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šios žiemos bėgiu, ypač so
stinėje Atėnuose, badu mi
rė apie 40,000 žmonių.
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LAIKAS . . . .
WIMOSI LAIKAS

Senas Drapanas pair 
kaip naujas, išvalom 
sutaisom.

VOKIEČIAI pradėjo mo
bilizuoti vaikus tarp 10 ir 
18 metų amžiaus, kaip pra
neša iš Stockholmo. , Tarp 
17 ir 18 metų vaikinai bus 
lavinami militariškai.
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ČIŲ PRIEŠO BOMBARDAVIMU

KAUNE, Vytauto Did. Uni
versiteto klinikose gydoma Lie
tuviai kariai, parvežti sužeisti 
iš Rusų fronto, kovose su bol
ševikais. Juos atlanko Lietu
vos žymesni asmenys, apdova
noja.

Iki 1943 metų galo S. V. 
prekinių laivų statyba pa
kils iki tiek, sako statybos 
komisijonierius, kad šaliai 
bus paduota naudojimui 23 
milijonai tonų laivų talpos. 
Tai yra daugiau negu Bri
tanija turėjo laivų karo 
pradžioje.

Laivas pastatyti ima ma
žiausia 80 dienų, o nuskan
dinti trunka tik 5 minutas, 
sako komisijonierius.

VOKIEČIŲ laikraščiai skel
bia kad šių metų Kovo mėnesį 
Lietuvos miestų gyventojams 
bus duodama 90 
kaimiečiams — 
rosu mėnesiui

Street £*||qIC0^
vietoje per virš tris dešimtis metą I
X KRAUTUVĖ ŠIO SAVININKO 

kmenų ir maliavų parduotuvė Lai 
parduoda visokiausias reikmenis!

oje, žolės kirtimo, laistymo mašH 
Taipgi indus, lempas ir visus m

i ir žolei ir kitus dalykus, 
reikmenys, dadargai, peiliai, kapci 
lūšio iki didžiųjų.
nekurtais vakarais, taip kad turės

V AND FENDER REPAIRING - 
Phone

Vaizdas Argentinos motorlaivio, 12,500 tonų didumo “Vic
toria”, kurį užpuolė ir sugadino ąšies submarinai Atlantike, ke
lionėje iš Argentinos į New Yorką. Laivas ir sugadintas pasie
kė New Yorką, kur taisomas.

JAPONAI PULS
SIBIRĄ

Vokiečių užimtoje Pran
cūzijoje, traukinio nelai
mėje Gegužės 2 užmušta 
apie 50 Vokiečių karių. Už 
tai Vokiečiai areštavo bū
rius žmonių, kaltininkų su
radimui.

Atsimokėjo. Kalifornijos 
kalėjime tapo pakartas tū
las Lisenba, 43 m., 'kuris 
namie vonioje prigirdė sa
vo penktą žmoną. Jis buvo 
bandęs ją nužudyti užlei
džiant gyvatėmis, bet nepa
vyko.

BURMOJ, Geg. 6 Ame
rikos lakūnai praneša su
daužę 40 Japonų lėktuvų 
Mingaladon aikštėje.

Malta salos užpuolimais 
iš oro, Balandžio mėn. už
mušta 347 civilinių gyven
tojų, kiti 50 mirė nuo su
žeidimu anksčiau.

Paėmė dirbtuvę. Valdžia 
paėmė Į savo žinią Savan
nah laivų dirbtuvę, kuri 
netvarkiai dirbo ir neatli
ko laivų statymo darbų su- 
lyg sutarties reikalavimų. 
Laivų kontraktus atidavė 
kitoms dirbtuvėms.

veržtis Anglijon. 
atsiekus, vienai at
Amerikai butų pa- 
taikytis, “arba”.

Visoje šalyje uždrausta, 
pradedant Liepos mėnesiu, 
naudoti geležis, plienas ir 
kiti metalai dirbimui apie 
400 naminiu padargų 
metalas1 reikalingas 
reikmenų dirbimui.

Kun. Coughlino laikraš
tis, Social Justice, nete
kęs pašto teisės per paštą 
jį skaitytojams siuntinėti, 
tapo uždarytas. Valdžia 
sulaikė ir kitus du savait
raščius.

Pasirodo kad Ameriko
niška spauda pirmutinė pa
sirodė verta bausti.

Ohio ir aplinkinių valsti
jų industrinių reikmenų 
sužiūrėjimo direktorius iš
leido Įsakymą suvežti Į ge
ležies liejyklas visus auto
mobilių laužus, kurių ran
dasi šimtais kiekvienoje 
valstijoje. Metalas reika
lingas karo darbams.

Britų laivynas užpuolė 
ir paėmė Prancūzų salą 
Madagascar, rytuose nuo 
Afrikos, kad ji nepatektų 
Į ąšies rankas. Tą salą lai
kys iki po karo. Prancū
zai betgi parodė pasiprie
šinimo ir kaitjfnja.
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VILNIUJE leidžiamas Voki
škas laikraštis rašo kad Vokie
čių knygyno Vilniuje patalpo
se esanti surengta specialė pa
roda, kuri vaizduojanti kaip 
“ištikrųjų atrodo gyvenimas 
Amerikoje — neribotų gali
mumų šalyje”. Matyt, Vokie
čiai žinodami Lietuvių simpa
tijas Amerikai, rado reikalą 
pradėti propagandą prieš ją.

BRITAI UŽĖMĖ MA 
DAGASKARĄ

Karo Produkcijos Tary
ba sutiko leisti Detroito 
nekurioms statybos amatų 
darbininkų šakoms pakelti 
mokestis, bet 14 kitų šakų, 
kur brangiai apmokama, 
algas kelti uždraudė.

12 metų nuotaka 
well, Tenn 
metų našlys, trijų vaikų tė
vas, apsivedė su 12 metų 
mergaite, kuri dar lankė 
mokyklą. Ji jaune/snė už 
jo visus tris vaikus.

VOKIEČIAI Lietuvoje nuro
do į “vis didėjančią komunistų 
įtaką Anglų -politikoje”. Va
dinasi, naziai pripažysta kad 
Lietuvoje1 laukiamą^ Ąnglijoš- 
AlfrenKOS Yaimepmo.

Vokiečiai skelbia Balan
džio mėnesi numušė 1,299 
aliantų uėktuvus, kurie už
puldinėjo juos. Rusų lėk
tuvų sako numušę 791, ir 
Britu 508.

KAUNO Vokiečių laikrašty
je buvo patalpintas Vilniaus 
lauko komandanto pranešimas, 
sulyg kurio, “už vogimą Vo
kiečių kariuomenės reikmenų, 
Vasario 7 d. sušaudyta keturi 
Vilniaus 
viškomis

Taipgi 
Vilniaus 
niginėmis baudomis 30 ūkinin
kų, kurie valdžiai nepristatė 
grudų ir kitokių maisto pro
duktu kiekio.

Washington, Geg. 6. — 
Corregidor tvirtovė sala 
Filipinų grupėje, po nepa
liaujamo Japonp puolimo 
ir bombardavimo iš' oro ir 
juros ir sausžemio, paga
lbaus tapo priversta pasi
duoti po 28 dienų laikymo
si. Amerikos ir Filipinų 
jiegos persimetė Į Corregi- 
doro tvirtovę po to kai Ja
ponai keturios savaitės at
gal užėmė Bataan pusiau- 
sali, ilgai laikiusi Japonų 
ata'kas.

Šiame mūšyje prie Cor- 
regidoro nuskandinta du 
S. V. kanuoliniai laivai ir 
trys -minų naikintojai lai
vai, be nuostolių žmonėmis, 
pranešimas sako.

Ant tos salos buvo susi
spietę apie 10,000 _ vyrų ir 
moterų, persikėlusių ten iš 
Bataan. • ,

Amerikonai tęsia karia
vimą prieš Japonus iš savo 
fortų trijose kitose- mažo
se salose.

LAIKRAŠTIS Karys paskel
bė pavardes kareivių ir puska- 
rininkų Lietuvių, kurie pagal 
nesenai gautas žinias, esą gy
vi ir sveiki. Jie bolševikų lai
kais buvo priversti tarnauti 
raudonojoje armijoje. Laikra
štis nepaaiškino iš kur tos ži
nios gautos,, bet galima spėti 
kad tie kariai yra Vokiečių ne
laisvėje.

VOKIEČIAI skelbia Lietu
vos ir Pabaltijos kraštų žmo
nėms jog Vokiečių tikslas esąs 
pasiekti kad žemės ūkio pro
duktų aprūpinime “Europa bu
tų nepriklausoma”. Javų esą, 
pagaminama pakankamai, bet 
stinga pašaro. Ragina gerai į- 
dirbti žemę ir auginti bulves 
pašarui. Bulvėmis sodinti plo
tą šymet liepia padidint 25%. 
Bulvėmis reikią šerti gyvulius, 
ypač penėti kiaules. Reikią di
dinti pieno, daržovių ir tt. ga
mybą.

PER KAUNO radio buvo ra
ginami žmonės aukoti knygas 
“Lietuvos batalijom.] kariams, 
kurie fronto eilėse kovoja del 
tėvynės laisvės”. Skaitydami 
knygas, Lietuvių kariai fronte 
prisimins savo tėvynę, kaipo 
kokią gražią melodiją, aiškino 
radio kalbėtojas. Be to, klau
sytojai raginti aukoti grafofo- 
nų plokšteles su Lietuviškomis 
melodijomis. ši žinia parodo 
kad Vokiečiai yra išsiuntę bol
ševikų frontan Lietuvius ka
riauti, ir turbut Lietuviai ne
mažai prisidėjo nuo sulaikymo 
raudonųjų atžygiavimo atgal į 
Lietuvą šią žiemą, kaip bolše
vikai buvo pasiryžę padaryti.

Two of the top ranking offit® 
ported by Japs as captundc 
taan are pictured here. Aid 
Maj. Gen. Edward P. King Ji.j 
mander of the U. S. forces« 

ylinder, I taan. Below: Maj. Gen. Ah® 
engine, Jones, commander of the] 

to haul | army corps.
it nur-
invent- " T

Dirbtuvėje Užmušta 
apie 250 Darbininkų
Vokiečių kontroliuojamo

je dirbtuvėje prie Tessen- 
derloo, Belgijoje, kur bu
vo išdirbama sprogstama 
medega, ištikus eksplozi
jai užmušta apie 250 dar
bininkų ir apie 1,000 kitų 
sužeista. Sako tai sabota
žo darbas slaptų Belgų ko
votojų prieš nazius.

KAUNE Vasario pabaigoje 
buvo sušaukti Lietuvos žemės 
Ūkio Rūmų agronomai, ku
riems buvo išdėstyti planai del 
pavasario laukų darbų, šiame 
suvažiavime Vokiečių genera
linis komisaras von Renteln pa
sakė kalbą, kurioje išsireiškė 
kad kova einanti ir del “Lie
tuvių egzistencijos šiame kra
šte”. Agronomai esą tokie pat 
kariai kaip ir kovotojai fron
te. Jo išvada, sulyg to kiek 
kuri tauta prisidės prie karo 
vedimo, tokią vietą ji gausian
ti “naujoje Europoje”.

Vokiečiai draftavo ir •pa
statė Į darbus priverstinai 
apie 2,500,000 savo užka
riautų šalių darbininkų ka
ro reikmenų gaminimui.

Sakoma kad bus draf- 
tuojama ir moterys i dirb
tuves, išvengimui trukumo 
darbininkų. Sako, jau pra
dėjo sulėtėti Vokiečių ka
ro reikmenų produkcija.

Dešimys tūkstančių da'r- 
bininkų surinkta iš Lietu
vos, Čekijos, Belgijos, Da
nijos, Holandijos, Norve
gijos. Be to, šimtai tūks
tančių darbininkų parkvie- 
sta iš Italijos, Vengrijos, 
Šveicarijos ir tt.

Gegužės 10 d., šį sek
madieni, yra M o ti n o s 
Diena. Tai yra šventė 
paskirta pagerbti moti
nai, kadangi kiekvienas 
žmogus turi ar yra turė
jęs savo motina.

Plieno taupymą vykdant 
numažinta pusiau gamini
mas moterims plaukavus 
sagstyti špilkų.

JEI ŪKININKAS Lietuvoje 
dabar negalįs nusipirkti visų 
reikalingų padargų ir reikme
nų, tai, Vokiečiai okupantai 
tikrina, jog reikią >atsimįpti 
kad dabar vietoje plūgų ir ar
kliams pasagų esą gaminami 
karo pabūklai ir granatos.

VOKIEČIŲ šubmarin a s 
prisliukinęs arti Amerikos 
pakraščio nuskandino vie
ną laivą, kiti du laivai nu
skandinta kitose dalyse At
lantike. Viso nuskandintų 
laivų skaičius nuo Gruod. 
mėnesio karo pradžios sie
kia apie 160.

Du metai atgal miestas Lashio Burmoje patamo veiklus 
punktas, iš kurio visos karo reikmenės Burmos keliu sunkveži
miais buvo gabenamos į Kiniją. Dabar, Japonų armijoms ap
supus Britus ir Kinus kariautojus apie Mandalay, Burma kelias 
tapo nukirstas prie šio svarbaus punkto.

AUTOMOBILIŲ važinė
to jams ateina sunkios die
nos: valdžia kalba apie rek
vizavimą privatinių auto
mobilių karo reikalams ir 
kad butų atimama automo
biliai iš tų savininkų kurie 
važiuos greičiau kaip po 
40 mylių Į valandą.

Gasolinas rytinėse vals
tijose suvaržomas, nerei
kalingiems važinėti auto
mobilistams duos tarp 6 ir 
6 galionų gasolino savaitei.

Gasolino varžymas pra
sidės Gegužės 16, septynio
likoje rytinių valstijų.

Alijantų jiegos ginančios 
Burma neatlaiko Japonų 
veržimosi pirmyn. Iš mie
stų gyventojai traukiasi, 
kiti išvežami lėktuvais.

Britų ir Japonų kariuo
menėms ginančioms Japo
nų veržimąsi linkui Indijos 
sako gręsia apsupimas ir 
patekimas nelaisvėn.

Australijos fronte veiki
mas prieš Japonus apsirei
škia smarkiais orlaivių už
puolimais Japonų valdomų 
salų, kur įrengta jų tvirto
vės ir lėktuvų aikštės.

Indijoje, pasirodo, jokios 
pagalbos Britams neduos: 
Indai nutarė ramiu budu 
Japonams užpuolikams pa
sipriešinti, bet be karo.

Indai išnešė rezoliuciją 
reikalaujančią kad Britai 
apleistų valdę Indiją. ✓

Iš Maskvos praneša Ge
gužės 6, kad bolševikų “pa
vasarinė divizija”, atga
benta iš Sibiro, nepažymė
tame fronte smarkiai su
mušė Vokiečius ir atėmė 
svarbų upės slėnį.

Ukrainoj, bolševikai sa
ko, atrnušę Voki.ečių keletą 
pasikėsinimų veržtis pir
myn.

Staraja Russa srityje, 
sako, apsupę laiko dideles 
Vokiečių jiegas.

Vokiečiai praneša pra
dėję vėl smarkiai bombar
duoti Leningradą, kurį pa
degė daugelyje vietų.

Bolševikai skelbia apie 
pasekmingą veikimą savo 
slaptų šaulių už karo lini
jų, kur Vokiečiai valdo. Iš 
Berlino praneša kad “už
pakalyje linijų rytų fron
te sunaikino keletoje vietų 
ginkluotas bolševikų šaulių 
gaujas”.

Sovietų organas Izviesti- 
ia skelbia jog karas su Vo
kietija turės būti užbaig
tas šį metą ir kad bus “iš
laisvinta Vokiečių paimtos 
žemės”.

Visi bolševikų pranešimai 
mini didelius skaičius iš
mušamų Vokiečių 
viu Rusu fronte.

Washington, — 
neatsisako nestoti 
kad Vokiečiai dar kėsinsis 
veržtis į Angliją, gal but 
kada anksti šią vasarą.

Daug priklausys nuo Ja
ponijos. Sakų, Berline ei
na tarybos tarp Japonijos 
ambasadoriaus ir Vokiečių 
karo vadovybės tuo reika
lu. Jeigu Japonija bus pri- 
kurstyta užpulti Rusų Si
biro pakraščius, paimt Vla
divostoką ir Rytinį Sibirą 
tuo pat laiku Vokiečiai ga
li daryti paskutinį pasikė
sinimą

Iš Maskvos praneša kad 
Gegužės 1-mos proga Sta
linas sa'kęs kalbą, kurioje 
matėsi to kruvino diktatę- 
riaus išsižiojimas praryti 
mažas savo kaimynes. Jis 
nukalbėjęs:

“Musų tikslai yra aiškus 
ir prakilnus. Mes norim iš
laisvint savo brolius, Uk
rainiečius, Moldavus, Balt- 
gudžius, Lietuvius, Latvius, 
Estus, Kareliečius, iš } po 
begėdiškos ir -pažeminan
čios priespaudos kokią už
dėjo tiems žmonėms Vokie
čiai fašistai juodafrniečiai”.

Tuomi Stalinas įrodo kad 
jis yra pasiryžęs apžioti ir 
praryti savo mažas kaimy
nines šalis, kaip tik pavyks 
Vokiečius sumušti.

Nors Amerika kariauja 
draugėje su Rusija, tačiau 
visa Amerikos spauda bai
siai pasipiktino tokiu kru
vino Maskvos caro užsimo
jimu “išlaisvinti” Rusų 'kai
mynines tautas.

Visa Amerikos spauda 
pripažysta kad tos tautos 
buvo laisvos ir patenkintos 
savo nepriklausomybe, ku
rią sumynė Sovietų despo
tai okupuodami tas šalis 
1940 metų pavasarį, su Hit
lerio pavelijimu.

Oro užpuolimais 
jos, per metus laiko iki šių 
metų Balandžio m. užmuš
ta 208 civiliniai žmonės.

Pereitos savaitės Britų 
lėktuvų užpuolimais Vo
kiečių miesto Rostock prie 
Baltijos juros, užmušta į 
8,000 gyventojų; 30,000 ki
tu liko be namu.

Subscription per Year in A
In the United States ____________ *>1’OO
In Canada ___________________________

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

under the Act of March 3, 1879.

(27-ti metai 27th Year)

17 užmušta. Pasažieri- 
nio orlaivio nelaimėje Ge
gužės 1 užmušta 17 žmo
nių. Šis lėktuvas yra jau 
ketvirtas penkių metų bė
gyje sudužęs tuose pačiuo
se kalnuose netoli Salt La
ke City.

Trijų kariškų lėktuvų su
dužime Oregon valstijoje 
užmušta 16 vyrų.

/ aistai 
ar “Ath-į 
, turime 
is kurie I 
iškimą. 
iford Rd. 
AC. 4747 
ire.

Taze-
Čia tūlas 52

gyventojai, ne Lietu- 
pavardėmis.
buvo pranešta kad 

apskrityje nuteisti pi-
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PENNSYLVANIJOJE
SCRANTON, PA
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PENKIOS ŠERMENYS 
DIENA

Nori Išmesti iš Ang
liakasių Viršininkų

PITTSBURGH, Pa. — Phi
lip Murray, CIO. prezidentas, 
patyrė kad United Mine Wor
kers of America vadai nori jį 
išmesti iš angliakasių unijos 
vice prezidento vietos. Mur
ray kreipiasi į savo vietinį an
gliakasių lokalą prašydamas 
narių paramos palaikyti jį toje 
vietoje.

Savo lokalo susirinkime, So- 
keburg, Pa., Murray kalbėda
mas net apsiverkė, pareikšda
mas kad jis kovojo, gyveno ir 
dirbo su angliakasiais ir nori 
mirt i kovodamas už jų reika
lus. Angliakasiai jį triukšmin
gai sveikino už tai.

John L. Lewis, kuris yra an
gliakasių unijos prezidentas ii' 
kuris suorganizavo CIO., nete
kęs CIO. vadovybės, pradėjo 
varyti keršto politiką prieš 
Murray, dabartinį CIO. vadą.

d. Scrantone pa- 
Lietuviai.
S. V. kareivis-

T

- H 
ii«i

Detnitf Michv VaajieBos
I DAYTON, OHIO I

Varžys Nereikalingą
V ažinė jimą

Gegužės 5 
laidota penki

Pirmas tai 
seargentas Jonas Mockus, ku
ris parvažiavo pas savo tėvus 
į svečius, čia susirgo ir numirė 
į devintą dieną.

Jonas Mockus čia gimęs ir 
augęs, bet buvo susipratęs Lie
tuvis. Pirm ėjimo į kariuome
nę jisai dirbo pas V. A. Kerše- 
vičių, valgomų daiktų krautu
vėje, per šešis metus.

Laidotuvės buvo labai gra
žios ir daugybė žmonių dalyva
vo. Bažnyčia (šv. Juozapo) 
buvo pilnutėlė į jo pamaldas 
suėjusių žmonių.

Kiti keturi palaidoti tą die
ną: Simonas Gudynas, 48 m., 
Sadie Jusas, 58 m.,. Steponas 
Kimas, 16 metų, ii’ Kazys Jud- 
zapaitis, 47 metų. V. A. K.

ki- 
vė-

Pennsylvanijoje, kaip ir 
tose rytinėse valstijose, o 
liąu gal ir visoje šalyje, reikės 
turėti tam tikras leidimas at
likti kur nors kelionę. Gali 
būti bus įvesta tam tikros spal
vos kortelės, kurios parodys ar 
automobilio važiuotojas yra 

industrijos darbininkas 
šiaip sau važiuoji. Su- 
kortelių, važiuojant aū- 
ar traukiniu pirmiau

karo 
ar tik 
lyg tų 
tobusu 
gaus vietą darbininkas, o ne 
tie ką be reikalo važinėjasi.

Tas numatoma todėl kad au
tomobiliams ateityje negalint 
važiuoti be gaso ir be gumų, 
reikės daugiau naudotis vieša 
transpbrtacija, ir joje pirmu
tinę vietą galės gauti tik su 
karo reikmenų gamyba suriš
ti darbininkai, tarnautojai ir 
valdininkai.

Užmušta8^. Moterys
J-------- —aO'ij’. ‘ 7—

McKEESPORT, Pa. — Ge
gužės 1 d. ištiko sprogimas 
Central Railways Signal Co. 
dirbtuvėje šalia Versailles Bo
rough. Sprogime užmušta 8 
moterys ir 10 kitų sužeista, vi
sos darbininkės. Jos maišė 
tam tikrą mišinį iš kurio ga
minama torpedos geležinkelių 
signalų reikalams.

Trys Neteko Abiejų 
Kojų, Du Mirė

POTTSVILLE, Pa] — Gegu
žės 4 d. trys asmenys vienodai 
nukentėjo netekdami savo abie
jų ‘kojų, kuomet anglies tro- 
kas nuvirto į upelį nuo aukšto 
kranto, važiuojant siauru ke
liu.

Nuo tų žaizdų Anna Roma- 
nosky, 22 metų, ir George Ga- 
lenda, 22 m., mirė, o Mary Ga- 
lenda, 20 m., liko taip pat arti 
mirties. Tų šeimų du maži 
vaikai kartu važiavę, sužeisti.

Šelpiamųjų Eilės
Žymiai Sumažėjo

su-' Pennsylvanijoje žymiai 
mažėjo skaičius asmenų ėmu
sių iš valstijos viešą pašalpą — 
tas skaičius nupuolė 
100,000. Iš šelpiamųjų 
pasitraukia tūkstančiais, kuo
met pats šeimos galva ir kiti 
šeimos nariai gauna darbus ir 
patys išsimaitina.

Daugišusia pastaru laiku iš 
pašalpų ėmėjų eilių pasitraukė 
Pittsburgho srityje, Alleghe
ny apskrityje, kur žmonės gau
na darbus.

žemiau
feHiu

•AMERIKOS( prezidentai — 
John Adams, Jefferson ir Mon
roe mirė Liepos 4 dieną, Ame
rikos Nepriklausomybės šven- 
tėje (tik ne tais pat metais).
i--------:------------------------------------- 1

Skaitykit ir Garsinkites
LIETUVIŲ 

NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina metams 50c.
Lietuvių Naujienos

332 N. 6th Street
Philadelphia, Pa. (36)

L-------------------------------------

PHILADELPHIA,

APIE LIETUVIUS ŪKININ
KUS

Čia Daytone priskaitoma ge
rokai virš 100 Lietuvių šeimų, 
bet ukininkyste užsiima tiktai 
septynios šeimos šio miesto 
kaimynystėje. Visi šie ūki
ninkai turi nuosavas didokas 
ukes įsigiję, gerai jas apdirba, 
augina gyvulius, daugiausia 
galvijus ir kiaules, o iš paukš
čių vištas. Turi ir arklių, tik 
arklius užlaiko atlikimui savo 
ūkiškų darbų.

Tų musų ūkininkų dukterys 
bei sunai didumoje suaugę ir 
persikėlę gyventi mieste, o ku
rie dar gyvena prie tėvų ukė
se, tie turi darbus mieste fab
rikuose ir važinėja į darbą sa
vais automobiliais.

Tėvams padeda dirbti ūkės 
darbus jaunamečiai vaikai, ku
rie dar perjauni dirbti fabri
kuose.

Dar reikia pažymėti kad tų 
Lietuvių ūkininkų dukterys ir 
sunai gan gerai moka Lietuviš
kai kalbėti, o kiti net ir skai
tyti.

Čia paduodu tų Lietuvių ūki
ninkų vardus:

Jurgis Vilimaitis, pirmutinis 
ir seniausias Lietuvis ūkinin
kas šioje apielinkėje.

Barbora Sakaitienė, našlė;
Antanas Vanagas, 
Pranas Butkus, 
Juozas Meleškevičius, 
Jonas Žičkus,
Kun. Leonas Praspalius, Lie

tuvių parapijos klebonas.
Taipgi yra dar apie toks pat 

skaičius ir smulkiųjų Lietuvių 
ūkininkų, turinčių žemę, 
jie dirba fabrikuose. D.

-a------
IŠ SLA. 352 KP. MITINGO
Sekmadienį, Gegužės 3, Lie

tuvių salėje atsibuvo SŲA. -352 
kp. susirinkimas, iš kurio ei
gos tenka paminėti trejetą 
svarbių reikalų. Būtent, pa
rengimų komisija pranešė kad 
kuopos metinis piknikas atsi
bus Birželio 7, Birutės parke 
ir kad to pikniko pelnas skiria
mas Amerikos Raud. Kryžiaus 
Lietuvių moterų fondui*, kurių 
sumanyta nupirkti armijai ka
riškas automobilis “Jeep”.

Kitas, šiame susirinkime pa
aiškėjo kad šios kuopos Beis
bolo jauktas veiks ir šią vasa
ra, tik nukeliamas į žemesnį 
laipsnį, iš raidės B į D, ir to 
jaukto lošėjai bus jaunesnio 
amžiaus, tik iki 18 metų ber
niokai. Taip padaroma del to 
kad senesnio amžiaus jaunuo
liai didumoje išėjo kariuome
nėn. To jaukto tvarkytoju iš
rinktas kuopos iždo globėjas 
jaunuolis E. Keblaitis.

Trečias, skaityta laiškas nuo 
K. Jurgelionio, kuriame jisai 
praneša kad SLA . Pildomoji 
Taryba bus traukiama teis
man už padarymą Susivieniji
mui didelių nuostolių. Laiš
kas priimtas ir p. Jurgelionio 
pastangos įvykdyti Susivieniji
me teisingumą įvertintos, bet 
ši kuopa pataria p. Jurgelioniui 
pirmiau išbandyti SLA. seimo 
teisingumą ir tik seime tokio 
teisingumo neradus, traukti 
centro viršininkus valdžios tei
sman.

MIRIMAI
Žuvo Australijoje

Melville Jacoby ir jo žmona. 
Jacoby, karo korespondentas, 
žuvo lėktuvo nelaimėj Austra
lijoje, kartu su Gen. George, 
MacArthur’o padėjėju.!

kai sunkiai sužeisti, daug su
žeista piliečių, baltų ir juodu
kų. D. Reporteris.

Kovo 22 d. bendrovės na-

LIETUVIAI DARBUOJASI
Lietuvių Muzikalėje salėje, 

Richmond dalyje, įvyko 14-kos 
Lietuvių draugijų konferenci
ja. Iš konferencijos raportų 
paaiškėjo kad buvo surengta 
du masiniai mitingai Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus nau
dai.
me .buvo surinkta $152.25 ir 
visa ta suma priduota,A. R. K.

Antras masinis susirinkimas 
laikyta Balandžio 29, bet del 
bjauraus oro buvo nepasek- 
mingas, atsilankė mažai žmo
nių, ir padengus surengimo 
kaštus liko tik $3.80. J. Rai
nys paprašė delegatų kad pa
darytų lygią skaitlinę, suau- 
kauta dar $3.20 ir pasidarė $7. 
Ir ši suma perduota A. R. K.

Konferencija nutarė šią Lie
tuvių organizaciją įregistruoti 
TA.. R. K. ii’ veikti bendrai su 
Raudonuoju Kryžium šio karo 
bėgiu.
« Toliau nutarta dėti visas pa
stangas suvienyti visas musų 
draugijas į Draugijų Sąryšį, 
vieningam veikimui ne tik ka
ro metu, bet ir po karo.

Nutarta raginti visas Lietu
viškas draugijas ir pavienius 
kad pirktų Karo Bondsus ir 
kad apie tai garsintus! per Dr- 
jų Sąryšį.

Bus kreipiamasi į Lietuviš
kas parapijas kad ir jos siųs
tų savo atstovus į Sąryšį. Jei 
parapijos nenorės į Sąryšį dė
tis tai kad nors nekenktų jo 
veikimui.

Rudenį nutarta rengti dide
les diskusijas Philadelphijos 
Lietuvių vienybės klausimu.

Raudonojo Kryžiaus naudai 
nutarta surengti piknikas kaip 
greitai galima, varde 
draugijų. Išrinkta tam 
varyti komisija.

Nutarta kelti obalsį 
Philadelphijos Lietuvių 
dirbti programą sutikimui 
gryžtanči-ų kareivių iš. karo 
žeistų ir juos globoti, arba 
teikti užuojautą Lietuvių 
reivių tėvams.

Pagaliau nutarta šioje orga
nizacijoje neužgaulioti tikėji
mo arba skirtingų pažiūrų as
menų.

Konferenciją uždarė pirmi
ninkas J. V. Grinius, kuris at
stovauja Liet. Muzikalės Salės 
bendrovės 700 nariu. Sekreto
riavo J. Bender, Republikonų 
Klubo atstbvas, nuo 500 narių.

J. S. Rainys.

tų 14 
darbui

tai-pe 
ir iš- 

su- 
su- 
su- 
ka-

bet
Rep.

KARO BONDSŲ VA
JUS APIMA VISĄ

ŠALĮ ■ '

Karo Bondsų (War Bonds) 
vajus visoje šalyje pradėtas su 
dideliu užsimojimu. Numaty
ta per Gegužės mėnesį parduo
ti bondsų už $600,000,000..

Iki šiol, Defense; Bonds-buvo 
parduodama vidutiniškai už 
$437,950,000 kas mėnesį, pra-' 
dedant nuo
Ui-

Birželio
War, Bonds
000.000, ir taip eis toliau.

Liepos 1, 1941 me

mėnesį numatyta 
parduoti už $800,-

LENKAI KARIAUJA
UŽ ANGLUS

Britai praneša kad Lenkų 
armija iš apie 60,000 kareivių, 
aprengta gerais Amerikos gin
klais, tapo pastatyti Artimuo
se ’Rytuose, pavadavimui Aus
tralijos kareivių, kurie perkel
ti kitur. Lenkai kariaus prieš 
Vokiečius jeigu jie per Iraną 
ir Iraką veržtųsi pirmyn į ry-

Tie Lenkai kareiviai yra tai 
paliuosuoti vyrai iš Rusų kon- 
ceT racijos stovyklų, susitarus 
Lerkų vyriausybei užsienyje 
su 'Stalinu. - \

Daug Dirba Plieno 
Industrijoje

Šymet Kovo mėnesį Ameri
kos plieno dirbtuvėse dirbo 
653,000 darbininkų. 1941 me
tais Kovo mėnesį dirbo 613,000 
darbininkų.

S. V. Marinai Naudoja Commando Taktiką

Kur nors atviroje juroje Suv. Valstijų jurininkai atlieka 
Britų įvestus Commando pratimus, .šie specialiai išlavinti ju-

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

BOLŠEVIKAI — RAMBUS 
MOKINIAI

Pakol mes Amerikos Lietu
viai išmekinom Lietuvius bol
ševikus tikėti ar ar tu darbi
ninkas. ar socialistas, ar ko
munistas, vistiek esi Lietuvis, 
ėmė mums daugiau kaip 25 me
tus laiko. Dabar jau jie gie
da kakarines ištempę ir 
tuva Tėvyne Musų”, ir ‘ 
viais Esame Mes Gimę”, 
Vilniaus Nenurimsim”, 
kitas Lietuvos kariškas daine
les. Seniau būdavo jei pora 
komunistų ateidavo į" Lietuvių 
koncertą ir išgirsdavo dainuo
jant patriotiškas dainas, saky
davo, “kaip ožiai kariami bliau- 
ja”. šitą civilizacijos laipsnį 
jie pasiekė. r'L-

Dabar musųjį^duotis yra 
savo kbfnunistiiš įtikinti kad 
Rusas imperialistas ir Vokietis 
imperialistas abu lygus, abu 
turi tuos pačius tikslus Lietuvą 
pavergti. Todėl visų Lietuvių 
pareiga prieš juos vieningai 
kovoti ir gintis. Aš žinau kad

Bet 
to iš- 
kelias 
neliks

■ “Lie- 
‘Lietu- 
ir “Be 
net ir

jie išmoks ir to principo, 
kaip greitai? Jeigu ir 
mokti ims 25 metus, tai 
perilgas. ir jų iki to gal 
nei vieno....

Toliau, musų pareiga 
išmokinti kad nustotų meluoti 
ir neteisybes skelbti. Pavyz
džiui, jie rengia koncertą miru
sio, jau ir dvokiančio, “kon
greso’’ vardu ir garsina kad ta
me koncerte dainuos Dailės 
Choras. Šis choras ne tik kad 
nedainuos jų koncerte, bet yra 
pareiškęs jog nieko bendro ne
turi su Lietuvos išgamomis ir 
neturės, betgi musų bolševikė- 
liai yra tokio žemo kultūrinio 
stovio kad jiems jei tik su pa
galiu kaip degiajai nemuša 
per nugarą tai jie sudaro savo 
naudai didžiausias klastas.

Apgailėtinas dalykas, bet ką 
padaryti. Nors jie ir durneliai, 
bet vistiek jie musų broliai, 
todcl stengkimes juos mokinti 
ir šviesti.

Už bolševikų netaktą ir ne
gražų pasielgimą tenka dėmė 
visiems Lietuviams.< Pavyz
džiui. trejetas savaičių atgal, 
Lietuviu salėje jų surengtame 
koncerte taip įsilinksminta kad 
ne tik merginos, moterys bet 
ir mažos mergaitės prisitrau
kusios alučio pradėjo nepado
riai elgtis ir uždraustus šokius 
šokti, policijai prireikė pada- 
rvti tvarką ir daugelį mergai
čių išvežti iš salės. Kitą sykį 
gali visus dalyvius išvežti, o 
trečią kartą ir salę gali uždary
ti, ir tada visi Detroito Lietu
viai nukentės, todėl tokius ju 
išsišokimus reikia tvarkyti kol 
re Vėlu.

ilios

'PEšTYNĖ SU JUODŽIAIS
Detroite tarp baltųjų ir juo- 

f’ujii nesugvvenimas vis plin
ta aršyn. To pradžia buvo tai 
sulaidimas juodžių į valdžios 
r įstatytus namus gyventi, ir 
tuos namus ’dabar saugo ka- 
rii’nmeni 
tųjų užatakavimo. 
■’•’siifs 
ž’ausio 
tynės. 
centre 
sikivirčijo su vienu juodžiu, iš 
to kilo peštynės kuriose daly- 

rų kareiviai atlieka užpuolimus, priešų laikomų žemių, padary-' vavo per 2000 žmonių. Vienas 
tiuli jiems nuostolių. , ‘ ijuodįs nušautas, trys policinin-

FIRMAS “BLACKOUT”
Sekmadienį, Gegužės 3 nak

tį, pas mus įvyko pirmas už
temdymas miesto (blackout), 
kaipo priemonė apsaugai nuo 
priešų lėktuvų užpuolimo; va
kare nuo 10 iki 10:15 vai. tu
rėjo visi miesto gyventojai už- 
gerinti lempas, uždaryti visas 
šviesas savo visokiose įstaigo
se, karčiamose ir valgyklose; 
gatvėse sustojo ėję gatveka- 
riai, Husai ir automobiliai, 
gesindami savo šviesas.

Mayoras Jeffries sako 
šis užtemdymo bandymas 
vyko visai gerai. Kitas užtem
dymas bus daromas vėliau ka
da. ■ i

KAIRYS Antanas, apie 55 m., 
mirė Kovo m., Detroit Mich. 
Raudėnų par., Kuršėnų vai., 
Šiaulių ap. Amerikoj išgy
veno 37 metus.

JONIKIENĖ Matilda, 75 m., 
po tėvais Leščikiutė, mirė 
Bal. 20, Akron, Ohio. — Vir
balio p., Vilkav. ap., Lauk- 
kiemio k. Amerikoj išgyve
no 39 metus.

BLAUZDIENĖ Petronėlė, se
nyvo amžiaus, po tėvais Mi- 
liušiukė, mirė Bal. 20, Cleve
land, O. — Krakių par. '

LTPSKI PETRONĖLĖ (Bono- 
vičaitė), pusamžė, mirė Bal. 
19, Chicagoje. — Šiaulių ap., 
Papilės par. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

WASIK Anna (Andrijauskai
tė), 26 metų, mirė Bal. 19, 
Chicagoj, kur buvo ir gimus.

GEDMINAS Juozas, 28 metų, 
mirė Bal. 16, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs.

MALINAUSKAS Kazys, 60 m. 
mirė Bal. 16, Kenosha, Wis. 

9— Raseinių ap., Stulgių p., 
Raudgirių k.

JASINSKIENĖ M., 45 metų, 
mirė Balandžio 12, savo su
nkus užmušta kirviu, Water
bury, Conn.

RAL’LUŠEVIČIUS Juozas, pus
amžis, mirė Bal. 17, Chica
goje. — Marijampolės aps., 
Prienų par., šiauliškių
Amerikoj išgyveno 38 m?

RAČKAUSKIENĖ Magdė, se
no amžiaus, mirė Bal. mėn., 
Mahanoy City, Pa. Ameri
koj išgyveno 40 metų.

SABULSKIS Stasys, 
anglies kasykloje 
doah, Pa. •

KAUBRYS Antanas,
mirė Bal. 5, Central Brook
lyn, N. Y.

MURAŠKIENĖ Rozalija, 61

KIMAS Steponas, 1G metų, mi
rė Geg. pradžioje, Scranton,
Pa.

JUOZAPA1TIS Kazys, 47 m., 
mirė Geg. pradžioje, Scran
ton, Pa.

BROOKLYN, N. Y

VASAROS metu, kaip bt 
V kelias šiltas vasaros sa 

puslapių didumo, vietoje 8 
blausieji skyriai., taip.kad 
traukta pasiskaitymui. _

Amerikoniški laikrašči 
tų kainas, Dim tuo tarpi 
laikraščio leidimo karštai

km.

už-

kad
pa

draugai 
Ligoni- 
jis ne-

NUŠAUTAS GENGSTERIS
Gegužės 3 d., 2 vai. išryto, 

tapo pašautas gčngsteris Fr. 
Zajkowski. Nuvežtas ligoni
nėn tą pačią dieną jis mirė.

Nuo 1923 metų jis buvo 47 
kartus areštuotas už niekšiš
kus darbus, trejetą kartų buvo 
nuteistas į kalėjimą.''

Nužudė jį jo paties 
gatvėje besikalbant, 
nėję policijos tardomas
išdavė kas jį nušovė, ir saky
damas kad jis neturi nieko pa
sakyt, mirė.

WAR BONDS VAJUS
Su Gegužės 1 diena pas mus 

kaip ir visoje, šalyje prasidėjo 
pardavinėjimas War Bonds — 
karo vedimo reikalams. Val
džia ragina kad kiekvienas sa
vanoriai paskirtų 10 nuošimtį 
savo uždarbio kas mėnesį pir
kimui bondsų. Michigan val
stijai Gegužės mėnesį kvota 
nustatyta $21,646,500.

Visoje šalyje per metus lai
ko norima sukelti 12 bilijonų 
dolarių karui pinigų. V. M.

GYVENAMI NAMAI 
REIKALUJA TAI

SYMU

Valstijose apskaičiuoja-Suv.
ma yra 37,326,682 gyvenami 
namai, kurių didžiausią dalį su
daro miestuose esanti namai.

Miestuose gyvenamų namų 
priskaitoma 21,617,564. Ūkių 
namų yra 7,642,283, ir užmies- 
nese gyvenamų namų (ne 

ūkių namų) 8,666,835.
Tyrimai parodo kad 18'/< tų 

visų namų jau labai apgedę ir 
reikalauja didelių taisymų; 45; 
nuošimčiuose tų namų nėra 
vonių. Ukėse, 90 nuoš. namų- 
neturi vonių.

MARGUTIS

užmuštas
Shenan-

34 metų,

pusamžis, 
20, Chicagoj. — 
Veisėjų p., Pet- 
Amerikoj išgyve-

Brooklyn, N. Y.
ROZINSKAS Adomas, 33 me

tų, mirė Bal. 19, De Kalb, 
Illinois.

RYMKUS K Vincas, mirė Ba
landžio 16, So. Boston, Mass.

ELMANAS Juozas, 
mirė Bal. 
Seinų ap., 
raškių k.
no 29 metus.

BUTKUS Petras, mirė Balan
džio m., Detroit, Mich. — 
Vilniaus rėd.

MARTIŠIUNAS Kazys, mirė 
Bal. 19, Maspeth, N. Y. — 
Vilkaviškio ap., Bartnikų p.

KAUPAS Kazys, mirė 
28, Philadelphia, Pa.

JASAITIENĖ Veronika,
Baland. m., Elizabeth, 

MOCKUS Jonas, S. V.
vis, mirė parvykęs iš kariuo
menės apsilankyti, Scranton, 
Pa. Palaidotas Gegužės 5.

GUDYNAS ■ Simonas, 48 m., 
mirė Geg. pradžioje, Scran
ton, Pa.

JUSAS Sadie, 58 metų, mirė 
Gegužės pradžioj, Scranton, 
Pa.

Kovo

mirė 
N. J. 
karei-

TAUTININKŲ VEIKLA
Kiek daug Broklyno tauti

ninkai veikia ir su tokia ener
gija kad vargu butų galima su
rasti Amerikoje kitą taip at
sidavusiai veikiančią Lietuvių 
grupę. Iš jų darbštumo šiuo 
laiku galima spręsti kad Lie
tuvių gyvenimas eis ir niekad 
nesustos. Tiesa, nuo šių metų 
pradžios ir Tautininkų Klubo 
narių skaitlius žymiai padau
gėjo, tautininkams susijun
giant į Tautininkų Klubą. Rei
kia tik dar labiau siisidiscipli- 
nuoti, įvesti stipria susiklau
symo tvarką, visi tautiškai nu
siteikę Lietuviai inteligentai 
turi sueiti į vieną, tada tikrai 
bus galima sakyti kad Lietu
viai niekados nesiliaus šioje 
šalyje gyvavę.

Dar nesenai įvykus metinė 
Tautininkų Klubo vakarienė 
joje dalyvavusių atmintyje pa
liko' malonų įspūdį.

Bet štai vėl, Balandžio 23 d. 
vakare, A. Povilansko salėje 
tapo suruoštas kitas tautinin
kų vakaras. To vakaro tikslas 
buvo, Jurginių proga, pagerbti 
visus bendraminčius turinčius 
Jurgio vardą. Tuo pat suma
nyta sukelti ir kiek daugiau 
pinigų išleidimui Juozo O. Sir
vydo Biografijos. Abu tikslu 
praėjo pasekmingai. Klubo rei
kalų vedėjas vardu Jurgis, ir 
jam teko būti garbės svečiu. 
Prie to, suaukota graži suma 
dolarių Lietuvių kultūriniams 
tikslams. Jie visi bus perduo
ti per Tautininkų Klubą virš- 
minėtos knygos leidimo komi- i 
tetų i:

įkalbant apie Tautininkų Klų^ 
-hą ir—jame priklausančius as
menis, reikia priminti kad vie
nas žymus vyras, dar nesenai 
iš Lietuvos atvykęs, laike už
kandžio, kaip paprastai būnant 
kalbelėms, Ųe ko neapsieita ir 
šį kartą, pareiškė: “Laukiu ka
da busiu priimtas į Suvienytų 
Valstijų ginkluotas jiegas, į 
kurias pareiškiau norą. Atvy
kęs į šį kraštą aplankiau daug 
Lietuviškų kolonijų. Malonu 
pasakyti jog beveik niekur ne
radau tiek rinktinių žmonių 
viename nedideliame ■ būrelyje, 
kurie butų tiek rimti, švarus, 
ir geri Lietuviai. Man malonu 
taipgi pranešti jog iš jūsų tar
po buvo pirmieji žmonės, kaip 
Jurgėla, Ginkus ir kiti, kurie 
padėjo man šiame krašte at
vykus”.

Malonus ir nuoširdus pareiš
kimas. Reikia palinkėti ku
biečiams kad ir ateityje butų 
galima išgirsti tokius pareiški
mus žmonių, kurių ištartas žo
dis turi reikšmę ir svarbą.

J. Judrys.

AETNA LUMBER

J. Žemantauskas
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metu išsimokėjimas. 

F.H.A. FINANSAVIMAS. 
Parduodam naują ir naudotą

The Aetna Lumber
>327 St. Clair Av.
367 1 E. 93rd St.

HE.
Ml.

medį.

Co.
6843
1185
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PAGERBKI! MIRUSIUS
SAVO ŠEIMOS NARIUS

MASKVOS raudoniems 
-u glija ir Amerika ati 
kiečius iš vakarų, kažin a: 

į kai pareikalauti kad bolš
prieš Japonus! Amerika 

| kad Hitleris ją užpuolė..
. puolė Amerikos ii- Anglij 

vandenuose, ir jas užimdi 
tik negelbti, bet dar nauj

Japonija yra didžiaus 
sijai pagalbą kokios ji rei 
sos rėkti ir reikalauti ją

Jeigu ne Japonija, ki 
kolonijas Azijos vandenų 
šią pagalbą Rusijai suteik 

Į bar Amerikos ir Anglijos
t butų joms rizikuoti pran
į nams, skubant gelbėti b<

išgelbėti bolševizmą didės 
Jeigu Maskva reikalą 

] čius, ji privalo parodyti k 
apgaudinėti. Jau iškyla 
Japonijai jog Rusija pasil 
gu Japonai užpuls Amer 
savo žodjį išlaikė ii\ Japor 
na. Iš 'kitos pusės gi, A 
Japonija puls Rusiją, Ami

Tuos kalmukus ką bu 
žmones Lietuvoje, Latviji 
ponams mušti.

Kai Japoniją bomban 
vas išlėkęs iš kelio atsir 
teritorijoje, bolševikai ji 
rus, tuomi pasitarnaudan

Ar nereiks Maskvai u 
rijai, sulaukti tokio pat, 
Hitlerio, kuriam Stalinas 
ranką....

»> • '■ ' ■ ' ‘.h.;

1 lyje einančia spauda,
S. V. Generalinis Pre 

ša kad visi laikraščiai, .iš 
kalbos kuria jie spausdin 
Valdžios. Įsikišimo. Fran 
giau. Jis sako:

“Teisingumo Departi 
žyti kitataučių laikraščii 
kenksmingus laikraščius 
kalboje, jie yra spausdinai 
ištikimi Suvienytoms Va] 

. baimės valdžios”.
Jau pora ar trys An; 

vienas jų Kun. Coughlini 
nemalonėn. Tai tokie k 
moms valstybėms parsida 
rui ii* dar vis talpino ke 
šalis buvo priversta stoti

' METEKUSIOS musų vi 
.Lietuvių Tarybos” 

pasirašo Draugo redakto 
daktoriųs P. Grigaitis, ii 
nuo užgiria “Lietuvių T 
keliolika iš Lietuvos atb 
rinkus.

Šis tų dviejų laikra 
naujos Tarybos parodo š

Nereikšmingumą tos 
kurią katalikų klika nor 

i vė jai visuomenėn išeiti i 
vių Tarybai ;

Patikrinimą katalikų 
rę, Grigaitis Šimučio, Šim 
sdinę savo laikraščiuose, 
tautininkams ir Dirvai be 

; vydžiui, kuris tą keistą “ 
į Parodo taip pat katal 

laši, savo tikslų siekimui, 
liolikos metų laikotarpiu 

i. jus ir dabar jų bendro fr 
į čius, kurie ir dabar negal 

klikos metų laikotarpiu 
h šai ir griovėjai; susibrolia 
i ristus dabar jų bendro f 
Į tais kiurių pabučiuoti sand 
Į De?ali pabėgti....
į Į Pagaliau, parodo kad 
Į į Jk tiek reikšmės kiek ture 

d°ti ne Lietuvos ateities ž 
8370 politišką kromelį pad

Keista kad 'katalikų di 
{į akių dedasi, cicilikų aba2 
g nori išbandyti nudegti

Antkapiai Monumentai Koplyčios S 
: Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar. S 

] CUYAHOGA MONUMENT WORKS = 
Į East 99th St. ir Miles Ave. Telef. Mich. 1968. 

Prie ineięros į Kalvarijos Kapines, Clevelande. 
Įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais. 

Art Reardon Jums Pasitarnaus
Į Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m. = 
^llllllllilllimiuilllllllllllicillllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllliiillllilillliililliiilk/

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

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave. 

Chicago, Ill.

'• policija nuo bal- 
Tos prie- 

delei dabar prie ma- 
nesusipratimo kyla peš- 
Gegužės 3 d. miesto 

valgyklos savininkas SU
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BROOKLYN, N. Y.

(Tęsinys iš pereito numerio)

GALVOŠ SKAUDĖJIMAS NUO AKIŲ

Nors daug, patyrimo 
jo vistiek blogas pie- 
visas puses mojuoja 
botagu, o jo kiaulės

Draugas su pasigerėjimu daug 
ką iš jų persispausdina.

m.
is.
P-,

:rikos lietuviai
iame skyriuje talpinama dykai!

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio

Cicilikas Rėkia — Kata
likas Atsiliepia

tų, 
su- 
er-

KIMAS Steponas, 16 metų, mi
rė Geg. pradžioje, Scranton, 
Pa.

JUOZAPAITIS Kazys, 47 m„ 
mirė Geg. pradžioje, Scran
ton, Pa.

TAUTININKŲ VEIKLA

Kiek daug Broklyno tauti- Į
* ninkai veikia ir su tokia ener- I 

gija kad vargu butų galima su- I 
_ rasti Amerikoje kitą taip at- I 
į sidavusiai veikiančią Lietuvių I 

j grupę. Iš jų darbštumo šiuo Į 
•’ | laiku galima spręsti kad Lie- Į 
>-| tuvių gyvenimas eis ir niekad I 

nesustos. Tiesa, nuo šių metų I 
pradžios ir Tautininkų Klubo | 
narių skaitlius žymiai padau- r 
gėjo, tautininkams susijun- | 
giant į Tautininkų Klubą. Rei- F 
kia tik dar labiau siisidiscipli- I 
nuoti, įvesti stiprią susildau- I 
symo tvarką, visi tautiškai nu- Į 
siteikę Lietuviai inteligente g 
turi sueiti į vieną, tada tikrai g 
bus galima sakyti kad Lietu- | 
viai niekados nesiliaus šioje | 
šalyje gyvavę.

Dar nesenai įvykus metinė | 
Tautinimkų Klubo vakarienė | 
joje dalyvavusių atmintyje pa- | 
liko' malonų įspūdį.

Bet štai vėl, Balandžio 23 i g 
vakare, A. Povilansko salėje | 
tapo suruoštas kitas tautini L 
kų vakaras. To vakaro tikslas g 
buvo, Jurginių, proga, pagerbti gį, 
visus bendraminčius, turinčius f 
Jurgio vardą. Tuo pat suma- E 

............... . ' Ji| 
pinigų išleidimui Juozo 0. Sr-| 
vydo Biografijos. Abu tiksle F 
praėjo pasekmingai. Klubo ni-g 
kalų vedėjas vardu Jurgis, ii 
jam teko būti garbės sve&į 
Prie to, suaukota graži sura g 
dolarių Lietuvių kultūriniam g 
tikslams. Jie visi bus perino į 
ti per Tautininkų Klubą viri į' 
minėtos knygos leidimo kori- į 
tetų i.
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meni s, reikia priminti kad vie
nas žymus vyras, dar nesoti 
iš Lietuvos Atvykęs, laike d- 
kandžio, kaip paprastai bums 
kalbelėms, Į>e ko neapsieita ir 
šį kartą, pareiškė: “Laukiub 
da busiu priimtas į Suvienyt? 
Valstijų ginkluotas jiegas, i 
kurias pareiškiau norą. Atų 
kęs į šį kraštą aplankiau da? 
Lietuviškų kolonijų. Malta 

■ pasakyti jog beveik niekur at
radau tiek rinktinių žm® 
viename nedideliame barelyje 
kurie butų tiek rimti, švarę 
ir geri Lietuviai. Man mate 
taipgi pranešti jog iš jūsų iš

mirė po buvo pirmieji žmonės, te 
Y. — Jurgėla, Ginkus ir kiti, kū» 
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Dienos Klausimais
Kedaktonua—K. S. KARPIUS—Editor

WASAR0S metu, kaip buvę daroma ir praeityje, per 
v kelias šiltas vasaros savaites, Dirva bus leidžiama 6 

puslapių didumo, vietoje 8. Joje bus palikta visi svar
biausieji skyriai, taip kad skaitytojams nebus nieko nu
traukta pasiskaitymui.

Amerikoniški laikraščiai jau kelia savo prenumera
tų kainas, Dirva tuo tarpu palauks toliau, nors jau visi 
laikraščio leidimo karštai žymiai pabrango.

A/TASKVOS raudoniems carams reikalaujant kad An- 
J ** glija ir Amerika atidarytų antrą frontą prieš Vo
kiečius iš vakarų, kažin ar ne laikas butų pačiai Ameri
kai pareikalauti kad bolševikai atidarytų antrą frontą 
prieš Japonus! Amerika ir Anglija šoko gelbėti Rusiją 
kad Hitleris ją užpuolė. Bet dabar, kada Japonija už
puolė Amerikos ir Anglijos kolonijas Azijoje ir Azijos 
vandenuose, ir jas užimdinėja vieną po kitos, Rusija ne 
tik negelbti, bet dar naujas sutartis su Japonija daro.

Japonija yra didžiausia kliūtis Amerikai teikti Ru
sijai pagalbą kokios ji reikalauja, bet Maskva turi drą
sos rėkti ir reikalauti ją gelbėti.

Jeigu ne Japonija, kuri grobia Anglų ir Amerikos 
kolonijas Azijos vandenuose, Amerika galėtų didžiau
sią pagalbą Rusijai suteikti prieš Hitlerį kariauti.į.Da
bar Amerikos ir Anglijos -rankos surištos. Neprotinga 
butų joms rizikuoti prarasti viską savo valdomo Japo
nams, skubant gelbėti bolševikams Hitlerį sumušti ir 
išgelbėti bolševizmą didesniam pavojui Europai.

Jeigu Maskva reikalauja antro fronto prieš Vokie
čius, ji privalo parodyti kad ji tikrai nori kariauti? o ne 
apgaudinėti. Jau iškyla aikštėn kad Stalinas užtikrino 
Japonijai jog Rusija pasiliks neutrališka tuo atveju jei
gu Japonai užpuls Amerikos salas Pacifike. Stalinas 
savo žodį išlaikė ii\ Japonijai kariavimą visai palengvi
na. Iš 'kitos pusės gi, Amerika buvo pasakius kad jei 
Japonija puls Rusiją, Amerika stos į pagalbą Rusams.

Tuos kalmukus ką buvo nugabenę naikinti nekaltus 
žmones Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, lai siunčia Ja
ponams mušti.

Kai Japoniją bombardavęs vienas Amerikonų lėktu
vas išlėkęs iš kelio atsirudė Sibire, Sovietų valdomoje 
teritorijoje, bolševikai jį sulaikė ir nuginklavo jo vy
rus, tuomi pasitarnaudama savo “draugei” Japonijai.

Ar nereiks Maskvai už tą didelį draugiškumą Japo
nijai, sulaukti tokio pat atsilyginimo kokio sulaukė iš 
Hitlerio, kuriam Stalinas buvo ištiesęs savo kruviną 
ranką....

SANDARIEČIAI So. Bosto
no padangėje matomai nesu
prato Dirvos padarytų pareiš
kimų Sandaros redaktoriaus p. 
Vaidylos atveju. Jie Sandaro
je rašo:

“Gerb. Karpius turėtų žino
ti kad nežinia iš kur pasisa
vintu autoritetu, jis 
mesti sau nepatinkamus tauti
ninkus iš tautinės srovės....”

Karpius visai negrąsino me
timu tautininkų iš tautinės 
srovės, nes kas yra tautininkas 
tas jaučiasi bent moraliniai at- 
sakomingas prieš tautinę srovę 
ir niekad nepasitarnaus socia
listams savo srovės žmonių iš
davime.

Kadangi Sandaros redakto
rius p. Vaidyla per kelis SLA. 
seimus gudriai “kupčiavo” su 
Grigaičiu, pasinaudodamas mu
sų tautininkų noru su sanda- 
riečiais draugiškai sugyventi, 
ir tas daugiau pasidarė nepa
kenčiamu, Karpius tik pasakė 
p. Vaidylai kad jis daugiau 
musų neatstovaus (bet jam ne
draudžia atstovauti tuos kurie 
jam dar tiki).

Gyvenant demokratinėje ša
lyje mes tautininkai turim tei
sę nesusidėti ir nesiduoti Vai
dylai mus suvedžioti.

Mes jokių pasalingų tikslų 
Susivienijime neturime ir ne
matom daugiau reikalo p. Vai
dylos skymams pasivesti.

Mes piktinamės p. Vaidylos 
ir p. Tysliavos pastangomis 
primesti mums “bendrus fron
tus” su kuo nors. Tie jų riks
mai apie mus buvo jų tikslas 
pridengti savo klastingus žyg
darbius 
kandidatų į SLA. valdybą.

Tame pačiame rašinyje Bos
tono sandariečiai pagiria savo 
vado p. Vaidylos “idealistišku- 
mą ir gerą logikų”, tuoj po to 
kai p. Vaidyla Sandaroje tik
rai pagrąsino Dirvos redakto
riui raketierišku “prašalinimu 
iš apielinkės”. Sandariečiai ge
rai žino ką reiškia prašalini- 
mas žmogaus iš jo gyvenamos 
vietos, kucmet raketieriams 
jis pasidaro neprielankus....

IRVIS Ged AINIS

Rusams po 1863 m. sukilimo visiškai 
prislėgus tautinį judėjimą Aukštaitijoj ir 
Žemaitijoj, jis persimetė Suduvijon, kur 
buvo geresnės sąlygos. Iš čia dabar pra
dėjo liepsnoti amžina Lietuvių dvasios ug
nis. Čią tą ugnį kūreno ir saugojo Petras 
Kriaučiūnas, V. Staniškis, J. Jasiulaitis, 
Bulotai, Kun. Laukaitis, gi jų priekyje, 
visos Lietuvių tautos priekyje atsistojo_du 
tikri dvasios galiūnai — d-ras Jonas 
sanavičius ir d-ras Vincas Kudirka.

. (Bus daugiau)

ŽEMAIČIAI ATSIKELIA
Nors ir galima kai kuo dėl Žemaičių 

nusiskųsti, bet jie išsiskiria ir tautiniame 
Lietuvių tautos atgimime. Būdami visur 
ramus, kieti ir užsispyrę, jie tiek daug su
lenkė jimui kaip Lietuvos rytai nepasida
vė. Žemaičių bajorai taip pat geriau sa
vo širdyje išlaikė Žemaitijos ir Didžiosios 
Lietuvos kunigaikštijos didingą praeitį. 
Todėl gal niekur kitur Lietuvoje 1818 m. 
išėję Kr. Duonelaičio raštai ir 1825 m. 
Rėzos išleistas Lietuviškų dainų rinkinys 
nesurado tokio šilto atgarsio, kaip Žemai
tijoj. Čia tuojau apie Žemaičių vyskupų 
Juozą Arnulfą Giedraitį, jau anksčiau stei
gusį 'Lietuviškas parapijines mokyklas ir 
1816 m. išleidusį Šv. Rašto vertimą, susi
būrė visas Lietuviškas sąjūdis. Tan są- 
judin įsitraukė bajorai Dionisas Poška, S. 
Stanevičius, K. Zabitis, Klementas, Vilen-, 
tas ir istorikas Simonas Daukantas. Kas 
ruošė Lietuvių kalbos žodyną, kas rašė 
žmonėms naudingų pasiskaitymų, kas da
rė vertimus. S. Daukantas parašė dviejų 
tomų Lietuvos Istoriją, “Budas Senovės 
Lietuvių” ir dar keletą kitų mokslinių kny-

Ba-

Naujienų gaspadorius labai 
įtūžo ant Dirvos bendradarbio, 
Kaz. Rimvydžio (anot jo Sme- 
tonuko), kam tas pavadino jo, 
Grigaičio diriguojamą kahalą 
tikru vardu — cicilikais. Vy
riausiojo ciciliko fanaberija tuo 
pasijuto tiek įžeista kad musų 
bendradarbį išvadino kiaules 
ganius Lietuvoje (dėkui Die
vui kad ne kitur).

Grigaitis dar jaunu būda
mas (dar nenuplikęs), kiek te
ko sužinoti, tikrai ganė sutvė
rimus panašius į kiaules. Kad 
jis to verslo ir dabar nėra me
tęs rodo kvapas kuriuo jis at
siduoda, 
turi, iš 
muo. Į 
Rusišku
kaip knisėsi taip tebesiknisa 
vis po svetimus daržus. Mat, 
Amerikiečiai nepratę tverti sa
vo sodybų tvoromis, tai tiems 
Grigaičio neraliuotiems - sutvė
rimams b e p i g a sauvaliauti. 
Amerika — free country! Ren
čiasi žmonės.

Grigaitis giriasi nugirdęs 
gad “tam netašytam vaikėzui” 
(Juliui Smetonai)’ mokama ko
kia ten pensija iš valstybės 
fondų. Tai jau grynas melas, 
nevykusiai paties Grigaičio su
galvotas. J. Smetona dirba 
viename Cleveland© fabrike, tai 
ten sau ir “pensiją” užsidirba. 
Savo piktu prasimanymu Gri
gaitis kliudo ir šios šalies val
džią, kurios priežiūroje yra 
Lietuvos iždo pinigai. Įtarda
mas -tą valdžią, jis ją šmeižia 
kad ji bent kam,, dargi jau
niems žmonėms, dalinanti Lie
tuvos valstybės pinigus.

Pikta akis visur pikta mato. 
Taip ir Grigaitis. Bet jeigu 
jis sau leidžia operuoti gandais 
tai lygia teise ir mes galėtume 
jais pasiremti. Ar nebuvo ka
dai Grigaičiui priekaištų del 
fondą, apie kuriuos jis trynė
si ?

Šis Naujienų piktas prasi
manymas prieš Kaz. Rimvydį 
tiek sužavėjo Draugą, kad tas 
neiškentė jo neatkartojęs ir 
savo priedais pagražinęs. Tai
gi kas musų pasakyta Naujie
noms, tinka ir Draugui. Taip 
pat į nuodėmę priskaityta K. 
Rimvydžiui kam į “tautininkų- 
laisvamanių’ ’Dirvą rašąs. O 
cicilikų Naujienos ar tik nebus 
virtusios katalikų organu, kad

rėmimą socialistu

Tarp galvos skaudėjimų kurie paeina 
nuo akių, nekurie skaudėjimai yra leng
viausia palengvinami. Akis žmogus nau
doja neperstojamai paprastai nuo 12 iki 15 
valandų kasdien. Taigi nežiūrint kurio
je galvos dalyje skaudėjimas butų ir koks 
mažas ar didelis, patartina duoti . išegza
minuoti akis patikimam okulistui, kuris 
gali išspręsti jūsų galvos skaudėjimo prie
žastis.

Nors dauguma galvos skaudėjimų pa
eina nuo akių įtempimo, to įtempimo prie
žastys turi būti ištirtos ir pritaikyta aki
niai pataisymui kenksmingų sąlygų irJtoĮ' 
akių įtempimo, n

Paprasčiausia nuo akių įtempimo gal
va buna sunki ir lyg išpusta, ir tas apsi
reiškia vėliau į dieną ir vakare. Taip bu
na iki gabaus akys gauna pasilsėti. Gal
vos skaudėjimas nuo akių labai retai ap
sireiškia išryto, ir todėl tai šis galvos 
skaudėjimas yra kitokis nuo kitų skaudė
jimų. —~-'T~ ~— —

Po 1831 m. sukilimo ir Vilniaus uni
versiteto uždarymo, iš kur Žemaičiai ba
jorai patriotai sėmė apie Lietuvos praeitį 
ir Lietuvių nuveiktus darbus gražių gai
vinančių žinių, jų veikimas buvo kuriam 
laikui kiek apstojęs. Bet apie 19-to šmt. 
vidurį visam Žemaičių tautiniam judėji
mui pradėjo vadovauti energingas ir darb
štus Žemaičių vyskupas Motiejus Valan
čius, vyskupavęs 1850—1875 m. Be tau
tinio literatūrinio darbo, labai Įdomios 
“Žemaičių vyskupystės” istorijos, gausių 
pasiskaitymo knygelių, nenuilstamo rupes
nio mokyklomis, jis dar įkūrė Blaivybės 
broliją. Jo noras buvo apsaugoti žmones 
nuo girtavimo, apsaugoti jų sveikatą, gra
žų šeimyninį sugyvenimą, dorą ir sunkiai 
sukrautą turtą, — kitais žodžiais, išsau
goti ir paruošti sveiką dirvą dideliam tau
tinio atgimimo darbui. Blaivybės ^brolija 
greitai paplito po visą Lietuvą, žmones 
beveik visur, visai metė gėrę. Tai smar
kiai pajuto Rusų iždas? numatytos iš Lie
tuvos stambios degtinės pajamos sumažė
jo tiek kad nebuvo kas su degtine veikti. 
Rusų valdininkai visaip bandė kenkti blai
vybės darbui, norėdami jame surasti po
litikos, tik vyskupui Valančiui vis pasisek
davo per teismą apginti savo darbą. Blai
vybės brolija vis dėlto buvo uždaryta po 
1863 m. sukilimo, kada buvo uždrausti vi
si Lietuviški susibūrimai ir susirinkimai.

AMERIKOS valdžia rodo tikrai didelį pasitikėjimą ša- 
** lyje einančia spauda, nors ir karo metas.

S. V. Generalinis Prokuroras Francis Biddle prane
ša kad visi laikraščiai, ištikimi šiai valstybei, nežiūrint 
kalbos kuria jie spausdinami, neprivalo bijoti Federalės 
Valdžios įsikišimo. Francis Biddle pareiškė dar ir dau
giau. Jis saiko:

“Teisingumo Department© nusistatymas nėra var
žyti kitataučių laikraščius. Atitinkama akcija prieš 
kenksmingus laikraščius bus imama nežiūrint kokioje 
kalboje jie yra spausdinami, bet tie laikraščiai kurie yra 
ištikimi Suvienytoms Valstijoms neprivalo turėti jokios 
baimės valdžios”.

Jau pora ar trys Angliška kalba einanti laikraščiai, 
vienas jų Kun. Coughlino savaitraštis, papuolė valdžios 
nemalonėn. Tai tokie laikraščiai kurie, gal but sveti
moms valstybėms parsidavę, kliudė Amerikai ruoštis ka- 

( rui ir dar vis talpino kenksmingus raštus po to kai ši 
šalis buvo priversta stoti į karą.

i)

vykus”.
Malonus ir nuoširdus par& 

kimas. Reikia palinkėti te 
biečiams kad ir ateityje M 
galima išgirsti tokius pareit- i 
mus žmonių, kurių ištartas 
dis turi reikšmę ir svarba.

J. Judri

AETNA LUMBER

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo DriA 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjo 

F.H.A. FINANSAVIMAS. , 
Parduodam naują ir naudotą 

The Aetna Lumber & 
*>327 St. Clair Av. HE. $ s 
1671 E. 93rd St. 111.
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SKIT MIRUSIUS
ŠEIMOS NARIUS

\]ETEKUSIOS musų visuomenėje reikšmės “Amerikos 
x Lietuvių Tarybos” vykdomasis komitetas, kuriuo 
pasirašo Draugo redaktorius L. Šimutis, ir Naujienų re
daktorius P. Grigaitis, išleido savo “ofilialį” raštą, ku
riuo užgiria “Lietuvių Tautinę Tarybą”, kurią sudarė 
keliolika iš Lietuvos atbėgusių asmenų, išskyrus tauti
ninkus.

Šis tų dviejų laikraščių redaktorių užgyrimas tos 
naujos Tarybos parodo štai ką:

Nereikšmingumą tos Amerikos Lietuvių Tarybos, 
kurią katalikų klika norėjo savaip pavartoti, bet neda
vė jai visuomenėn išeiti ir veikti kaipo Amerikos Lietu
vių Tarybai;

Patikrinimą kafalikų-cicilikų ąšies, kurią jie suda
rę, Grigaitis Šimučio, Šimutis Grigaičio žodžius perspau
sdinę savo laikraščiuose, drėbė keletą purvinų epitetų 
tautininkams ir Dirvai bei jos bendradarbiui, Kaz. Rim
vydžiui, kuris tą keistą “ašį” pavadino ašimi;

Parodo taip pat katalikų vadų silpnybę, kad jie puo
lasi, savo tikslų siekimui, į glėbį tiems kurie praeitų ke-

Monumentai Koplyčios 
paminklus Decoration Dienai dabar- 

A MONUMENT WORKS 

Miles Ave. Telef. Mich. 1W

į Kalvarijos Kapines, Clevelande. 

sekmadieniais ir kitais šventadieniais.

irdon Jums Pasitarnaus 
uojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 n
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\ liolikos metų laikotarpiu akiplėšiškai apvylė komunis- 
' K +nc iv rlokni. iii l-ianrlvn fvnntn Vratnci • QTYVvIa RflYl da vip~tus ir dabar jų bendro fronto kratosi; apvylė sandarie- 

čius, kurie ir dabar negali iš cicilikų globos pabėgti.
liolikos metų laikotarpiu buvo didžiausi tikėjimo prie- 

•' šai ir griovėjai; susibroliavo su tais kurie apvylę komu- 
į nistus dabar jų bendro fronto kratosi, susibučiavo su 
į tais kurių pabučiuoti sandariečiai ir dabar iš jų globos 

negali pabėgti....
Pagaliau, parodo kad ir ta naujoji Taryba turės 

tik tiek reikšmės kiek turėjo pirmoji, kurią norėta nau
doti ne Lietuvos ateities atkūrimo darbams dirbti, bet 
savo politišką kromelį padidinti.

Keista kad katalikų didieji vadai, matydami kas po 
jų akių dedasi, cicilikų abazui gudriai manevruojant, pa
tys nori išbandyti nudegti su jais nagus, iš kitų pavyz
džių nepriima.

r

STRAIPSNIS APIE LIETU
VĄ. Sekmadienį, Bal. 26, Chi
cago Sunday Hehald-American 
patalkino Stasio Piežos ilgą 
straipsnį, “Nazi Outrages in 
Lithuania Told in Report”, ka
me cituojama Lietuvos Minis- 
terio P. žadeikio pareiškimai 
apie Lietuvių kovą prieš nazių 
okupaciją, taipgi cituojama P. 
Daužvardis, Lietuvos Konsu
las.

Straipsnyje pažymima ir S. 
V. Lietavi ųpastangos remti 
Amerikos karo pastangas.

(Putinas)
Daugel žvaigždžių naktužės tamsybėse 
Glamonėjas šviesos spindulais 
Ir nuo amžių pasaulio platybėse 
Nenuklystamais rieda kelias.

4'

Ir ant žemės yr’ žvaigždžių skaisčiausiųjų
Įkūrėjo ranka įžiebtų.
Jos spindėjimu savo gražiausiuoju
Rodo kelią siekiniu šventų. e>
Šviečia žvaigždės padangė, mirgėdamos, 
Puošia sapną naktelės žvaiios.
Karštos širdys jas lydi gerbdamos, 
Plaukia godos krutinės jauios.

Bet ant žemės, čia skurdo tamsybėje, 
žvaigždę sielą retai pastebės.
Tik paskendus jai amžių gilybėje, 
Jos gaivioji šviesa sužibės.

Ir dangaus ir šios žemės žvaigždutėse 
Yr’ dalelė didžios Išminties.
Ir jomis dvasia kelią sau nutiesia 
Į šviesybę per tamsą nakties.

GERESNĖ DIRVA SUDUVIJOJ
Senoj Suduvijoj, ar kaip vėliau Lenkų 

pavadintoj Suvalkijoj, Lietuvių būklė bu
vo kita nei Aukštaitijoj ar Žemaitijoj. Po 
Lietuvos, Lenkijos trečio 1795 m. padali
nimo visa Suduvija su Gardino srities da
limi atiteko Prūsijai. Prūsijai 1807 m. pa
naikinus baudžiavą, ji buvo panaikinta ir 
čia. 1815 m. per Vienuos kongresą įstei
gus Rusijos priklausomybėje Lenkijos ka
ralystę, Suduvija buvo priskįrta jai. Ka
dangi Rusai buvo Prūsijai, Austrijai ir 
kitoms valstybėms pasižadėję saugoti Len
kų teises, tai jie ten ir po 1831 ir 1863 m. 
numalšintų sukilimų nesielgė taip žiauriai 
kaip kitur Lietuvoje. Nors ir Suduvijoj 
Lietuviškas raštas buvo uždraustas, vis 
dėlto leista mokyklose bent kiek mokyti 
Lietuviškai. Gi Mariampolės gimnazijoj 
ir Veiverių mokytojų seminarijoj Lietu
vių kalba turėjo gana plačias teises. Ru
sų valdžia, ir čia nenorėdama kad Lietu
vių ūkininkų vaikai sulenkėtų, baigusiems 
gimnaziją duodavo stipendijas tęsti mok
slus Maskvos ar Petrapilio universitetuose. 
Turėjo Suduvijos valsčiai ir miestai savi
valdybių teises. Visos šios aplinkybės pa
dėjo Suduvijos Lietuviams greičiau tautiš
kai susiprasti, išleisti savo sūnūs į aukštus 
mokslus, o taip pat ir ūkiškai sustiprėti, 
— pasistatyti geresnius trobesius, įsigyti 
veislinių gyvulių, pirktis trąšų ir moder
niškų padargų. Todėl dabar Suduvijos 
kaimas ne tiek daug skiriasi nuo Klaipė
dos krašto kaimo.

•SUV. VALSTIJOSE, nors miestuo- 
išstatyta didelės puikios mokyklos, dar- 

apie trys milijonai vaikų lanko mokyklas 
kurių visos patalpos yra mažame viename 
kambaryje. Taip yra del to kad Suv. Val
stijose mokslas yra ne visos valstybės ži
nioje, bet priklauso nuo miestelių ir sričių 
gyventojų. Kur kokias mokyklas bendruo
menė pajiegia pasistatyti tokias ir turi.

•ITALIJOJE 14-to šimtmečio bėgyje, 
priimta buvo ant ’knygų viršaus nupiešti 
knygos savininko atvaizdą, išvengimui jos 
patekimo į kito asmens nuosavybę. Kny
gos tais laikais buvo rankos raštu nura
šytos, todėl tik turtuoliai teturėjo knygas 
ir temokėjo skaityti. Vienuoliai neturė
dami ką veikt savo apvienėjusiame gyve
nime, mokėdami rašyt, nekurie išvystė di
delį biznį knygų nurašyme. Jie nekurias 
knygas nupiešdavo viduje įvairiomis spal
vomis aukso, sidabro, raudonomis ir mė
lynomis, ir tos spalvos buvo tokios tvir
tos kad jos ir šiądien gražiai atrodo tų 
knygų lapuose. Knygų užtinkama dauge
lyje knygynų ir muzejų.

•BARSUKAI negali įlipti į medžius, 
bet jie dažnai nugraužia medžius aštuo- 
nių pėdų aukštyje nuo žemės. Tą jie at
lieka žiemos metu užeidami sniego pusni
mis.

se

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje

Kaina su prisiuntimu $1.00.
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieni 
japną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohi>



KAS KĄ RAŠODemokratinės Ašies Nedemokratiniai Žygiai
Rašo Vyt. širvydas.

Suklastota Demokratija.
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veikloje tai 
Dr. Basana- 
Nepriklauso- 
pasirašė bu-

sanda- 
valdo 

ir tas

• INDUSTRINIO alko holio 
galima padaryti tiek pat iš 40 
bušelių grudų, kaip ir iš vie
no1 tono neapdirbto cuknus.

tuoj duria pirštu i 
Karpių.
pro šalį Tysliavai
aplink save, gal

• Iš KOŽNO $100 praleistų 
pirkimui asmeninių reikmenų 
1940 metais, $12 atiteko auto
mobiliams ir arti $7 gąsdino 
stotims.

susirūpinti 
kad 786 nariai 
metui amžiaus, 
tėra jauno, 20 
Proporcija per-neatsilanky- 

greičiau ne 
kad p. ža- 
klikos ato- 

žodžiu

Tary- 
Paliu- 
politi- 

žymiai 
politi-

100 žmonių, 
rinkimams 

turinčių tei- 
sąrašas, pa-

pasipiktinę 
“keturių vėjų” tak- 
pastaru laiku pasi- 
pataikavimu socia-

išmiklintą 
Naujienas. 
Yofkiečiai 
sųsirinki-

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytgne 

1302 Lamar St. Dayton. 0.

. KITAM Lietuviš- 
redaktoriui, iš-

“katalikai”, 2 so- 
žydai ir jautrusis 
(pusiau liaudinin- 
cicilikas).
labai apsidžiaugė

komunistas
tautininkai

Bačiu-
yra ir

AVALŲ TAISYMAS
.TUSŲ PAČIŲ KAINA 

' kiek norėsit mokėti už darbą.
Pilnas patarnavimas. (26)

Daniel De-Mand
4711 Payne Avenue

■

socialistą Gugj.
sandariečių, kurie

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

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

Aš NORIU
es” Bagočius 

pavadintų “broliu”.
aš jį traukčia į teismą už
žinią manęs ir kenkimą 
vienijimui. Teisme aš 
faktais prirodyt kad jo 
senai numirė ir iš numirusių 
dar neprisikėlė.

susigėdo Chicagiečiai 
primesto kaltinimo neži- 
Greičiau ne, nes jie ne 
jau sarmatlyvi.

Keller’s 
Modern Shoe Repair

9522 Madison Ave.
Geras darbas, tvirta medega

Pabandykit, patirsiu (28)
Taipgi žinoma East Side.

LEO J. DICKMAN 
B a rb e r Shop 

1282 East 71st Street 
Užpakalyje Cleve. Trust. (28)

žmonių nau- 
Pakramtyk! t 

gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai šeimai

10c

limui. Rimka pynė ir 
liūs dalykus. Jis sakė, musų 
visuomenė socialiniai
jau pasiskirsčius ir todėl San
darai privalu linkti prie socia
lizmo, nes* Amerikos Lietuvių 
dauguma darbininkai. Bet ir

Spurred by the torpedoing of the Argentine motorship “Victori.” in 
the Atlantic, Brazil speeds up her defenses. Her army will soon Ife in
creased to 1,200,000 trained men. A light tank of the Brazilian a ny’s 
armored force is shown (top) supporting advance troops in the field d ring 
maneuvers. Below: A young infantryman using a mortar in an anault 
maneuver. *

Paskatinti torpedavimu Argentinos motorlaivio ‘Victoria’ 
Atlantike, Brazilija skubinasi su savo apsigynimo pasinio imu. 
Jos armijo tuoj bus padauginta iki 1,200,000 išlavintų l yrų. 
Viršuje parodoma lengvasis Brazilijos armijos tankas laike ma
nevrų. Apačioje': jaunas pėstininkas vartoja mortarą mafevrų 
atakoje. ____._t._ia._ai -K.1

BEAUTY SALON
Complete Beauty Service 

į Specialistės del PERMANENTS 
ir TINTING

Ekspertei operatorės 
į VASARAI GAUKIT SAU

NEW FEATHER BOR 
PERMANENT -

Bukit pačiame styliuje.
Hair Styling Hair Cutting

F 18726 St. Clair Ave.
Mgr. A. Hocevar

KE. 5310. (21)

USISAKYKIT VEN
ŠTAI KOKS VALDŽIOS 

letalinių Langams Uždangų-B 
dirbti po GEGUŽI 

^Užsakymus galim Priimti tik

UžSISAKYKIT SAVO
Išsimokėjimo sąlygos :

AETNA VENETIA)
Mm A. Kohn ^020 E. 105th

i----------------------------------------1

Plumbing ir Heating
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
IĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO

Nereikia nieko įmokėti. 
Nauji ir naudoti padargai.
Empire Plumbing &

Heating C& 
dienų ir naktį patarnavimai.

1964 E. 55th Street / 
&E. 5000; MU. 2629; YE. 5544 /

Atdara vakarais iki 8 vai

Nikodemas
Laisnuotas Laidoti

IR BALSAM 
6522 Superior Ave.

The Wilkelis F
Rakandų F 

Visokį Lietuviški Rėk 
6307-11 Superior Ave.
N. A WILKELIS 

Sa(minkąs

J • <

CEdar 8476 Pristatėm

I™ HOUGH BĮ
8800 Hough 

“GAIVINANČIŲ, Gf

49 Rusių
Importuoto ir

ŠAMPANAI — VYNĄ
Greitas, Mandagus Pristatymas 

^bandydami Persitikrinsit. Patel 
VEI GĖRIMAI SALTI VISAIS. L

■
E

PER TVOR4
PASIŽVALGIUS

Pirkit Bondsus! THE OHIO BELL i 
TAUPO METALUS ;

ri
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Demokratais Besidedą Ašies Žmones Plusta Musų Atstovą Washingtone. 
Katalikai, Cicilikai ir Žydai Žygiuoja Išvieno.

kad 
nors

suprym 
sykį ma-

Tada 
šmei- 
Susi- 
galiu 

brolis

Vieni musų tautiečių, šio ka
ro bėgiu nublokšti į tolimąją 
Ameriką, įkibo į darbą fabri
kuose ar* kitose įmonėse, kiti 
gi, nors ii* besidedą demokra
tais, laiko save perprakilniais 
dirbti paprastą darbą ir kar
tais gana sunkų darbininko 
darbą. Šito štai plauko balta
rankiai slankiojo iš miesto į 
miestą, kalbėjo, kuždėjo, apie 
kaž kokią svarbią organizaci
ją burkavo. Ne vienas čionyk
ščių Lietuvių gal pagalvojo: 
ar tik nesuskato šitie ponai or
ganizuotis kad padėtų musų 
nelaimingiems tautiečiams, bol
ševikų nutremtiems į Sibirą ar 
kur kitur vargą kenčiantiems? 
Bet kur tau ponai demokratai 
apie tokius dalykus begalvos! 
Aukštesni dalykai jiems rupi.

Tie darbininkais nenorį būti 
demokratai po ištisos eilės pa
ruošiamųjų , “darbų” sušaukė 
Chicagoje keliolika Lietuvos 
piliečių — vyrų ir moterų. Kai 
kurie j suvažiavimą atvykusių
jų atsinešė ir įgaliojimus iš ki
tų tame šauniame susirinkime 
dalyvauti negalinčių Lietuvos 
piliečių. Mat, demorkatiniai 
šito susirinkimo iniciatoriai iš- 
anksto norėjo sau pasitikrinti 
viršų jų kuriamoje organizaci
joje. Energingu iniciatorių šau
kliu buvo žaliukas P. Vileišis. 
Šis vyras, kaip jau savu laiku 
turėjome progos musų laikraš
čio skiltyse pakartotinai rašy
ti, tame susirinkime pasakė il
gą kalbą, kurioje įrodinėjo kad 
Lietuvos Įgaliotas Ministeris 
Washingtone esąs maža ko ver
tas, o todėl reikia steigti Lie
tuvos piliečių organizacija, ku
ri jam politikoje padėtų arba, 
prireikus, galėtų jį net ir vi
sai atstoti (!) Keli to susirin-

Tokia politinių 
be komunistų 

Dvivamzdis 
susirinkime 

Kiti sako 
tai nesvar-

TĖVYNĖS nr. 17 pasakyta 
’inventorius padidėjo 58.96”.

Bet man rodosi kad tas inve- 
tofas bus daug daugiau suma
žėjęs, nes iš centro kažin kur 
dingo Tėvynės’ antrašai ir du 
“tąipraiteriai”, kuriuos už 59 
dolerius juk nenupirksi. Tai 
taip auga ir didėja Susivieni
jimo' turtas.

Aš MISLIJU kad Tėvynės 
antrašus greičiausia bus pra
puldęs “SLA. Gerovės Komite
tas” arba Vitaitis. Jis tuos 
antrašus naudojo siuntinėjimui 
propagandos už “senąją gvar
diją”, tai' išsinešęs kur pasi
dėjo, užmiršo sugrąžint, ir taip 
ti'ė antrašai din£o “gerovės 
komiteto” rankose.

Su dingusiais ‘taipraiteriais’ 
irgi biis tokia pat istorija. Tas 
pats ‘gerovės komitetas’ vieną 
diėną išsinešė vieną mašinėlę, 
pasidėjęs kur užniiršo, tai kitą 
diėrią išsinešė kitą, ir vėl už
miršo. O kad JTaipraiterį” da- ’T—
bar' negalima 7ftisf)irkt' W’''až-- kirao dalyviai, išgirdę tokius
įnirštiems” dalykams *kupčiai’ 
greitai atsiranda. Nedyvai tai 
kad prie ‘pavyzdingos tvarkos’ 
iš centro šis ir tas “dingsta”.

Aš DUODU įnešimą kad se
kančiame seime Bagočius Vi- 
tdifį' paskirtu) seimo sekreto
riam, kaipo užsipelniusį tos 
“pagarbos” energiškai' vedant 
vajų už senąją gvardiją. Jei 
butų keno mėginama Vitaitį 
peikt už Masytės šmeižimus 
tai' tegul Gegužis jį apgina, 
kaip užpernai apgynė Viniką, 
išleidusį daug SLA. pinigų į- 
rengimūi BroOklyne karčiamos.

JEIGU Amerikoje atsiras 
dari viėna “Lietuvių taryba” 
tai' musų komunistai turės pro
gą tikrint kad čia Lietuviai jau 
turi “sovietus” ir nori prisi
dėt! prie Maskvos “tarybų” 
ceritrd, kaip tik Vokiečiai bus 
nugalėti ir raudonasis smakas 
išsities nuo Atlahtiko ikį. Pa- 
cifiko!

JEIGU teisybė kad Gabaliau- 
skas Lietuvoje buvo net tryli
ka sykių areštuotas (kaip jis 
pats tikrina) tai jis vertas va
dint' “mučelninku” su trylika 
vainikų. Nors ‘trylika” vadi
nasi “velnišku tuzinu”, bet ką 
gi padarysi kad žmogelis ne- 
pajiegia užsipėlhyt keturiolik
tą. Kad nors komunistai susi
prastų jam kokį vieną ekstra 
primest.

WORCESTERIO sandariečiai 
labai atgijo kai jiems net su 
advokato pagalba nepavyko 
uždraust Lietuvos Prezidentui 
ten atsilankyt. Kada daugybė 
visokių “whereas” negelbėjo 
tada jie parsikvietė Vaidylą ir 
Tysliava, o tie juos “sudirma- 
vojo” prie skanios vakarienės”, 
ir visų jų dvasia atgijo taip 
kąd atsirado daug korespon
dencijų tos ‘dirmavonės” iš- 
bubnijimui.

nistų netrukę, 
srovių veselija 
atlikti negalima, 
skelbia kad tame 
buvę 300 žmonių, 
kad mažiau. Bet
•bu, nes vistiek iškilminga bu
vo: netruko nei garbės prezi
diumo, nei vienų kitiems parū
kytų garbės smilkalų. Nuo tų 
smilkalų, matyt, abu “lyde
riai” — pp. Pakštas ir Grinius 
— tiek apsalo kad net išsibu- 
čiavo. Bet ką p. Pakštui pa
sakys tėvai Marijonai ir “Ku
nigų Vienybė”, kad tas katali
kų “vadas” pabučiavo bedievį 
Griniui ? Nepavydėtina vis del 
to p. Pakšto padėtis! Draugas 
pranešė kad į garbės prezidiu
mą buvęs pakviestas ir p. kon
sulas Daužvardis, kad ir mu
sų ministeris Lietuvos piliečius 
sveikinęs. Tačiau kitame nu
meryje Draugas jau kitokiu 
balseliu užkalbėjo: p. Daužvar- 
džio tame susirinkime nebuvę, 
nes jis, girdi, nenorėjęs būti 
p. žadeikio šnipinėtoju. Iš kur, 
įdomu, Draugas Įspėjo p. Dauž- 
vardžio mintis, jo 
mo motyvus? Gal 
įspėjo, o supykęs 
deikis jo giriamos
kiau laikosi, negražiu 
išsipludo. Sukti ir įmantrus tė
vų Marijonų laikraščio keliai!

SUTVERIA TARYBĄ
Ir taip, abi Lietuvos piliečių 

Sąjungos' galvos suaugo į vie
ną, pasivadindamos Lietuvių 
Tautine Taryba. Kol kas tą 
tarybą sudaro 12 asmenų: 4> 
kunigai, 3 
cialistai, 2 
p. Grinius 
<as, pusiau

Draugas
kad tautinę tarybą sudaranti 
ne viena srovė, bet katalikai, 
cicilikai ir žydai. Įdomu bet
gi kodėl ta taryba pasivadino 
“tautinė”, o ne tarptautine, in
ternacionaline? Juk matome 
toje taryboje petys į petį be
žygiuojančius Vatikano atsto
vus — štai pirmasis interna
cionalas; greta jų sau šuo- 
iuoja cicilikai — antrasis in
ternacionalas; o paskui juos 
sau koja kerta ŽydAi, kaip Dr- 
gas džiūgaujančiai pastebėjo, 
“žymiausia mūsų tautinė ma
žuma”. Na, kad vaduos jau 
Lietuvą šiė vyrai tai vaduos!

ši mišraus plauko tautiniai 
tarptautinė taryba nepasiten
kino vien jautriais išsikalbė
jimais.- Kas šitaip galvotų; 
pažemintų smarkiuosius tary

Nepasenkime Peranksti!
Paskutinis SLA. sekretoriaus 

raportas skelbia, Susivieniji
mas turi daugiausia narių 50 
metų amžiaus.

To amžiaus žmogus, kaip 
Philadelphietis, K. Vidikaus- 
kas, anądien vaizdžiai aprašė, 
yra jau “too old” Amerikos 
smarkiajai pramonei — jam 
darbas gauti jau sunku.

Bet visuomenės 
brangus amžius.

Lietuvos
pareiškimą
67 metų amžiaus.

Susivienijimas daugiąu-

pliauškalus, iš susirinkimo iš
ėjo; kurie liko, patys save iš
sirinko momitetan. O kai 
mitet'e dar liko tuščių vietų tai 
pririnko ir tokių kurie tame 
susirinkime visai nedalyvavo.

DU KOMITETAI
Po Chicagos ir New Yorke 

susirinko Lietuvos piliečių gru
pė, jau gausingesnė. Vaidyba ta 
pati: susidarė antras komite
tas.

Katras gi dabar viršesnis: 
Chicagietis ar New Yorkietis? 
New Yorkietis nenorėjo pripa
žinti Chicagiečio. — Tu, — 
sako, — esi peu* suktybes sa
ve išsirinkęs, nes maža žmo
nių tepasikvietei ir dar kaž ko
kių įgaliojimų pasirūpinai. To
kie įgaliojimai politikoje negi
liuoju, ir jais tesinaudojamd 
.akcininkų susirinkimuose.

Ar 
jiems 
nia. 
tokie

Abu komitetai, Chicagos ir 
New Yorko, pasiskelbė atsto- 
yaują Lietuvos piliečių sąjun
gai. Bet tai juk panašu į dua
lizmą: negi gali būti dvigalvė 
organizacijos vyresnybė. Chi- 
caga ir New Yorkas turi su
vienodinti tą vyresnybę. Pra
sidėjo varžybos: nelyginant du 
atkaklus priešai, Chicaga ir 
New Yorkas, pradėjo į save 
tempti dar vos gimti besiruo
šiančios organizacijos kailį.

Chicagiečių butą stangresnių, 
todėl jiems ir kailis atiteko. 
Mat, jie turi dvivamzdį, šaudy
me purvais ypač 
ginklą: Draugą ir

Ir atvažiavo New 
į Chicaga bendran 
man. Kad susirinkime butų 
daugiau pompos, į jį buvo pa
kviesta svečių ir prietelių. Kai 
kurie pakviestųjų pasididžiavo, 
į tą pokilį neatvyko, nepasvei
kino, arba pasveikino neman
dagiai, užtat dvivamzdžio gin
klo tuojau buvo purvais ap
drėbti. Bet iškilmingas susi- 

, rinkimas ir be jų apsiėjo.
Naujienos rašė kad ir komu-

bos vyrus. Juk ne bučiuotis, 
ne vienas Įeitą jaudinti, o Lie
tuvą gelbėti jie susitelkė. O 
jei taip tai reikia manifesto 
arba bent deklaracijos. Suma
nė ir padarė. Iškilmingai, kaip 
rimtiems vyrams dera: “L. 
tautinė taYyba, susidarius de
mokratiniais iš Įvairių užsiėmi
mų ir įsitikinimų žmonių, skel
bia, smerkia, peikia, ir tt.”

Mums, betgi, atrodo kad tie 
demokratiniai pagrindai trupu
tį apklostyti, švelniai, kaip 
rimtiems vyrams tinka, falsifi
kuoti.

Iš konsulatų teko nugirsti 
kad Suv. Valstijose yra apie 
keli tūkstančiai Lietuvos pi
liečių, o Lietuvių Tautinę Ta
rybą išrinko, priskaitant ir 
vertės neturinčius įgaliojimus, 
ne daugiau kaip

Demokratiniams 
buna pranešamas 
sę juose dalyvauti
skelbiamas rinkimų reguliavi
mas, pasirūpinama kad visi tu
rintieji teisę balsuoti galėtų 
laiku į paskirtas vietas nuvyk
ti. Musų gi tarybininkai šnab
ždėjosi, kalbėjosi, paskui stai
ga saujelei tautiečių išsiunti
nėjo pakvietimus į kažin kokį 
susirinkimą, kuriame kaž kas 
svarbaus bus daroma ir taria
ma. šitokį jų elgesį galima 
pavadinti kas kaip nori, bet su 
demokratine tvarka tai jis jau 
tikrai nieko bendro neturi.

Štai kaip kardais naudoja
masi demokratija ir demokra
tizmo kauke. Mums rūpėjo ši
tai dešifruoti, tą kaukę nu
traukti. Ateityje turėsim pro
gos panagrinėti kaip demokra
tizmo kauke apsisiautusių žmo
nių veidai atrodo be kaukių. 
Visa tai, kad gerės valios žmo
nės, geri ir mylį' savo kraštą 
Lietuviai nebūtų suklaidinti.

vičius 
mybės 
damas

Jei
šia narių turi 50 metui amžiaus 
(tokių yra 786), aišku, ir mu
sų visuomenės branduolys veik 
to paties amžiaus žmonių su
darytas, nes Susivienijimas 
yra gana geras Amerikos Lie
tuvių skerspjūvis.

Tačiau, mums privalu butų 
labiau atsižiūrėti Į ką Dr. Ba
sanavičius senatvėje dirbo, ne
gu ką tariami seni kaulai sako.

Susivienijimo d a r b uotojai, 
tačiau, privalėtų 
liudnu reiškiniu 
turi jau po 50 
ę tik 119 narių 
metui amžiaus.
nelygi.

Kiek vienai šeimai šioje ša
lyje bus privalu įdėti bent 10 
nuoš. savo sutaupymų į S. V. 
karo bondsus,’ gelbėjimui laimė
ti karą ir užtikrinimui sau at
eities saugumo; Šitą gyvą Lai
svės Stovylą sudaro Miss Jetsy 
Parker.

AMERIKOS KARO 
KAŠTAI DIDĖJA

Šiame kare S. V. valdžia Jei- 
džia po $74,786 kas minutą ka
ro ginklams ir kitiems su karo 
vedimu surištiems kaštams.

Per valandą karo reikalams 
atsieina po $4,487,000, ir po 
apie $107,692,000 j dieną

Dabar išleidžiama arti ketu
ris kartus daugiau karui negu 
mėtai laiko atgal.

Sidabrine Sukaktis
Katalikų Susivienijimo ^or

ganas Garsas Gegužės 17 d. 
mini 25 metų sukaktį. Nėra 
abejojimo, kiekvienas sąmonin
gas Lietuvis šia sukaktimi pa
sidžiaugs ir laikraščiui sveika
tos palinkės, nes kiekvienas 
Lietuviškas laikraštis Ameri
koje yra musų visuomenės tau
tinio gaivumo žymė.

Garsą redagavo Julius Kau
pas, L. šimutis ir M. Zujus 
(dabartinis redaktorius), savo 
organizaciją auklėdami, tuo 
patim laiku gynė katalikiškai 
krikščioniškos p a s.a u 1 ėžiuros 
principus, o politikoje karštai 
rėmė katalikų srovės liniją. 
Amerikai į pirmutinį Pasauli
nį Karą vos įstojus pasirodęs 
Garsas padėjo nemaža, energi
jos suorganizuoti ir sušaukti 
katalikų visuomenę kovai už 
Nepriklausoma Lietuva._ “ _ _ V

Dr. Kudirka, į musų visuome
nę socialius klausimus Įvedęs, 
sąkė: “Darbininkų klausimas 
yra tarptautinis, visos žmoni
jos klausimas: Lietuviams kur 
kas svarbiau pirma savo tauta 
laisva padaryti” (Varpas, nr. 
1, 1893 m.).

Kur siuvėjas, kur siūlas, ku
ris abi tautinės visuomenės 
frakcijas susiūtų Lietuvos la
bui?

TYSLIAVA savo Dabar 
rašo: “Naujosios Anglijos san
dariečiai pasipiktinę Clevelan
do tautininkais einančiais iš
vien su komunistais”.

Jeigu Tysliava ir rado Nauj. 
Anglijoj tokių “sandariečių’ 
tai "jiems sandariečių pavadini
mas tikrai svetimas: jie yra 
socialistai prisiplakę prie san
dariečių, vien tik tuo tikslu 
kad ardyti tautinės srovės vie
nybę.

KAD SANDAROJE yra to
kių socialistų kurie sandarie
čių kauke užsidėję suka San
daros vežimą j socialistų vėžes 
faktų jieškoti daug nereikia, 
jų visur pilna.

Pavyzdin, sandariečiai (ne 
visi) visu įnirtimu puolę Ma- 
sytę ir tautininkus kurie jos 
kandidatūrą rėmė, nei puse lu
pų neprasitarė už tautininkus 
Laukaitį, Kerševičių, Bačiuną, 
Brazauską, Norkų.

Mat, tokiems ‘sandariečiams’ 
daug artimesni Bagočius, Gu- 
gis, Mikužiutė, ir 
Mažukna, negu 
Laukaitis, Kerševičius, 
nas ir kiti, kurie kartu 
sandariečiai.

Prisilaikant įsakymu iš War Pro
duction Board taupymui reikalingų 
karui metalu, apribojant įvedimus 
naujų telefonų ir telefono įsteigti 
įrengimus, The Ohio Bell Telepho
ne Company darys viską atsieki- 
mui reikalingų pasekmių medegų 
taupyme, bet kartu dės visas pas
tangas palaikyti telefono patarnavi
mą aukštame Bell System laipsny
je, kaip praneša "Randolph Eide, 
iš Clevelando, Ohio Bell preiiden- 
tas. I

War Production Board uždraudžia 
įvesti naujus telefonus į biznio ar 
gyvenamus namus Jeigu tas užimtų 
daugiau negu minimum konstrukci- 

, jos darbo, tik pavelija aprūpinti 
telefono patarnavimu įstaigas ku
rios dirba karo darbus ir viešos 
sveikatos bei saugbs srityse.

Žmonėms netnrir*ems telefonų, 
, kurie nori juos įsivesti, galima bus 
■ juos duoti tik tuo atvųju jeigu bus 

pakankamai linijų ir sujungimo pa
daru, bet kur reikės dirbdinti nau
jus padarus ir tiesti naujas linijas 
ten patarnavimo nebus teikiama.

Tas sutaupys ne tik darbo jie- 
gas ir inžinerystę, bet ir medegas 
kaip švinas, geležis, plienas, zinkas, 

f varis ir gumas, kas naudojama te
lefonu aparatuose, ir tos medegos 
atliks karo reikalams.

--------------------------------3-----------------------------------------

Brazilija Ruošiasi Savo Apsigynimui

BRUZDA PRIEŠ PA
TAIKAVIMĄ SO

VIETAMS

Nėra Siiivėjo, Nėra Siūlo!
SLA. seimas šymet įvyks 

Pittsburghe, mieste į kurį K. 
Jurgelionis taip urnai ir karš
tai anuomet norėjo Susivieni
jimo centrą nukelti, ir 'kuris 
Susivienijimo seimą matė pir
mojo Pasaulinio Karo sūkury
je, 1916 metais. Tuos laikus 
prisimindamas, seimo rengimo 
komisijos narys, S. Bakanas, 
sako:

“Politiniai Amerikos Lietu
vių sąjūdis 
Sandarai
mas. Gerai 
laikais pas 
frakcijos, į 
skirsčiusios 
dovavo Dr. 
nas Rimka, 
biau atitiko 
liaudininkui

Tą liūdną pasidalinimo tie
są kiekvieni SLA. Pild. 
bos rinkimai paliudija, 
dija, kai kada, ir pats 
nis gyvenimas, ši tiesa 
pakerta tautinės srovės
nį smarkumą ir energiją.

Šliupas labiau linko roman- 
tingam tautininkiškumui, ku
ris liepia. pamiršti politinius 
skirtumus ir dirbti vien*tik 
Lietuvių tautos garbei ir iški-

socia-

tik kristalizavosi, 
buyo rašoma progra- 

atsimenu, ir tais 
sandariečius dvi 

dvi nuomoni pasi- 
veikė: vienai va- 

šliupas, kitai Albi- 
kurio nuomonės la- 
Lietuvos valstiečių 
nuotaikoms.”

Iš Šveicariečių laikraščių ko
respondentų Helsinkyje (Suo
mijoje) ir Stockholme prane
šimų matyti kad tų šalių spau
da reiškia nusistebėjimą ry
šium su Londono Times straip-. 
sniu, kuriame sakomdHuad^^v 
lantiko čarteris esąs suderina
mas su Stalino noru “įsmeigti 
raudoną vėliavą ten kur ji bu
vo iki karo su Vokietija”.

Kaip praneša korespondentas 
iš Helsinkio, Times straipsnis 
ir Cripps’o pareiškimai sukėlę 
ten tikrą audrą. Suomių laik
raštis pastebi kad Cripps rei
kalaująs jog visi Suomių Įlan
kos pakraščiai ir Pabaltijo val
stybės butų Įjungta į Sovietų 
Sąjungą.

Kitas Helsinkio laikraštis ra
šo kad “ciniškas Cripps’o pa
reiškimas apie tai jog gyvy
bingų Sovietų Sąjungos pra
monės centrų artimoje negalį 
būti mažų valstybių, daug ką 
pasakąs. Po Roosevelto ir 
Churchillo iškilmingų pareiški
mų Atlantike, Times dabar re
komenduoja su Sovietų Rulija 
susitarimą, kuriuo smurtas bu
tų užgintas kaip sykis mažų
jų valstybių sąskaiton.

Panašiai išsireiškia ir dau
gelis Švedų laikraščių. Jie ra
šo kad Times ir Cripps’o reko
mendacijos nesančios- suderi
namos su Švedijos pažiūra į 
Europos saugumą. Jokie Ti
mes raminimai jog bolševikai 

, neturį imperialistinių siekimų, 
tikrovėje nieko nenuraminsią.

KAD SOCIALISTAI 
riečių kauke užsidėję 
Sandaros vežimą parodo 
faktas. 1932 metais SLA. sei
me Pittsburgh e K. J. Paulaus
kas visi] sandariečių vardu pa
sakė kad* sandariečiai nerems 
tautininkų: Gegužis ar Bago- 
čius, bet ne Bačiunas.

Sandariečių kandidatas S. 
Gegužis, kuri sutiko remti tau
tininkai tame seime, laimėjęs 
prieš Bagočių, vaikščiodamas 
tarpe seimo delegatų, agitavo 
savo aveįes sandariečius nebal
suoti už tautininką Tareilą, bet 
balsuoti už

DALIS
nusvėrė ir pačią Sandarą, Su
sivienijime visuomet ėjo ben
dru frontu su socialistais, eina 

ftO-'ivfdJtbar,- kad eis
su jais tol kol likimo lėmimu 
socialistai jiems sprandų ne- 
n u suks.

TYSLIAVA džiaugiasi Nau
josios Anglijos “sandariečiais”, 
reiškiančiais pasipiktinimą Cle
velando tautininkais (suparsk, 
Dirva), ir 
redaktorių

Butų ne 
apsižvalgyt
jam nereiktų toli eiti ir jis tuoj 
pamatytų kad jo paties sosti
nėje Brooklyne didelė diduma 
Vienybininkų yra 
Tysliavos 
tika, kuri 
reiškė vėl 
listams.

JOKIAM 
kų laikraščiu 
skiriant komunistus ir Gaba- 
liauską, kaip tik Tysliavai pil
vas nedūoda namie sėdėti. Tas 
vargšas “keturių vėjų” redak
torius, kaip tas “Amžinas žy
das”, keliauja iš kolonijos j 
koloniją vis išmaldų prašyda
mas, nuraminimui savo beso
čio pilvo. Titnagas.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

BU DU
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skauda 
galvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. ši skani vidu
rius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai 
dojasi FEEN-A-MINT. 
FEEN-A-MINT einant 
ti rytą tikrai jausite 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

ir kitokių.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėj*.

VISOKIA AF 
fe pasirengę suteikti'

i ?^ormac*Jas ir praktiški 
. Plūdos (Insurance)

11 saukite mus negu ugniagt

L P. M U I
Viuatlnį Vietini Pastovi Li 

k Apdraudos A 
Banį m. r Ave- Ctevelaj

Į ,IIU,1»IUlllUiuil|||||||l|U|||||Ullli



Smulkios Žinios

TELENEWS

IR 1ŠKEIČIAM EAGLE STAMPS

THE MAY CO

Baltinių Išpardavimas
Apsirupinkit Reikalingais Geros Rūšies

29c

39c

59c

79c

1.10

1.35

CO. . . . DOMESTICS . . . 4-TAS AUKŠTAS

18x36 Colių Didumo 
Reguliariai 45c . ...

30x50 Colių Didumo 
Reguliariai 1.25 ...

'22x44 Colių Didumo 
Reguliariai 69c ....

24x48 Colių Didumo 
Reguliariai 1.00 . .. .

Pritaikytų Spalvų
Wash Cloths ...

Pritaikytų Spalvų
Bbth Mats ..........

valdžios
dirbtuves.

Simo Muckaus sūnūs Albi-

V 
15x27 Coliu Didumo *■ \ 
Rėguliariai 35c ...

specialiai sulyg nurodymų iš-

Maliavų, Užtraukalų, ir Venetian Blinds 
Didžiausi Sutaupymai — Pereitų Metu Kainos.

Or’Atsineškit šį skelbimą, jis bus vertas jums 50c 
prie $3.00 pirkinio.

yra
Stipriai išausti ir gerai sugeria vi-
Balti su gražiais apvadais žaliais, 

ruzavais, lavender, coral, raudonais

THE ATLAS PAINT 
WALL PAPER CO.

Greitas patarnavimas, didelis pasirinkimas.

TURKISH RANKŠLUOSČIAIS

Hendersono Padėjėjas

I

I

I

kainų

pasie-

o

Dayton. 0.
7

gal.

MES DUODAM

0 Q

MMį

VERMOUTHS

THE MAY

PEPPERELL
Reguliariai 45c

iš-
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KETVIRTAS AUKŠTAS
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Mes essui pasirengę 
•tas Informacijas ir
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CANNON 
RANKŠLUOSČIAI

ir vandenį.
mėlynais, 
Taipgi grynai balti rankšluosčiai.

1.25 
1.25 
yds. 
box 

|. yards 
'/z gal.

Pasirinkimas iš 
pločių.

impilams
tins kaip 
austa.

3
5 sv,

4 sq

ds 
m 
u 
įsi

Henatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra =

ĮB06 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =
immmii!iiiiiiiuiuimiiiiimiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£

BOWLING ALLEYS
Dabar atdaros kasdien nuo pietų 
iki 3 po pietų. Sekmadieniais iki 
l:c0 po p. Visos naujos alleys.

FIOUGH-93 ST. RECREATION
1665 EAST 93RD ST. (34)

plaukus. Atsi- 
šalies lėles ir 

(49) 
iki 8 vakare, 

šeštadieniais.

Merle Fainsod, kuris tvar
kys smulkaus pardavimo ir ap
tarnavimo skyrių sąryšyje su 
Gegužės 18 d. įvedamu 
kontroliavimu.

“Surety” rankšluosčiai 
dirbti del The May Co. 
są šlapumą 
oranžiniais, 
ar baltais.

■5000; MU. 3629; YE. 5544 
Ltdara vakarais iki 8 vai.

’lumbing ir Heating
Reikmenys 

^rsiduoda arba įdedami sulyg 
‘NEŠINTO IŠMOKĖJIMO PLAO

Nereikia nieko įmokėti. 
Nauji ir naudoti padargai.
Empire Plumbing &

Heating Co.
• r dieną ir naktį patarnavimas.

a- 
a- 
y- 
a- 
įlį 
ką 
ir 
ri
šė
ja 
u- 
;ų-

91J

28)
I

Richard Rothig
STALL 25

WOODLAND-55TH
MARKET HOUSE *

Užlaikau visokių rūšių rūkytas 
dešras, kumpius, etc. (25)

. ŠAMPANAI
Greitas, Mandagus Pristatomas į Namus be Ekstra Kaštų, 

abandydami Persitikrinsit. Patelefonuokit ir Mes Paristatysim. 
ĮSI GĖRIMAI ŠALTI VISAIS-LAIKAIS. (19)

BLOESINGER’S , ------------------------------ Hospital 
3218 Lorain Avenue

Lėles pataisom kaip naujas, ap
siuvam, uždedam 
neškit savo senos 
duokit pataisyti.^
Atdara 10 ryto

Uždaryta ANTKAPIAI
823.50 ir brangiau.

UŽSAKYKIT DABAR DEL 
DECORATION DIENOS.

Reikia įmokėti tik $5 ir likusius 
mažais išsimokėjimais. (32)
Gerzenv Eros. Monument Co.
3924 LORAIN AVE. ME. 1925

.1-

is
1-

C1
ei

i
a
i

nių parduotuvė parsiduoda prieina
ma kaina; daro iki <$500 savaitinio 
biznio. Nuoma $30 menesiui už 
krautuve ir kambarius. Kreiptis 

. ......... . • ((21)
1401 E. 5,5 ST. Netoli St. Clair.

8502 Hough Ave.
A T VEŽA M i NAMUS.

'Atdara iki 7:30 vak. RA. 5872

de- 
uda 
d te 
ity- 
du-
ima 
įly- 
iau- 
yla t 
:an- 
imą 
mai

.S 
i- 
ir 
a 
r.

ir 45 colių 
ekonomiška 

kuri išsibal- 
Tandžiai

Pi
cai 
ių, i 
ia.

suteikti visiems pilnas musų pa- 
_______ . praktiškus patarimus reikale vi- 

Vaistinė atdara 7 dienas l°.kios. APrh'audos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
iau saukite rpus negu ugniagesius (fire-monus).

MARKEE’S
PIRKIA ČIA NAMŲ PUOŠIMO 

REIKMENIS
Puošimo Reikmenys

nuo
nuo

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Kampinė groserio ir tabako krau

tuve, neša iki $500 savaitinių inei- 
sų, nėra kompeticijos 3 mylias ap- 

| linkui. Gyvenimui yra 5 kambariai. 
Parsiduoda- pigiai del partnerystės 
nesutarimo. Kreipkitės 2 iki 3 pp.
6202 SEVMOUR AVĖ. Važiuoti 

Fulton Road karu.

5c 
8c 

99c 
gal • 
gal. 
99c 
18c 
99c 
1.15 
1.25 
89c 
1.95 
85c

ft. $1*49 
11.95

Reguliariai 22c

DIDELĖ LIĖTUVBKA

VAISTINI
C. Pakeltis Pharmacy

1001 East 79th Strėėl
(Kampas Crumb Ave.)

Užlaiko visokias namines ir B1 
portuotas gyduoles nuo visokią li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisėnė- 
jusio Reumatixmo, nuo įniril 
žaizdų, dedervinių, vidurių new-
škinimo, užkietėjimo, kosulio, b- (lax A. Kchn 
taro, lytiškų nusilpnėjimų, rao- | 
kių lytiškų ligų, nerviškumo, * 
migęs ir kitokių.

Kellėfs 
Modern Shoe Repair

9522 Madison Ave.’
Geras darbas, tvirta medeg» ■ 

Pabandykit, patirsit.
Taipgi žinoma East Side.

C. Pakeltis Vaistinė | VISOKIA APDRAUDA 
1001 E. 79 St. Cleveland, 0. 

Telefonas ENd. 8538

19c
“Cannon” terry rankšluosčiai vi
sai balti arba su spalvų apve- 
džiojimais žaliais, peach ar auk
so spalvos. Patogaus didumo 
virtuvei ir prausyklai.

I

TUBING
bardas.

42
Praktiška, 
medega, 
sniegas.

ALAN’S 
BEAUTY SALON 

Complete Beauty Service
pecialistės del PERMANENTS 

ir TINTING 
Ekspertai operatorės 

VASARAI GAUKIT SAU 
NEW FEATHER BOB 

PERMANENT —
Bukit pačiame styliuje.

lair Styling Hair Cutting 
18726 St. Clair Ave.

Mgr. A. Hocevar
KE. 5310. (21)

_______ I PARSIDUODA BIZNIS
Į Per 40 metų išdirbtas kampinis 

Prisilaikant įsakymų iš War Pro- tabako ir delikatesų biznis ir saldai- 
uction Board taupymui reikalingų *......
forui metalų, apribojant įvedimus 
įujų telefonų ir telefono įstaigų 
Engimus, The Ohio Bell Telepho- •
B Company darys viską atsieki-

liks karo reikalams._____

J. A. Urbonas

K I B I R KŠTYsFthe ohio bell . p
------ ■ (TAUPO METALUS ,B 1 2 n 1 °, Progos

TYSLIAVA savo “Dabar' 
rašo: “Naujosios Anglijos sat. 
dariečiai pasipiktinę Cleveh5. 
do tautininkais einantis į j 
vien su komunistais”.

Jeigu Tysliava ir radp Nauį 
Anglijoj tokių “sandarieį;' 
tai 'jiems sandariėčią pavadį 
mas tikrai svetimas: jiė J 
socialistai prisiplakę prie saj. 
dariečių, vien tik tuo tiku 
kad ardyti tautinės stovės viJ 
nybę.

KAD SANDAROJE yra (> 
kių socialistų kurie sandari 
čių kauke užsidėję suka Saj. 
daros vežimą į socialistų vėžę 
faktų jieškoti daug nereikia, 
jų visur pilna.

Pavyzdin, sandariečiai (5 
visi) visu įnirtimu puolę 
sytę ir tautininkus kurie jtjl . "j.j .1 - w ... BMP Švinas, geležis, plienas, zninas,
kandidatūrą reme, nei puse l'.-^ris ir gumas, kas naudojama te
pu neprasital’ė už tautiniahj^ony aparatuose, ir tos medegos 
Laukaitį, Kerševičių, Bačią - 
Brazauską, Norkų.

Mat, tokiems ‘sandariečiai! ' Dirvos Agentas Daytgne 
daug artimesni Bagočius, G» 302 Lamar St.
gis, Mikužiutė, ir komunistą E 
Mažukna, negu tautinink 
Laukaitis, Kerševičius, Bad;, 
nas ir kiti, kurie kartu yra į 
sandariečiai.

įiui reikalingi] pasekmių medegų 
Įaupyme, bet kartu dės visas pas- ~ 
angas palaikyti telefono patamavi- 
hą aukštame Bell System laipsny- 
fe, kaip praneša Randolph Eide,1 tm 
B Glevelando, Ohio Bell preziden-1 gų

UWar Production Board uždraudžia 
vesti naujus telefonus į biznio ar 

rvenamus namus .jeigu tas užimtų 
augiau Tiegu minimum konstrukci- 
įs darbo, tik pavelija aprūpinti
ilefono patarnavimu įstaigas ku- 
os dirba karo darbus ir viešos 
reikatos bei saugbs srityse.
Žmonėms neturimiems telefonų, 
irie nori juos įsivesti, galima bus 
jos duoti tik tuo atveju jeigu bus 
akankamai linijų ir sujungimo pa
rų, bet kur reikės dirbdinti nau- 

is padarus ir tiesti naujas linijas 
n patarnavimo nebus teikiama. 
Tas sutaupys ne tik darbo jie- 

fas ir dnžinerystę, bet ir medegas 
«aip švinas, geležis, plienas, zinkas,

5
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KAD SOCIALISTAI šaut 
riečių kauke užsidėję valį 
Sandaros vežimą parodo ir fe 
faktas. 1932 metais SLA sį . 
me Pittsburghe K. J. Pautas, 
kas visų sandarieji! vardu pa. 
sakė kad* sandariečiai nėr® 
tautininku: Gegužis ar Bag- 
čius, bet ne Bačiunas.

Sandariečių kandidatas S. 
Gegužis, kurį sutiko remti fc 
tininkai tame seime, laimėjęs 
prieš Bagočių, vaikščiodama 
tarpe seimo delegatų, aįita 
savo ave^s sandariecius neW 
suoti už tautininką TaheilĄ, ta 
balsuoti už socialistą Gugi.-

DALIS šžA'dafi^1 km 
nusvėrė ir pačią Saiidaią, Šf 
si vienijime vislloihėt ėjjD teA 1D64 E. 55th Street 
dru frontu su socialisj^Ris, ®Ų 
jrė’ir ir gal btl/isdeu 
su jais' tol kol likimo lėmimu] 
soėižt^ai jfėitiš spiandiį į 
nu'suks:

TYSLIAVA džiaugiasi’ M 
josios Anglijos “sandarieciiif. 
reiškiančiais pasipiktinimą Ck- 
velando tautininkais (suparsl. 
Dirva), ir tuoj duria pirštui 
redaktorių Karpių.

Butų ne pro šalį Tysliava 
apsižvalgyt aplink save, p! 
jam nereiktų toli eiti ir jis tuoj 
pamatytų kad jo paties sosti
nėje Brooklyne didelė didina 
Vienybininkų yra pasipiktinę 
Tysliavos “keturių vėjų” tak
tika, kuri pastaru laikų pas-F Savininkas 
reiškė vėl pataikavimu sočia- mHmmiiiiimimiiiiiiinHiiiiii»iinmuiii Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiimiitiiiiiiiiiirk 
listams. į?..... .............

JOKIAM . KITAM Lietuvis [CEdar 8476 
kų laikraščių redaktoriui, iš
skiriant komunistus ir Galia- 
liauską, kaip tik Tysliavai pil
vas nediloda namie sėdėti. Tas 
vargšas “keturių vėjų” redak
torius, kaip tas “Amžinas žy
das”, keliauja iš koloiiijoš į 
koloniją vis išmaldų prašyda
mas, nuraminimui saVo b» 
čio pilvo. TitnagK

Wallpaper, 1942 pat. 
30 in. Plastics - - - 
Room Lots, complete 
House Paint - - - nuo 
Flat Wall Paint 
Floor-like Rug Border 
Calsomine, colors 
Linoleum - - - 
4 Hour Enamel 
Roof Coating 
Casine Paint, visų spalvų 
Aluminum Paint - - 
COCOA MATS, 14x23 
Rug Runners - - 6
9x12 Thermex Rugs
“Texolite” Turim Visokių Spalvų 

9x12 Linoleum Rugs nuo $2.95 
9x12 NAUDOTI RUGS nuo 3.50

Omar ir Walvet Paper Cleaners 
Kitas, Lopymo Plasteris, Šepečiai, 

ir kitos reikmenus.
Duokit Mums Apsirūpinti Jūsų 

Sieninių Popierų Reikalu.
Mes parupinam Popieriuotojus 

ir Maliavotojus.

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuvė

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

Vedėjas

Pristatėm i namus CEdar 8476

Je HOUGH BEVERAGE C° 
8800 Hough Avenue 
“GAIVINANČIŲ GĖRIMŲ NAMAI”

49 Rusių Alaus
Importuoto ir Vietinio

VYNAI

DARBAI Clevelande 
kė naują aukštą laipsnį, kadan
gi 100 pagrindinių dirbtuvių 
šiuo laiku užlaiko 107,502 dar
bininkų. Daugelis kompanijų 
žada ir daugiau darbininkų im
ti, tik kelios numato sumažin
ti savo darbininkų skaičių.

HIPPODROME AKRON. OHIO
The Male Animal”

Viena iš smagiausių šio sezono 
komedijų, Warner Bros, filmą “The 
Male Animal”, kuri praeidama ro
dyti Hippodrome Theatre šeštadie
nį, Gegužės 9, suveda vaidinti šiuos 
žymius artistus — Henry Fonda, 
Olivia de Havilland ir Joan LLeslie. 
Tai linksmas veikalas, kuris išveda 
žiūrėtoją iš jo rūpesčių ir vargų.

Dalykas einasi apie universiteto 
studentų gyvenimą ir buvusių stu
dentų, kurie prisimena savo senes
nes dienas, kada dar jie lankė uni
versitetą.

Veikalas apima rimtą dalį ir at
vaizduoja juokingus prietikius kuo
met buvęs kitados narsus futbolo 
lošėjas, kurį vaidina Jack Carson, 
atsilanko pažiūrėti jaunųjų studen
tų futbolo žaidimo. Jis susipažys- 
ta su vieno profesoriaus jauna žmo
na ir jų sentikiai lieko po jos vyro 
nuožvalga. Prie to dedasi ir kito
kių juokingų, linksmų ir keistų nuo- 
tikių, kurie padaro veikalą smagiu.

-Argentina Vaizduojama 
“March of Time” Filmoj
Argentinos neapsisprendimas nu

sistatyti laikytis su kitomis Ame
rikos šalimis išyien ir josp asiliki- 
mas neutrališka link ašies sudarė 
pagrindą naujai MAieh of Time fil
mai, “The Argentine Question”, ku
ri pradedama rodyt Telenews Thea
tre šį penktadieni.

ši filmą vaizduoja Įvairų tos Pie
tų Amerikos kaimynės gyvenimą, 
parodo koki efektą karo paskelbi
mas padarytų i platų industrinį ir 
ūkini Argentinos gyvenimą.

Prie šios filmos duodama dar ei
lė kitų žinių filmų, Amerikos karei
viai Airjoj; lėktuvo sucįužimas Utah 
kalnuose, kur 17 žrponių užmušta; 
kaip Washington, D. C., smarkiai 
plečiasi delei karo veiklos.

H. V. Kaltenborn ir Tex McCra
ry patiekia, kaip paprastai, savo 
karo bėgio pastabas.

Akrone lankėsi grupė sce- 
ics mylėtojų su muzika, dai
nomis ir tautiškais šokiais, su 
iais kartu atvyko Julius Srhe- 
tona ir Dirvos red. Karpius, 
kurie pasakė kalbas SLA. 198 
kuopos parengime Gegužės 3.

Publikai buvo smagu pama
tyti gražius tautiškus šokius, 
ir išgirsti kalbant žymų svečių, 
Lietuvos Prezidento sūnų, Ju
lių Smetoną.

Dirvos skaitytojas Akronie- 
tis gavo laišką nuo savo drau
go iš Detroito kad ten Kovo 
mėn., mirė Antanas Kairys, 
apie 55 metų amžiaus. Velio
nis atvažiavo Amerikon 1905 
m., į Brooklyn, N. Y., po to il
gokai gyveno Pittsburghe. 1921 
metais atsikėlė gyventi A'kro- 
nan. čia plačiai darbavosi ir 
buvo visų Lietuvių gerai žino
mas. Užėjus bedarbei Hoove- 
r’o laikais neteko darbo, persi
kėlė į Detroitą, dabar ten mirė. 
Buvo nevedęs. Iš Lietuvos pa
ėjo Raudėnų par., Kuršėnų v., 
Šiaulių ap., sūnūs pasiturinčio 
ūkininko. Kilus revoliucijai 
prieš carą, jis už Lietuvišką 
veikimą turėjo apleisti Lietu
vą ir atvyko Amerikon.

Lai ilsisi ramiai šioje išeivi
jos laisvoje šalyje.

Z. Slivinskienė ir M. Ramoš- 
kienė su sunum Algirdu lankė
si Clevelande, dalyvavo Dirvos 
parengime Balandžio 26.

Biznierius Povilas Kazlaus
kas su žmona ir J. Kruvalskis 
su žmona Balandžio 26 lankė
si Ravenna, Ohio. Jie ten ap
žiurėjo nuosavybę, miestą, ir 

kariškos išdirbystės

nas išėjo S. V. kariuomenėn. 
Taip pat Juozo Vaiveckio sū
nūs Tarnas Balandžio 28 tapo 
pašauktas kariuomenėn.

J. Grigų sūnūs Charles lan
kėsi pas savo brolį kareivį 
Vaclovą Kalifornijoje. Karei
vis Grigas tuoj po to išvažia
vo į Hawaii salas. Iš ten para
šė savo tėvams laišką, praneš-

damas apie laimingą aiuplauki-

Veronika ’ žintelienė aplankė 
Clevelande ligoninėje po opera
cijos sergančią savo motiną, 
p. M. Dambrauskienę, iš John
stown, Pa. Kartu su p. ‘žinte- 
liene ligonę atlankė ir Palio- 
niai, kurie tuo laiku1, buvo Cle
velande. ’Kalnas.

z ™ j® run-

KREIPKITĖS ČIA SIENINIŲ POPIERŲ,

2639 EAST 55TH ST 
Telefonas: ENd. 4434 

Cleveland, Ohio

(20)

Geriausia nešuntama ir neperšlampama

SURETY’

15c

Sunkiai Dirbi?
Esi Nuvargęs?

BVARTOKIT MUSU VITAMIN 1 
COMPLEX.

KREJCI DRUGS 
2601 LORAIN AVENUE

MAin 8557. (34)

Naudokit Blonder’s Gold Seal Sieninę Popierą
Prašykit savo pardavėjų arba dekoratorių parodyti 

Musu GOLR SEAL Sampeliu Knygas.

/ THE H. BLONDER GO
Parodymo kambariai Prospect įr_Į.4th .įtrenk 

Trys krutuvčs jūsų patogumui I./ (20)
2695 EAST 55TH 10613 SUPERIOR 2538 LORAIN

k I

Jus Naudojatės Ta Pačiai 
Telefono Linija Su Kitais? 11

2SISAKYKIT VENETIANS DABAR
B- s xI-- ŠTAI KOKS VALDŽIOS PATVARKYMAS

Halinių Langams Uždangų-Blinds nebus galima Dirbti 
dirbti po GEGUŽĖS 31 dienos.

Užsakymus galim Priimti tik iki Gegužės 5. (19)
UŽSISAKYKIT SAVO NAMUI DABAR 

Išsimokėjimo sąlygos sulyg susitarimo.

kETNA VENETIAN BLIND CO.
2020 E. 105th Street. Garfield 3302

MARTEX 
RANKŠLUOSČIAI

Reguliariai 22c Yardas

Išausti iš gerų lino ir vatos siū
lų, apvedžioti įvairių spalvų ap
vadais. Labai geri šluostymui- 
si. Yra ir visai baltų.

LADY FEPFEREL 
PAKLODĖS

Reguliariai 59c 59c Yardas

81 colio pilnai išbaltintos paklo
dės, žinomo Pepperrel stipraus 
audimo, tvirtų ir lygiai nuaustų 
siūlų. Patogios, tvirtos ir ilgai 
laikančios.

BACK

BONDS

THE

Naudojantis tuo pačiu telefono patarna
vimu su kitais žmonėmis ant vienos lini
jos, uždeda žymią ’atsakomybę ant jūsų 
ir kitų žmonių, kurie gal but yra jūsų kai
mynai, 
lauja

“Gero kaimyno” taisyklė reika 
mandagumo ir prielankumo.

atsiliepkit i savo telefoną tuojau, 
pasikalbėjimus atlikit trumpai. Su
žiūrėki! kad receiveris butų užka-

Taigi 
Savo 
tinai 
bintas vėl kuomet baigsit pasikalbėjimą.
Kooperavimas “visa linija ištisai” pada
rys jūsų partijos liniją daugiau prieina
ma karo laiko reikalams.

OHIO BELL

KLAUSYKIT "THE TELEPHONE 
VAKARAS NUO 8 V a! .PANDOS

HOUR' KAS PIRMADIENIO 
PER WTAM, WLD IR WSP
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Youth’s
PHONE: ENdicott 4486

PREZ. A. SMETONA 
APSIGYVENO CLE- 

VELANDE

“I’M AN AMERICAN
DAY” IŠKILMĖ

GEGUŽĖS 17

JOHN McSWEENEY 
KANDIDATAS Į GU

BERNATORIUS

GREAT BRITAIN’S TRADITIONAL POLICY
TOWARDS THE BALTIC STATES

’ Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona, poni Smetonienė 
ir Juliaus Smetonos šeima per
sikėlė iš Chicagos Į Clevelandą 
pereitą savaitę ir čia apsigy
vena.

Ponas Prezidentas laikinai 
apsistojo P. J. žiurio reziden
cijoje, Julius Smetona su šei
ma ir motina Įsikuria A. Ivin- 
sko bute, ant Ablewhite avė., 
kur gyvens ir p. Prezidentas.

Clevelandos, tokiu budu, lie
ka kaip ir oficialė Lietuvių so
stinį, kuo patriotinė Lietuvių 
visuomenė labai didžiuojasi.

Pono Prezidento ir Juliaus 
Smetonos šeimoms Clevėlande 
priimti šį šeštadienį atsibus 
artimų tautinės minties asme
nų vakarėlis P. J. žiurio na
muose.

----- 1---------

Parūpins Vyrams Dar
bus Karo Dirbtuvėse

' Visoje šalyje rengiama Na
tional Employment Week, ku
rios) laikotarpiu visi darbinin
kai bus stengiamasi aprūpinti 
darbu. Clevelande valdiškas 
U. S. Employment Service biu
ras dės pastangas pastatyti Į 
karo reikmenų industrijas tufrs 
darbininkus kurie dabar netu
ri tinkamo darbo arba- kurie 
nori pamainyti savo darbus.

Darbai svarbiausia bus pa
rūpinama vyrams virš 40 metų 
amžiaus.

Prezidentas Roosevelt pasky
rė sekmadienį, Gegužės 17, vi
soje šalyje “I Am An Ameri
can Day”. Tūkstančiai Cleve- 
lando gyventojų kurie patapo 
Amerikos piliečiais pereito me
to bėgiu bus šios dienos iškil
mėse pagerbti.

Clevelande tą dieną rengia
ma Dainų Festivalis, milžiniš
kas dainų ir muzikos progra
mas bus išpildytas Public Au- 
ditoriume. Visi kurie naujai 
gavo pilietybės popieras, gaus 
į tą Festivalį tikietus dykai.

Taigi jeigu kurie tapo pilie
čiais nuo Liepos 1, 1941, gali 
įsigyti sau tikietus kreipiantis 
į Public Auditorium pradedant 
Gegužės 11 d.

Dalyvaus mokyklų benai ir 
žymus dainininkai.

LANKĖSI AKRONE
Pereitą sekmadienį didokas 

buris scenos mylėtųjų atsilan
kė Akrone, su gražiu progra
mų, kurį išpildė SLA. 198 kp. 
surengtame vakare. Dalyva
vo grupė O. Karpienės šokikų, 
kurie pirmą kartą parodė Ak-, 
roniečiams musų tautiškus šo
kius, gražius Lietuviškus kos
tiumus; dalyvavo jauni gita
ristai IVįacyauskai, dainininkas 
Vacius ‘Zambliauskas, aKprdicr- 
nistė Jean Navarskaitė, pia
nistė Mary Jo Bendler. Kal
bėjo p. Julius Smetona ir Dir
vos red. K. S. Karpius.

Šokikų grupėje dalyvavo: 
Aldona Miščikaitė. Frances ir 
Jonas Polteriai, Jonas Petraus
kas, Julė Salasevičienė, Juozas 
Bendleris ir Ona Kaupienė.

Šiaip svečiais dalyvavo: Jur
gis Salasevičids, Verbylai, Ja
sulaičiai ir Navarskienė.

Amerikos Raud. Kry
žiaus Naudai Vakaras
Lietuvių Moterų Klubas iš

vien su Lietuvių Moterų Rate
liu rengia viešą kortavimo va
karą Lietuvių salėje, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus naudai.

Tas vakaras atsibus šešta
dienį, Gegužės 16, nuo 8 vak.

Bus įžangos dovana, užkan
džiai, ir dovanos prie stalų.

Įžanga asmeniui 50c., ir vi
sas pelnas bus atiduotas A. R. 
Kryžiui.

Viršutinėje salėje bus kor- 
tavimas, o apatinėje išsigėri- 
mas ir šokiai. Visi kviečiami 
atsilankyti, dielėje salėje vie
tos visiems užteks, tuomi pa
remsi! naudingą tikslą.

Bendrą tų moterų organiza
cijų komitetą šiam rengimui 
sudaro: Marė Mišeikienė, Ade
lė Young, Jieva Noreikienė, 
Teofilė Chesna, Stella Praške- 
vičienė.

Agota Grigienė, Moterų Ra
telio pirmininkė; Ona G. Mihe- 
lich, Liet. Moterų Klubo pir
mininkė.

John McSweeney, iš Woos
ter, Ohio, praneša kad jis kan
didatuoja Demokratų partijos 
sąraše j Ohio valstijos guber
natoriaus vietą. Jis skelbia 
jog pilnai supranta svarbą tos 
vietos ypač dabar, kuomet mu
sų šalis yra kare. Pereito Di
džiojo Karo metu jis tarnavo 
S. V. kariuomenėje ir buvo už
jūry j kaip aide-de-camp prie 
Maj. Gen. Charles Farsnworth, 
komandieriaus musų Ohio 37 
Divizijos. Jo armijos patyri
mas, daugiau negu kas kitas, 
išmokino jį reikalingumo ko
operuoti su visais musų pilie
čiais dabartinėse karo pastan
gose.

John McSweeney yra gimęs 
Wooster, Ohio, 1890 m., kūl
ėjo mokslus ir baigė Wooster 
College. Po to studijavo tei
ses ir advokato kvotimus išlai
kė 1925 metais. Jis vėliau bu
vo išrinktas į Kongresą iš 16- 
to distrikto, kur tarnavo še
šis metus. Po to užėmė kitas 
svarbias visuomenės vietas.

MIRIMAI

SVEČIAI
Šios savaitės pradžioje lan

kėsi du Detroito Lietuviai biz
nieriai, Ch. Rakauskas ’ir Pet
ras Jončius. Jie važiuoja į ry
tines valstijas pasivažinėti, iki 
dar gąsdinąs nesuvaržytas.

Clevelande aplankė savo pa
žystamus ir draugus, atsilankė 
Dirvos redakcijoje, p. Jončius 
užsirašė Dirvą. Jiedu taipgi 
apžiurėjo Lietuvių Darželį, ku
riuo labai gėrėjosi.

Juozas Olšauskas, iš Am
bridge, Pa., atlankė Clevelan
de savo draugus, atsilankęs 
Dirvos redakcijon atnaujino 
savo prenumeratą.

Sergeant Frank Jonaitis at
silankė trumpam laikui Cleve
lande, pas savo seserį iš drau
gus. Iš pietinių valstijų jis 
perkeltas į Manchester, Čonn.

Jonaitis dabar jau pakeltas į 
sergeantus.

Kareivis Albinas Matulis at
lankė savo motiną, Matulienę- 
Bartkienę. Jisai tuo laiku bu
na Chicagos srityje.

SERGA
Antanina Šatunienė turėjo 

operaciją Polyclinic Ligoninė
je. Jau eina geryn. Linkėti-

■ na jai greitai pasveikti.

JONAS YENULONIS
Kareivis Jonas Yenulonis, 28 

m., nuo 2980 E. 71 Place, mirė 
Springfield, Mo., Balandžio 30. 
Palaidotas Gegužės 4, Kalvari
jos kapinėse. Pamaldos atsi
buvo šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko motina ir tėvas, ir se
suo, Mrs. M. Barcik.

Dirva 6 Puslapių
Dirva .per kelias vasaros sa

vaites bus spausdinama 6 pus
lapiu, kaip buvo daroma pra
eityje. Rudenop vėl pradės ei
ti 8 puslapių. <

KUDIRKINĖS PIKNIKAS
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

ja šymet savo metimo pikniko 
pelną, skiria Amerikos Raudo
najam Kryžiui. Piknikas ren
giamas sekmadienį, Birželio 7, 
Machutos didžiajame darže.

Dirvos metinis piknikas bus 
naujoviškas — naktinis pikni
kas, prasidės šeštadienį, Lie- 

v pos 4, nes tai šventa diena, o 
ant rytojaus, kaip toj dainoj 
sako, bus 'šventa, visi galės iš
simiegoti ir pasilsėję pirmadie
nį dainuodami gryš į darbą.

Dirvos piknikas taipgi bus 
Machutos didžiajame darže.*

AGNES BARAUSKIENĖ
Agnes Barauskienė, 52 m., 

nuo 1386' E. 27 St., mirė Gegu
žės 1, palaidota Gegužės 4 d.. 
Brooklyn Heights. kapinėse.

Liko du sunai, Petras ir Vin
cas, ir duktė, Mrs. M. Berg.

Abiejų laidojime pasitama- 
va laidotuvių direktorė Della 
Jakubs.

• PARKŲ Direktorius Frank 
Celebrezze, kurį tai vietai Ma- 
yoras Lausche nesenai pasky
rė, šiomis dienomis paskirtas 
į kitą vietą, Safety Direkto
rium, į vietą atsistatydinusio 
direktoriaus Ness.

UŽMUŠTA 4?
Iki šios savaitės pradžios tra- 

fiko nelaimėse Clevelande šy-^ 
met užmušta jau 46 asmenys. 
Pernai iki tai pat dienai buvo 
užmuštų 49.

EVA AUGAITIS
Eva Augaitis, 51 m., po tė

vais Pečiulytė, nuo 2134 W. 38 
st., mirė Gegužės 6, Lutheran 
Hospital. Pašarvota Louis A. 
Bodnar laidotuvių namuose, 
3929 Lorain avė.

Laidojama šeštadienį, Gegu
žės 9, pamaldos 9 vai. ryto, 
St. Mary’s bažnyčioje, W. 30 
St., kampas Carroll.

Velionė pAėjo nuo Liudvina
vo, Suvalkijos. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

Paliko vyras, Stasys, ir vai
kai: Mrs. Margaret Cole, He
len, Charles, Emma, Gedrge ir 
Olga.
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ATIDAROM NAUJĄ MODERNIŠKĄ i

SERVE ■ SELF KRAUTUVE
Geriausių Valgių del Jūsų Stalo. Pigios Kainos. 

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 
Duosim kuogeriausį patarnavimu.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD STORE
854 EAST 185TH STREET

• DIRBTUVĖSE Clevelande 
turės būti sulaikyta gamini
mas bent 400 kasdieninių rei
kalingų padargų iš geležies, 
delei valdžios uždraudimo nau
doti tiems išdirbiniams geležį, 
plieną ir kitus metalus.

Tų dirbtuvių darbininkams 
reikės palengva rasti sau dar
bus karo reikmenų dirbtuvėse.

EVA’S | 
DRY CLEANING J 
Senas Drapanas padarom . 
kaip naujas, išvalom ir . 
sutąisom.

6702 Superior Ave.
Telefonas: ENdicott *0878

jĮ-SkJy-Jra—mujuuaaij'

johng.polterI
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyta® 
darbų prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilną apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd SL
Telefonas POtomac 6899

c- 1 ■

After the Soviet invasion of the 
Baltic States, Great Britain, the' 
United States and other countries 
refused to recognize that occupa
tion just as they refuse at present 
to recognize Nazi occupation of 
the Baltic and other countries. Ger
many and countries under her in
fluence were the first to recognize 
the Soviet occupation of the Baltic 
countries. That is logical from the 
Nazi point of view, since the So
viet occupation of Lithuania on the 
15th of June, 1940 was perpetrated 
according to ą prearranged Stalin- 
Hitler plan and mutual understand
ing, i.e. with Hitler’s blessing.

But the British Government’s po
licy has always been sympathetic 
and friendly to the aspirations of 
the Baltic peoples.

Britain was one of the first to 
promote the recognition of the Bal
tic States as” far back as 1918 “for 
the purpose1; of encouraging them 
in their determination to secure a 
self-determination” and stimulating 
their resistance to the German oc
cupation. In this connection we can 
quote from the “Digest of Inter
national Law” by Green Haywood 
Hackworth. Legal Adviser of the 
Department of State, Vol. 1, p. 199:

“The British Charge d’Affaires in 
Washington on October 31, 1918, 
transmitted a memorandum to the 
Department of State in which was 
set forth views regarding the ad
visability of1 the general policy of 
granting provisional recognition to 
the national councils and other re
presentative bodies of the smaller 
nationalities formerly part of the 
Russian Empire, for the purpose of 
stimulating their passive resistance 
under German occupation and so 
encouraging them in their deter
mination to secure self-determina
tion.”

Even in the critical summer of 
1939, during the British and French 
negotiations with the Soviets in 
Moscow, the British Government, at 
the risk of imminent war, remained 
faithful in regard to the rights of 
the Baltic peoples and refused to 
give the Soviet Government a free 
hand to occupy those countries un
der pretext?6f safeguarding them 
against German aggression. In this 
connection the British refused to 
give the Soviets a green light, 
which Moscow subsequently obtain
ed from unscrupulous Hitler. The 
British did riot regret their stand. 
Spiritual valufes, a clean record, and 
non-violation of other peoples’ in
alienable rights are more powerful 
weapons, even in the present strug
gle, than brutal, temporal force em
ployed in disregard of other peoples 
rights. In this respect we may 
quote the comforting words that 
Viscount Halifax, present British 
Ambassador in Washington and a 
member of the War Cabinet, pro
nounced in the House of Lords on 
December 5, 1939, after the Soviet 
garrisons had already been impos
ed and. introduced in the Baltic 
countries:

“We have tried to improve our 
relations with Russia, but in doing 
so we had always maintained the 
position that rights of third parties 
must remain intact and be unaf
fected by our negotiations. Events

have shown that the judgment and 
the instinct of His Majesty’s Gov
ernment in refusing agreement with 
the Soviet Government on the very 
terms of formulae covering cases 
of indirect aggression on the Bal
tic States were right. For it is 
now plain that these formulae may 
have been the cloak of ulterior de
signs. I have little doubt that the 
people of this country would pre
fer to face difficulties and embar
rassment rather than feel that we 
had compromised the honour of 
this country and the Commonwealth 
on such issues.”

Whereas, speaking about unscru
pulous Hitler in this connection, 
he said:

“Herr Hitler bartered what was 
not his property — the liberties 
of the Baltic people.”

The above are but a few examples 
of many manifestations of sincere 
friendship and understanding on the 
part of the British Government and 
the British people towards the Bal
tic nations which have been ap
preciated and fully reciprocated. 
After a repeated strong stand in 
regard to the rights of other people 
and decency in international rela
tions, Lithuania’s sympathy towards 
Great Britain increased still fur
ther.

The Germans were perfectly and 
fully aware of the Lithuanian Gov
ernment’s policy, the mentality of 
the Lithuanian people and where 
her sympathy and hopes lay. So, 
it is little wonder, the German 
Reichskonimissar Lohse, head of 
the Nazi occupational forces, at 
the first opportunity in his first 
proclamation to the Lithuanian peo
ple, dated July 28, 1941, deemed it 
necessary to blame and ridicule the 
Lithuanian peoples’ faith in Great 
Britain and the Great Democracies. 
“Those who promised you so much 
liberty”, he said, referring to the 
Great Democracies and particularly 
to Great Britain, “did not save 
Lithuania from the Soviets.” Such 
irony did not mislead the Lithuan
ian people. As soon as the news 
of the Atlantic Charter reached 
Lithuania, the students in Kaunas 
under German eyes demonstrated 
en masse in favor of that Charter 
and its authors President Roosevelt 
and Prime Minister Winston Chur
chill.

(To be Continued)

K. ŠTAUPAS
Dekoratorius

Jeigu jūsų namas ar kam
bariai reikia padabinti —

Telefonuokit:
Mulberry 0744. 

14602 Thames Ave. (22)

f \

ELDER-TILTON
CLINIC

Mechanc.tnerapyv — Chiropractic 
Elektriškas gydymas, Colon Irriga- 

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (38)

k_____________________________ J

I LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ
Langams Užtraukalų (Blinds)

WINDOW SHADES
1 Dabar laikas jau pradėti rūpintis papuošti gavo
I ' NAUJAIS VENETIAN BLINDS |
0 Mes patarnausim Lietuviams pigiau negu kiti. Kreipkitės tuojau, j

I SUN VENETIAN BLINDS |
i Tel. IV. 3956 J. Pečiulis, sav. 165 E. 208 St. |

f DELLA C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

8 n i i p n 
j p n
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| P. J. KERSIS
|. ; 809 Society for Savings Bldg.

! Ofiso telefonas: MAin 1773
1 ’ . i

: Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip-
Į kites j mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą
: įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy-
: mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
!
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Club
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Red

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

6820 SUPERIOR AVE

Connie Mack, the venerable aj 
capable manager of the Philadelpkj 
Athletics, is one of the few real* 
timers in the baseball business, į 
is shown here giving Joe DiMafį 
Yankee batting ace, a few pointe, 
on batting. Rain had postponed th

Subscription per Year in Adr 
In the United States- - - - - -
In Canada - - - - - - - - - -—-—
Entered as Second-Class matter 
ber'fth, 1M5, at the Cleveland Pc

under the Act of March 3, It

DIRVA (THE F1EL 
LITHUANIAN WEEKL 

Published every Friday ia Cleveland 
Ohio Lithuanian Publishing 

6820 Superior Ave. Clevelai

Lithuanian Women’s
Lithuanian

Circle are sponsoring a 
for the benefit of the

AMERICAN RED 
CROSS BENEFIT 

MAY 16TH

The 
together with the 
men’s 
party 
Cross.

This card party is to be held at 
the Lithuanian Hall on Saturday, 
May 16th, 1942, at 8:00 P. M.

There will be door prizes, refresh
ments served and individual table 
prizes.

Admission is 50 cents per person 
and the entire proceeds will be turn
ed over co the Cleveland Chapter 
of the Red Cross.

The upper hall will be used for 
the playing of cards, while dancing
and refreshments will be available 
in the lower hall.

May we urge every Cleveland- 
Lithuanian to attend this affair 
and thereby contribute to this very 
worthy cause, which we all know 
is so essential at this time.

Tickets may be obtained from 
the following committee:

Anna Degutis, Chairman, Adele 
Young, Tillie Chesna, Mary Mischik 
Eva Norėk, Stella Prask, or any 
other member of the clubs.

Tickets will also be available at 
the Hall, the night of the affair.

For anv additional information 
anyone may desire, please contact 
Anna Degutis, Chairman at PO. 
6035.

EAST 79th STREET
GARAGE

GENERAL AUTO REPAIRING 
Towing and Expert Repairing

1238 E. 79th Street
Joe Cipiti (23) Į EN. 2887

CHARMAl NE
BEAUTY SHOPPE

COMPLETE BEAUTY 
SERVICE

Atliekam permanent plaukų su- 
taisymą artistiškai ir nebrangiai. 
Kreipkitės čia gavimui musų kai
nų. Naudojam geriausius daly- 
kus. (23) '

1736 Crawford Road
A. Irwin, Prop. GA. 2848

UŽKANDŽIŲ VIETA
Atidarėm pirmos klesos val
gyklą ir užkandžių vietą*, vi
sas maistas žemai maina.

Blue Lunch Room
4512 Superior Ave.

Atdara 7 ryte iki 10:30 v. (21)

CHARLES CAFE
1066 Ansel Road 

ir
Lithuanian Village
*1427 East 66th Street

LIETUVIŠKOS UŽEIGOS
Alus, Vynas, Degtinė

Kviečiame Lietuvius. (21)
Kazys Nekrošius, Sav.

game.

F
Atidariau geros rūšies | 

Plaukų kirpyklą

JAKE STEIN’S
BARBER SHOP

1768 East 9th Street

RADIO TAISYMAI
DIENĄ AR VAKARE 

visame mieste
Visokių išdirbinių Namų artu 

Auto Radio.
7313 Wade Park Ave.

IIEnd. 2579 (Mll_-------------------------------------

BROTHERS CAFE
. LIETUVIŠKA UŽEIGA

7708 St. Clair Ave.
Visoks Alus — Vynai 
Degtinė Likeriai 

Užkandžiai
Atdara iki 2:30 naktį.
Kazys Leimonas, Sav.

3 UT E RI OR-
RUSSELL INN

6824 Superior Ave,
LIQUOR WINE BEEB
Vieta kur sustoja kitų miešti 

pravažiuojanti Lietuviai

Helen Urbšaitis Helen Dunb
Savininkės

Užmušta 56 Anglia
kasiai

Osage, W. Va. - Gegu
žės 12 ištikus sprogimui 
vienoje iš didesnių anglia- 
kasyklų, užmušta 56 darbi
ninkai, kurių lavonai jau 
išnešti.

Aplink kasyklą pasireiš
kė šiurpus vaizdas, kuomet 
susirinko moterys ir šei
mų nariai, kurių verksmą: 
ir kliksmai aidėjo ore, gel
bėtojams išnešant nelai
mingu darbininkų lavonus

Reikės 10 Milijonų 
Darbininkų

Suv. Valstijos susiduria 
su didžiausia užduotim su
mobilizuoti dar virš 10 mi
lijonu darbininkų, kad ki
tą metą karo industrijose 
butų daugiau negu dvigu-i 
bai darbo jiegų kiek turi 
šymet

Moterys dirbs laukuose.
Oregon valstijoje, Multno-. 

mah apskrityje, arti 40,000 > 
riloteru yrį 
laukų darbams, (Maus? 
suėmimui, jiegu apsireikš-) 
tų darbininkų stoka.

Vokiečiai išleido įsaky
mą okupuotoje- Prancūzi
joje dirbti ilgesnes valan
das ir Prancūzų dirbtuvės 
ir Įstaigos turi surinkti vi
sas žinias apie jų darbinin
kų skaičius ir jų specialy
bes, kad jie butų pastatyti

STONIS TAVERN Į darbus kokie bus numa-
LIETUVIšKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

“Arielkėlė šiltesnė” 
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20

tomą. Iki šiol Prancūzai 
dirbo 40 valandų savaitėje, 
nors buvo panaikinta bu
vusios valdžios Įstatymai.

New*Yorko valstija rei
kalauja suspenduoti 40 va-

ALUS, ^DEGTINĖ^VYNAS i landų darbo savaitę ir Įve
sti 48 valandų savaitę ka
ro- bėgiu.

UŽKANDŽIAI
Kazys Stonis, Savininkas.

THE KMMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

----- Krautuvė atdara vakarais—— 
SPECIALES VERTYBES x . i

VYRAMS IR VAIKINAMS
Vyrams Atletiškos Kelnaites _______ 39c
Apatiniai Marškiniai ir Užmavos

Vyrams Pavasariniai Kaklaraiščiai-----65c
Didelis pasirinkimas naujausių pavyzdžių. 2 už $1.25.

Vyrams Broadcloth Marškiniai ----- $1.65
"^Sanforizuotai sutraukti, gražiose spalvose ir balti. 2 už

Vyrams Broadcloth Pajamas -------- $1.79
Susegamų arba Užsimaunamų Stylių

Vyrams Two-Tone Sveteriai -------- $2.95
Zipperio priešakiu skirtingose spalvose

SKRYBĖLĖS Vyrams,
Vėliausių Pavasarinių Pavyzdžių ir Spalvų

KELNĖS ir SLACKS Vyrams
Ir VAIKINAMS — didelis pasirinkimas.

Vaikinams $3.9J

$3.91

Y IŽAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI IJ I Ix^^l ga]it iškeisti savo Stamp Books.

Vyrai dirbanti laivų sta 
’ tyboje bus paliuosuoti nu< 

karinės tarnybos, kurie in 
eina i tam tikrą nepava 
duotinų darbininkų sritį.

Geležinkelių ir kasykli 
specialus darbininkai taiį 

• Pat nebus paimami iš dar

Akos pakilo 38 nuoš. Si 
įėjimu darbininkų eilit 
Įvairiose dirbtuvėse, bėgy
je pereito meto baigiant 
Vasario mėnesiu, algų iš- 

.Mokėjimai visoje šalyje pa
daugėjo 38 nuošimčiais, ra- 
portuoja Nacionalė Indus- 
Wjiė Konferencija. Tas 
aPiina ir uždarbiu pakėli- 
p.ir didesni skaičių dar- 
Mninkų negu buvo metas 
la,VA pirmiau.

žmonijoje, kuri skaito- 
jemdirbystės valstija, iš 
y civilinių darbinin- 
395,000 dirba svarbiuo- 

J karo darbuose. Karo in- 
nJ°s smarkiai plečia- 

i jas 
mė-


