygiui 
visi! Ruoškimės nuo šiądien, 
nes nežinome nei dienos, nei 
valandos!

(NUO REDAKCIJOS: Mu
sų korespondentas J. Aistis, 
šį straipsnį rašė laike Vokiečių 
veržimosi į Bulgariją. Laiškui 
iš Prancūzijos ateiti ėmė kokį 
laiką.)

PIRKIMAI DAUGĖJA
Įvairios parduotuvės prade

da dabar justi kilimą biznio — 
pirkimai didėja.

Per savaitę Gegužės 24 šy- 
met pardavimų buvo 24 nuoš. 
daugiau negu tą pat savaitę 
pernai.

Distributed through the f
Zommittcc to Defend America by Aiding the Allies

PAJŪRYJ
________ a ■

Ona Pucetaitė.
pu-Aš stovėjau žemai prie 

tojančių bangų. Tu buvai kiek 
toliau aukštai ant bangoms 
laužyti tilto vandenyje. Prie 
tilto sukniubę akmenys karš
toj saulėj žibėjo. Žibėjo ir 
praeinančių kareivių ir jurinin
kų akys. Per smuklės langus 
veržėsi su stiklų skambėjimu 
ir džiazo muzika.

Staiga man viskas pasirodė 
svetima. Net ir šią šalį kur 
aš gimiau ir augau jaučiau ne 
mano. Bangos kurios vakar 
buvo ramios mudviem bevaik
ščiojant pajūryje šiądien kaip 
nasrai siekia mane praryti.

Buvęs švelnus pajūrio vėje
lis beširdiškai drasko mano ka
sas ir plaka veidą. Akis grau
žia su pajūrio smiltim kylanti 
druska. Net ir Tu 
Akys žiba negyvai, 
kaip

Aš 
pati: 
daug
kas kas žmogui ant šio pasau
lio žadėta mes gausim rytoj... 
Tu ir aš gyvensim — gyven
sim kaip du meilėj gyvena...

Ne. Jau tu tolsti nuo manęs. 
Tik dabar aš matau kad tu 
stovėjai ne ant bangoms lau-

žyti tilto bet ant laivo. Jis ta
ve neša tolyn, tolyn į jurą. 
Mano baltų batelių smailos 
kurkos klimsta 'gilyn į smiltis. 
Ar tai mirštantis kūnas sun
kėja?.... Tuoj smiltys palai
dos mane.... Pasaulio pabai
ga.... Dar kartą sužibo ant 
tavo krutinės jurininko rūbų 
knypkiai. Aš suklupau apver
kti mylimo kareivio kapą...<

Kovos metas mano gimtinė
je.... Ten motina verkia sti
liaus, o aš čia mylimo ....

PAJIEŠKOJIMAI

GOVERNMENT BY TERROR

KRETO SALA

Zeus, kuris at- 
ką Lietuviams

yra labai kal-

Kreto sala Viduržemio juro
je, kurią valdė Britai ir kurią 
Vokiečiai iš oro užpuolę, ga
baus atėmė, yra ketvirta di
džiausia sala Viduržemyje — 
160 mylių ilgio ir plačiausioje 
vietoje turi 35 mylias.

Toje saloje, kaip Graikų le
gendos sako, gimęs ir palaido
tas senovės Graikų legendose 
minimas dievas 
stovavo tą patį 
Perkūnas.

Visa ta sala
nuota. Ant jos gyvena 386,000 
žmonių, • daugiausia krikščio
nių. Salos gyventojai po su
kilimo prieš Turkus, kurie val
dė juos iki 1897 metų, prisidė
jo prie Graikijos.

Ne tik Zeus ten gyveno, bet 
ten lankėsi ir Šv. Povilas apaš
talas, kuomet jo laivą audra į 
tą salą atnešė. Toje saloje, 
anot Graikų pasakų, gyveno 
gabus meistras, Daedalus, ku
ris anais senovės laikais pasi
daręs iš vaško sparnus skrido 
su savo sunum, Ikaru. Dabai' 
iš oro ta sala nazių užkariauta.

Ta sala anksti pragarsėjo 
savo civilizacija, mokėjo rašto.

Kokia nauda naziams iš tos 
salos? Tokia kad jie galės pa
naudoti ją savo žygiams į Cyp- 
rą ir paskui Syriją, taipgi pa
togu iš ten bus atakuoti Bri
tų karo laivyną Aleksandrijoje,

Paskelbdamas šioje šalyje 
nepaprastą stovį, Prezidentas 
Roosevelt uždėjo tam tikras 
pareigas kiekvienam šios šalies 
gyventojui. Tai yra pareiga 
kreipti visas pastangas linkui 
šalies ginklavimo, kaip jis savo 
kalboje į šalį pasakė.

£i istoriška kalba yra tai 
persergėjimas kad musų leng
vos dienos praėjo, ši valstybė 
turi rūpintis apginti tą kam 
per 165 metus gyveno.

Savo kalboje, Prezidentas 
Roosevelt atkreipė dėmesį į 
Azores, Kanarių salas ii’ Cape 
Verde salas kaipo svarbias ap
saugai Vakarų pasaulio. Tos 
salos skaitomos “Raktais į Pie
tų Atlantiką”, kaip tai pavadi
na Livingston Hartley, auto
rius “Our Maginot Line”, kny
gelėje kurią išleido Committee 
to Defend America by Aiding 
the Allies.

šios salos “taps pavojingu 
klausimu mums jeigu Hitleris 
praplės karą į Ispaniją”, sako 
Hartley, kuris pastarais me
tais studijavo vakarų konti
nento apgynimo klausimą.

“Lengva numatyti kaip Vo
kietijos užvaldymas Azores sa
lų išstatytų Atlantiko jurų ke
lius pavojun tarp Pietų Ameri
kos ir Britų salų, ir pagelbėtų 
Vokiečiams užpulti orlaiviais ir 
submarinais visą judėjimą tarp 
musų pakraščių ir Newfound- 
lando”, tas pamfletas sako. Jei 
Vokiečiai užimtų Cape Verde 
salas jie užvaldytų Dakar ir 
Bissao ir tuomi sudarytų pa
vojų visoms Amerikų šalims 
ir Britanijos apsigynimui.

Cape Verde salos yra tiktai 
1500 mylių nuo Brazilijos, ir 
Vokiečiai įsigalėję Brazilijos 
vandenuose atkirstų Pietinį At
lantiką nuo šiaurinio, ir suar-

v
dytų šio kontinento valstybių 
solidarumą.

Tas tikrai reikštų kad Suv. 
Valstijos turėtų stoti į karą 
ginti savo vandenis.

Todėl tai reikalinga kad šios 
šalies visos pastangos butų de- 
dedama gelbėti Anglijai, kad ji 
sumuštų Vokiečius ten kur jie 
dabar randasi, kad Amerikai 
nereikėtų kitur su jais susi
durti tiesioginiai.

UŽSLĖPTOS 
ORLAIVIŲ 
orlaivių dirbtuvės, 
Beach, Cal., dabar

Fordo Darbininkai Detroite Nubalsavo už CIO.

Using secret ballots, more than 83,000 workers of the Ford Motor 
company in the Detroit area voted overwhelmingly in favor of the U. A. W.- 
C. I. O. to do their collective bargaining with Ford for them. Photo shows 
workers at the Ford River Rouge plant being checked in by Police Cap
tain Don Leonard as the balloting began.

Naudodami slaptus balotus, suvirš 83,000 Ford Motor Co. 
darbininkų Detroito srityje didele dauguma nubalsavo prisidėti 
prie U. A. W.—C. L O. unijos. Vaizdas parodo Fordo River 
Rouge darbininkus patikrinamus Policijos kapitono kuomet pra
dėta balsavimas.

kitoks: 
šypsena

kardo pakirsta, 
dar stengiuosi 

linksma, gyva, 
ateitis mum neša.

būti ta
Juk taip

Vis-

Lietuvos tremtiniai pajieško savo 
giminių ir pažystamų gyvenančių 
Amerikoje. Jieškomų asmenų vardai 
čia seka:

ADOMONIS Antanas. Jieško pus
brolis Antanas Adomonis, gyv. Pietų 
Amerikoje.

BALKUS Andrius, kilęs iš Trakų 
ap., Genionių km. Paskutiniu laiku 
gyveno Chicagoje.

GIRŠTAUTIENĖ (Girshtovt), po 
tėvais Polkovaitė. Paskutinė gyve
nama vieta buvo Pittsburghe.

JUKNIUS Jonas, gyvena Chica
goje. Kilęs iš Batakių. Jam yra 
laiškas

LIPINSKAS Vincas, sūnūs Vinco 
ir Onos Žilionytės-Lipinskų, kilęs iš 
Marijampolės apielinkės.

PALKOTAS Jonas, gyveno New 
Yorke. <

RADŽIŪNAS Kostas (Gust 
gers), gyveno Chicagoje. 
laiškas.

Jieškomieji asmenys 
pažystantieji yra prašomi 
siliepti. 
bus.

Jam
Ro- 
yra

arba
. _ . tuojau at-

Reikalas svarbus ir sku-

juoa

LIETUVOS KONSULATAS 
30 N. LaSalle Street 

Chicago, Ill.

BENNY GOODMAN
“THE KING OF SWING” IR JO ORKESTRAS

Dalyvauja Atidaryme 43-čio Sezono Cedar Point-On-Lake Erie 
šeštadienį, Birželio 14

paruošta,
DIRBTUVĖS BE LAN

GŲ IR 
_ NUO
Douglas 

prie Long
baigiamos statyti, susidės iš 11 
paskirų pastatų, kurie visi bus 
be langų. Dirbtuvės bus nu
šviestos speciale elektros švie
sa, kuri neprasiverš į lauką iš 
vidaus. Vidus bus vėdinamas 
specialiais įtaisymais. Aplink 
tas dirbtuves bus apsodinta 
krūmai ir medžiai ir kitokie 
žemės pertvarkymai padaryta 
paslėpimui jų nuo patėmijimo 
iš oro.

Ten bus dirbama kariški or
laiviai visu smarkumu.

Štai vėl viskas gražiai 
visas paežeris apšvarintas, ir viskas 
gatava Oficialiam Atidarymui CE
DAR POINT-ON-LAKE ERIE! Tai 
yra jau 43-čias atidarymas šio va
sarinio rezorto, kuris atsibus šešta
dienį, Birželio 14. Šiai vasarai vėl 
parinkta pragarsėję šalyje orkes
trai, kurie gros šokiams puošniame 
Grand Ballroom. Atidarymo savai
tę Grand Ballroom šokiams gros 
garsusis Benny Goodman su savo or
kestru, o dainuos Helen Forrest, gi 
prie jų dalį programo išpildys nau
jas Septet. Benny Goodman’s nau
jas orkestras, sulyg šokių mėgėjų 
iš kitų šalies dalių, dabar yra pui
kiausias iš visos jo karjeros.

Cedar Point didysis Grand Ball
room, pripažintas vienu iš puikiau
sių prie Didžiųjų Ežerų, tapo artis
tiškai išdekoruotas šiam sezonui, ir 
turi vėdinimo ir garsų sistemas pa
gerintas sulyg moderniškiausių rei
kalavimų. Naujas priedas šį sezo- 

| nų yra “užkandžio virtuvė”, kuri 
įrengta užpakalyje terasų, šis nau-

jas patarnavimas duoda progų sve
čiams užkąsti vėlai naktį, greta su 
pasišokimu.

Svarbiausias populiarumas Cedar 
Point rezorto yra tai gausybė pra
mogų kokios svečiams patiekiama. 
Didelis septynių mylių ilgio smilčių 
paežeris yra viens iš puikiausių pa
saulyje. Tiems kurie mėgsta golfų, 
tennis, irstymųsi valtyje, žuvavimų, 
ir jodinėjimų čia yra tam įrengimai. 
Taip pat yra milžiniškas pasilinks
minimų plotas, kur /įrengta visoki 
žaislai.

Cedar Point didžiuojasi didžiausiu 
vasariniu viešbučiu visuose Vidur- 
vakaruose — 1,000 kambarių Hotel 
Breakers. Šis puikus viešbutis sto
vi ant pat krašto paežerio ir pasie
kiamas tiesiog iš svečių kambarių.

Cedar Point randasi prie Ohio 
Route 2 ir U. S. Route 6, ir lengvai 
pasiekiamas. Čia sueina traukinių 
ir busų linijos. Kaip tik sezonas 
atsidarys, ežeriniai laivai iš Cleve- 
lando ir Detroito atliks reguliares 
keliones j Cedar Point.

"All the fun in the world” is yours at Cedar Point, the 
largest vacation resort on the Great Lakes. Seven miles of 
sandy beach extends out into the blue waters of Lake Erie.

Hotel Breakers, with 1,000 comfortable, outside rooms, offers 
you restful relaxation. Moderate rates . . . excellent cuisine. 
Every popular outdoor and indoor sport and amusement await 
you, including fishing, boating, riding, tennis and golf. Special 
attraction . .. Ohio’s most beautiful summer ballroom. End
less fun for all the family, for a day or the entire summer.

Easy to reach, via U. S. Route 6, Ohio a, midway between Cleveland and 
Toledo. Rail or bus to Sandusky. Steamers from Cleveland and Detroit.

Ask for folder. CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE, SANDUSKY, O.
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Dienos Klausimais
Kedaktonua—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

•

IZ ALBAMA, svarstoma Amerikos Lietuvių veikėjų 
tarpe apie reikalingumą leisti Angliškoje kalboje 

buletino ar žurnalo Lietuvos klausimui ginti. Musų ma
nymu tokio leidinio mums nereikalinga ir nereikėtų į jo 
leidimą pinigus kišti, nes mums, laimei, nėra nuo ko ar 
prieš ką, Lietuvos klausimą ginti.

Dabartiniu metu Lietuvos klausimas yra kitoks ne
gu buvo 1915-18 metais. Tada Lietuvos nebuvo, reikėjo 
ją prikelti, įrodyti pasauliui kad tokia tauta gyvuoja.

Dabar, Lietuva yra viso pasaulio pripažinta savisto- 
ve valstybe. Ypatingai Amerikoje, čia net pats vyriau
sias valdžios galva, Prezidentas Roosevelt, pareiškė kad 
Lietuva turės būti atsteigta kartu su eile kitų nepriklau
somų mažų valstybių, patekusių vienų ar kitų užkariau
tojų okupacijon.

Amerikos visuomenės opinija nustatyta prieš dikta
torius, nustatyta ir prieš Rusišką sovietizmą ir komu
nizmą.

Lietuvą okupavo Rusai. Mes turim tikėti ir pripa
žinti kad ši okupacija yra tik laikina. Bet Angliškoje 
kalboje leidžiamas žurnalas nei kiek nepaveiks į Rusus 
komunistus nusistačiusius vergti visas tautas kurias tik 
gali savo letenom pačiupti.

Rusijos komunizmą, visą sovietų sistemą, turės dė
ti pastangas sugriauti patys Rusai, pačios pavergtos ma
žos valstybės ir visas pasaulis kuris nesutinka su komu
nizmo santvarka.

Mums gi reikalinga visas jiegas dėti į tvarkymą ir 
nustatymą minties savo Lietuviškojo pasaulio: turi bū
ti griaunamas komunizmas, jo diegai raunami iš šaknų 
musų žmonių tarpe, o tam mes mažiausia padedam pa
stangų. Musų spauda, kuri tą darbą viena ant savo pe
čių neša, neturi pinigų, neturi lėšų kovai prieš Maskvos 
palaikomą Lietuvių komunistinę spaudą Lietuvoje ir 
čia pat po musų nosių Amerikoje.

Jeigu mes suprastume ir įvertintume spaudos rolę 
musų kovoje už Tautos ateitį, mes padarytume tautai 

^daugiau gero leisdami tūkstančius dolarių savo spaudos 
parėmimui, vietoje steigti buletiną ar žurnalą Angliš
koje kalboje. /

Lietuvos klausimui ginti turime musų oficiales įs
taigas: konsulatus, Pasiuntinybę, ir net Lietuvos valsty
bės prezidentas randasi musų tarpe. Europoje turime 
taip pat gerą būrį diplomatų, kurių pričįerystė yra gin
ti Lietuvos reikalus, ruoštis savo valstybę atstovauti to
kiose .sferose ir ištaigose kuy tik bus reikalingą.

,/privalome būti tik pasiruošę jiems 
pagelbėti, finansiškai paremti.

Šiuo budu Lietuvos klausimas bus geriau aprūpin
tas negu dabar, skubomis imtu leisti betiksliu buletinu.

ir t ®
Ą NGLIJOS užsienių reikalų sekretorius Anthony Eden, 

savo pirmame tiksliame pareiškime Britanijos karo 
siekių, pasakė kad “musų politiškos ir militariškos tai
kos sąlygos bus pritaikytos išvengti pasikartojimo Vokie
tijos nusižengimų.”

Eden pareiškė kad “laisvos ekonominės kooperaci
jos sistemoje Vokietija turės lošti savo rolę. Bet čia aš 
pažymiu griežtą skirtumą.

“Mes neprivalom niekad užmiršti kad Vokietija yra 
aršiausias valdovas kokį kada Europa pažinojo. Pen
kis kartus pereitame šimtmetyje ji suardė taiką. Ji ne
privalo niekad daugiau prileista į poziciją kad galėtų tą 
rolę ir vėl sulošti.”

Prezidento Roosevelto pereitą savaitę pasakytą kal
bą Eden apibudino išsireiškimu: “prezidentas padarė 
nustatytą apsisprendimą galingiausios pasaulyje vals
tybės.” ,

Eden toliau pasakojo kad Anglija neturi tikslo iš
naudoti nei Europą nei Vokietiją savo naudai. Kad vi
sos mažos valstybės jaučia ir žino jog Anglų pergalė ir 
laimėjimas šiame kare pagrindiniai yra naudai visų tų 
šalių. “Tiktai musų laimėjimas gali sugrąžinti Europai 
ir pasauliui tą liuosybę kurią per šimtmečius krikščio
niška civilizacija naudojosi, ir apsaugą kuri tik viena 
gali pagerinti žmonijos likimą pasaulyje.”

KAS KĄ RAŠO

Rašo Vyt. Sirvydas.

Vokietijoje
Bostono Darbininke vienas 

Lietuvos atbėgėlių, K. šilinis, 
sako: “Vokietijoje ilgėliau pa
gyvenęs įsitikini kad ten vieš
patauja nepaprasta organiza
cija, tvarka ir švarumas.... 
Jei kas manytų kad Vokiečiai 
šiame kare suklups del maisto 
stokos, labai skaudžiai klystų: 
Berlinas sulaukia daug įvai
riausių daiktų iš okupuotų 
kraštų.... Jei iki žiemos 
kietija karo nelaimės, ją 
kia dideli sunkumai, kurie 
iššaukti krašte įvairiomis 
momis nepasitenkinimą 
tojuose”.

Tokiu budu, plėšikų 
beje,
zacija, vistiek 
Kaip Lietuviai sako: 
pasaulį pereisi, bet 
gryši.”

Vo- 
lau- 
g^i 
for-

gyven-

.t
iX"’’

— leiskite savo dukteris į šv. 
Kazimiero Seserų Akademiją. 
Ten jos išaugs tikromis inteli
gentėmis, ten išmoks namų 
ruošos, moteriškų darbų, mu
zikos, dainų.”

Panašus žodžiai tiktų ir Tė
vų Marijonų užlaikomai Maria- 
napolio kolegijai.

jo 
ta kad jam lengvai pri- 
įtakingesni Amerikonai 
turėti įtakos businčia- 
karo Europos pertvar-

ALPIS
IŠLAISVINTOJAS

(ISTORINĖ APYSAKA)

K. S. Karpius.

(Tęsinys iš pereito nr.)

|W ŽINIOS I

•REPUBLIC plieno išdirb; 
stė skelbia kad per Geguži 
mėnesį darbai jos dirbtuve; 
Clevelande. Massiion ir Chic 
mjje pasiekė aukšto laipsnio- 
dirbta jau su 103.4 nuoš. no

•AKLIEJI Clevelande sa’ 
institute turi pridirbę apie d 
šimts tūkstančių šluotų, kuri; 
turi išparduoti iki Birželio i 
dienos, kad jų įstaiga, Aklų 
Draugija, 2275 E. 55th Stret 
galėtų išsilaikyti per vasai 
Šluotas pardavinės vaikai ska 
tai. Pirkit šluotas iš aklų 
instituto.

bet iš jų trumpų ženklų suprato kad pilies 
gynėjams nieko netrūksta ir pilis laikosi 
tvirtai.

Apsiriko gynėjai, apsiriko ir kunigai
kštis. Įtempus visas savo jiegas, dirbant i 
dieną ir naktį, kryžiuočiai, žinodami kadi 
Kęstutis nesirengia juos pulti, padarė pi-1 
lies sienoje vieną spragą ir pradėjo veri-1 
tis į pili. Spraga buvo permaža kad butų I 
galima didesniu skaičium žmonių per ją I 
veržtis, todėl gynėjai visus įsiskverbusius I 
išžudė ir tuo tą pavojų prašalino. Gynė- t 
jai taisė spragą rąstais, bet kryžiuočiai 1 
pradėjo mėtyti per padarytą spragą už- į 
degtą smalą, kuria apipilti rąstai buvo už- J 
degti, ir esant palankiam vėjui, ugnis per
simetė į pilies vidų.

Ko negalėjo padaryti iš visos Europos 
atvykusieji riteriai ir kryžiuočiai, padarė 
ugnis, sunaikindama Kauno pilį. Ugnis 
išsiplėtė po visą pilį ir kliudė Lietuviams 
gintis. Mėginimas prasimušti pro apgu
lusių kryžiuočių eiles pilies gynėjams ne
pavyko. Kurių nenužudė kryžiuočių ka
lavijai, tie žuvo degančios pilies liepsnose.

Iš visos pilies įgulos tik keli desėtkai 
Lietuvių pateko į nelaisvę. Tą dieną žuvo 
virš tūkstantis gynėjų, o per visą miesto 
ir pilies apgulimo laiką — apie trys tūks
tančiai, 
bene šeši

Šiose

Gynėjai visur stipriai laikėsi ir kiek
vieną kryžiuočių mėginimą pasiekti mies
to sienas greitai sutramdydavo. Kartais 
atskiri kryžiuočiai prisiveržcĮavo užlipti 
ant miesto sienų, bet ten juos sutikdavo 
gynėjai, ir priešai be jokios naudos žūda
vo.

Toliau kryžiuočiai sumanė prieš mies
to sieną pastatyti platų ir aukštą tiltą ir 
jį užmesti ant sienų krašto, kad iškarto 
didesnis skaičius puolikų galėtų ant sienų 
užlipti, šis sumanymas liko išaiškintas ii’ 
gynėjai tą tiltą tuoj sudaužė. Kryžiuočių 
padėtis buvo nepavydėtina, nes jų pastan
gos paimti miestą nuėjo niekais, o nuosto
liai darėsi dideli. Be to, Kęstutis, Alpio 
ir kitų raginamas, su savo kariuomene iš 
Kauno apielinkių toli nepasitraukė, apsi
buvo patogioje vietoje prie kelio į Trakus, 
ir tykojo patogios progos užpulti ir su
naikinti nusilpusį priešą. Reikėjo skubėti 
Vokiečiams visomis pastangomis paimti, 
jei ne pilį tai nors miestą, ir tuo pakelti 
nupuolusį savo kariuomenės ūpą.

Savo didžiausių sienų griovimo ma
šinų jiegą kryžiuočiai sutelkė prie vieno 
pilies bokšto kuris stovėjo kairiame Ne
ries krante ir apgulė miesto sieną. Po di
delių pastangų užpuolikams pavyko šį bok
štą sugriauti. Gynėjai suprato kad su
griovus tą bokštą sąlygos prisiartinti prie 
sienų kryžiuočiams palengvėjo, todėl su
manė gyva jiega užimti bokšto griuvėsius 
ir neleisti užpuolikams prie sienų artintis. 
Bet jie taip pat šoko į susidariusią spragą 
ir pradėjo lipti ant miesto sienų. Toje vie
toje miesto siena nuo smarkių griovimo 
mašinų smūgių buvo susilpninta, o griū
damas kampinis bokštas dar daugiau ją 
susilpnino. Todėl dalis sienos neišlaikė ir 
griuvo, palaidodama po griuvėsiais šim
tus kryžiuočių. Gynėjai to įvykio akivaiz
doje sumišo ir pasitraukė į pilį, o kryžiuo
čiai per sienos griuvėsius ir savo kareivių 
lavonus įsibriovė į miestą. Likusieji gy
nėjai paliko miesto sienas ir gynėsi tarp 
miesto namų, bet užsidegęs vienas namas 
sukėlė gaisrą visame mieste. Ugnis nai
kino visus medinius pastatus ir buvusius 
ten maisto sandėlius; naikino kartu gynė
jus ir užpuolikus, kurie, vydamiesi gynė
jus, įsiveržė į miestą. Tie gynėjai kurie 
nesuspėjo pasitraukti iš degančio miesto į 
pilį žuvo liepsnose, bet žuvo kartu ir daug 
kryžiuočių.

Kaunas buvo paimtas, bet pati pilis 
stovėjo nepajudinama, sveikomis sienomis, 
ir nebuvo vilties kad greit bus paimtas, o 
laikas dirbo užpuolikų nenaudai.

Susilpnėjo kryžiuočių kariuomenė, jų 
dvasia pradėjo kristi, ir-nebuvo jau tokio 
užsidegimo kokis buvo tik pasirodžius prie 
Kauno pilies. Iki pilies paėmimo dar bu
vo toli. Artinosi Balandžio 10 diena, tai 
yra suėjo mėnuo laiko kaip apgulimas pra
dėta, o darbas su pilies paėmimu nepalen
gvėjo. Kryžiuočių vadai nutarė Balandžio 
10 dieną pulti pilį kartu iš trijų šonų, gy
nėjų jiegas išblaškyti ir nors vienoje vie
toje prisiartinti prie pilies sienų, kad bu
tų galima ją griauti. Ir tikrai, vienoje vie
toje pavyko užpilti vandens griovį, supantį 
pilį, pristumti prie sienų griovimo maši
nas, su kuriomis pradėjo griauti pilį. Bet 
visur kur tik pavykdavo padaryti išlauži- 
mą, kryžiuočiai jau rasdavo naują sieną, 
padarytą iš didelių rąstų, kurie dengė iš- 
laužimą ir kliudė toliau žengti.

Tuo tarpu prie Kauno vėl priartėjo 
Kęstutis su kariuomene; jis nuleido savo 
pasiuntinius į von Kniprodės stovyklą siū
lydamas pasimatymą su didžiuoju magis
tru. Pasikalbėti sų kunigaikščiu magis
tras sutiko ii’ net leido trims gynėjams iš 
Kauno pilies kartu su juo vykti į sutartą 
pasimatymą. Matyt, Kęstučio pasimaty
mas su magistru galėjo įvykti tik su sąly
ga kad prie pasimatymo dalyvautų ir at
stovai iš pilies gynėjų. Pasikalbėjimas ku
nigaikščio su magistru buvo nereikšmin
gas, galima spręsti tik kad Kęstutis dau
giau norėjo pasimatyti su pilies gynėjais 
negu su von Kniprode. Nors su pilies at
stovais kunigaikščiui mažai teko kalbėti,!

JOHNG.POLTEf
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisymc 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir ii 
vidaus, medžio darbą, stogo ai 
tynu. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kiti 
amatininku jūsų namo visiškan 
aptaisymui ir pagražinimui. ( 

Turiu pilną apdraudą tos rūšie 
darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd SI
Telefonas POtomac 6899

Berlinan 1918 metais! — 
tu, žmogau, visiems). Su
žinoma, nusikalsčiau tie- 
nepaminėjęs tarptautinės 

pastumusios Staliną 
Mes buvo-

vai s ty- 
organi- 
tamsi.

nors nepaprasta
ateitis

“Su melu
atgal nė

priorgani- 
kitas mo

Bačiuno Žodis
Į katalikų srovės 

zuotas parapijines ir 
kyklas tautininkų spaudoje iš
sidirbta palinkimas žiūrėti nei
giamai. Ką “davatkos”, sako, 
arba kunigai išmokins? Dau
gelis pamiršta kad tos “davat
kos” šiądien yra Amerikos val
stybinius mokytojų diplomus 
gavusios seselės, kad daugelis 
kunigų mokytojų yra univer
sitetus baigę ir daktaratų laip
snius įgiję mokslo vyrai.

Čia tenka atkreipti dėmesio į 
tautininkų veikėjo, J. J. Bačiu- 
no Dirvoje pareikštus žodžius:

“Prieš šešerius metus savo 
tautiečius spaudoje raginau lei
sti savo dukteris šv. Kazimie
ro seserų vedamon Akademijon 
(Chicagoje). Įspūdžius panau
jinęs, vėl pakartoju: kam tau
tos ateitis rupi, kam rupi Lie
tuvybės išlaikymas ateivyhėje

Su Hitleriu?
Musų katalikų ir socialistų 

spaudoje pilna priekaištų Pre
zidentui Smetonai. Išvelkama 
viskas, net nuo 1918 metų 
(pirm tų metų kalčių neran
dama).

šią valandą šitoks blusinėji- 
mas ne vietoje ir be reikšmės 
— šiądien tenka pasinaudoti 
tuo asmeniu kovoje už Lietu
vos laisvę, kiek galima, 
svarba 
einami 
galinti 
me po 
kyme.

Vienas Bostono Darbininko 
bendradarbis miglotai prikiša 
Smetonai nesusidėjimą su Hit
leriu (įdomu, vienas socialistų 
laikraštis naudoja seną Gabrio 
pasakėlę apie Smetonos bėgi
mą 
įtik 
ko: 
sai
būklės, 
Lietuvą okupuoti, 
me neutralumo politikos šali
ninkai ir šis neutralumas daug 
mums kaštavo. Jei mes būtu
me buvę akylesni ir susidariu
sią 'tarptautinę būklę butume 
mokėję išnaudoti, mes šiądien 
neturėtume to kas dabar vyk
sta musų krašte.”

Kitais žodžiais tariant, mums 
reikėję Lenkiją pulti drauge su 
Vokietija, kaip puolė Sovietija. 
Tada butume tapę Hitlerio ša
lininkais ir išvengę Aziatinio 
barbarizmo diktatūros.

Tik ateitis parodys ar ši pa
žiūra teisinga.

KAUNO apskrities 
mojo komiteto darbo 
skelbia kad visi bedarbiai turi 
skubiai vizuoti savo darbo kor
teles. Kas to neatliks bus iš
brauktas iš bedarbių skaičiaus. 
O bolševikų propaganda skel
bia kad nedarbas okupuotoje 
Lietuvoje senai rsąs panaikin
tas !

vykdo- 
skyrius

(TIEKIANT prie Lietuvos nepriklausomybės• atstatymo 
reikalinga Lietuviams visame pasaulyje sueiti į ar

timus santikius su kitų Rusijos pavergtų tautų žmonė
mis, ypač kaimynais Latviais, Estais, Ukrainiečiais ir 
Gudais. Mes Amerikoje labai mažai kur turime susiži
nojimo ir jokių bendrų kovos planų su pampėtomis Ru- 

/ su pavergtomis tautomis.
Lietuvoje, prieš Aziatų okupaciją, santikiąi su Lat

viais ir Estais buvo plačiai vertinami. Tarp tų trijų 
valstybių viešpatavo santaika ir bendras interesų rusi
nimas.

Užsienyje, ypač Suv. Valstijose kur daugiausia tų 
musų kaimynų esama ir kur veikti sąlygos labai palan
kios, santikiai visai apleisti.

Kaip kur paskirose kolonijose tie santikiai artimes
ni, kaip kur veikia Pabaltijo Valstybių Draugijos, bet tai 
vis tik mažos skalės paskirų asmenų bandypąi.

Butų gera jeigu tą Pabaltijo tautų (Įraųgingųmą 
skatintų ir vadovautų tų šalių Pasiuntinybės, laiškais, 
buletinais, vadų suvažiavimų sušaukimais.

Draugas nelaimėje turėti labai svarbu. Kad ir ma
žos, viena kitą prijausdamos ir padrąsindamos Šios trys 
tautos gali prądėti vądovąvįmų visų kitų tautų kurios 
nori iš po Kremliaus kruvinų imperialistų išsilaisvinti.

(Maironis)
Nuo Girdvainio dvaro ik pagirio tęsias
Baltais dobilėliais išpintas žolynas:
Aplinkui, kur žiuri, po pievas plačiasias, 

Tarytum sujudęs skruzdynas.
Ant dąlgių palinkę, antai, šienpjoviai, 
Tarytum mėgina vis kirsti plačiau;
Išvydusi mirtį žolė pusgyviai

Lyg prašo: “Greičiau, bent greičiau!”
Kaip vilnys ant jurų nuo milžino vėjo
Taip pradalgės guldos ant pievos žalios;
Pakritę vainikai gardžiau sukvepėjo, 

Rasos pasigeidę gailios.
Tenai, ant kalvos bedainuodami krauna 
Mergaitės ir vyrai plačius vežimus, 
Paraudusius skruostus jiems prakaitas plauna, 

Bet veidas jų linksmas, ramus.

Kryžiuočių tame mūšyje 
tūkstančiai vyrų, 
kautynėse žuvo ir narsus 
gynėjas, Kęstučio sūnūs, 

gaikštis Vaidotas.
’ Pilį užpuolikai paėmė prieš pat Vely

kas, didyjį šeštadienį, ir per Velykas kry
žiuočiai šventė savo pergalę, ilsėjosi. Po 
Velykų užpylė visus griovius aplink pilį 
kad neliktų toje vietoje jokios atsparos.

, Ąlpis, mątydama,s_ tokį kryžiuočių pa- 
sisekimą7 nesulaukdamas’ Kęstutį sutuo-l 
Idant greitomis didelių Lietuvių jiegų prie-1 
ša pulti, išsiprašęs kunigaikščio paveliji-1 
mo su jaunais atkakliais Lietuviais prade-1 
jo savo darbą: jie staiga puolė nuošaliau] 
esančias Vokiečių stovyklas, išžudę sargy-] 
bas prie tiltų per Nemuną, ir dasimušęl 
prie kryžiuočių maisto sandėlių, viską su
naikino, išdraikė, su žeme sumaišė, maža] 
ką tepasiimdami su savim.

Nors pasitenkinę pergale, pilies su-] 
griovimu, Velykas kryžiuočiai šventė ne
linksmi, pusiau alkani, nes apielinkės bu
vo jų pačių pirmiau apiplėštos, nebuvo iš į 
kur maisto susigraibyti, o jų atsigabentą] 
maistą Liętuviai sunaikino, ir traukdamie-l 
si sudegino tiltus per Nemuną, apsunkint 
darni Vokiečių susisiekimą, kas privertė, 
juos tuoj rengtis gryžti iš kur atėję. To
liau į Lietuvą skverbtis jie nesikėsino, nes 
jų jiegos jau buvo išsekusios, o pavojus iš j 
Kęstučio pusės jiems augo. Tik jų grei
tas pasišalinimas iš Lietuvos neleido Kęs- ■ 
tučiui jiems už Kauno sugriovimą atker
šyti.

(Bus daugiau)

ŽUVO

Kau- 
kuni-

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

KAINA TIK 25c.

•S. Valstijose sulyg surinktų žinia kiekvienas ąs- 
muo 1939 metais sunaudojo po 87.7 galionus pieno. - 1

PRAEIS ŠALTOJI ŽIEMUŽĖ 
? ’• A J 7. * • *

(Pumpuras)
Praeis šaltoji žiemužėlė; 
Žels, augs pilkoji giružėlė; 
Vanduo upeliais srovės, 
Dąngus, gamta gims, kils, judės.
Giedos galybė vyturėlių, 
Parplių, strazdų, lakštingalėlių.. 
O jiems savaip varnėnai tars — 
Linguos, plestens, šauks, bars, 
ž.męneliai džiaugsis ir’ grožėsis. 
Didiems darbams sėkmės tikėsis

WMMM

WESTMAN
5923 ESPECIALISTAI V

Visokios Gėlės ir Vai 
Kirstos Gėlės — G 

HEn

DR. VINCO Kl 
teini. Bii

MACHl
2510 Glenridge Road ir 
Pikinikas prasidės nuo 

Įžanį

STUDNEYS
Superior ir k

Gaso, Aliejaus
Kreipkitės

Atliekam Automobiliu
? NAUDOKITĖS MUSŲ LENGVI

STEVE’S
6510 Wu
685 Ea;

HI-SPEED C
Automobiliams ratam 

Atdara nuo

L ' ELSIE K
Viri 20 metą patyrimo.

Į &ĖS VISIEMS REIKAL

į / Naujagimiams Vest 

tonikai Vestuvėms. Gėlė

10520 Carnegie Ave.
Ma ra automobiliais.

Atdara Vakarais. Sel

DELLA C

NAMŲ DAKTARAS
(JAKUBAUSKIENĖ—Lai 

REIKALE vežimai 
bmbariai pašarvojimui 1

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 reikid pridėti 10c.)■

Reikalaukit ‘‘Dirvoje”
6820 Superior Ave. _ Cleveland, Ohio

LITHUANIAN K21 Edna Aveniu

pigiai pirkti nam 

“o®, gausit už pigi; 
* •pdraudos-insnrance 
to ir parduodu bankin

809 Society ft 
Wtltjiu: Ofiso MAin 1772 

namus 
pigią k 

re 
bankines 1 

ir i

Avenue



VIETINES ŽINIOS
• REPUBLIC plieno išdirby- 

stė skelbia kad per Gegužės 
mėnesį darbai jos dirbtuvėse 
Clevelande, Massilon ir Chica- 
goje pasiekė aukšto laipsnio— 
dirbta jau su 103.4 nuoš. nor- 
malio.

aet iš jų trumpų ženklų suprato M 
gynėjams nieko netrūksta ir pilį J 
tvirtai.

> f i

Apsiriko gynėjai, apsiriko fru 
kštis. Įtempus visas savo jiegasl 
dienų ir naktį, kryžiuočiai, žiįiom 
Kęstutis nesirengia juos pulti, į3 
lies sienoje vieną spragą ir pradėįl 
tis i pilį. Spraga buvo permažaH 
galima didesniu skaičium žmonių j 
veržtis, todėl gynėjai visus įsisM 
išžudė ir tuo tą pavojų prašalimi 
jai taisė spragą rąstais, bet kd 
pradėjo mėtyti per padarytą spJ 
degtą smalą, kuria apipilti rąstai® 
degti, ir esant palankiam vėjui, u J 

įsimetė į pilies vidų.
Ko negalėjo padaryti iš visos J 

atvykusieji riteriai ir kryžiuočiai 
ugnis, sunaikindama Kauno pilį.] 
išsiplėtė po visą pilį ir kliudė lįj 
gintis. Mėginimas prasimušti į| 
lūšių kryžiuočių eiles pilies gynėd 
pavyko. Kurių nenužudė kr™ 
lavijai, tie žuvo degančios pilies la

Iš visos pilies įgulos tik keli j 
Lietuvių pateko į nelaisvę. Tad 
virš tūkstantis gynėjų, o per vis] 
ir pilies apgulimo laiką — apie į

• tančiai. Kryžiuočių tame mid 
bene šeši tūkstančiai vyrų.

Šiose kautynėse žuvo ir J 
s no pilies gynėjas, Kęstučio sus
• gaikštis Vaidotas.

’ Pilt užpuolikai paėmė priešą 
kas, didyjį šeštadienį, ii’ perVera 
žiuočiai šventė savo pergalę, ikre 
Velykų užpylė visus griovius ai 
kad neliktų toje vietoje jokios aa 
į Alpisr matydamas tokį krpa 

sisekimą, nesulaukdamas Kęsį 
Idant greitomis didelių Lietuvių jų 
šą pulti, išsiprašęs kunigaikščio 
mo su jaunais atkakliais Lietuvis 
jo savo darbą: jie staiga puolė i 
esančias Vokiečių stovyklas, išhų ' 
bas prie tiltų per Nemuną, ir 
prie kryžiuočių maisto sandėlių, 
naikino, išdraikė, su žeme sum ' 
ką tepasiimdami su savim.

Nors pasitenkinę pergale, ji 
griovimu, Velykas kryžiuočiai j l 
linksmi, pusiau alkani, nes apiet 
vo jų pačių pirmiau apiplėštos,! 
kur maisto susigraibyti, o jų 
maistą Lietuviai sunaikino,irto 
si sudegino tiltus per Nemuną < 
darni Vokiečių susisiekimą, h f 
juos tuoj rengtis giyžti įšknriį 

i liau į Lietuvą skverbtis jie nešit 
jų jiegos jau buvo išsekusios, o tį 
Kęstučio pusės jiems augo. Tiį 
tas pasišalinimas iš Lietuvos n< 
tučiui jiems už Kauno sųigriovisĮT 
syti.

- •AKLIEJI Clevelande savo 
| institute turi pridirbę apie de- 
I šimts tūkstančių šluotų, kurias 
į turi išparduoti iki Birželio 14 
. dienos, kad jų įstaiga, Aklųjų 

Draugija, 2275 E. 55th Street, 
galėtų išsilaikyti per vasarą. 
Šluotas pardavinės vaikai skau- 

Į tai. Pirkit šluotas iš aklųjų 
» instituto.

JOHNG. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisymo 
darbą prityyusiam 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

DARBININKŲ IŠNAU
DOJIMAS PRIE 

RAVENNA

Australijos Atstovas

(Bus daugiau)MARGUČIO M
Pasiskubinkit įsigyti šią maid 

“MARGUČIO”-VANAGAIČIO 
lę — tai yra trecia Dainų knygi 
siu, gražių dainų rinkinis, neto® 
gaidomis. Iš šios knygelės g# 
ti pasidainuoti sau visas ®ėw 
Vanagaičio dainas, kuriu gaitoi 
žodžių pilnai nežinot. Apie M n

KAINA TIK 25c.NAMŲ DAO
Tiktai $1.00

Trumpi, aiškus apibudinimai ^1 

kasdieninių ir sunkių ligų ir q 
kokie žmogų paliečia, nuo pW 
skaudėjimo iki sifilio, vėžio M 
Visos ligos knygos pabaigoje*] 

alfabetiškai, lengva rasti.

Iki dar jų turim, po 
mui į kitą miestą reikid

6820 Superior Ave.

Ra- 
mil-

Netoli Clevelando, prie 
venna miestelio statoma 
žiniškas valdžios arsenalas, 30 
milijonų dolarių vertės.

Ten dirba apie 7,000 darbi
ninkų. Šiomis dienomis ten 
atsibuvo keli streikai, darbi
ninkai gavo pakelti kiek mokes- 
ties.

Dabar vienas reporteris Cle
veland News dienraščio, Ran
dall Brown, aprašo savo paty
rimus kaip ten darbininkai iš
naudojami iš unijos vadų pu
sės. Jisai, pasidavęs dirbti, iš
tyrimui padėties, turėjo užmo
kėti unijos vadams $19. Visi 
kiti darbininkai kuriuos tik jis 
matė gaunančius dirbti taip 
pat mokėjo po $19. Išviso tuo 
budu į unijos iždą sueina $180,- 
000 metuose. Sako, tai yra A. 
D. F. unija, kuri neduoda na
riams jokių atskaitų.

Tokias sumas keli asmenys 
iškolektuoja iš darbininkų po 
pat akių Suv. Valstijų karo de- 
partmento viršininkų. Kur tie 
pinigai eina ir kas juos sunau
doja nei darbininkai nei visuo
menė nežino.

Tas reporteris rašo kad dar
bininkai pradėjo piktintis to
kiu jų išnaudojimu. Jie sako 
pripažysta uniją naudinga, bet 
kuomet eina toks tiesioginis iš
naudojimas tai jau, sako, tada 
išeina “raketas”, ne darbinin
kams nauda.

PYTHIAS

ŠOKIAI IR GERA MUZIKA 
’enktadienio ir šeštadienio vakarais

J. Verbyla ir A. Ciutelė |
savininkai.

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

ALUS — DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI

THE BIG DIPPER
ICE CREAM HEADQUARTERS

7023 Superior Avenue Prie Ąddison Rd. 
SODAS — SUNDAES — MALTED MILKS 

DVIDEŠIMTS RŪŠIŲ IR SKONIŲ ICE CREAM IR SHERBETS.

Sandwiciai — Lengvi Užkandžiai

MOTERIM, VYRAM 
Dėvėjimo Reikmenys

Atidarėm kojinių parduotu
vę vyriškų, vaikams ir mo
terims kojinių (pančiakų). 
Didelis pasirinkimas. (28)

Holmes Hosiery Shoppe
. . 8130 Wade Park Ave.

TIRES TAISYMAS
Aliejus _ _ Gasolinas
Jei reikia auto tires taisyti 

matykit mane. Taipgi geras 
gasolinas ir visokį Sinclair 
produktai. (35)

į

Rob Harwood Service
8125 Hough Avenue

• LIEPOS mėnesį šymet į 
kariuomenę bus paimta apie 
7,000 vaikinų. Iš visos Ohio 
valstijos tą mėnesį bus pašau
kta apie 120,000.

Liepos mėnesį bus registra
cija kariuomenės tarnybai tų 
vaikinų kuriems (sueina 21 me
tai amžiaus. Jie bus šaukiami 
vėliau.

• *UŽ CIGARĖTUS rūkytojai 
Ohio valstijoje šymet sumokės 
4 milijonus dolarių daugiau. 
Taip bus del to kad Ohio legis- 
latura uždraudžia nekurtoms 
firmoms pardavinėti cigaretus 
nupiginta kaina.

HIPPODROME
*

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP.

URBŠAITIS >r
DUNBAR

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

Nelson T. Johnson, retiring Amer
ican ambassador to the Chinese 
Nationalist government, and new 
minister to Australia, shown 
arrival in San Francisco. He 
at once for a conference with 
President before leaving 
Australia.

on 
left 
the 
for

The May Co.
BASEMENT

“In The Navy”
Dick Powell, pirmą kartą kelių 

metų bėgyje dalyvaudamas dainuo
jamoje rolėje, vaidina tikrai juo
kingą muzikalę komediją, “In the 
Navy”, su Bud Abbott ir Lou Cos
tello. Šis veikalas pradedamas ro
dyti Hippodrome Theatre šeštadie
nį, Birželio 7.

Veikalas apima įvairius vaizdus iš 
Suv. Valstijų karo jiegų. Powell 
vaidina rolę garsaus radio daininin
ko, kuris patriotiškai įstoja po kitu 
vardu į karo laivyną, bet negali pa
sislėpti, tuoj buna pažintas.

Veikale ineina karo laivyno lavi
nimo stotis, taipgi vaizdas Honolu
lu ir' Hawaii salų su jų šokikais ir 
dainininkais.

WESTMAN & GETZ, INC.
5923 Euclid Avenue

SPECIALISTAI VESTUVIŲ BUKETAMS
Visokios Gėlės ir Vainikai ir Kryžiai Laidotuvėms 

Kirstos Gėlės — Corsages — Gėlės Puoduose
HEnderson 2422.

Metinis Piknikas
Rengia

Į DR. VINCO KUDIRKOS DRAUGIJA

Sekni. Birželio -June 15ĮL-

MACHUTOS SODE
2510 Glenridge Road ir Green Road, už Euclid Avenue 
Pikinikas prasidės nuo 1:00 vai. Muzika nuo 2:30 v.

Įžanga ypatai 25c.

STUDNEYS GULF STATION
Superior ir kampas E. 66th Street

Gaso, Aliejaus, Lubrikacijos, Tires
Kreipkitės pas savo kaimyną

Atliekam Automobilių Mazgojimo, Simonizing Darbus 
NAUDOKITĖS MUSŲ LENGVU IŠSIMOKĖJIMU UŽ KARO DARBUS.

6510 Wade Park Avenue
685 East 185th Street

HI-SPEED GASOLINE & OIL
Automobiliams ratams gumai ir kitokį reikmenys. 

Atdara nuo 7 ryto iki 9 vakare.

ELSIE KIRCHNER
L Virš 20 metų patyrimo. Neturi bendro su kitomis firmomis.

i _GĖLĖS VISIEMS REIKALAMS — VESTUVĖMS BUKETAI 
z Naujagimiams Vestinėms Ant Stalo Puotoms

Vainikai Vestuvėms. Gėlės Pasiunčiamos Telegramų visur.
10520 Carnegie Ave. CEdar 5700

I Patogu su automobiliais. Jei neatsiliepia, YEllowstone G145.
Atdara Vakarais. Sekmadieniais ir šventadieniais.

DELLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuola Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763
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i
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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.

Skanus Lietuviškas Skilandis 
Pietums laike švenčių

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

6824 Superior Ave.

Atsistatydinęs Amerikos am
basadorius Kinijai, ir naujai 
paskirtas ministras Australijai, 
atvyksta į San Francisco. Jis 
tuoj nuvyko pas Prez. Roose- 
veltą pasitarti, pirm iškeliavi
mo į Australiją.

Naudoti Plumbing ir
HEATING REIKMENYS

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Sinks, Bathtubs, Closets, Boilers, 
Heaters; Steam ir Hot Water 
Boilers ir Radiators.

Empire Plumbing & Heating 
Contractors

1964 E. 55 St. HEnd. 5000.

MONUMENTAI
Prieinama kaina padirbami 

visokioms kapinėms.
James Broggini & Bros.

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

AR JAUČIATĖS
NUVARGĘ—BE 

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

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

šeimai, 
šiądien.

AR JUMS GELIA KOJAS?
Jei jaučiat reumatiškai panašius skausmus kulne, pėdoj, kojoje ar kelyje 

arba deginimą kojos skritulyje, Featherweight Arch Supports greitai pa
šalins skausmą ir visą padėtį pagerins. Mano Arch Supports pritaikomi 
individualiai jūsų kojai taip kaip reikia. Tinka geriausia, ir galima dėvėti 
bent kokiame čeveryke. Ateikit šią dieną pasitarti, nėra obligacijų. Pasi
tenkinimas garantuotas. Sveria tik 3 uncijas. Kreipkitės nelaukiant.

Trevor M. Jones
709 PROSPECT-4T1I BLDG. 2077 E. 4TII STREET

MAin 1972. (Vidurmiestyje Cleveland)
Valandos: 9:30 iki 4:00 n. r>. Vakarais ir sekmadienį sulvir sutarimo.

Išdirbejų Paskutiniai Likučiai!

10,000 Turkish
DIDELĖ LIETUVIŠKAVAISTINE

Jus galit pasidaryti savo

namų ruošos darbą daug

lengviau su karšto

vandens iš apačios

degamu

AUTOMATINIU G ASINIU
VANDENS ŠILDYTŲJŲ

Vidutiniai kaštuoja nuo 
East Ohio kaina, tiktai 
vertės gaso per dieną.

THE EAST OHIO

o 
c

šeimos, žema
3 iki 4 centų

GAS CO

THE AETNA LUMBER COMPANY
5327 St. Clair Ave.

HE. 6843
MI. 1185 3674 E. 93rd St.

GARAžIŲ BUDAVOTOJAI
Atliekame visokį Taisymo

Nereikalinga jokio jmekėjimo išanksto. 
Išsimokėjimas nuo 1 iki 3 metų.

F. H. A. FINANSAVIMAS
Mes parduodam naują ir naudotą medį.

Darbą apie Namus

■

iankšluosčiiĮ
Tarp jų incina garsieji “Connon”, “Haynes” ir 

“Moore” Išdirbysčiii!

19c Vertės - - 29c Vertės - - 39c Vertės

C. Pakelti*
1001 East 79th Street

(Kampas Crumb Ave.)

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

C. Pakeltis Vaistinė
1001 E. 79 St. Cleveland, O.

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

59c Vertės ■ - 39c 79c Vertės - - 49c

SAMPELIAI — DIRBTUVIŲ LIKUČIAI — 
UŽBAIGTI DIRBTI PAVYZDŽIAI!

Spalvuotais 
Visai Balti 
Gėliuoti ir 
Apvadais

Apvadais

Ma rgai is

didžiausia

e

o

Novelty Jacquars 
Svečiu Rankšsuosčiai 
Maudynėje Naudojimui
Vidutinių Didumu

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

ALUS ĖMIMUI NAMON.

Albert Marks
4520 Superor Ave. (27)

proga apsipirkti puikiausiais irštai yra jums’
būtinai reikalingais Turkish rankšluosčiais įvarams didu
mo už nepaprastai ŽEMAS kainas, sutaupant pinigus! 
Rasit čia rankšluosčių visokiausiems reikalams . . . sve
čiams, maudynei ir šiaip apsiprausimui! šia žema kai
na . . . prisipirk t jų davimui dovanoms, showers ir sa
vo reikalams!

The May Co. Basement.

NAUDOTI TIRES 1$
ir aukščiau.

Tires Batteries
AcessoriesVulcanizing

Visoks automobilitams 
patarnavimas.

Kainos prieinamos.

FREDDY’S Tire Shop
6907 St. Clair Ave.

HE. 8077 (35)"(JIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllilHIIIIIIHIIIillIlIIlilllllllllllllll lIIIHIilHllllllllllllllilli?___________________________________
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I Skani Lietuviška Duona I
NEW DEAL

PR. KUNCAITIS
Savininkas ir Kepėjas

Telefonas WAshington 3227

balta Duona, visokį Pyragaičiai, PyragaiSkani Lietuviška Ruginė Duona, šviežia
Vestuvėms, Baliams ir tt. Pristatėm tiesiog į namus, sulyg pareikalavimo.

g LF3 VISADA PRAŠYKIT NEW DEAL DUONOS | 
=į= Reikale telefonuokit, arba parašykit mums už lc atvirutę.

*
■p
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PIKNIKASDIRVOS
MACHUTOS SODE

managing editor-k.

AL NEMANIS ORCHESTRA
Pinigines Dovanos

Youth’s ForumVIENAS TIKIETAS DYKAI
atsilankiusiems
Dirvos Piknike

penkinėPirma dovana
SUMMER COURSES ON TRAINING SHIP

IT NEVER FAILSMIRIMĄDIRVOS PIKNIKAS ŠĮ Bus dar 20,000 Darbų DERESKA

VANOMIS

EXTENTION

DR. S. T. THOMASSVECIAVIMAISI
(TAMOŠAITIS)

DENTISTASLIETUVIS

concern
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we

STATE WINDOW SHADES
Lietus Baigėsi

MES PILNAI PRISIRENGEI

Vasariniu Skrybėlių laito
NAUJAI ATIDARYTA

JAU ATĖJO!

Atdara vakarais ir trečiad 7:30ir apsilankė Kanadoj 6525 St. Clair Ave.
8502 Hough Ave. savaitę vie

5872 $3.45

1283 East 74th Street
rams

8,016, SPORT Marškiniai
DRY CLEANING

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions

THE KRAMER & REICH COand EGGS

Atdara VakaraisENd. 5025

Clevelande streikuoja 
tūkstančiai alumino dart

ILLINOIS valstijoje ui 
teta komunistams st< 
lyti savo kandidatus rink 
mus j valdiškas vietas.

Telefonas: ENdicott 1378

ĮŽANGA 25c VAIKAI DYKAI

Telefonas: ENdicott 0878

PHONĖ:' ENdicott 4486

of this
should

DIRVA (THE
LITHUANIAN W

CLEVELAND. OHIO

25c. piknike

— iš East Side, South 
West Side; iš Akrono, 

iš ki-

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Vyrų 2 šmotų
SLACK SUITAI

• VISI 
BILIUS.

Streikai apėmė daug š 
lies gynimui reikmenis g 
minančių išdirbysčių.

Detroite sustreikavo 
tūkstančiai alumino dari

Clevelando industrijos gaus 
Šalies gynimo darbams užsaky
mų dar daugiau, taip kad 1942 
metais padidės gamyba iki 
$150,000,000 ir reikalinga bus 
darbuose dar 20,250 darbinin-

will be con

Los Angeles mieste, vž 
džia pasiuntė kariuomenę 
streiko apimtą North Ai 
erican lėktuvų dirbtuvę u 
imti tą dirbtuvę ir vary 
darbus toliau. Streikan iš 
ėjo apie 12,000 darbininkų.

I Toli; 
dienoti 
dalyvii

poros.
mo rekordą
kis mėnesius apsivedimams lei
dimų išduota 4,180, prieš 3,787 
per -tiek pat - laiko pernai.

the compass, 
tackle, inter
blinker, du- 

the duties of

PLIENO darbai šiomis 
dienomis pasiekė, bendra 
imant, 100 nuoš. darbingu

A. NETZEL
5809 Luther Ave.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Delicatessen, cigarų, alaus ir 

vyno buteliais parduotuvė, da
ro gerą biznį, $300 savaitinių 
ineigų. Nuoma $35 už krautu
vę ir gerus kambarius. Parsi- 
duos pigiai. Kreipkitės tarp 
10 ir 11 ryto. (25)

11201 d3t.Clair-Ave. “vi".

dar viešuose dar- 
tta 1,497,000 dar-

piniginių dovanų
ką dolarių. Pirma dovana bus 
visa penkinė, kitos penkios^ po 
dolarį. ''

Muziką ■ šokiamą patieks Al-

rWiZAfl GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI 
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

A liquid garlic extract, which 
tains the garlic flavor but has 
odor, is advertised with the slog 
“Breath Takes a Holiday.”

su “laudspykeriu”' taip kad gir
dėsis gerai ir aiškiai.

Iki pasimatymo Piknike Ma- 
čiutos Sode, prie Green road ‘ir 
Glenridge' road.

G902 Superior Ave. 
(Kampas Russell Road)

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Confectionery krautuvė, ge 

rai išdirbtas biznis, parsiduo
da žema kaina. (25)

6718 ST. CLAIR AVE.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs.

PASIRINKIT savo vasarinę Skrybėlę ię didelio kiekio 
naujausių patogių, lengvų 
jausiu pavidalų, stylių ir

^5^4

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

Mary Spargo, before Dies com
mittee in Washington, testifies that 
150 government employees attended 
an American peace mobilization in 
New York as official delegates. She 
said these employees have been sup
porting the Communistic APM. j

PERKA AUTOMO- 
Darbams pagerėjus, 

nepaprastai pakilo automobilių 
pirkimas. Per Gegužės mėnesį 
šymet - nupirkta 7,586 automo
biliai. Balandžio m 
Kovo m,

nuėsto val- 

” milijonai
O kurios

Clevelande dar bus surinkti 
apie 40,000 darbininkų iš įvai
rių viešų įstaigų, kurie tik ga
lės dirbti.

Iš WPA skirtų pinigų bus 
padengiama kaštai apmokymo 
vyrų kurie bus pastatyti dirb
ti šalies gynimo dirbtuvėse.

Kaip greit tie darbininkai 
bus pralavinti jie gaus darbus 
privatinėse industrijose.

6820 SUPERIOR AVE

apie svarą 
’sėdimu prie

šiaudinių skrybėlių, nau- 
spalvų. Sužnybtais fron

tais, teleskopiškos, Sennits ir Minkšto šiaudinės.

other very delicately 
Let us ride with the 
its course in time and 
picture somewhat an-

5.95
5.25
95c

PARSIDUODA NAMAS
3 šeimų, ir biznis, prieinama 

kaina; gerai išdirbtas biznis 
per daug metų. Puiki prcga. 
Kreipkitės tuoj informaci.! ]— 

Dirva, 6820 Superior avė.
ENdicott 4486.

The American Nautical Academy, 
Washington, D. C., has announced 
that boys and young men between 
the ages’ of 10 and 21 years will be 
allowed to secure practical nautical 
experience on board a training ship 
of the Academy within the period 
from June 15 to October 1, 1941.

GELŽKELIŲ tarnauk 
unijos, kurios atstovai 
apie 1,150,000 gelžkelieč 
pareikalavo kad su Liep 
mėnesiu jiems butų paki 
ta mokestys.

2.95
97c

San Diego, Gal., sustrf 
kavo orlaivių darbininkai

Pittsburghe nubalsa>v 
streikuoti dvi Curtis Wrig 
propelerių dirbtuvių dari 
ninkai.

Paskutinės žinios skelb 
kad nekurie šių stręjkų j;

SALDAINIŲ, TABAKO ir maž
možių krautuvė, garantuojama $500 
savaitinių Jneigų, nėra kompetici- 
jos; kambariai gyvenimui greta. 
Našlė turi parduoti pigiai. Kreip
tis 10 iki 11 prieš pietus. (23) 
5245 BROADWAY, Tel. Mich. 9609.

1.75
1.35
95c

2.98

Tie raketieriai apdraudžia 
senus, benamius,/vyrus ir mo
teris, kurie tuoj mirs. Jie pa
sirūpina pasigaminti dokumen
tus įrodymui savo ‘giminystės’ 
prie tų apdraustųjų, ir atsiti
kime mirties kreipiasi į ap- 
draudos kompanijas iškolektuo- 
ti apdraudą, kaipo “vienatinia” 
jų paveldėjai.

Su pradžia šios savaitės, per 
tris dienas gerokai išsilijo — 
ūkiams ir laukams šio lietaus 
labai reikėjo, nes toks karštas 
ir sausas pavasaris koks buvo 
šymet senai nežinomas.

Lietus atgaivino laukus, dar
žus, ^odus, pievas plačioje sri
tyje visoje Ohio valstijoje.

Oro biuro vedėjas pranešė 
Birželio 4 kad dangus vėl nu- 
'giedrės, saulė pražibs ir atvė
sęs oras sušils.

Entered as Second-Class m 
her 6th. 1915, at the Clevela 

under the Act of March

The young men may remain on 
board ship for the entire summer 
period, or for any shorter time they 
may wish, but not for less than one 
month.

Students who enter for any epriod 
less than the full summer course 
will receive instruction only in the 
subjects being taught while the stu
dent is on board ship.

The summer course has been de
signed for young men interested in 
obtaining a knowledge of nautical 
subjects pertaining to yachting, mil
itary and naval drills and the hand
ling of small boats.

There is 
tion or for 
ship. The 
for meals, 
meals are 

There is

Ideals are like the stars 
never reach them, but like the mari
ners on the sea, we chart our course 
by them. —Carl Schurz.

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.

Valandos: 9 iki 
Trečiadieniais

Per Decoration Day šventes 
lankėsi Dirvos redakcijoje ir 
apžiurėjo Lietuvių Darželį sve
čiai iš Daytono,' Dirvos skaity
tojai Juozas ir Agota Kavaliau
skai, su jais buvo ir jų sūnūs 
Stasys ir jo žmona, Ida. Jie 
automobiliu apvažinėjo plačiai 
kelias valstijas.

Lietuvių Darželis taip pati
ko kad p. Kavaliauskienė pa
dovanojo Darželio Sąjungai $2.

Iš Youngstowno lankėsi p. 
Lukoševičienė su žentu And
rews ir jo šeima, pas savo kitą 
žentą ir dukterį Kenny ir Ele
ną Mogs. - ' ‘

Taipgi atvyko Youngstowno 
vfeikėjas M. Sūbonis, dalyvavo 
savo sesers JastrSmskų duk
ters vestuvėse ir apsilankė 
Dirvos redakcijoje.

Pas žilengevičius lankėsi M. 
Šimonis, buvęs Clevelandietis, 
su šeima, iš Detroito.

Kiti Cleveląndiečiai

BLACK — Yet for each of these 
light tones in the Picture of Life 
there is existent a darker, com
pensating shade. There is Winter 
to ravage, to lay barren the fruit
ful foliage characteristic of the mild 
months; there is coldness which over
shadows the mild warmth of Sum
mer; there is old age, senility, all 
with its dependency on the able to 
cross the juvenile touch noticed in 
our first glance at the picture; and 
there is the lifelong embitterment, 
hatred, dissatisfaction resulting all 
from building dreams on bubbles 
of ecstatic disillusion; there are the 
scenes of hard work, grime, sweat, 
jealousies, straining bodies, warped 
souls and minds, and torn hearts 
laboring 50 weeks out of each year 
to earn two vacation weeks of nerve 
wracking nagging and domesticity; 
wives whose only sentiments / for 
their husbands are those of pained 
servitude, hate, and boredom, whose 
only hopes lie in fickle spicy de
sires of lascivious liberty; then there 
are the thrill-chasing husbands, and 
wives — madly resorting to every 
wild scheme in their attempts to 
drown Life’s bitter Realism and 
hardships — seeking Ideal World
ly Heavens which do not exist for 
them since what they seek lies 
within themselves and not 
corporal materialities they 
themselves with.

Yes, a careful analysis 
study in white and black

Vyrų ir Moterų Rubus 
pertaisau

Sulyg naujausios mados

turėjo 
šiaip įvairių giminių tir svečių 
iš kitų miestų.

Antanas M. Praškevičius su 
šeimk' pėr /šventes automobiliu 
apvažinėjo . nekuriąs svarbesnes 
Ohio ^valstijoje vietas, apsilan
kė Marion, Ohio, kur randasi 
išstatytas didis paminklas Pre
zidentui Harding, taipgi užsu
ko Ohio valstijos sostinėn Co
lumbus. Tarp kitų įdomybių 
aplankė ir apžiurėjo valstijos 
kalėjimą. . '

Fel. Baranauskas su žmona 
ir draugais buvo nuvažiavę į 
Detroitą

25 METŲ SUKAKTUVĖS
Jonas' feanalys su savo žmo

na minėjo savo 25 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį Gegu
žės 31 d. Paminėjime dalyva
vo jų artimi giminės ir drau
gai, kurie apdovanojo sukak- 
tuvninkus gražiom dovanomis

VYRAMS LENGVOS KEPURAITĖS . . 
gražių marginių ir baltos.

GENUINE PANAMAS ............................

Gerai įrengta su visokiomis pre
kėmis sehų daiktų parduotuvė, 
turim rašomų mašinėlių, indų, 
varinių dalykų, dviračių, etc.

j MANIJOJE gyvente 
ji kovodami prieš nepa 
iĄ valdžią ir nuolaidu 
s Vokiečiams, išskerdė 
R galvijų ir suslapsto 
R 160,000 tonų kviečių. 
pš tokį sabotažą užves-

Publiahed every Friday in Cl 
Ohio Lithuanian Publ 

6820 Superior Ave. \ C

12; 1 iki 5; 6 iki I 
sulyg susitarimo,1

^ulOj, geležinkelių 
Janguose iškabina- 
S.^urie vagonai 

ligų ligo- 
bepročius, ir

NO CHARGE FOR INSTRUCTION
OR LIVING QUARTERS

5 KAMBARIŲ RAKANDAI 
PARSIDUODA

Naudoti living room, valgo
mas setas, miegamo kambario 
įrengimai, grindų patiesalai, 
siuvama mašina, radio. Kaina 
prieinama. ■ Kreipkitės:

7906 Superior Ave.

DYKAI TIKIETĄ j pikniką gauna kiekvienas Dirvos prenume 
ratorius. Daugiau tikietų po 25c. nusipirks prie vartų.

Vaikri pribuvę su tėvais, įleidžiami nemokamai.

JUOZAS SIMULAVIČIUS
Juozas Simulavičius, 62 m

Everywhere effort is put forth 
to eliminate slums, but it seems 
our City Council is not keeping 
pace. Greedy optionists approach
ed stupid politicians and they joint
ly conceived a sham which they 
call Wade Park extension under 
the disguise of public improvement, 
where actually it will create an 
eye Sįore ,which will beat any slums 
steen anywhere yet.

The supposed new Wade Park 
will run less than 100 feet south 
of Luther in ’some places. I just 
wonder if the sponsors would like 
to take ą pleasure ride over their 
project by glancing at the ash cans 
and rubbish barrels on the north 
side of the proposed Wade Park 
or invite yisiting guests for a sight
seeing tfcurthrougį their new main 
throughofare.

Shoiild any of the houses on the 
southside . of Luther be destroyed 
by fire or. any capital remodeling 
be undertaken the new houses would 
face Wade Park. Imagine the con
fusion and ugly site it would create. 
The new houses front will be cramp
ed on both sides by the back yards 
of houses still facing Luther.

Eventually all houses on the south 
side of Luther will face Wade Park 
and have their backs toward the 
present Luther Avenue; so actually 
Luther will be converted into an 
alley for Wade Park Avenue.

The eye sore created will not on
ly be felt by the immediate sur
roundings, but will extend much 
farther and sharply cut the value 
of real estate or any business.

Therefore, I would urge business 
men, professional men, spiritual 
leaders, mortgage holders, tenants 
and property owners to rise in pro
test against such bold imposition.

I would like to make it clear that 
I am whole-hearted in favor of 
public improvements and if Wade 
Park must be cut through the only 
way is to raze the buildings on the 
south side of Luther and provide a 
little park as the one existing at 
102nd and Madison Avenue. If it 
could be done there, so why should 
our neighborhood be discriminated 
against.

Ant. Leimonas,’ Savininkas
HEnderson 7822

SUV.
Reng

fderales valdžios šel
fe) asmenų skaičius sė
dinėtą bus sumažintas 

asmenų. Visi 
Fpima arba turės gau- j 
h darbus privatinėse I 
gijose. Nuo Liepos 1 
b šymet paskiriama / 
F darbams $886,000,-

no charge for instruc- 
living quarters on board 
only required expense is 
which are 49 cents. 3 
served daily.
no tuition charge for 

any of the courses offered by the 
Academy; and no obligation for fu
ture service of any kind is incurred 
by the young men,

On Sundays the cadets will be 
allowed to attend divine services at 
the churches of their respective de
nominations on shore. While on 
board ship cadets will receive free 
minor first aid treatment when 
necessary.

This is the twelfth annual sum
mer course offered by the Academy 
and will be under the personal su- 
pervisibn of the Captain Comman
dant of the Academy who will be 
in command of the vessel.

While on board ship the students 
will follow the regular daily ship 
routine, and will be given practical 
instruction in nautical subjects, in
cluding seamanship (ship’s work) 
— many of the duties on board ship 
are performed by the cadets as part 
of their training, signaling, rowing, 
handling and the use of motor
boats. life-saving, military and na
val drills, use of distress signals, 
life buoys, first aid, 
log and lead, ground 
national Morse code, 
ties of look-outs and 
the watch on deck.

The summer course 
ducted on board the Training Ship 
“MARSALA”.

Due to the fact that the number 
of accommodations on board is lim
ited, those wishing to take advan
tage of this opportunity should at 
once write to the

American Nautical Academy 
Transportation Building 
Washington, D. C.

Prosymas ir Valymas 
VISOKS RŪBŲ VALYMAS

Visas darbas garantuotas. 
Paimam ir pristatėm j namus

PETRONĖ GAJAUSKIENĖ
Petronė Gajauskienė, 56 m., 

nuo 21570 Priday avė., Euclid, 
Ohio, mirė Gegužės 30,- palai
dota Birželio 2, Knollwood ka
pinėse.

Paliko vaikai: Pranas, Ann 
Busch, Mae Smolic.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wilke-APSIVEDIMŲ PADAUGĖJO

Šymet Gegužės mėnesį apsi- 
vedimų. leidimus išsiėmė 1,238 

tuomi padarant daugu- 
Per pirmus pen-

convince the logical that the tree
— i.,, —j m i. . : ‘he careful
alerting of both b.-ac •: a.id white]
— in moderation rather than ex
tremes. Common sense will show 
each man the proper blemjing and 
’hgd;ng of these two primary colois 
e uisite for his individual case ol

Susekta Raketieriai
Valstijos ' tyrinėtojai. sekioja 

gaują raketierių kurie sakoma 
yra apdraudė' gyvastis" apie 
500 Clevelandiėčių, be jų ži
nios. Apdraųda apima milijo
ną dolarių. žinoma, apdraudę 
tuos žmonės ir už. 'juos mokė
dami, raketieriai nori kad tie 
žmonės greičiau gautų galą, o

Reikmenys Namų 
Savininkams

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

SKRYBĖLIŲ RŪBŲ 
VALYMAS

Ė HEnd. 2149 • 1248 E. 79 St. • J. Pečiulis. Sav. .! 
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Wall Paper, 1941 pats. 
Room Lots, complete 
30 in. Plastic, Washtex 
4 Hour Enajnel - - 
PURE LINSEED OIL HOUSE 

PAINT, In 5 gals. - gal. 
Varnish, all purpose - -> gal. 
Floor Enamel ... gal. 
9x12 Waffle Back Rug Pad 
Linoleum - - - ’ 4 sq. yards 
9x12 Linoleum Rugs 
Lawn Seed - - 
Sand Paper 1c 
Wire Brush 11c 
PUTTY .... 
Hot Water Tanks 
Concrete Loundry Trays 
Roof Coating - - 5 gals.

CONCERNING THE 
WADE PARK AVE.

SEKMADIENĮ - S 
PINIGINĖMIS DO

LEIMON’S
DRY CLEANING

• 18 NAUJŲ KUNIGŲ. Per
eitą šeštadienį Clevelando die
cezijoje įšventinta ■ 18 naujų 
kunigų. Iš Lietuvių rodos nei 
Vieno neįąišventino, jei bent 
tarp jų hutų kokis visai iškei
tęs savo pavardę į svetimą.

•APIE 500 G. M. .darbinin
kų Clevelande gauna pakeltas 
algas • ūži praeitą laiką, prade
dant nuo Gegužės 15 d. Kurie 
uždirbo mažiau negu $200 mė
nesiui gauna $15 daugiau per 
mėnesį, šis algų pakėlimas ap
ima General Motors raštinių 
tarnautojus ir tarnaūtojas.

Štai ir prisiartino ta diena 
— Dirvos 26-to metinio pikniko 
diena — ir visi 'Dirvos skaity
tojai, kurie užkviesti laiškais ir 
gavo po vieną tikietą į pikniką 
dovanai — ruošiasi važiuoti.

Laukiame ten jūsų, ir jūsų, 
ir jūsų. Tiesa, ne visiems lai
kas leidžia po piknikus važinė
ti, bet kurie galit,'esat kviečia
mi pribūti su savo šeimų na
riais.

Tėvas gavęs dykai savo ti
kietą, gali atsivežti mamą ir 
vaikus, ir nupirkti tik vieną ti
kietą mamai 
prie vartų ir su visais vaikais 
į pikniką ineiti. ' Vaikai, jeigu 
neperdideli, su tėvais įleidžia
mi nemokamai.

Jus Dirvos piknike jieškos ir 
norės sueiti jūsų draugai^ vie
tiniai 
Side, 
Youngstowno, Toledo, 
tų miestų.

Na o piknike šymet gausit 
viso desėt-

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, 
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius.

J . 1 i -
Cor. Superior and E. 43 St.

No we’re not talking about a 
tonic to make hair grow on a bald 
head, or a sure cure for corns or 
bunions either. What we are try
ing to get across is that a Dirva 
Picnic the likes of which is to be 
held this Sunday, June 8th never 
fails to react like champagne to 
tired and “old rountine” living.

In these days of glooming war 
talk and the excited pace that war 
stepped up production demands we 
just , naturally want to get away 
from it all. Here’s the chance. Just 
pack a nice lunch basket, take a 
pleasant drive out to Machuta’s 
Farm. Get away from just con
tinuous traffic and mix in with 
all your friends at a good old- 
fashioned picnic.

There will be plenty of wooded 
and shaded spots for the older 
folks, plenty of hot orchestra music 
for the young ‘uns. Refreshments, 
prizes and plenty of fun for all. 
Oh yes, the admission price — it’s 
so negligible I forgot to mention 
— it’s 25c.

LIFE is a Study in White 
Black, a picture, an artistic master
piece of delicate color combina
tion and sensitive shading and tone 
blending. It has two fudamental 
colors: good and bad or white and 
black, with each color being blend
ed into the 
and subtly, 
clock around 
examine this 
alytically.

WHITE — Life: it is good; it is 
beautiful; there is the fresh, green, 
foliage swaying gently in the warm 
Summer breeze; the little children 
frolicking in the sunshine, on the 
lawns, in parks, playingrounds, on 
beaches, and in homes; the youths 
and lassies enrapt in pain-dispelling 
romance; tired, happy, fathers en
joying their evenings and vacations 
with faithful partner-wives; gay, 
lively, pleasure-seekers in their lux
urious cars, at night clubs, shows, 
dances, picnics and outings, at al
cohol dispensers, and at parties and 
festivities . . . yes, Life appears 
as an endless, flowing shade of 
gay, happy, whiteness!

9,015. ;
Šie pirkimai apima tiktai 

Clevelando sritį.
• CLEVELANDE šią savai

tę atsibuna Amerikos Medika- 
lės Draugijos konvencija, daly- 
apie 1,000 gydytojų iš įvairių 
šalies dalių. Jie turi išstatę 
miesto auditorijoje įvairiausių 
naujų ir senų gydymo metodų 
ir įvairius atradimus bei statis
tinių žinių liečiančių gydymą.

Up-To-Date Hat 
Cleaning 

1492 E. 55th Street

TRYS PRIGĖRĖ
Per Decoration šventę trys 

asmenys prigėrė. Šiaip trafiko 
mirtinų nelaimių neištiko. Tai 
gana netikėtas įvykis.

Tiktai sekmadienį, Birželio 
1, viena moteris užsimužė va
žiuojant automobiliu, tas su
darė šymet automobilių nelai
mėse’ žuvusių skaičių 58. Tai 
devyni daugiau negu pernai iki 
tos pat dienos.

from 
lb bag 

ft. Rules 9c 
Brooms 24c

Lietuviška Didele Išdirbyste
Langams užtraukti Blinclu (Shades)
VENETIAN BLINDS
DABAR LAIKAS JAU PRADĖTI APSIRŪPINTI 

SAVO LANGUS SU
Naujais Shades ir Venetian Blinds

Mes pasirengę Lietuviams patarnauti prieinama kaina.

nuo 7011 Wade Park avė., mi
rė Birželio 1 d. Palaidotas 4 d 
Kalvarijos kapinėse. Pamal
dos atsibuvo Šv. Jurgio bažny
čioje. r

Liko žmona, Ona, keturi su-

Penkios dovanos — 
po vieną Dolarį

i Prie įžangos tikieto

from ,5c 
89c 

from 8c 
gal. 99c

nai: Petras, Jonas, Judzas 
Jurgis, trys dukterys: Mrs. 
Bielskis, Mrs. M. Sachara, 
Mrs. N. Getts.

SFJAIfS

PUOŠTI

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOJ




