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BROTHERS C
LIETUVIŠKA Uil

Aliantų lėktuvai atlieka 
ilgas keliones iš Australi
jos i Japonų užimtas Salas 
Javos salyne, nuskandinant 
Japonų laivus.

Britai 
nenau-

ŠALIES SKOLOS
PADIDĖS IK!

195 BILIJONU

rson
urn-
pter

lėtą-, vi 
įaina.

Atidariau geros rušiJ 
Plaukų kirpyklą

JAKE STEIN’S
BARBERSHOP

1768 East 9th Slrw!

Išleidžia Penktadieniais Cleveland®

Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

■tuviafr^'J:
priglaudė pas save vaikus ku
rie liko be tėvu ir artimesnių 
giminių.

REEN STAMPS su kožnu pirkmiū 
5ia galit iškeisti savo Stamp Books.

VARŠAVOS GYVEN 
TOJAI NYKSTA

GRASINA NAZIAMS
NENAUDOT DUJAS'

PER KAUNO radio

Vieta kur sustoja kitu 
pravažiuojanti Lietu

Helen Urbšaitis Hele 
Savininkės

BRITŲ NUOSTOLIAI
183,550 VYRŲ

ŠIAULIUOSE, Savitarpinės 
Pagalbos komitetui nevisuomet 
spėjant tinkamai aprūpinti po 
karo ir trėmimo j Sibirą pasili
kusius mažamečius našlaičius,

7708 St. Clair Avi
Visoks Alus -Vd
Degtinė Liked

Užkandžiai 1
Atdara iki 2:30 nil

Kazys Leimonas, S»

PRIEŠŲ submarinas at
plaukė Į pat Kanados van
denis ir St. Lawrence upės 
išta'ke paskandino prekinį 
laivą, su kuriuo nuskendo 
1 i darbininku. ,

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 
į darbus kokie bus numa
toma. Iki šiol Prancūzai 
dirbo 40 valandų savaitėje, 
nors buvo panaikinta bu
vusios valdžios įstatymai.

KINAI SUMUŠĖ JA 
PONUS PRIE BUR 

MA KELIO

Kalifonijoje, kuri skaito
si žemdirbystės valstija, iš 
2,100.000 civilinių darbinin
kų 395,000 dirba svarbiuo
se karo darbuose. Karo in
dustrijos smarkiai plečia
mos ir darbininkai į jas 
imami tūkstančiais kas mė
nesį.

Javos Karo Fronto Karžygiai

SU PERKU 
RUSSELL N 

6824 Superior A 
LIQUOR WINE J

KAUNE, į raudonojo teroro 
parodą atgabenta naujas bol
ševikų dokumentas — 
nikų miškų urėdijos 
Juozo 
dokumentas 
gus buvo raudonųjų nužudytas 
Birželio 26, 1941 m., Rudnikų 
girioje, Jašiūnų v., Vilniaus ap. 
Ant jo krutinės rasta Rusiškai 
užrašytas parašas: “Sušaudy
tas kaipo darbo žmonių prie
šas”.

[etiškos Kelnaitės
iai ir Užmavos

Corregidoro gynėjas koman
dierius S. V. kariuomenių, Ge
nerolas Wainwright, kuris pa
siliko Japonų nelaisvėje kai jie 
užėmė Corregidorą po 28 die
nu puolimų. Vadas pasakė: 
“Aš pasiliksiu su savo vyrais”.

tai Rud- 
miškų urėdijos vedėjo 

Laurinaičio nužudymo 
Šis ramus žmo-

KARO MUZEJUJE 
APEIGOS^ATNAU 

JINTOS

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose ----------
Kanadoje —i—------------

Užmušta 56 Angį 
kasiai

DIRVA
6820 Superior Ave., Cleveland,

vasariniai Kaklaraiščiai — 
as naujausių pavyzdžių. 2 už $125.

o ad cloth Marškiniai 
raukti, gražiose spalvose ir balti. - 

oadcloth Pajamas -----
Jįsimaunamų Stylių

wo-Tone Sveteriai -----
iu skirtingose spalvose

^ĖS Vyrams, Vaikinams 
trinių Pavyzdžių ir Spalvų

ir SLACKS Vyrams
— didelis pasirinkimas.

Connie MacJ^ the veneniltJ 
capable manager of the PhiladJ 
Athletics, is one of the few rtilj 
timers in the baseball bnsin&l 
is shown here giving Joe DLMi; 
Yankee batting ace, a few 
on batting. Rain had postpone

I game.

Lietuvių nusipelnęs vei- 
Jokūbas Stikliorius. Jit 
Tilžėje, 
Vasario

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 verksmai 
ir kliksmai aidėjo ore, gel
bėtojams išnešant nelai
mingų darbininkų lavonus.

Viršuje parodoma dalis Diego Suarez, Prancūzų karo laivy
no stoties 'Madagaskar saloje, kurią Britai užėmė nuo Prancūzų 
gynėjų, kad nepatektų Jajonams. Apačioje, kairėj, Maj. Gen. 
Sturges, komandierius Madagaskaro gynėjų; dešinėje, Britų 
karo laivyno komandierius kuris tą salą paėmė.

Moterys dirbs laukuose. 
Oregon valstijoje, Multno
mah apskrityje, arti 40,000 
moterų yra? pasiruošusios 
laukų darbams, derliaus 
suėmimui, jiegu apsireikš
tų darbininkų stoka.

Londonas, Geg. 10 d. — 
Britų premjeras Churchill 
kalbėjo per radio, perser
gėdamas Hitlerį kad nesi
kėsintų naudoti nuodingas 
dujas prieš Rusus šios va
saros ofensyve, priešingai 
gi Britai panaudos tą pa
tį ginklą prieš Vokiečius ir 
paskleis nuodingas dujas 
visoje Vokietijoje.

Churchill sako, 
griežtai nusistatę 
doti to baisaus įnagio, nuo
dingų dujų, bet nepasitikė
dami Vokiečiais yra pilnai 
pasiruošę iš savo pusės du
jas naudoti jeigu Vokiečiai 
nesigriebs jų pirma.

Iš Berlino patiekta pra
nešimas jog Vokiečiai už
tikrina nenaudosią nuodin
gų dujų jeigu nuo jų nau
dojimo susilaikys aliantai.

PRIE ŠIAULIŲ sporto apy
gardos sudarytas buriavimo 
komitetas, kurio pirmininkas 
yra Klaipėdietis Martynas Bra- 
kas, H. (gal Gediminas) Galva
nauskas ir St. Jankus.

DIENĄ AR VAKAJE 
visame mieste

Visokių išdirbimų 
Auto Radio.

7313 Wade Park Ar
II End. 2579

KAUNO laikraščiai pažymė 
jo kad mirė žinomas Prūsų Lie
tuvos 
kėjas 
mirė 
dotas

LIETUVOS laikraščiuose vis 
telpa pa j ieškojimai “nežinia
kur dingusių” asmenų. Dau
guma tų j ieškomų asmenų pa
žymima buvę kalėjimuose 
išvežti bolševikų valdymo 
nomis. I

Prez. Roosevelt rengiasi 
prašyti Kongreso skirt dar 
36 bilijonus dolarių karo 
reikalams, kas šalies skolas 
iškels iki netikėtinai dide
lės sumos $195,000,000,000.

Tas sudaro -šešis kartus 
tiek pinigų kiek išviso tu
rėta pernai šios šalies ban
kuose, valdžios ižde ir ki- 
šeniuose. Tai yra penkis 
kartus daugiau negu susi
darė šalies skolų visoje šios 
valstybės istorijoje.

Aliantai Supliekė ir Pravi 
jo Japonų Laivyną

Reikės 10 Milijonų 
Darbininkų

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

LIETŪKIS, Lietuvos ūkinin
kų kooperatyvas, savo žinioje 
turi apie 250 kooperatyvų su 
300,000 narių. Lietūkis per 
savo skyrius aprūpino prekė
mis apie 2,000 krautuvių.

Britų imperijos nuosto
liai pirmų dviejų karo me
tų bėgiu nustatyta 183,550 
Iš jų 48,973 užmušta 
363 sužeista; 58,458 
ko nelaisvėn; 29,756 
be žinios.

■LIETUVOJE išleista įsaky
mas kad visi ūkininkai turi 
privalomai sodinti ir auginti 
cukrinių runkelių. Turi sodin
ti ir tie kurie iki šiol runkelių 
neaugino, o kurie augino cuk
raus fabrikui, turi užsodinti 
nemažesni plotą kaip 1941 m.

Algos pakilo 38 nuoš. Su 
didėjimu darbininkų eilių 
įvairiose dirbtuvėse, bėgy
je pereito meto baigiant 
Vasario mėnesiu, algų iš
mokėjimai visoje šalyje pa
daugėjo 38 nuošimčiais, ra
portuoja Nacionalė Indus
trinė Konferencija. Tas 
apima ir uždarbiu pakėli
mą ir didesnį skaičių dar
bininkų negu buvo metas 
laiko pirmiau.

Naziai sušaudė Holandi- 
joje 96 asmenis pastarais 
mėnesiais, kaltindami juos 
ruošime dirvos alijantų Įsi
veržimui į kontinentą.

Pasiliko su Kareiviais

CORREGIDORO
me Japonų nelaisvėn pate
ko apie 11,500 Amerikos ir 
Filipinų karių. Tarp jų ki
ti yra paimti kitose salo
se Filipinų grupėje.

Kinų armija gerai patai
kytu puolimu Japonų prie 
Burmos kelio, Gegužės 9 
išmušė 3,000 Japonų ir li
kusias jų jiegas galvotrūk
čiais pradėjo stumti atgal. 
Japonai pasekmingai dasi- 
mušę prie Burmos kelio, 
sutiko sau atkaklų pasi
priešinimą.

Kinų pasisekimai tęsiasi 
ir toliau.

Subscription per Year in Advance
In the United States -------------------- $2.00
In Canada ____________    $2.50

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

under the Act of March 3, 1879.

Gegužės 14 d. Sovietai 
praneša kad Vokiečiai pra
dėjo smarkų puolimą Kri- 
mo pusiausalyje didėlėmis 
jiegomis, prieš kurias bol
ševikai neatsilaikydami pa
sitraukė į naujas pozicijas 
Kerė fronte.

Vokiečiai skelbia jog šis 
mušis jau išsprendė perga
lę Krime, suimta 40,000 
raudonarmiečių nelaisvėn. 
Rusai ginčija jog mušis dar 
nieko nenulemia.

Kharkovo srityje, apie 
300 mylių šiaurėn nuo Kri- 
mo karo fronto, Rusai sa
ko didina savo ofensyvą 
prieš nazius.

Vokiečiai gal atidarys ir 
trečią mūšio frontą, kaipo 
dalį savo visuotino ofensy- 
vo. Rusai skelbia sunaiki
nę 229 Vokiečių transpor
to lėktuvus ir 37 karinius 
lėktuvus pastarų kelių die
nų bėgyje Staraja Russa 
srityje, kas parodo kad ten 
Vokiečiai sutraukia dideles 
jiegas tikslu paliuosuoti 
bolševikų spaudžiamą' Vo
kiečių armiją pietuose nuo 
Ilmen ežero.

Vokiečių smarkus puoli
mas su panaujintomis jie
gomis į Krimą yra jų pasi
ryžimas užkariauti Kauka
zo aliejaus laukus. Ten be 
to yra gausiai grudų ir 
medžio.

LIETUVOS
bia kad iš Vokiečių karo
svių stovyklos netoli Karaliau
čiaus gryžo astuoni Lietuviai 
karo belaisviai, kurie pateko 
Vokiečiams kovose Rusų, fron
te, bolševikų išvežti į Rusiją. 
Taipgi pažymi dar apie 57 li
kusius toje stovykloje Lietu
vius belaisvius. Juos netru
kus žada, grąžinti Lietuvon.

Jugoslavijoje naziai sa
koma išžudė viso 465,000 
Serbų nuo okupacijos pra
džios.

Visose savo užimtose ša
lyse naziai pakartoja šau
dymus sau nepalankių žmo
nių, kaip kuriose šalyse 
šimtais.

Penki nužudyta
let, N. C. — Vienas negras 
nužudė savo žmoną, dvi jos 
seseris, vieną vaikiną ir 
policijos viršininką.

Pereitos savaitės pabai
goje paaiškėjo kad Japonų 
karo laivynas buvo pasikė
sinęs užpulti ir gal but už
imti Australiją, bet alian
tų laivynas ir lėktuvai, ko
vodami drąsiai ir taikliai, 
ųžpuolėlius atstume pox še
šių dienų mušiu šiaurryti
niuose vandenuose nuo Au
stralijos. Šis mušis buvo 
vienas iš reikšmingiausių 
istorijoje.

Nuskandinta 11 Japonų 
laivų ir sugadinta šeši ar 
daugiau kitų laivų ir gal 
but tūkstančiai Japonų nu
gramzdinta į jurų dugną.

Japonų apdaužyti laivai 
nukrypavo atgal šiaurėn, 
pasitraukdami, visu laiku 
vejami Britų ir S. V. karo 
laivų ir lėktuvų.

Bendrai- šiame dideliame 
mūšyje apskaičiuojama nu
skandinta ir sugadinta ar
ti 100,000 tonų Japonų lai-

(27-ti metai 27th Year)

Kairėje yra Dr. C. M. Wassell, kurio sumanumu ir drąsa 
12 sunkiai sužeistų vyrų buvo išgabenta saugiai iš Javos, kuo
met ten jau veržėsi Japonų gaujos; jie išvežti į Australiją. De
šinėje, Capt. II. T. Wheless, kuris lėktuvu išskrido atakuoti Ja
ponų transporto laivus netoli Filipinų. Jį užpuolė Japonų lėk
tuvai, bet jis tęsė savo darbą, iškrėtė bombas ant šešių Japonų 
transporto laivų, paskui nuvaikė 18 Jakonu lėktuvu 75 mylių 
kelionės plote.

POPIEŽIUS Pijus 
Geg. 13 kalbėjo per radio į 
pasaulį, sąryšyje su savo 
25 metų vyskupavimo su
kaktimi, ragindamas žmo
niją prie taikos, tačiau pa
reiškė kad mažai tėra vil
ties greitai taiką sulaukti.

GEN. V. NAGIUS, Vytauto 
Did. Muzejaus Viršininkas, kal
bėjo per Kauno radio stotį Ko
vo 13 d. Jis trumpai papasa
kojo apie Muzejaus padėtį bol
ševikų okupacijos laiku. Tuo
met muzejų uždrausta buvo 
vadinti Vytauto Didžiojo var
du. Iš muzejaus darželio ir 
iš muzejaus vidaus buvo paša
linti visi tautai brangus pamin
klai ir eksponatai kurie liudi
jo apie Lietuvos kovas prieš 
bolševikus anksčiau. To vieto
je buvo pastatyta bolševiki
niai niekai. Gen. Nagius bu
vęs atleistas iš karo tarnybos 
ir iš muzejaus viršininko par-- 
eigų, jo vieton buvo paskirtas 
komunistas. Iš invalidų buvo 
atimta pensijos. Vytauto Di
džiojo kriptą norėta atitverti 
nuo kitų patalpų - ir į Vytauto 
statulos vietą buvo manyta at- 
gabent dideli Stalino paminklą.

Gen. Nagius pranešė kad da
bar viskas esą atstatyta kas 
pavyko išgelbėti. Po trumpos 
apžvalgos, generolas paskelbė 
kad tuojau bus transliuojamos 
per radio vėliavos nuleidimo 
Įprastos apeigos. Vėl išgirdo
me invalidų žingsnius, koman
dos žodžius, tarp jų “Ginklu 
gerbk!”, tradicinį trimitą ir 
dūdų orkestrą. Generolas aiš
kino kad dabar Muzejaus bok
šte vėl plevėsuojanti musų tri
spalvė vėliava su Vyties ženk
lu kampe. Ceremonijos pabai
goje orkestras sugrojo Lietu
vių Tautos Himną.

Asmuo klausęs šių iškilmių 
pei* radiją, rašo: “Įspūdis bu
vo tikrai jaudinantis ir Gene
rolas Nagius gal neįsivaizdavo 
kokias malonias minutas per
gyveno užsienyje klausę tą tra
dicinę ceremoniją”.

Amerikos submarinai už
puolimais Japonų laivų ga
benančių reikmenis ir ka
reivius, turi gerus pasise
kimus: nuo 'karo pradžios 
nuskandino arba sugadino 
jau apie 180 įvairių Japo
nu laivu.

JUOZUI ZAUKUI, žinomam 
knygnešiui, senojo Lietuviško 
teatro režisieriui ir chorve
džiui suėjo 80 metų amžiaus. 
Jis plačiai pasireiškė dar prie 
aną didyjj- karą Petrapilyje. 
Dabar jubiliatas gyvena Obe-» 
liuose, Rokiškio aps.

PASKANDINO 18 LAI
VŲ. Pereitą savaitę At- 
lantike priešų submarinai 
paskandino 18 Suvienytų 
Valstybių laivų. Nuo Pearl 
Harbor užpuolimo, kada S. 
V. stojo į karą, Amerikos 
pakraščiuose ašies 
rinai jau nuvarė 
dugną 185 laivus.

Nužudė vyrą. Morris
town, Tenn. — Keturioli
kos metų mergaitė,, trijų 
mėnesių nuotaka, nušovė 
savo vyrą, 35 m. amžiaus. 
Su ja suimtas ir jos,tėvas.

Vyrai dirbanti laivų 
tyboje bus paliuosuoti 
karinės tarnybos, kurie in- 
eina į tam tikrą nepava- 
duotinų darbininkų sritį.

Geležinkelių ir 'kasyklų 
specialus darbininkai taip 
pat nebus paimami iš dar-

(RAMER & Ml
ior Avė Atdara Va
Krautuvė atdara vakarais—^- 
E.CIALES VERTYBES

VIS IR VA1KIN

pradėjo 
rekrutuoti 12,000 moterų į 
Moterų Pagelbinį Korpusą.

Sulyg priimto biliaus tas 
korpusas galima sudaryti 
iki 150,000 moterų tarp 21 
ir 45 metu amžiaus.

Pranešimais iš Lenkiškų 
šaltiniu, Varšavos 400,000 
Lenkų ir Žydų pergyvena 
pasibaisėtiną likimą. Žy
dai užtverti 10 pėdų aukš
čio tvora, savo ghettoje 
vargsta, badauja, nyksta 
ir miršta. Numirusį Žydą 
nėra kaip palaidoti su apei
gomis, taigi lavoną padeda 
gatvėje, iš kur Žydai poli
cininkai , vėliau paima ir 
palaidoja.

Skurdžiai ir pažeminan
čiai gyvena Lenkai po Vo
kiečių priespauda.

Per mėnesį miršta pora 
ar daugiau tūkstančių Žy
du ir Lenku.

STONIS TAW
LIETUVIŠKA M 
“Kur alus skanes ' 
“Arielkėlė šilta 
584 Eucild Ava 
WICKLIFFE, 0® 
Ant U. S. RotftC 

ALUS, DEGTINU 
UŽKANDŽIAI

ICazys Stonis, Savš

Ncw*Yorko valstija rei 
kalauja suspenduoti 40 va 
landų darbo savaitę ir įve 
sti 48 valandų savaitę ka 
r o bėgiu.

buvo 
paskelbta kad šymet ir atosto
gaujantiems inteligentams tek
sią “raumenis pavartoti”. Net 
moterims reikėsią padirbėti 
pas ūkininkus,

jthuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland

Japonų Laivai Nuolat 
Skandinami

illageStreet *
tEIGOS
Bgtinė

(21) 
Sav.

DIRVA (THE FIELD) Rg
LITHUANIAN WEEKLY „ tZ®

Published every Friday in Cleveland br

Ohio Lithuanian Publishing C Z
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio I

PANEVĖŽYJE įsteigta Lie
tuvių Meno ir Mokslo Draugi
ja, kurios steigėjai: A. Mike- 
laitis, A. Likerauskas, Alg. 
Kaųlėnas, J. Miltinis ir kt. Pir
mininku išrinktas miesto vice 
burmistras Kasperavičius. Į 
draugiją Įstojo 90 asmenų.
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MIRIMAIPENNSYLVANIJOJE Detroit, Mich., Naujienos
Raštine ant Ratų

PITTSBURGH WYOMING KLONIS

UNIJOS

mirė

mirė

mi

reika

mi

Bal

nu

PAGERBKIT MIRUSIUS
SAVO ŠEIMOS NARIUS

VALGYKIT MAIS
TINGUS VALGIUS

L. V. S. METINIS 
SUVAŽIAVIMAS

pro 
nau

MIRĖ ANTANAS 
OLSZEWSKIS

KEBLAITIENĖ pa
Carmel Mercy Ligo

Mercer, 
iš New 
užmušti 
ju auto-

Skaitvkit ir Garsinkites
LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

UŽMUŠIMAI DAR.
BUOSE ŠALIAI
NUOSTOLINGI

savinin- 
raginami 
elektros 
gamini- 

? amuni- 
priežasčių

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

bo-rėkė-šaukė prieš Amer 
šiaurė saugioje padėtyje

prezidentą Philip

laiku. L. 
išspręsti 
Lietuvos 

atžvilgiu, 
sąjun- 

prisidėti su naudingo- 
sugestijomis, kaipo mede-

MURRAY BUS IŠME

FRYS DARBININKAI
ŽUVO DARBE

Lietusiai lošai.
D. Reporteri:

• 1940 METAIS Kanadoje 
surinkta 3,857,400 bačkų obiio-

bet jeigu nebūtų 
jie bus draftuoja- 
yra kariuomenės 
šaukiami kaip ir 

r užima gydytojų

REIKALINGA ARM!
JAI 16,000 DAK

TARU

Panašiai reikės pastumti j 
šalį ir kitų valstijų Įstatymus 
liečiančius šiuos dalykus.

Pennsylvanijoje jau netru
kus bus leista trokams su 40,- 
000 svarų svorio, važiuoti vieš
keliais, iki šiol leido 36,000 sv. 
sunkumo.

Nepriima Komunistų 
Kandidatų

TAUKAI IR MUILAS 
IŠ KRALIKU

“Mes kariaujam su I 
sijos prieš Japoniją. Ri 
kė, gauna iš musu daugi 
doja jų prieš musų prieš 
nei Amerikos karo misij

ZaEūis—

STREIKAS
WILLIAMSPORT, Pa. — Su

streikavo 850 Bethlehem Steel 
Corp, darbininkų. Tai yra uni- 
jistai, kurie apšaukė streiką 
del to kad į dirbtuvę priimami 
neunijistai. ,

Toje dirbtuvėje -dirba 1200 
darbininkų. Unijos direkto
rius sako tas streikas buvo ne
legalus.

i/ ARO dievaitis labiau ir 1 
l'1 jų gyventojams Į langą i 
ti kad šalis tikrai-M“ ’’į 
meto ir šio kekių mėnesių bi 
dirba prie karo reikmenų ga 
jimą daugelio gyvenimo.^ B 
riuomenę vyrų, atėjo pačios 
linas, Amerikos Įstojimas 
reikmenų gavimas; Įvedam 
mų; suvaržyta gavimas cu 
pareiga pirkti Karo Bonds 
truota vyrai iki 65 metu am 
ti jaunimas tarp 18 ir 30 n

Musų naujoji šalis visa 
draugingų valstybių teitai 
mųjų salų, kurios buvo sva 
kai, nes Amerika nebuvo ps 
rui. Ant šalies pečių gula 
laikyti ir atmušti agresorii 
nebus pasiekta Amerika ga 
rijoje ant labai ilgai.

Savo gyvenimą, reikal: 
prie šalies reikalų. Tas ka 
lyta valdžios paskirtais vii 
diduma žmonių i tai žiuri 1 
dasileisti kad jaučia karą 
būti labai pavojinga atėėia 
mintis ir darbus karui —v 

'Priešai, agresoriai, sa 
žmones prievarta, demokn 
mokinami, paraginami, par 
karo laimėjimas yra lygiai 
ga kaip iki šiol buvo naud-: 
somis sąlygomis ir galimyi 
valdžos forma galėjo tarė

STAVECKIENĖ
Baland. • men. 
mel, Pa.

ką išsivystė šiame kare, 
nių žinių kad Stalinas pas 
bor užpuolimo, kad jis la 
užatakuos Suv. Valstijas 
naras kad jei Japonai i 
puls Japonus, šiuo gudr 
sis vadas išvengė konflik 
trame fronte Azijoje. Ji

[11. — Kazimie 
užeigos savinin-

RAUDONOJO KYRŽIAUS 
NAUDAI VAKARAS

Lietuvių Moterą Raud. Kry
žiaus skyrius vėl rengia bingo 
ir pinochle vakarą, kuris atsi
bus Gegužės 23 d., antrašu 
2258 - 24th St., pradžia 7:30 
v. vakare, įžanga 50c ypatai. 
Detroitiečiai, ypatingai mote
rys, yra kviečiama skaitlingai 
šiame parengime dalyvauti. Ti- 
kietus galima gauti pas valdy
bos nares, arba pašaukus sky
riaus raštininke E. Molienę, 
LA. 1545.

Bronė, mirė
Mount Car-

L. V. S. Centro Vaidyba: 
Antanas A. Olis, Pirm 
Dr. St. Biežis, Sekr.
J. J. Račiūnas, Ižd.

kusu suomarmai juodojoj juroj naroetoma išsodina jūrei
vius ant Vokiečių užimto sausžemio, kaip pranešimai iš Mask
vos -sako. ' . ‘ '

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

BUDU
• Kuomet kankinatės 
tėjimu—žarnos neveiklios 
galvą 
sau
kite FEEN-A-MINT.
rius liuosuojanti 
pagelbės švelniai, 
ti vidurius. Milijonai 
dojasi FEEN-A-MINT. 
FEEN-A-MINT einant 
ti rytą tikrai jausite 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

ANGLIAKASYKLŲ 
kai ir darbininkai 
taupyti ię neaikvoti 
jiegą, kuri ^reikalinga 
mui lėktuvų, tankų 
ei jos. Yra visokių 
kuriomis aikvojasi elektros jie- 
ga laike darbo angliakasyklo- 
se, vien del to kad apsieinama 
betvarkiai ir dirbama su ne- 
mužiurėtais mechaniškais pa-

• JUROSE esama druskos 
tiek daug kad užtektų jos ap
kloti visą žemės skritulio saus
iem} 400 pėdų storio.

Kansas valstijoje per eiles 
metų kralikai buvo laikomi ne- 
naudžiais kenksmingais gyvū
nais ūkiams. Pastaru laiku iš
galvota iš kfalikų daryti rie
balus ir aliejus, kurie varto
jami tam tikram muilui, kuris 
dabar pradėta gaminti.

ir 23 kitus sužeidė, 
liejykloje dar ištiko

ciais 
vardais 
siekia jau 8500 
mėjimas šiame 
dėta Vasario mėnesį

Prisiųskit
rusių Lietuvių
šį skyrių, talpinama dykai.

Reikalinga pažymėti paėji
mas iš Lietuvos, kiek metų iš
gyveno Amerikoje, ir moterų 
mergiška pavardė.

KASYKLŲ ir geležinkelių 
darbuose svarbus lavinti dar
bininkai, mechanikai ir specia
listai gal bus paliuosuojami 
nuo šaukimo kariuomenės tar
nybon, nes tą klausimą dabar 
sprendžia federalės valdžios 
kareivių drafto taryba.

MIKNIUS Kazys, 66 m., mirė 
Bal. 23, Chicago j. — Židikų 
par. ir k. Amerikoj išgyve
no 35 metus.

SVIKLAS Jonas, 58 m., mirė 
Bal. 18, Worcester, Mass.

GRAŽULIS Adomas, 66 metų, 
mirė Baland. 23, Worcester, 
Mass.

BUDIENĖ Anelė, 58 m., mirė 
, Mass. 
69 metų,

Philadelphia,

NAUJAS KOMISIJONIE- 
RIUS

Kadangi Detroito miesto čar- 
teris reikalauja kad miesto 
valdininkai sulaukę 65 metų 
amžiaus, rezignuotų iš pareigų, 
todėl Detroito Policijos komi- 
sijonierius Eamaus sulaukęs to 
amžiaus iš pareigų pasitraukė. 
Jo vieton mayoras Jeffries pa
skyrė gana jauną J. H. With
erspoon komisijonierium. Se
nasis komisijonierius apvalė 
miestą nuo žulikų, reikėtų kad 
ir naujasis, kaipo artimas se
nojo komisijonieriaus draugas, 
palaikytų tokią pat tvarką.

PENNSYLVANIJOJE
linga panaikinti ar laikinai su
spenduoti iki karas tęsis tam 
tikras valstijos taisykles ir įs- 
statymus kurie kliudo šalies 
karo programui, kitaip pati fe
derate valdžia turės paimti tai 
visa savo kontrolėn.

Tarp tą karo programui kliu
dančių įstatymų yra draudi
mas sunkiems trokams važinė
ti- tam tikrais keliais; tvarky
mas darbo, žemdirbystės, iš- 
dirbysčiųį profesijų ir staty-

Antkapiai Monumentai Koplyčios
: Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar, = 

| CUYAHOGA MONUMENT WORKS j 
: East 99th St. ir Miles Ave. Telef. Mich. 1968. Įį 
: f Prie ineigos į Kalvarijos Kapines, Clevelande. =
: įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais. £

Ė Art Reardon Jums Pasitarnaus
M MM

: Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m. =

idurių užkie-
— žarnos neveiklios — skauda 
nėra energijos, palengvinkite 

šiuo modernišku budu—kramty- 
Ši skani vidu- 

kramtoma guma 
bet tikrai, išvaly- 

žmonių nan- 
Pakramtykic 

gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai šeimai

iš Wyoming 
Ši yra antra 

kolonija po 
Nienius.

Bal. 16, Worcester 
GRIUINIENĖ Juzė, 

mirė

Šią savaite į kariuomenę iš 
Wyoming Klonio išėjo keliolika 
Lietuvių jaunuolių.

SKAITYKIT DIRVĄ. Už- 
sirašykit, skaitykit Dirvą, jo
je rasit žinučių 
Klonio tankiai, 
didžiulė Lietuvių 
Chicagos. J. J

DETROITAS AUGA
Sulaikius automobilių indus

triją buvo nuogastauta kad De
troite atsiras daug bedarbių ir 
iš tos priežasties daug darbi
ninkų netekusių darbo išvyks 
į kitas vietas ir tuo budu Det
roitas sumažės gyventojų skai
čium. Bet priešingai, Detroi
tas auga kaip darbais taip ir 
žmonių skaičium. Manoma kad 
gyventoju skaičius šiame mies
te jau padaugėjo iki dviejų mi
lijonų. Skaitlinės irgi tą liu
dija. Pereitą savaitę Detroito 
gatvekariai ir busai pasažierių 
pervežė 9,409,672, o metai lai
ko atgal tą pačią savaitę turė
jo pasažierių tik 7,937,476 — 
taigi daugiau kaip pusantro mi
lijono pasažierių dabar turima 
daugiau.

BESSIE 
sidavė Mt. „ _
ninėn, 6071 W. Outer dr., kur 
bus po Dr. J. Jonikaičio prie
žiūra. Linkėtina jai greitai 
pasitaisyti.

CHICAGO, Ill. — Gegužės 
10 d. persiskyrė su šiuo pa
sauliu per dešimtis metų bu
vęs žinomas Amerikos Lietu
vių veikėjas, laikraščio Lietu
va leidėjas ir daugelio knygų 
spausdintojas Antanas Olszew- 
skis. Jis mirė sulaukęs 79 me
tų amžiaus. Iš Lietuvos paėjo 
Astrulių k., Marijampolės par.

Laidojamas penktadienį, Ge
gužės 15, Šv. Kazimiero kapi
nėse. Pamaldos atsibus Šv. Juri 
gio Lietuvių bažnyčioje.

Velionis paliko sūnų, žino
mą veikėją Advokatą Antaną 
A. Olį, vieną dukterį, ir kitus 
gimines.

Lai buna jam lengva ilsėtis 
amžinai šios laisvos. šalies že
mėje.

šiame numeryje telpan- 
mirusių išeivių Lietuvių 

mirusių skaičius pa-
Mirusių žy- 

skyriuje pra- 
1937 m. 

savo kolonijų mi- 
pažymėjimus į

koman- 
Lieut. Gen 

įsirengė važinė- 
vadovybės patai-

ANGLIAKASYKLOSE 
NELAIMĖS

Kasykloje ištikus nelaimei 
vietoje užmušė Juozą Kurą, 35 
metų; jo tėvui Juozui Kurui 
nulaužė ranką, kelis šonkaulius 
sulaužė; jis randasi kritiškoje 
padėtyje. Ant jų užkrito uo
la laike darbo.

Sūnūs, Juozas Kuras, yra 
gimęs Wilkes-Barre, Pa., o jo 
tėvas paeina iš Viliami kaimo, 
Zapyškio par., 62 m. amžiaus.

Nelaimės priežastis: bosai 
nepristatė stulpų ramsčių kad 
uoles nenupultų darbininkams 
ant pečių.

Jaunasis Kuras paliko žmo
ną, dvi seseris, tėvus ir gana 
plačią giminę čia Amerikoje.

Mirė Marė Paulauskienė. 58 
m. Paėjo nuo Senapilės. Pali
ko du sūnūs ir keturias dukte
ris Wilkes-Barre, Pa.

Karo Laivyno Departmentas 
pranešė kad kare su Japonais 
žuvo Edward Frank šlapikas, 
karo jurininkas, iš Wanamie,'

• 1939 metais šioje šalyje su
areštuota išviso 1210 asmenų 
kurie naudojo paštą klastin
giems tikslams. Iš to skai
čiaus 837 asmenys nubausti.

Mėnesinis žurnalas 24 pusi 
Kaina metams 5Qc.

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6 th Street 

Philadelphia, Pa. (36

Suv. Valstijų Armijai dabar
tiniu laiku reikalinga penketo 
tūkstančių daktarų, o iki šių 
metų pabaigai reikalinga bus 
dar 11,000 daktarų.

Daktarai kolei kas priimami 
savanoriais, 
jų ganą, ir 
mi. Kurie 
amžiaus tie 
visi vyrai 
pareigas tuojau

Vienas po kito siūlai kurie 
riša CIO
Murray prie United Mine Wor
kers Unijos, nutraukiami, ši 
unija yra jo viso gyvenimo dar
bo unija, bet po to kai Murray 
tapo CIO. vadas, <18 mėnesių 
atgal, John L. Lewis pradėjo 
su Murray nesutikti ir deda vi
sas pastangas iš UMW. unijos 
išstumti.

Jau visi Murray rekordai iš 
UMW. unijos ofiso išgabenti. 
Netrukus sakoma ir jis pats 
bus iš vice prezidento pareigų 
pastumtas. Jis gauna į metus 
$18,000 iš angliakasių unijos 
kaipo jos vice prezidentas.

VIENAS Amerikos poli
Gegužės 5 dieną rašė

Britų kariuomenių 
dierius Lybijoje 
Neil Richtie 
jamas karo 
pas. Jis įrengė didelį karavaną 
kur sutelpa štabo reikmenys. 
Viršuje matoma jis dirbantis 
savo ofise.

JAKUBAUSKIENĖ Morta, mi
rė Bal. 22,\ Lee Park, Pa.

ŠIMANSKAITĖ Elzė, mirė 
land. 23, Edwardsville,

VALIČKIENĖ Marė, mirė 
23, Edwardsville, Pa.

DILIS Jonas, 58 m., mirė 
mėn., So. Boston, Mass. 
Kiauklių par. Amerikoj 
gyveno 36 metus.

KAIRYS Petras, 59 m., mirė 
Baland. 27, Jamaica Plains, 
Mass. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

MIŠEIKIENĖ Juzė, 58 
rė Bal. 21, Chicagoj, 
šeinių ap., Karklėnų p., Eju 
čiu k.

BIRŽEI 10 28, 1942 M. 
PITTSBURGH, PA.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro valdybos nutarimu šiuo- 
mi skelbiame jog L. V. S. me
tinis susirinkimas arba seimas 
įvyks Pittsburghe. Pirmoji se
sija prasidės Birželio 28 vaka
re, nuo 8 vai. Kitoms sesijoms 
laiką nusiskirs patys sesijos 
dalyviai, prisitaikant prie lai
ko ir vietinių sąlygų.

Galutinai apie vietą bus pra
nešta trumpu laiku.

Seiman atvykti "kviečiami vi
si L. V. S. Garbės Nariai, Na
riai Rėmėjai, ir Veikiantieji 
nariai tų skyrių kurie yra ge
rame stovyje. Skyriai prašo
mi atsiųsti savo delegatus ta 
tvarka kurią nurodo LVS. sta
tutas. Visi atvykstantieji Sei
man labai prašomi atsivežti 
naudingų įnešimų ir patarimų, 
o kurie asmeniškai dalyvauti 
negalės, prašomi savo įneši
mus atsiųsti paštu. Kiekvie
nas naudingas sumanymas ir 
patarimas bus labai 
ma.

Šiuo susikaupimo 
V. S. seimas turės 
daug svarbių dalykų 
kritiškos padėties 
Todėl ir prašome visus 
giečius 
mis 
ga Lietuvos vadavimui i: 
bėjimui.

Organizacijos veiklos 
gramą nustatę, rinksime 
jus direktorius iš 15 asmenų, 
kurie sekančiais metais vai
ruos LVS. veiklos vairą. Va- 
duodamiesi gerais norais ir 
apsišarvavę pasišventimu, gra
žiai susitvarkė, mes galėsime 
padaryti daug daugiau našaus 
darbo.

Pereitą savaitę, laike sure- 
gistravimo asmenų cukraus ga
vimui 
negavo 
del to

MILIJONAI TURĖJO 
PRISIKROVĘ 

CUKRAUS

žmogaus nedavalgymas šiuo 
įtempimo laiku, kaip ir kitais 
atvejais, yra kenksmingas vi
sais atžvilgiais.

Apie kareivius yra pasaky
ta : “Nedamaitintas kareivis 
nieko nevertas”. Tas pats sa
kom a apie prastai maitinamus 
civi inius gyventojus, nes ne- 
darr artintas asmuo yra papra
stai, lėtas, nervingas, nepatva
rus. "

Maistas turi susidėti iš mė
sos, riebalų, sviesto, pieno, sū
riu, daržovių, kiaušinių ir tt., 
kad kūnas gautų' visus reika
lingus vitaminus.

TRAVEL EXPOSITION 
DETROITE

Travel Exposition Įvyko Ge
gužės 1 iki 3, Masonic Temple, 
Detroite. Buvo rodoma filmos 
kelionių iš visų žemės dalių. 
Paroda apėmė viską kas tik 
rišasi su keliavimu po pasaulį: 
oru, geležinkeliais, laivais, bu- 
sais; resortai, hoteliai, atosto
gavimo vietos ir tt.

Šioje parodoje užtikau neti
kėtai dideli skyrių su užrašu 
“Tabor Farm”, labai gražiai 
įrengtą. Tas vardas, Tabor 
Farm, man yra labai gerai ži
nomas, bet nesitikėjau šioje 
parodoje rasti žinomo Lietuvio 
J. T. Bačiuho resorto skyrių.

Ponas ir poni Bačiūnai abu 
dalyvavo šioje parodoje ir sa
vo skyriuje asmeniškai dalyva
vo ir svečiams apie Tabor Far- 
■ną ir Prospect Point teikė in
formacijas atostogų praleidimo 
tikslu.

Bačiūnai, labai malonus žmo
nės, taip mielai susitiko, pri
ėmė, pasikalbėjom. Norėtųsi 
visą vasarą praleisti jų resor- 
tuose. Abu Bačiūnai įrudę, 
saule įdegę, nes ką tik buvo 
parvykę iš Floridos.

Juozas J. Bačiunas plačiai 
dalyvauja Amerikos turistinio 
gyvenimo ir hotelių savininkų 
organizacijose ir žymią vietą 
užima toje srityje Michigan 
valstijoje.

Ona Aksomaiticnė.

Nacionalė Saugos Taryba 
pradėjo smarkų vajų apsaugo
jimui žmonių nuo n/oje (kalingu 
nelaimių darbuose, -ko at
sitinka ir daug mi’£t^_

Pereitą metą, neh~\ngi at
sitikimai buvo pirmutinė prie
žastis mirčių vyrų tarp 22 ir 
38 metų amžiaus. Nuo jokių 
paskirų ligų nemirė tiek kiek 
nuo nelaimingų atsitikimų ir 
neatsargumų vyrai tarp pažy
mėtų metų.

Nelaimingi atsitikimai, mir
tini ir ar tik sužeidimai, nu
traukė industrijoms 460 mili
jonų žmogaus darbo dienų, ko 
užtenka išstatyti 66 karo lai
vus — beveik tiek kiek sudė
tinai turi Amerikos ir Brita
nijos karo laivynai.

Tos nelaimės padarė $3,750,- 
000,000 nuostolių, beveik*tiek 
kiek užtenka didelę valstiją 
kaip Pennsylvania operuoti 
per keturis metus.

® YOUNGSTON, Ohio. — Šv.
Pranciškaus Lietuvių para

pijos klebonas Kun. K. Petrei- 
kis įstojo j S. V. kariuomenę 
kapelijonu. Jis šiuo tarpu ran
dasi Camp Upton, N. Y.
a BROOKLYN, N. Y. — Bal.

19 d. mirė K. Martišiunas, 
išgyvenęs Amerikoje 64 me
tus. Martišiunas buvo pirmu 
sekretorium Brcoklyne įsteig
tos Lietuvių šv. Juozapo drau
gijos.
e CHICAGO, 

ras Ūkelis
kas, besimaudydamas garo pir
tyje nusilaužė ranką.

—Gegužės 19 d. atsibus pa
gerbimo banketas Birutės Cho
ro vedėjui Inž. J. Byansktri už 
jo 10" metų darbuotę to choro 
vadovavime.
© NEW YORK, N. Y. — Vy

tautas Beliajus su savo šo
kikų grupe iš Chicagos, Gegu
žės 11 d. dalyvavo dienraščio 
New York Post surengtame 
Tautinių Šokių Festivalyje Ma
dison Square Garden.
• NEW BRITAIN, Conn. — 

Kilęs gaisras nesenai sunai
kino Lietuvišką užeigą, kurios 
savininkas yra Povilas Usonis. 
Ugnis sunaikino veik riša deg
tinę ii- restorano įrengimus. 
Usonis savo biznio įstaigą at
stato moderniškesnę.
® SO. BOSTON, Mass. — Lie

tuvos Rėmėjų Draugija at
laikė savo seimą Balandžio 26 
d. Delegatų suvažiavo apie 
60 žmonių. Pagaminta orga
nizacijos įstatai, gauta jau ir 
Mass, valstijos čarteris. Val- 
dybon išrinkta 21 asmuo, pir
mininku yra A. Kriaučialis iš 
Worcester, Mass, iždininkas J. 
Dvareckas, irgi iš Worcester, 
Mass.
» WORCESTER, Mass. — Ge

gužes 1 d. Kazys Osipavi- 
čius užbaigė inžinerystės mok
slą Worcester Politechnic In
stitute, mekaniš'ko inžinieriaus 
laipsniu. Jis yra sūnūs Kazio 
ir Veronikos Osipavičių,' brolis 
Olimpiados plaukikės čempio
nės Albinos Osipavičiutės.

YENULONIS Jonas, kareivis, 
28 metų, mirė Springfield, 
Mo. Palaidotas Clevelande 
Gegužės 4 d.

BARAUSKIENĖ Agnieška, 52 
m. amžiaus, mirė Geg. 1, 
Clevelande,, Ohio.

AUGAITIENĖ Jieva (Pečiuly
tė), 51 m., mirė Gegužės 6, 
Cleveland, O. — Liudvinavo 
p., Suvalkijos. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

MIČIUTIENĖ Magdalena, 50 
m., mirė Bal. 20, Greenfield, 
Mass. Amerikoj išgyveno 30 
metų.

ŽILINSKIENĖ Magdalena, 68 
m., mirė Bal. 16, Grand Ra
pids, Mich.

KLIMAVIČIENĖ Elzbieta, pus
amže, mirė Bal. 23, Chicago- 
je. — Marijampolės parap. 
Amerikoj išgyveno 53 metus.

SKARUPSKIS Jonas, mirė 11 
Balandžio, New Britain, 'Ct. 

MARTIŠIUNAS Kazys, seno 
amž:, mirė Bal. ,19, Brook
lyn, N. Y. — Vilkaviškio ap., 
Gražiškių k. Amerikoj iš
gyveno 64 metus.

MARCINKEVIČIENĖ Rožė, 
mirė Bal. 10, Duryea, Pa.— 
Rudaminos p. Amerikoj iš
gyveno 45 metus.

BENAVIČIUS Antanas, seno 
amžiaus, mirė Bal. 13, Wil
kes-Barre, Pa. Amerikoj iš
gyveno 60 metų.

KLIMAVIČIENĖ ‘ Ona, 
Bal. 15, Pittston, Pa.

ŽEMAITIENĖ Marcelė, 
Bal. 13, Pittston, Pa.

MATULEVIČIENĖ Morta, 
rė Bal^ 16, Wilkes-Barre

SEBESTINIENĖ A,, mirė 
landžio 16, Sugar Notch

VALAITIS Juozas, 43 m., 
rė Bal. 19, Kingston, Pa.

LENKUNAS Juozas, mirė Ba
land. 20, Swoyersville, Pa.

PAULAUSKIENĖ Marė, mirė 
Bal. 26,' Wilkes-Barre, Pa.

GRISEVIČIENĖ Ona, 54 m., 
- mirė Bal. 24, Swoyersville,

LIETUVIAI LAIMĖJO
Sekmadienį, Birželio 10 d., 

pirmą kartą SLA. 352 kuopos 
■beisbolo jauktas '• turėjo susi
rėmimą su kitu jauktu, ir lai
mėjo pasekmingai. Jų oponen
tais buvo SpringTe jauktas, ku
ris prieš Lietuvius pralaimėjo: 
Lietuviai padarė 9 punktus, 
Springle tik 4. Pradžia gera. 
Lietuviai, laikykitės ir laimė
ki! pergalę.

Lietuviai kurie sekmadie
niais turit laiko ir norėtumėt 
matyt Lietuvius jaunuolius -lo
šiant beisbolą, žiūrėkit sekma
dienio Amerikoniškus laikraš
čius, ten bus nurodyta kokia
me parke

MIRĖ 8500 IŠEIVIU 
LIETUVIU

Pradedant Gegužės lf 
štumas kūno negali virit 
kad nebutu kainos iškrito 
beprasmiškai; tas apima i 
nekuriomis išimtimk

Pradedant Gegužės U 
bė^ms ir urmo psrdavėjs 

nebūty iškeltos smulkiems 
'■. Pradedant UepbfFna 

branginti daurian 
aesio bėgiu. Tas apima s 
fytoĮus, automobiliu taisyi 

. Nuomos gyvenamiem 
apima šalies ginklavimo i 
kontroliuojamos, kad dar 
ozui namu savininku.

Pragyvenimo reikmei 
naudos už neprisilaikyma 
mų bizni vesti, prie to ga 
mo ir iki S5,000 piniginės

Jones & Laughlin plieno dir
btuvėje ant Second Ave. Ge- 
I gūžės 11 d. ištikus ištarpintos 
karštos geležies išsiliejimui 

1 tuo laiku kai darbininkai bu
vo pasiruošę ją išleisti, sude
gino mirtinai tris darbininkus 

Nuo to 
gaisras.

ŠEŠI UŽMUŠTA. 
Pa. — šeši asmenys 
Castle distrikto tapo 
Gegužės 9 d., kuomet 
mobilis susilėkė ir buvo sudau
žytas sunkaus troko. Polici
ja sako, tie asmenys neprisi
laikė važiavimo taisyklių, per
lėkė per sustojimo ženklą ir 
pasipynė kelyje troko, kurio 
šoferis sako matė juos, bet ti
kėjo kad jie sustos kaip rei
kėjo padaryti.

TRUMPOS
ŽINUTĖS > (Iš musų laikraščių)

rim jokios progos gauti t 
linas neįsitikins kad Japo 

Taigi, gal bolševiku 
Anglija atidarytu antrą f 
domas pačių Maskvos gi 
Hjai pulti gelbėt Rusiją i 
da jokios pagalbos prieš 
neįmanoma. Amerikai i 
jiegas gelbėti Rusiją, Jap

Pennsylvanijos * valstija at- 
i sakė priimti komunistų kan- 
idatus ant balsavimo balotų, 
irmas tam žygis padaryta kai 

Gubernatorius James su» spe- 
iale komisija išnešė sprendi- 
ią atmesti nominacijos popie- 
as komunistų partijos kandi- 
atės Mrs. Anna, Chait, iš Phi- 
idelphijos, kuri norėjo patek- 
i j valstijos atstovų kandidatų 
ąrašą.
Valstijos teismas pripažysta 

;omunistų partiją kaipo vieną 
!š tokių kurios tikslai apima 
išvertimą valdžios jiega ir 
rinklu.

apie 6,400,000 asmenų 
cukraus kortęlių No. 1 
kad jie btfvo prisigrob- 
prisipirkę cukraus per

virš šešis svarus kiek buvo lei
džiama turėti. Susekta tokių 
šeimų kur turėjo suslėpę ne po 
šimtus svarų, bet net tūkstan
čius.

Viso susiregistravo 1Ž2,6O4,- 
000 asmenų, arba 91 nuoš. vi
so gyventojų skaiičaus.



4A1
KOS LIETUVIAI
; skyriuje talpinama dykai)

MIRĖ ANTANAS 
OLSZEWSKIS

JHICAGO, III. — Gegužės 
d. persiskyrė su šiuo pa- 

iliu per dešimtis metą bu- 
> žinomas Amerikos Lietu- 
i veikėjas, laikraščio Lietu- 

leidėjas ir daugelio knygą 
ausdintoj as Antanas Olszew- 
is. Jis mirė sulaukęs 79 me- 

amžiaus. ’ Iš Lietuvos paėjo 
strulių k., Marijampolės par. 
Laidojamas penktadieni, Gu
lies 15, šv. Kazimiero kapi- 
gse. Pamaldos atsibus šv. Jur- 
io Lietuvių bažnyčioje.

Velionis paliko sūnų, žino- 
ią veikėją Advokatą Antaną 
k. Olį, vieną dukterį, ir kitus 
Ūmines.

Lai buna jam lengva ilsėtis 
imžinai šios laisvos, šalies že
mėje.

MIKNIUS Kazys, 66 m„ mirė
Bal. 23, Chicagoj. — Židikų I 
par. ir k. Amerikoj išgyve- t 
no 35 metus.

SVIKLAS Jonas, 58 m., mirė | 
Bal. 18, Worcester, Mass.

GRAŽULIS Adomas, 66 metu, | 
mirė Baland. 23, Worcester, |

1 Mass.
’.BUDIENĖ Anelė, 58 m., mirė į
M Bal. 16, Worcester, Mass.

GRIUINIENĖ Juzė, 69 metų, |
8 mirė Bal. 29, 

Pa.
ISTAVECKIENĖ

Baland. mėn., 
mel, Pa.

Philadelphia,

Dienos Klausimais
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor <M20 Superior Ave., Cleveland, Ohio
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UŽMUŠIMAI DAR
BUOSE ŠALIAI Į

NUOSTOLINGI I
Nacionalė Saugos Taryto l 

pradėjo smarkų vajų apsaugo-1 
i.— jimui žmonių nuo nereikli 

iš- nelaimių darbuose, nuo ko te 
sitinka ir daug mirčių.

Pereitą metą, nelaimingi at
sitikimai buvo pirmutinė prie
žastis mirčių vyru tarp Ž2 i 
38 metų amžiaus. Nuo jote 
paskirų ligų nemirė tiek te 
nuo nelaimingų atsitikimų i 
neatsargumų vyrai tarp paų 
mėtų metų.

Nelaimingi atsitikimai, ei 
tini ir ar tik sužeidimai, ue, 
traukė industrijoms 460 si
jonų žmogaus darbo dieną b 
užtenka išstatyti 66 karote 
vus — beveik tiek kiek tef 
tinai turi Amerikos ir Bri> 
nijos karo laivynai. ■

Tos nelaimės padarė 8$ 
000,000 nuostolių, beveik’® 
kiek užtenka didelę nlsn

seno
Wil- 
j iš-

mirė

mirė

, mi-
i, Pa.
ė Ba
li, Pa.
., mi-
?a.
•ė Ba-
Pa.

mirė
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54 m.,111., 
irsville, kaip Pennsylvania 

per keturis metus.
ta, mi- 
Pa.

ire Ba
te, Pa.
ire Bal.

iire Bal. 
lass. — 
.'ikoj iš-

n., mire 
i Plains, 
yveno 30

TZARO dievaitis labiau ir labiau beldžiasi Suv. Valsti- 
. jy gyventojams į langą ir žadina bei akstiną supras

ti kad šalis tikrai»Įvelta rimtame kare. Pereito viso 
meto ir šio kelių mėnesių bėgiu geri uždarbiai tų kurie 
dirba prie karo reikmenų gamybos reiškė tik prasmagė- 
jimą daugelio gyvenimo. Bet po to atėjo ėmimas į ka
riuomenę vyrų, atėjo pačios šios šalies teritorijų užpuo
limas, Amerikos Įstojimas Į karą. Pradėta suvaržyti 
reikmenų gavimas; įvedama varžymas uždarbių, nuo
mų; suvaržyta gavimas cukraus; piliečiams uždedama 
pareiga pirkti Karo Bondsus iš savo uždarbių; suregis
truota vyrai iki 65 metų amžiaus, ir ruošiamą registruo
ti jaunimas tarp 18 ir 20 metų amžiaus.

Musų naujoji šalis visai rimtai kariauja už savo ir 
draugingų valstybių teritorijas; prarado dalį savo toli
mųjų salų, kurios buvo svarbios ekonomiškai ir politiš
kai, nes Amerika nebuvo pasiruošus tokiam plačiam ka
rui. Ant šalies pečių gula atsakomybė išsigelbėti, atsi
laikyti ir atmušti agresorių užsimojimus, nes jeigu to 
nebus pasiekta Amerika gali atsidurti antraeilėje pozi
cijoje ant labai ilgai.

Savo gyvenimą, reikalus ir darbą turim pritaikyt 
prie šalies reikalų. Tas kas viršuje paminėta jau pada
ryta valdžios paskirtais viršininkais ir komisijomis, bet 
diduma žmonių į tai žiuri tik per pirštus ir dar nenori 
dasileisti kad jaučia karą ant savo sprando. Tas gali 
būti labai pavojinga ateičiai, užtai turim priruošti savo 
mintis ir darbus karui — vienam karui, jo laimėjimui.

Priešai, agresoriai, savo šalyse to išmokino savo 
žmones prievarta, demokratijose gi žmonės pirma' pa
mokinami, paraginami, paruošiami, ir turi suprasti kad 
karo laimėjimas yra lygiai toks pat jų reikalas ir parei
ga kaip iki šiol buvo naudojimasis su pasididžiavimu vi
somis sąlygomis ir galimybėmis kokias po demokratine 
valdžos forma galėjo turėti.

* .» »

Štai nauji patvarkymai, kuriems turės prisitaikyti 
biznio žmonės kurie turi ką nors kitiems parduoti arba 
duoti:

Pradedant Gegužės 18-ta, nustatyta absoliutis auk
štumas kurio negali viršyti milijonų reikmenų kainos, 
kad nebūtų kainos iškeltos, kad reikmenys nepabrangtų 
beprasmiškai; tas apima maistą, rubus ir reikmenis, su 
nekuriomis išimtimis.

Pradedant Gegužės 11, nustatyta kainų ribos išdir- 
bėjams ir urmo pardavėjams, kad tų reikmenų kainos 
nebūtų iškeltos smulkiems pardavėjams.

_ Pradedant Liepos 1-ma, už jokį patarnavimą nebus 
alima branginti daugiau negu buvo imama Kovo mė- 

.iesio bėgiu. Tas apima skalbyklas, siuvėjus, rūbų va- 
lytojus, automobilių taisymą, radio taisymą, ir tt.

Nuomos gyvenamiems namams 302 miestuose kur 
apima šalies ginklavimo darbus, bus federalės valdžios 
kontroliuojamos, kad darbininkai nebūtų aplupami go
džių namų savininkų.

Pragyvenimo reikmenų pardavėjams nustatyta pa
baudos už neprisilaikymą patvarkymų atėmimas leidi
mų biznį vesti, prie to gali būti nubausti metais kalėji
mo ir iki $5,000 piniginės pabaudos.

KAS KĄ RAŠO
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas.

V. M. Klausytis teisingai mu
sų vadus kaltina. Sako, pati 
liaudis iniciatyvos neturi, lau
kia jos iš vadų. O musų vadai, 
nors, tiesa, karčiamose nesėdi, 
bet sėdi siauruose srovelių ve
žimėliuose ir neįstengia į platų 
tautos kelią išvažiuoti. Be to, 
didžioji inteligentijos dauguma 
jau čia gimus ir Lietuvos reika
lą supranta nėaiškiai, nėra pa
slanki.

Tai liūdna analyze.

V j ■

JAUČIATĖS BLOW
TIKRAI PALENGVINSM Si> i 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠW« i 

BUDU
1 • Kuomet kankinatės vidorM | 

tėjimu—žarnos neveiklios-d> r 
galvą, nėra energijos, palupa f 
sau šiuo modemišku budo-b*' i 
kite FEEN-A-MINT. Ši štai < 

rius liuosuojanti kramtoma f? 
pagelbės švelniai, bet tikrai, 
ti vidurius. Milijonai žmonių w 
dojasi FEEN-A-MINT. Patai*® 
FEEN-A-MINT einant gultH»Į 
tį rytą tikrai jausite palaf4 
ir vėl jausitės puikiai. Vai m, 
pakelis kainuoja tik |fB.

A MERIKOS valdžiai paskelbus kad nebus persekioja
ma.ir varžoma spauda, nežiūrint kokia kalba ji iš

eina, jeigu nekliudys šalies karo interesams, šiuo atveju 
pastato ir komunistų spaudą saugioje padėtyje, lyg var
lę po lapu. Ta spauda kuri per porą dešimčių metų dir- 
bo-rėkė-šaukė prieš Amerikos interesus, lyg ta varlė at
sidūrė saugioje padėtyje ačiū faktui kad Vokiečiai už
puolė Rusiją. Susirūpinę savo išsvajoto “raudonojo ro
jaus”'likimu, komunistai Amerikoje priversti yra rašy
ti ir kalbėti apie Amerikos karo reikalus, nes vienatinė 
viltis sovietus išgelbėti iš pražūties tik su Amerikos pa
galba.

1 m., mi- 
j. — Ra- 
i p., Eju-
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BKIT MIRUSIUS į 

) ŠEIMOS NARIUS Į
Monumentai Koplyčios | 

,i paminklus Decoration Dienai dabteį 

SA MONUMENT WORfll 
ir Miles Ave. Telef. Mich.
os j Kalvarijos Kapines,,. Cleveland®, 

i sekmadieniais ir kitais šventadieniai

eardon Jums Pasitarnaus 
rbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 6| 
iiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniwii^

VIENAS Amerikos politiškas rašytojas, Paul Mallon, 
v Gegužės 5 dieną rašė šitaip:

“Rusų diplomatija matyt toli gudriausia negu kitų 
ką išsivystė šiame kare. Aš turiu iš neabejotinų šalti
nių žinių kad Stalinas pasakė Japonams pirm Pearl Har
bor užpuolimo, kad jis laikysis neutraliai jeigu Japonai 
užatakuos Suv. Valstijas. Stalinas taipgi pasakė Japo
nams kad jei Japonai atakuos ■Rusiją, Suv. Valstijos 
puls Japonus, šiuo gudriu manevru ir kitaip, raudona
sis vadas išvengė konflikto su savo natūraliu priešu an
trame fronte Azijoje. Jis sutvėrė situaciją kuriai neti
kėtume, jeigu ji nebūtų matoma.

“Mes kariaujam su Rusija prieš Vokietiją ir be Ru
sijos prieš Japoniją. Rusija, musų artima sąjunginin
kė, gauna iš musų daugybę karo reikmenų, bet nenau
doja jų prieš musų priešą Pacifike. Stalinas neleidžia 
nei Amerikos karo misijoms apžiūrėti vietas Sibire iš 
kurių mes galėtume Jamoniją bombarduoti. Mes netu
rim jokios progos gauti tas labai svarbias bazes iki Sta
linas neįsitikins kad Japonija jau gatava užpuoti jį”.

Taigi, gal bolševikti reikalavimas kad Amerika ir 
Anglija atidarytų antrą frontą prieš Vokiečius yra kliu- 

• domas pačių Maskvos gudragalvių. Amerikai ir Ang
lijai pulti gelbėt Rusiją iš vakarų, kuomet Rusija neža
da jokios pagalbos prieš Japonus iš Sibiro fronto, yra 
neįmanoma. "Amerikai ir Anglijai sudėjus visas savo 
jiegas gelbėti Rusiją, Japonai ateitų į pat musų konti
nentą.

Stalino pagrasinimas Japonijai kad nepultų Rusi
jos, nes Amerika atakuos Japoniją, ir pažadėjimas ne
kliudyti Japonijos jeigu ji kibs prieš Ameriką, buvo di
džiausias pasityčiojimas iš musų garbingos valstybės.

Tinka ir Kitiems Musų 
Politikieriams

. ■ . Irvis Gedainis

KASTU ESI, LIETUVI? r

šelpi- 
darbu prisidengę, Lietu- 
visur dirbo Lietuvos lais- 
darbą”. Dabar nėra gali
nei šelpimo, nei politinio

Lengvesnė ir Menkesnė
Amerikos Lietuvio bendra

darbis V. M. Klausutis,•'regis, 
visai teisingai sako: ‘“Lietu
vos vadavimo klausimas dabar 
žymiai lengvesnis negu buvo 
prieš. 25 metus, bet pasaulio 
Lietuvių akcija žymiai men
kesnė“. Svarbiausia to men
kumo priežastis — Europos 
Lietuviai veik nieko negali da
ryti.

Atsimename, 1914-16 metais 
Lietuvių būreliai ir komitetai 
dirbo Šveicarijoje, Švedijoje, 
Danijoje, Berline, Vilniuje, Vo
roneže ir Petrapilyje. Kaip 
Kun. Kemėšis ir daugelis kitų 
teisingai vėliau rašė: 
mo 
viai 
vės 
ma
darbo varyti.

Caras Rusijoje leido Lietu
vių komitetams veikti ir net 
pinigų duodavo, 
tuvių visai 
leidžia net 
šelpti.

Vokietija 
tinę akciją 
vos diplomatai Vatikane, Švei
carijoje, Londone, Stockholme 
ir Washingtone, regis, it išmi
rę butų. Bent mes apie jų 
veiklą ir planus nieko negirdi
me. Be to, pats susisiekimas 
su jais begalo sunkus.

Amerikos Lietuviams čia is
torija siūlo vėl svarbų vaid
menį suvaidinti. Jiems stipj 
riaį galėtų padėti Pietų Ame- 
rikos Lietuviai ir dalinai Ka
nados. Bet — nėra vadų, nė
ra organizacinio ir idėjinio su
siklausymo.

Stalinas Lie- 
nepripažysta ir ne- 
Sibiran ištremtųjų

visą Lietuvių poli- 
užgniaužė. Lietu-

Darbininke Bal. 24 tilpo se
kančio turinio redakcinis strai
psnis, pavadintas “Nelietuviš
kas Įžulimas”:

“Kai kaltasis puola nekaltą
jį ir melagis teisingąjį, tai to
kį poelgį vadinam įžulumu, ar
ba liaudžiai suprantamesnių, iš 
Rusų kalbos paimtu žodžiu — 
nachalizmu. Nachalas ar tik 
nebus žemiausios rūšies tipas. 
Jį niekinama ir jo vengiama. 
Tat ir praktikuojantieji nacha- 
lizmą to vardo purtosi, bet sa
vo darbų neatsižada. Jie #tai 
daro gudriu išrokavimu. Mat 
nachalas jausdamasis kaltu, 
pats pirmas puola nekaltą, nes 
žino kad puolamasis visų pir
ma turės girttis, o tik paskui, 
apsigynęs, galės pereiti į ofen- 
syvą, t. y. apkaltinti tikrąjį 
nusikaltėlį.

“Nachalo principas labai pa
prastas, bet ir labai gudrus. 
Pats būdamas kaltas, drąsiai 
atakuok kitą ir savo kaltę jam 
primesk. • Įspūdis susidarys 
toks kad visuomenė atkreips 
visą dėmesį į tą kurį užpuolei, 
o tu paliksi užnugaryje sau
gus. O jei galutinai ir ne vi
siškai saugus tai bent tavo 
kaltė bus tiek sumažinta kad 
į ją mažai kas dėmesio' teat- 
kreips.”

Šis Darbininko privedimas 
puikiai atitinka ir kitiems mu
sų gyvenime siaučiantiems po
litiškiems nachalams.

• NUO DIFTERIJOS S. Val
stijose 1940 metais mirė 1,457 
asmenys.

(Putinas)
Murmėjo ir grūmės juodi debesiai, 
Audringų žaibų ir perkūnų pritvinę. 
Ir tu neramiai audros gando klausei, 
Nuvarginta mano Tėvyne.
Ir tavo padangė staiga apsemta 
Pirmoji žaibų sūkuriais sušvytravo. 
Pasruvo kraujais tavo žemė šventa 
Ir girios skausmingai dejavo.
Tu durnų juoduos sūkuriuose skendai, 
Kankinama skausmo galingo.
O graudus nelaimės dejonių aidai 
Be atbalsio sklaidės ir dingo. ’
Tai kas tavo vardą, Tėvyne, primins? 
Nejau vien silpnas, beginklis poetas? 
Jo skundas tau sopulio nenuramins, 
Iš ašarų tavo sudėtas.
Tačiau tik skundus tau aukoju tylius, 
Ne1 drąsų karingąjį gandą skelbėjo. 
Man įteikė Viešpats ne kardą, kanklius, 
Ramybę širdis pamylėjo.

MOTINOS VARDO DIENĄ 
(Eglė)

Matušėle brangiausia, 
Tau geidžiu aš šiądieną 
Kad Dievulis geriausias, 
Maldų tavu išklausęs, 
Tavo žingsnį kiekvieną 
Globoj Savo turėtų; 
Duotų malonių saują, 
Ko tiktai reikalauji, 
Kas čia reikia ant svieto; 
O paskui, kai nueisi 
Į Dangaus karaliją, 
Kad galėtume drauge 
Linksmai garbint Mariją!... ..3

(Tęsinys iš pereito numerio)

• KNYGNEŠIAI, AUŠRA IR VARPAS
Rusams uždraudus Lietuviškąjį raš

tą, Lietuviai patriotai ilgai nestovėjo ran
kas nulejdę. Kas anksčiau buvo spausdi
nama Vilniuje, tuojau pradėta spausdinti 
Tilžėje. Būdamas geras organizatorius, 
vyskupas Valančius suorganizavo knygų 
gabenimą per sieną slapta. Jo vyriausiais 
padėjėjais knygų gabenime, knygos kariais 
buvo Sudargo, Šakių apskr. .netoli sienos, 
klebonas' M. Sidaravičius ir Lietuvos šiau
rėje Biržietis ūkininkas J. Bielinis. Kaip 
anksčiau Blaivybės brolija, taip dabar 
knygnešių tinklas buvo išplėstas pasieniais 
knygnešių tinklas buvo išplėstas po visą 
Lietuvą. Rusai knygnešius gaudė pasie
niais ir visame krašte, šimtus ištrėmė Si
biran, 'tik knygų gabenimo ir platinimo 
darbas nei kiek nesustojo. Gal jis niekur 
nesustojo dar ir todėl kad Rusams niekaip 
nesisekė sugauti J. Bielinio, knygų gabe
nimo vado, nors už jo galvą buvo paskirti 
dideli pinigai.

Vyskupas Valančius, netekęs savo 
Blaivybės brolijos ir matydamas didesnį 
Lietuvių persekiojimą, pradėjo daugiau 
rašyti ir ragino kitus kad rašytų. Jo pa
ties išleista “Iš tamsybės veda kelias-tei
sybės”, “Perspėjimas”, “Palangos Juzę” ir 
daug kitų knygelių, kurios žmones tautiš
kai švietė, kėlė jų dvasią ir ragino kovoti.

Lietuviai studentai ir pasauliečiai švie
suoliai, anksčiau leidę savo slaptus lai
kraščius Maskvoj ir Petrapilyj ir maty
dami, kaip visa Lietuva vis daugiau trok
šta Lietuviško rašijo, karp žmonės nebijo
dami sunkių bausmių viską mielai skaito, 
nutarė pradėti leisti M. Lietuvoj laikraštį 
ir gabenti jį per sieną. To sumanymo vyk
dytojais iš D. Lietuvos pusės buvo d-ras 
J. Basanavičius ir’d-ras J. Šliupas, o jiems 
pinigais ir darbais atėjo pagalbon Lietu
viškos Ceitungos redaktorius M. Šernius, 
Martynas Jankus, d-ras G. Sauerweinas, 
Mikšas ir kiti M. Lietuvos Lietuviai. Šių 
vyrų karšta valia 1883 m. įsižiebė senoj 
kryžiuočiu pilyje Ragainėje Aušra. Ji ėjo 
knygutėmis tik kartą per mėnesį, bet kiek
vienas jos straipsnis nešė Lietuviui šviesą 
apie jo garsią praeitį, davė žinių apie jo 
gražią kalbą, kėlė aikštėn nežmonišką Ru
sų priespaudą ir ragino nenusiminti, ko
voti toliau. Per tuos 1883—1886 metus, 
kada Aušra ėjo, ji pasidarė D. Lietuvos 
Lietuviu tautiniame atgimime tikra auš
ra, žadančia greitą dieną. Jos knygutės 
ėjo per kraštą iš rankų į rankas, buvo 
skaitomos, kol neretai visiškai suplyšdavo. 
Rusai žandarai dabar nieko kito taip ne
gaudė, kaip Aušrą. Rusų valdžia prašė 
Vokiškosios kad neleisti! daugiau Aušros 
spausdinti. Nežinia, gal todėl jos pasku
tiniam redaktoriui J. šliupui buvo įsaky
ta iš Vokietijos išsikraustyti. Jam išėjus 
Amerikon, Aušra sustojo.

Vieton Aušros kunigai pradėjo leisti 
Šviesą. Ji „buvo redaguojama taikesnėj, 
daugiau tikybinėje dvasioje, tik užsidegu
sių Aušros dvasia Lietuvių pasauliečių 
toks laikraštis negalėjo patenkinti. Jie, 
surinkę naujų jėgų ir lėšų, pradėjo 1889 
metais Tilžėje leisti Varpą. Jo redakto
rium atsistojo narsus ir nepaprastai ga
bus d-ras Vincas Kudirka. Jo kietose ran
kose Varpas atsilaikė iki 1905, m., kada D. 
Lietuvoj jau buvo panaikintas spaudos 
draudimas ir Lietuviškas žodis galėjo vie
šai ten pasirodyti.

Jei Aušra plačiai nušvietė Lietuvio 
tautinę sąmonę, paruošė jį atgimimui, tai 
Varpas visiškai prikėlė Lietuvį. Varpas 
skiepijo Lietuviui kad jis neturi laukti 
pagalbos ar malonės iš kitur, o pats savo 
jėga pasitikėti, pats savomis, rankomis ge
rinti savo padėtį. Kad patenkinus kuo 
daugiausia Lietuvio reikalų, Kudirka di
dino savo Varpą naujais skyriais ir prie
dais. Tuojau pat Įvedė jaunimui labai pa
tikusi skyrių Tėvynės Varpai, nuo 1891 
m. pradėjo leisti mėnesinį Ūkininką, o nuo 
1901 m. visiems įdomių pasiskaitymų lai
kraštį Naujienas.

Greta Varpo atsirado M. Lietuvoj ir 
kitų Did. Lietuvai skirtų laikraščių, nuo 
1890 m. Apžvalga, nuo 1896 m. J. Tumo-

Vaižganto redaguojamas gyvaą ir turinin
gas Tėvynės Sargas, tačiau virš visų jų 
garsiausiai po viąą Lietuvą skambėjo Ku
dirkos Varpo galingas patriotinis suki: 
‘Kelkitės, kelkitės, kelkitės!’ Atsiliepdanl 
Lietuviai vis daugiau judėjo, kėlėsi, ruc 
šėsi ir kai pagaliau išaušo nauji gėrėsi! 
laikai, jie buvo jau neblogai pasiruošę.

(Bus daugiau) r "

a •;

GYDYMAS VANDENIU
----------- ’. i }'Ws

Gydymas vandenio pagalba, moksL’fel 
vadinamas Hydroterapija, turi sa į-kai 

reikšmę ir pasekmes, nors šių dienų gytį į 
tojų labai užleistas ir mažai praktikuos j 
mas būdas. Karštis, nuovargis ir pra: , 
kraujo cirkuliacija yra trys kasdienio j 
simptomai kurie pasiduoda lengviau va 
denio gydymui negu vaistams; ir nėr I 
ligos — nemigė, neuritis ir tt. — taip į. 
pasiduoda vandenio gydymui, ir nuo. 
nebūna tokių nemalonių pasekmių vėlu 
kaip esti nuo vaistų.

Modernišką hydroterapiją ištobulii 
kaimietis vaikinas Austrijoje, kuris kar 
ganydamas pagiryje pamatė sužeistą 
na pasineriant į tyrą upelio dauburį mS 
gojimui savo žaizdos. Diena iš dienos ; 
matė tą stirną gerėjant ir žaizdą užg1 
j ant. Jis pradėjo galvoti ir mąstyti ki 
vien tik vandens naudojimas gali išgyc’ 
ti daugelį žmonių ligų.

Jis savo kaime ibotatė ligoninę 
skirtą vandeniliam - į
dėjo lank , Įžanga 25c. Į
das buvoTreissnitž? Šiądien^o var^*‘^,1 
dinami bandažai vartojami su geronp ! 
sėkmėmis ir visai lengvai padaromas?*, Į 
mirkinus vandenyje rankšluostį, užde 1 
ma ant žaizdos ir. aprišama kitu saS. 
rankšluosčiu. Nuo daugelio skausmų š I 
būdas suteikia palengvinimą. Vandenili 
šaltu, šiltu ar karštu, atsiekiama įvairi 
gerų pasekmių. Karšta vonia palengv 
na nervus, įtempimą, žmogus^ gauna atifl 
šio. Šaltas vanduo stimuliuoja, sužadini! 
prie judrumo. Greitesniam užmigimui 
gelbsti išsimaudymas karštoje vonioje’ 
tik nereikia maudytis perilgai. ».nereikia maudytis perilgai.

KEISTENYBĖ SU KIAUŠINIAIS U
Vištos padeda visokių kiaušinių, kufj 

rie kiti labai keisti, nors tas yra retenybėj 
Kiaušinių pasitaiko su dviem ar trimis] 
tryniais, su dvigubu lukštu, minkštu luk-j 
štu ir kiaušinių suaugusių du į vieną. Betj 
dar vienas ypatingas atsitikimas su kiau
šiniais buna ir tas kad jų pasitaiko visai 
tuščių, tiktai lukštai. Vienas Vermont val
stijos vištų ūkininkas praneša kad jo vie
na višta deda kiaušinius visai be trynio ir 
be baltinio, bet kevalas visada esti norma
lia, taip kaip ir visų kiaušinių.

•ARGENTINOS žmonės skaitoma di
džiausiais mėsos valgytojais visame pa
saulyje: ten per metą nuo žmogaus suval
goma po 346 svarus’ mėsos.

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

P
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 kiekvieną 
japną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje”{
6820 Superior Avenue Clevelai
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PASIŽVALGIUS Kas Tie Demokratiniai Suverenai

Liudija Karo Reikale

Kelios Dešimtys Lietuvos Piliečių “Duoda” Įgaliojimą Veikti Lietuvos 
Visuomenės Vardu. Grigaitis Mato Demokratiją Kepurių Daužymo Lai
svėje ir Raudonose Procesijose. Kol iš Valstybės Iždo Gaudavo Algas, 

tol Nematė “Diktatūrinių pasireiškimų” Lietuvoje. Januškio Prie- 
teliai Bėgo pas Diktatorių Pilsudski, kad tas Jiems Padėtų Atsta

tyti Lietuvoje “Demokratiją”. Cicilikai Norėjo Nepriklausomos
Lietuvos ir Sykiu su Bolševikais Giedojo Bolševiku Himną

NAUJIENOSE, P. Grigaitis 
savo apžvalgoje sako: “Rake
tas Nepasisekė”.

Taip, mes labai apgailauja- 
|me kad socialistų vadui rake- 

nepasisekė: Jis norėjo, su 
Inekuriais savo draugais SLA. 

Ocentre, sudaryti raketierišką 
^fžy^darbį — pradanginti centro 

Etinės mašinėles ir paskui 
tarti visus kitus laikraščius ir 

kandidatus (išskyrus socialis
tų ir sandariečių), buk jie “vo
gę'” SLA. adresus ir kartu “iš= 

gę” ir SLA. centro raštinės 
r>tns daiktus,...
L1 Kaip ' Bagočiaus raketas su 

rusinimu teismu, taip Grigai- 
raketas su centro raštinės 

pyogimu” baigėsi silpnučiu 
: ,6šš

H

IŠ DIDELIO RASTO
- IŠ KRAŠTO

TO NEUŽTENKA, 
DRAUGE BACE

VIČIAU!

riubs 
ponia 
dauge 
pačios 
keli re 
ginusi 
kaipo 
riu, n 
Šimts 
didtnn;

Prieš tris mėnesius (Sausio 
16, b- ž.) p. Gabaliauskas kei
kė Chicagos politikierius, o da
bar jau garbina juos; tada jis 
juos vadino “parinktų politi
kierių genge”, o dabar tą pa
čią gengę, į kurią ir jis inėjo, 
jau vadina patriotiniu organu. 
Tas parodo kad jis nesusigau
do nei ką daro, nei ką kalba, 
švaistosi į visas puses, kaip 
girtas peckelis su dažuotu še
pečiu, visai nežiūrėdamas kur 
pataikys ir ką apkrės.

Va kitas pavyzdis: trylikos 
asmenų susirinkime p. Gaba
liauskas buvo sekretorius, reiš
kia turėjo viską žinot iš to su
sirinkimo, o pasirodo iš jo ra- 
portažo kad nežino nei dienų, 
nei vietų, nei laiko, nei skai
čių. Jis pats pasako ir sumi
ni vardus 13 delegatų, bet se
kančiame sakinyje jau sako 
kad konferencija iš 17 delega
tų susirinko Balandžio 9 d., 5 
vai. p.p., Chicagoje Morrison 
viešbutyje, į uždarytą posėdį 
(pirmiau jisai keikė tokį posė
dį). Tame posėdyje jie išrin
ko valdybą, svarstė deklaraci
jas, sudarė LTT. ir tt. ir tt., 
iki pasibaigė pirmos dienos po
sėdis, turbut apie vidurnaktį.

Sekančią dieną, vėl Balan
džio 9 d. (taip rašo p. Gaba
liauskas), redakcinė komisija 
posėdžiavo nuo ankstyvo ryto, 
4 vai. po pietų susirinko plenu
mas (2) Dariaus-Girėno salėje, 
kur 7:30 įvyko masmitingas. 
Reiškia, pagal p. Gabaliausko 
raportavimą, susirinkimas pra
sidėjo Bal. 9 d. 5 vai. po pietų, 
4 vai., po pietų, 7:30 vakare, 
ir dar iš ankstyvo ryto, vis 
Bal. 9 dieną. Ot kaip Gaba
liauskas gali padaryti!

Toliau p. Gabaliauskas 
ko kad LPS. susideda iš 
100 piliečių ir atstovauja
90 nuoš. visų Lietuvos piliečių 
U.S.A., ir kad tik apie 10 ar 15 
asn^enu nepriklauso prie .Sąjun
gos. ūičfa. j#”a peidaug akiplė
šiškumo ir gryna ignorancija. 
Vien Uik Dirvos laiyakorčių 
agentūra turi virš 100 Lietu
vos piliečių sąrašą; A. L. Lai
vakorčių Agentų Asoc. turi 
virš 1,000, o Konsulatai, spėju 
kad turi kelių tūkstančių pi
liečių sąrašus.

Iš to viso galima padaryti 
lengva išvąda kad Gabaliaus
kas kalba tuščiai 
kovės. Jie gieda 
o triubija visai 
apie- demokratiją, 
apie diktatūrą.
spėjo suorganizuot savo klubą 
ir jau mėgina diktuot Preziden
tui, Ministeriui, Konsulams ir 
visiems kurie nepučia į jo ir jo 
sėbrų dūdą, ir kurie žiuri į 
Lietuvos reikalus gyviau ir 
praktiškiau.

Baląndžio\ 17 ir 24 Gabaliau
skas savo žiniose puola Minis
ter) žadeikį kam jis neatvažia
vo į 13-kos “apaštalų” susirin
kimą, bet kam paskyrė Į savo 
vietą Konsulą . Daužvardį, ir 
patarė politikieriams pirmiau
sia rūpintis tremtinių šelpimo 
reikalu. šitas patarimas, re
gis, politikieriams nepatiko, jie 
pradėjo spirgėt ir į visas pu
ses spjaudyt, šitokiu pasielgi
mu jie aiškiai parodė kad jiems 
rupi ne bendri tautos reikalai, 
bet savo ambicijos kerštingas 
politikavimas. X.

AI PAVYKO SLA. 198 
F KUOPOS VAKARAS

Gegužės 3 i 
108 ko parengimas su puikiu net p<

{jai jį Clevdando, po vudoi^
Dirvos redaktoriaus K 8- — - 

Karpiaus. Kaip man yra an°- 
ma kuopos parengimu komiui- 

įrtirgavoatsakjTnanuoK. 
R Karptaus, W “mes kaipo 
SLA. nariai,'mielu noru atvyk- 
simį Akroną ir išpildysi pro
grama. Auris 
muzikos, šokiu ir kalbi).

; Turiu tiesa pasakyti kad šis 
nrommas buvo vienas is ge
nam kokį kada Clevelandie- 
fiai mums patiekę. Bau
busia garbės duodu tai k. S. 
Karpiui, kuris suorganizavo 
grupe geriausių Clevelando 

.Lietuviu aktorių ir atvyko čia 
su puikiu programų. Jie pa- 

: linksmino mus dainelėmis, mu- 
, ,zika ir įdomiomis kalbomis.

Kada uždanga' pasikėlė ir 
f ant estrados pasirodė aktoriai, 

apsirengę tautiškais rūbais vi
su akys įsmigo i juos: vieni 
gėrėjosi žemaitiškais moteriš
kais rubais, kiti Dzūkiškais, 
įriti Suvalkietiškais, apie ku-

Pianistas Vytautas Bacevi
čius, spiriamas reikalo, viešai 
spaudoje pareiškė kad jis nė
ra susirišęs “su nei viena poli
tine grupe, politika neužsiimu 
ir nenoriu jos žinoti. Esu Lie
tuvis ir muzikas ir tai turi 
jums užtekti”.

Keista, kad suaugęs inteli
gentas savo pareiškime nori 
prisimest! naiviu jki vaikiš
kumo, tuo tarpu kai jo veiks
mai visai ką kitą rodo. Kiek
vienas bemokslis, bet sveikai 
galvojąs žmogus, nesutiks su 
tokia pianisto logika.

Kaip tai p. Bacevičius nesu
pranta kad tuo metu kuomet 
jo motina Lietuva tapo per
blokšta Maskvos, jis, jos sū
nūs, išsiėmė raudoną pasą, rei
škia spjovė savo retežiais sura
kintai motinai į veidą ir atsi
davė užpuoliko globai (nuėjo 
su užgrobiku pusbonkį išsiger
ti, kaip vienas išsireiškė). Ar 
tai nėra politika?

Ar pianu skambinimas So
vietų Rusijos Gen. Konsulate 
New Yorke Spalių revoliucijos 
minėjime, kame buvo džiūgau
jama del Lietuvos ir kitų kraš
tų okupacijos, nėra politika? 
Ar tai progai specialiai parin
kimas abejotinos vertės bolše
vikų propagandistinio kompo
zitoriaus šostakovičiaus kuri
nių, taip pat nėra politika?

Ar išsiėmimas Sovietų Ru
sijos paso, išduoto jam “po 
ukazu Verchovnago Sovietą” 
tėra tolygus tik knygos pasi
skolinimui iš skaityklos — 
perskaitei, pasiimk kitą?

Girdėjome kad ant savo kai
lio patyręs jog ne visos durys 
jam atsidaro parodžius naują 
bolševikišką pasą, Bacevičius 
nori vėl jį pakeisti.... į Lie
tuvišką. Bet kaip ilgam? Ar 
gal tam kad gavęs visus reika
lingus dokumentus dar kartą 
spjautą ant juietuvos, o gal tą 
pasą vėl kokiu kitu pakeistų, 
pav., Lenkišku ar Vokišku?

Gerai kad ne visi tiki prisi- 
metusiam A naiviu ir kad “vi
siems” tarnauti, kaip t.ą sau 
įsivaizduoja ponas pianistas, 
negalima. Vieną kartą šokus 
per tvorą į Maskoliją buvo at
siskirta 
kiminui 
simesti

■
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Reikalų Ministerijos gau- 
iki milijono litų — apie

glėbį'. Nebloga, pasirodo, bū
ti politinių įsitikinimų biznie
rium, tik, deja, ilgai tuo bizniu 
verstis stoka: nelabai kas to
kiems biznieriams tiki, iki tik 
pastebi su kuo tbrįs reikalą.

Panašaus tipo, tik dar la- 
versto kailio politinis biznie
rius yra kelis metus Lietuvos 
pasiuntinybės Romoje sekreto
rium išbuvęs p. Vileišis. Kol 
gaudavo gerą algą tol diktatū
rinių pasireiškimų ne tik ne
smerkė, bet dargi buvo dikta
tūros šalininku, o su katali
kais nieko bendro neturėjo. Da
bar gi melžiamą ožką kitur pa
jutęs, p. Vileišis staiga suska
to smerkti diktatūrą ir virto 
kuo ne katalikų 'šulu.

Prie progos reikia dar pami
nėti ir verkšlenti# mėgstantį p. 
Vaičiulaitį, kuris nors diktatū
rą ir smerkia, o vis tik prieš 
kurį laiką nepasibodėjo iš dik
tatūrinių rankų priimti diplo
matinį paskyrimą Romon. Dva
sia stipri, bet kūnas silpnas!

Gana Įdomu kad ir tūlas ta
rybos narys Rabinavičius, kurs 
diplomatinėje tarnyboje išbu
vo apie 20 metų ir, rodos per 
visą tą laiką diktatūrinių, pa
sireiškimų Lietuvoje nepaste
bėjo, dabar staiga atsikvošė ir 
sykiu su tauriais katalikais bei 
cicilikas irgi drėbtelėjo dikta
tūrą smerkiantį savo žodį.

Diktatūrinius pasireiškimus 
Lietuvoje drauge p.uola ir Lie
tuvių Tautinėn Tarybon inėję 
žydų atstovai. Gal del to kad

daus 
davo 
165,000 dolarių).

“Diktatūrinė” valdžia valsty
bės iždo lėšomis rėmė per pir
mąjį pasaulinį karą sugriautų 
bažnyčių atstatymą ir naujų 
bažnyčių statybą, mokėjo ’ku
nigams algas, išlaikė profeso
riais gautų Teologijos-Filosofi
jos fakultetą, tiems reikalams 
išleisdama kasmet apie du mi
lijonu litų! Ne paslaptis taip 
pat kad ta diktatūrinė valdžia 
visose valdžios mokyklose pa
tvirtino privalomą tikybos dės
tymą ir jos dėstytojams-kuni- 
gams mokėjo algas! Nejaugi 
tie musų katalikai-demokratai 
butų norėję kad Lietuvoje bu
tų buvę priešingai, ne taip kaip 
“diktatūroje”, o taip kaip yra 
kai kuriose demokratijose: kad 
tikybos dėstymas nebūtų buvęs 
privalomas, kad kunigams al
gos nebūtų buvusios mokamos, 
kad bažnyčia butų buvus at
skirta nuo valstybės, o konkor
datas su šventuoju Sostu nu
trauktas? Gal, jei taip Lietu
voje butų buvę, kai kurie ka
talikų žmonės nebūtų skleidę 
žinių apie katalikų vargus Lie
tuvoje ir šmeižę Lietuvos val
džios.

Musų demokratinių sovere
nų eilėse yra ir buvusių Lietu
vos Respublikos valdininkų. Ir 
jie neatsilieka, drauge su ki
tais smerkia tuos “negeistinus 
diktatūrinius” pasireiškimus.

Pirmuoju čia žengia visų

pirmininkas p. K. Grinius. Tik 
kaž kaip vėlokai jis suskato 
diktatūrą smerkti. Dar prieš 
neilgą laiką jis sėdėjo Berline 
(nenustebkite, tikrai ne kur ki
tur, o Berline) ir jo jautriai 
demokratinė sąžinė perdaug jo 
negraužė del dvigubos švent
vagystės: kad jis, būdamas 
demokratu, sutinka sėdėti dik
tatūrinėje Vokietijoje ir atsto
vauti ne kam kitam, o dikta
tūrinei Lietuvai! Jeigu p. Gri
nius butų buvęs teisus žmo
gus jis butų pasielgęs kaip pa
sielgė, sakysim, ištisa eilė 
Prancūzų diplomatų: jie, pro
testuodami prieš pro-Vokišką 
Vichy politiką, pasitraukė iš 
diplomatinės Vichy tarnybos. 
Bet p. Grinius ne to plauko: 
kol gaudavo gerą karo atstovo 
algą kad ir iš diktatūrinės val
džios tol jis tų diktatūrinių pa
sireiškimų Lietuvoje nematė. 
Dabar, kai jis tos algos jau ne
begauna tai šliejasi ten kur sa
vo “demokratiniams įsitikini
mams” ir kišenei tikisi peno.

Atvažiavęs į Ameriką, p. 
Grinius buvo labai suartėjęs 
su kažin kokiomis*Rusų social- 
revoliucijonierių vadovaujamo
mis organizacijomis, o štai ne
senai metėsi į musų katalikų

Lietuvių Tautinė Taryba sa
vo “deklamacijoje” skelbia kad 
jai sąjungos “nutarimu” pave
sta “atstovauti ir reikšti Lie
tuvos visuomenės nusistatymą 
ir realizuoti jos laivės viltį”. 
Greitai, vis dėlto, musų šau
nieji demokratai apsirūpino 
Lietuvos visuomenės įgalioji
mu ! Susirado sau kelias de
šimtis Lietuvos piliečių na ir 
jų “nutarimu” pasiskelbė Lie
tuvos visuomenės įgaliotiniais. 
Lengvas būdas patapti Lietu
vos visuomenės atstovais!

Šitie naujai iškepti demokra
tiniai “suverenai”, tebekrato- 
mi apmaudo prieš tą skriaudą 
kurią Lietuvai ir, žinoma, ben
drajai demokratinei idėjai pa
darė Lietuvoje “žmonių teisių 
nuslopinimas”, tuojau, kuone 
dantimis grieždami, sušuko 
kad jie Lietuvių Tautinės Ta
rybos vardu smerkia bent ku
rias totalitarinio valdymo for
mas bei buvusius diktatūrinius 
pasireiškimus Lietuvoje ir (ne
lyginant iš fašistinio narvo 
laisvės šalin ištrukę liūtai) yra 
pasiryžę tęsti 
tų tradicijas, 
kahalo vardu 
paturavoti kad
tų tikrai turėjo nekonstituci- 
nį diktatūrinį režimą, kurs, 
anot jo, daug pakenkęs. Iki 
to režimo, suprask, Lietuvoje 
buvę labai demokratiška. Tiek 
demokratiška kad net ir rau
donasis rojus pro praviras du
ris jau buvo matomas. Di- 
YVtoįsia laisvė! Kaune ir ki-

Karo Sekretoriaus Padėjėjąs 
Robert Patterson Atstovų Rū
mų militarių reikalų komitete 
Įrodinėja kad karo darbų vir
šininkais gali būti skiriami ir 
civiliniai asmenys be kariuo
menės lavinimosi. Jo tikrini
mu. nekurie statybos darbai 
reikalauja civilinio patyrimo, 
ką gali patiekti tik senesnio 
amžiaus vyrai.

paskum, diktatoriaus Pilsuds
kio siunčiami, atstatytų Lietu
voje demokratinę tvarką!

Dabar Januškis, kaip skęlbia 
Naujienos, “suverenų” susirin
kime kalbėdamas, pasigyrė kad 
“anais laikais socialdemokra
tai buvo pirmieji Lietuvos že
mėje paskleisti 
tuva turi būti 
ti, “draugas” 
atsimena savo 
ją, bet nutyli
O štai kas tame lape parašy
ta. Kai 1917 metais Petrapi
lyje į vadinamą Lietuvių sei
mą susirinko visos srovės, tai 
Lietuves socialdemokratai, bol
ševikai ir menševikai balsavo 
prieš nepriklausomą Lietuvą ir, 
dainuodami “Atsisakome nuo 
senojo svieto”, iš susirinkimo 
žygiavo pas Leniną Maskvos

į -Prailpnimui amžiais 
į savo karo?

“febai mažai klystama pasa- 
ikyma kad gepi lubrikuotos da- 

Hr niekados neišsidevėja”. Šis 
pareiškimas ik žymiu automoti- 

rirp inžinierių pasako kaip gali
ma palaikyti savo karą “veik- 
įįje" beveik neribotai. Nusi- 

Į statykit sau pirmutine taisyk
le toro prigiiurai: reguliari? 

įhbrikarimas kas 1.000 mylią.
Ir getam darbui, ekspertiškai 
atliekamam, su geros rūšies lu- 
brikantais — gaukit SOHIO'S 

• garsu Point-by-Poiut Lubrika- 
rimą. Jis neaplenkia nei vie
nos dalelės!

ši Standard Oil Sugestija yra

i GABALIAUSKAS kitur gy- 
Indamas negavo sau jokių ti- 
!lų, bet kai į Clevelandą atva- 
ivo, pradėjo pats sau juos 
lįnti, Prie eilės savo titulų 

js betgi užmiršo pridėti: 
“Gabaliauskas Amerikos

Lietuvių • Saldainių 
Fabriko Savininkas,

! ir Direktorius”.
Juk tą saldainių fabriką jau 
rš metai laiko kaip organi
ka.

ESENAI aš daviau

Lietuvos patrio- 
Grigaitis savo 

tuoj paskubėjo 
Lietuva 14 me-

c'balsį kad Lie- 
laisva”. Maty- 
Januškis gerai 
partijos istori- 
vieną jos lapą.

r abnh

į Išdirbėjas
‘i Tulr 4*r» nn sa- 

virš 
apie

tarybą” iš G, bet vienos 
atrūko, tai dabar leidžiu 

’S' visuotinu balsavimu pa- 
yjikt vieną iš dviejų kandi- 
(aų: Graičuną Andrių ar Par- 
į ličių Gabrį. Paskui lipinsim 

d tarybą” R, pradedant Rutkąu- 
*lku.

PILĖNIENĖ be teismo “su- 
Įprovojo” Viniką, o Bagočius 
keturiems laikraščiams ir su 
teismu nieko neiškerta, nes at- 
Įiranda reikalas atlikt ketu- 
ias išpažintis. O čia dar pir- 
aoji jo išpažintis prisimena... 
>rrr.... Išpažintis!.... Rač-

Kad laisvė tai lais-

YieWvoj e

rašytų feljetoną, “Ef Džej Ba- 
gočiųs arba Mažas Pittsbur- 

fjįętis”.
| . Je, Račkauskas. . Jis už Ba- 
igočių gudresnis. Kada Bago
čius atlikdamas pirmą išpažin
tį Brooklynė teismui mėgino 
pasirodyt kalbos žinovu, ir tei
smui pasakojo kad ukėsas rei
škia ūkininką arba farmerį, tai 
Račkauskas paaiškino kad ukė
sas yra valstybės pavaldinis, 
toje valstybėje gimęs, o pilie
tis reiškia tik naturalizuotą 

.ateivį. Ir Bagočius neturėjo 
ką sakyt. Tai mat kokios iš
pažintys teismuose buna.

patį Gri-
gerbėjas

paklausti

taiAR MASYTĖ komunistė
aš dar nežinau, bet kad Bago- 

1 čius su komunistais komunuo- 
. jasi tai aš gerai žinau iš 1938 
/ metais Tėvynėj tilpusio Bago- 

čiaus rašto, kuriuo jis kaipo 
j “suprym pres” liepė visoms 

SLA. kuopoms siųsti delegatus 
į komunistų “kongresą” ir S. 
L. A. seime Jcaip šeškas dras
kėsi už priėmimą komunistų 

f rezoliucijos, ir pats uz ją bal
savo. Gabaliausko tada dar 
Amerikoj nebuvo.

Sunkiai Dirbi?
Esi Nuvargęs?

VARTOKIT MUSŲ VITAMIN 
COMPLEX.

• KREJCI DRUGS 
260L LORAIN AVENUE 

iftMAin ' 57. , (34)

B

tuose miestuose raudonais žen
kleliais pasidabinę “demokra
tai” žygiavo sau gatvėmis, 
trukšmavo, trukdė praeivius, 
reikalavo kad prieš raudoną 
vėliavą butų nuimamos kepu
rės, o kai Aušrininkas senelis 
Generolas Bulota šitų “demo
kratų” nepaklausė ir kepurės 
nenusiėmė, tuoj keli jų prie jo 
prišokę garbingą seneli ap
stumdė ' ir kepurę nuo galvos 
numušė.
vė, kad demokratija tai demo
kratija! Vidaus Reikalų Minis
teriją tos “demokratijos” metu 
valdė nemažesnis už 
gaitį visokių laisvių 
menševikas Požėla.

Ta proga norėtųsi
Lietuvių Tautinės Tarybos de
mokratų: kokias tradicijas jie 
pasiryžę tęsti: menševiko Po
žėlos su jo visomis laisvėmis, 
ar Aušrininko a. a. Generolo 
Bulotos? Diktatūrinius pasi
reiškimus kurie padarė galą 
raudonoms procesijoms ir ke
purių daužymo laisvei musų 
demokratiniai suverenai smer
kia. Atseit, jie stovi uį visas 
laisves su kepurių -daužymu 
imamai. Tat atrodo kad jiems 
su toms laisvėms pasipriešinu
siu a. a. Generolu Bulota ne
pakeliui.

IR KATALIKAI SU JAIS
Lietuvių Tautinės Tarybos 

lupomis diktatūrinius pasirei
škimus smerkia ir jos katali
kiškoji pusė (keturi kunigai 
ir trys pasauliniai katalikų par
tijos atstovai). Už ką? Juk 
jų pavadintas diktatūrinis re
žimas sugriovė cicilikų ir bol
ševikų paruoštus planus baž
nyčiai ir katalikybei Lietuvoje 
griauti, juk vienu pirmųjų to 
diktatūrinio režimo aktų buvo 
nepaprastai palankaus konkor
dato su Šventuoju Sostu suda
rymas. Juk katalikų labdary
bės organizacijos to negeisti
no režimo metu kasmet iš Vi
daus Reikalų Ministerijos su
mų gaudavo apie du trečdaliu 
visų labdarybei skirtų pinigų 
(kai kuriais metais katalikų 
labdaros organizacijos iš Vi-

metu pražydo įvairios žydų 
mokyklos, pralobo jų buržua
zija, laisvai tvarkėsi rabinų se
minarijos; kad žlugus Lenkijai 
Žydai pabėgėliai Lietuvoje ra
do šiltą pastogę. Gal žydams 
geresnė gadynė stojo kai Lie
tuvą užplūdo bolševikai, kai 
Žydai buržujai, rabinai ir ne- 
komunistai buvo apiplėšti ir 
gatvėn išmesti? Laimei, ge
ros valios žydų vadai idiktatu- 
rinę Lietuvą ne smerkia bet 
laimina, nes ji buvo vienintelė 
Europoje šalis, kaip kartais 
pasako užsienio Žydijos vadai 
ir spauda, kurioje su Žydais 
buvo žmoniškai elgiamasi.

Mišraus plauko tarybos 
rys “draugas” Jonuškis, ir 
aišku, smerkia diktatūrinę
tuvą. Ir ką beveiks nesmer
kęs, būdamas taip smarkiai 
nuo “diktatorinio” rėžinio nu
kentėjęs. Mat, jis mėgino su
kurstyti kariuomenę prieš val
džią, ir del to butu buvęs teis
man atiduotas. Nelaukė kol 
bus suimtas, jis išdūmė į už
sienį. Jo draugai plečkaitinin- 
kai bevelijo laiku pasprukti į 
Lenkijos pagrobtą Vilnių. Ten, 
Lydoje ir Garbine, muštrą ve
jami Lenkų puskarininkių, jie 
mokėsi granatų mėtyti, kad

Tai štai kokios “figūros” 
sudaro Lietuvių Tautinę Tary
bą. Dar lieka pasakyti kas 
stovi tos tarybos užnugaryje 
ir kas ją suka. Bet apie tai 
kitą kartą.

IR BITĖMS SUMA
ŽINA CUKRU

su Lietuva ir sųsitai- 
neužtenka vien tik ap- 
neišmanėliu.

Iš Raudondvario, 
bet ne raudonas.

1 U-'i

■mnsa

na
tas, 
Lie

Peru Prezidentas Atsilankė pas Rooseveltą

Gal keistai skambės kad bi
tėms kurios pačios gamina sal
dų medų, duodama cukraus, o 
dabar, suvaržius cukraus davi
mą žmonėms, ir bitėms turės 
būti mažinama'cukraus kiekis. 
Tačiau bitėms cukrus bus duo
damas, kadangi medus pasi
daro reikalingas naudoti vieto
je cukraus, o vaškas turi reik
šmę karo reikmenyse: apsau
gojimui nuo peršlapimo šovi
nių, orlaivių sparnų ir tt.

Kodėl bitėms reikalinga cuk
rus ? Komerciniai auginamos 
ir naudojamos bitės turi turė
ti cukraus.

Mat, tam tikrais metų laiko
tarpiais, 
vaisių 
sunkia 
taipgi 
žiemai
misti reikia duoti cukrus. Jų 
negalima apgauti paduodant 
rudąjį cukrų. Jos reikalauja 
tyro balto stalinio cukraus, iš- 
tarpyto vandenyje, 
vienam aviliui 
reikalinga apie 
raus.

• T940 metais 
tynus užlaikė 254,000 ūkių.

ka i p iš zran- 
vieną gaidą, 
kitą; kalba 
bet galvoja

Va, dar nesu-

at-

'r

RED AKCIJOS: Kartu
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riams ii 
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MOJUS M SERVICE Kartu 

r 4 ••••Rando sve
įsilaužta 

lįsi) kiro pritmn-jiisą Šaliai’. | mą finai

į Nikodemas A.1
Laisnuotas Laidotuvių 1

ffl BABAMUOTOJi
6522 Superior Ave.

Pirmutinis didelės Pietų Amerikos respublikos prezidentas 
atsilanko Suv, Valstijose, laike savo prezidento pareigų, tai Pre
zidentas Mapuel Prado iš Peru, kuris atsilankė pas Prez. Roose
veltą, po to kai tarp šių dviejų šalių pasirašyta prekybos mainų 
sutartis.

~~

y he Vilkelis Fiirn
Rakandų Krautu 

Visokį Lietuviški Rekordai 
WM1 Superior Ave.
Il i WILKELIS
Bififiinkfis

Pristatėm i namus 

™ HOUGH BEVE1 
Į, 8800 Hough Avem 

I “GAMNANČIV GĖRDIŲ NJ 

49 Rusių Alaus 
Importuoto ir lietinio

■

šięje šalyje bi

sako: 
kad aš 
teisinu,

kį papildė pats draugas Bace
vičius. persimesdamas į Sovie
tų pilietybę.Vidutiniai 

bičių išmaitinti 
15 svarų cuk-

vie-
ne- 

nie- 
nuo

kuomet iš žiedų ir 
saldusis nektaras nesi- 
ir bitės jo negauna, o 

išsibaigia joms paliktas 
medaus kiekis, bitėms

Modern Shoe Repair
9522 Madison Ave.

Geras darbas, tvirta medega 
Pabandykjt, patirsiu (28)

Taipgi žinoma East Side.

AVALU TAISYMAS
JŪSŲ PAČIŲ KAINA 

kiek norėsit mokėti už darbą. 
Pilnas patarnavirąas. (26)

Daniel De-Mand
4711 Payne Avenue

KAIP GAMTA NU
ŽUDĖ BRIEDĮ

Kalifornijoje, kalnuose ras
tas negyvas briedis, kurį pati 
gamta nužudė ypatingu budu.

Jo ragai apaugo ir apsirai- 
tė aplink jo snukį ir nosis taip 
kad jis negalėjo pasiekti nie
ko ėsti ir nugaišo badu.

NUO
su viršuje talpinamu platesniu 
paaiškinimu visuomenei apie 
tai kuo pianistas Bacevičius 
yra — išsiėmęs net raudoną 
pasą, reiškia pasidaręs Sovier 
tų Rusijos piliečiu, išsižadėjęs 
Lietuvos, — atėjo ir p. Bace
vičiaus ilgokas laiškas, kuria
me jis bando atsakyti į Dirvos 
padarytą priekaištą Vienybės 
redaktoriui p. Tysliavai, kuris 
leido p. Bacevičiui valytis nuo 
“raudonų dėmių”.

Pianistas Bacevičius
“Be to Dirva rašo 

vienaip ir kitaip save
o p. Tysliava mane šiūruoja, 
baltina ir nori nutrintai, mano 
‘raudonas dėmes’. Į tai aš 
šai pareiškiu kad visiškai 
matau jokio reikalo prieš 
ką teisintis, arba valyti^
‘raudonų dėmių’, nes jų visai 
neturiu ir jaučiuos švarus kaip 
baįandėlis”....

Paskaičius šitą p. Bacevi
čiaus pasakymą, ir palyginus 
su viršuje paduotais faktais 
apie jo išsižadėjimą savo mo
tinos Lietuvos, priėmimą So
vietų. Rusijos pilietybės, palai
kymą ryšių su Maskvos Kon- 
sulatura New Yorke, matome 
kad p. Bacevičus nėra “švarus 
kaip balandėlis”. Aplinkybių 
priverstas, jis nori nusikraty
ti savo raudonų dėmių.

Jo straipsnio netalpiname ir 
jo pasiteisinimo nepriimame, 
ir tie musų laikraščiai kurie 
stengsis p. V. Bacevičių ištei
sinti prieš musų visuomenę, 

[papildys išdavikišką darbą, kp-

t SAAlPANAI - m’AI - VE
. Greitas. Mandagus Pristatymas j Namus I

i Persiukrinsit Patelefcmuokit i 

A! ŠALTI VISAIS LAIKAIS.

BISAKYKIT VENETI Al
ŠTAI KOKS VALDŽIOS PATVAR 

®iu Langams Uždangų-Blinds nebi 
dirbti po GEGUŽĖS 31 die:

Uymns galim Priimti tik iki Gegu.
UžSISAKYKIT SAVO NAMUI
Išsimckėjimo sąlygos salyg su:

INA VENETIAN BU
k Kohn 2020 E. lO.ith Street.
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TOKIA APDR.
pasirengę suteikti visiems 

J* Informacijas ir praktiškus patai 
Tį Apdraudos (Insurance) visai dj 

"te mus negu ugniagesius,(f

F. P. MULIOI
Vietinė Pastovi Lietuviški 

ir Apdraudos Agentūra 
r Avė, Cleveland 
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198

tos 
ba- 
eiš-
su- 
ra- 
mų, 
kai-

— Gegužės 
su šiuo pa

ltis metų bu- 
lerikos Lietu- 
kraščio Lietu- 
rugelio knygų

7 tanas Olszew- 
laukęs 79 me- 
aetuvoš paėjo 
jampolės par. 
iktadieni, Ge- 
zimiero kapi- 
ūbus Šv. Juri

imi- sūnų, žino-
se- katą Antaną’

sako terį, ir kitus

ega-
1., 5

engva ilsėtis 
os, šalies že-

rison 
osėdį 
posė- 
išrin- 
irąci- 
r tt., ♦ 
>s po- 
laktį. 
Balan- 
Gaba- 
misija 

ryto, 
plenu- 
sdlėje, 
tingas. 
liausko 
ts pra- 
) pietų, 
vakare, 
)to, vis 
i Gaba-

66 m.į mirė 
j. — Židikų 
•ikoj išgyve-

>8 m., mirė 
er, Mass.
s, 66 metu,

Worcester,

>8 m., mirė 
sr, Mass.

69 metų, 
'hiladelphia,

onė, mirė
(ount Car-

DAR-
JAI
NGI

GRAŽIAI PAVYKO SLA.
KUOPOS VAKARAS

Gegužės 3 d. atsibuvo SLA. 
198 kp. parengimas su puikiu 
programų, kuri išpildė akto
riai iš Clevelando, po vadovys
te Dirvos redaktoriaus K. S. 
Karpiaus. Kaip man yra žino
ma, kuopos parengimų komisi
ja kreipėsi i Dirvą kaipo į Įs
taigą ir gavo atsakymą nuo K. 
S. Karpiaus, kad “mes kaipo 
SLA. nariai, mielu noru atvyk
sim j Akroną ir išpildysim pro
gramą, -kuris susidės iš dainų, 
muzikos, špkių ir kalbų”.

Turiu tiesą pasakyti kad šis 
programas buvo vienas iš ge
riausių koki kada Clevelandie- 
čiai mums yra patiekę. Dau- 
fgiausia garbės duodu tai K. S. 
Karpiui, kuris suorganizavo 
grupę geriausių Clevelando 
Lietuvių aktorių ir atvyko čia 
su puikiu programų. Jie pa
linksmino mus dainelėmis, mu
zika ir įdomiomis kalbomis.

Kada uždanga’ -pasikėlė ir 
ant estrados pasirodė aktoriai, 
apsirengę tautiškais rubais vi
sų akys įsmigo i juos: vieni 
gėrėjosi žemaitiškais moteriš
kais rubais, kiti Dzūkiškais, 

‘kiti Suvalkietiškais, apie ku- |--------------------------------------.

aip Apsieinu 
Aš Pats?

riuos vienoje dalyje programo 
ponia Karpienė paaiškino, nes 
daugelis tų tautiškų rūbų jos 
pačios parvežta iš Lietuvos 
keli metai atgal. O aš tai dau
giausia pasigerėjau iš aktorių 

> kaipo didelės šeimos SLA. na
rių. nes aktorių buvo apie de
šimts moteriškų ir vyriškų, jų 

■ diduma SLA. nariai, kiti jau 
i net per kelias dešimtis metų

priklauso prie SLA..
Pertraukoje programo, Dir

vos redaktorius K. S. Karpius 
pasakė 
atidžiai 
są savo 
cijai uė 
Lietuvių 
tėvus stengtis prirašyti 
vaikučius ir padaryti visą 
mą SLA. šimto nuošimčių 
riais.

Nesuklysiu pasakydams
K. S. Karpius pasakė vieną iš 
geriausių prakalbų kokią dar 
iokis kitas musų kalbėtojas 
nėra pasakęs, kad padarytų to
kią naudingą ir puikią agita
ciją už SLA.

Antras kalbėjo Julius Sme
tonas, Lietuvos 
Smetonos sūnūs, 
gingas Lietuvos 
visą savo kalbą
Lietuvius ir Lietuvą; la.bai ai
škiai apibudino Lietuvos isto
rijos laikotarpius, ragino Lie 
tuvių nenusiminti iš šiųdieni- 
niu Lietuvos nelaimių kokios 
dabar Lietuvą užgriuvo, pata
rė dirbti Lietuvos naudai ir 
turėti viltį kad sulauksime ir 
vėl kada nors Lietuvoj užple- 
vesuos laisvai Lietuvos vėlia
va.

Po kalbų, kaip Karpiui taip 
ir jaunajam Smetonai publika 
nepagailėjo delnų plojimo.

• B. Yarašius.

prakalbą, kurios visi 
išklausė. Karpius vi- 
kalbą pašventė agita- 

SLA.~ kaipo didžiausią 
organizaciją, ragino 

savo 
šei- 
na-

Pagaliaus širdingai ačiū vi
sai Akrono publikai už skait
lingą atsilankymą ir parėmi
mą musų kuopos. Be publikos 
žinoma nei programas nebūtų 
galima perstatyti.

Kuopai iš šio parengimo li
ko gražaus pelno.

Ateityje Clevelandiečiai pa
žadėjo dar Įdomesnį programą 
perstatyti. Mes prašome sa
vo publiką vėl skaitlingai atsi
lankyti, kada kita tokia proga 
pasitaikys.

Rengimo Komisija: 
Plėtras Yurgelis, 
G. Gaškienė,
E. Trumpickienė.

HIPPODROME MANO MINTYS

kad

Prezidento A. 
jaunas, ener- 
patriotas. Jis 
pašventė apie

kas sa- 
iš virš 

uja apie 
j piliečių
10 ar 15 

ie jSajun- 
praciyji]“ smarkų vajų apsaugo
jimui žmonių nuo nereikalingų 
nelaimių darbuose, nuo ko> 

' ig mirčių.

js Taryto

' —Prailginimui amžiaus
savo karo?

Ų'Labai mažai klystama pasa- 
:kymu kad gerai lubrikuotos da
lį lys niekados neišsidėvėja”. šis 
pareiškimas iš žymių automoti- 

>vų inžinierių pasako kaip gali
ma palaikyti savo karų “veik- 

j mėje” beveik neribotai. Nusi- 
' statykit sau pirmutine taisyk
le karo priežiūrai: reguliaris 
lubrikavimas kas 1,000 mylių. 
Ir geram darbui, ekspertiškai 
atliekamam, su geros rūšies lu- 
brikantais — gaukit SOHIO’S 
garsų Point-by-Point Lubrika- 

;vimą. Jis neaplenkia nei 
no s dalelės! ■
Ši Standard Oil Sugestija

ANOTHER

vie-

yra

SOHIO) SERVICE

Loraneija. 
ivąkorčių 
10 Lietu- 
. Jų. Lai- 
>oc. turi 
^ai, spėju 
ančių pi-

, . . . , Musų karo priežiūra—jusu Šaliai!
a - -nelaimingi at- F----------------- —- -----------------------------

I

SLA. 198 KP. PADĖKA
SLA. 198 kp. laikytame su

sirinkime Gegužės 10 d. vien
balsiai nutarė Dirvos redakto
riui padėkoti už jo pasidarba
vimą surengime tokio linksmo 
programo Akrono publikai Ge
gužės 3 d.

Daugeliui Akrono Lietuvių 
pirmą kartą teko matyti savo 
gyvenime tuos Lietuviškus tau
tiškus šokius scenoje ir Lietu
viškus rūbus. Taipgi tariame 
širdingai ačiū visiems akto
riams ir dainininkams kurie tą 
programą išpildė.

Kartu padėkojame 
■dando svečiams, kurie 
silanky*mu parėmė šį 
mą finansiškai.

Clevelan- 
savo at- 
parengi-

,. - . iigBUIIIIIIIIIIHilllll1lll<lllllllllll|!BR?tK^!i?^t'illtllllil!lllli:illllllHnilll!illlllUI|p
rmutine pne- ■

• Nikodemas A. Wilkelis i . Nuo JOKIO 
irė tiek kiek 
atsitikimų ir 
i tarp pažy-

padaryti 
jabalįaus- 
p iš Jan
iną gaidą, 
ą; kalba 
st galvoja 
dar nesu- 
avo klubą 
; Preziden- 
įsulams ir 
i į jo ir jo 
ie žįuri į 
gyviau įr

tikimai, mir- 
leidimai, nu- 
s 460 mili-
' dienu, ko 

karo lai 
kiek sude- 

ir Britą-

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

| 6522 Superior Ave. HEnderson 9292
e *

j The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve į

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

Savininkas Vedėjas ■

1 Gabaliau- 
uola Minis- 
i neatvažia- 
lų” susirin- 
<yrė į savo 
užvardi, ir 
is pirmiau- 
nių šelpimo 
garimas, re- 
ąepatįko, jie 
į visas pu- 

kiu pasielgi- 
dė kad jiems 
įtos reikalai, 
s kerštingas

'ė $3,750,- E 
sveik ‘tiek r 
I valstiją

'’’’“‘f CEdar 8476

THE HOUGH BEVERAGE C°
Pristatėm i namus CEdar 8176

OGA1?
ITE SAU 
ŠVELNIU

tirių užloe- 
■s—skand* 
Jėngvinlto 
ii—k ramty- 
skani rito 
m goto 
fai, išvalp 
lonių 
akramtyto
Iti—seki* 
lengvinu! 
sai šeima

8800 Hough Avenue
‘GAIVINANČIŲ GĖRIMŲ NAMAI”

49 Rusių Alaus
Importuoto ir Vietinio

VERMOUTHSŠAMPANAI
Greitas, Mandagus Pristatymas j Namus be Ekstra Kaštų, 

t’abandydami Persitikrinsit. Patelefonuokit ir '"Mes Paristatysim. 
VISI GĖRIMAI ŠALTI VISAIS LAIKAIS. (19)

ŽSISAKYKIT VENETIANS DABAR

raugas Bace- 
mas į Sovie-

; r s
>e Repair
on Ave.
/irta medega' »
it. (28)

East Side.

A1SYMAS
U KAINA 
keti už darbą.
imas. (26)

)e-Mand

ŠTAI KOKS VALDŽIOS PATVARKYMAS
Letalinių Langams Uždangų-Blinds nebus galima Dirbti 

dirbti po GEGUŽĖS 31 dienos.
Užsakymus galim Priimti tik iki Gegužės 5. (19)

UžSISAKYKIT SAVO NAMUI DABAR 
Išsimckėjimo sąlygos sulyg susitarimo.

ETNA VENETIAN BLIND CO.
lax A. Kohn 2020 E. 105th Street. Garfield 3302

iiiiiiiiiiiniiiniiijiiii iiiiKiiiiumii iiiniiiiiiiiisiiiiiEiiiiiiuitiiimtiiiiniiiiiiiiiif r - 

VISOKIA APDRAUDA Į 

Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
’jokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate = 
ir Apdraudos Agentūra =

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 = 
lillllllllllllllHIlIlllIlIlUilllllllllllllllllUlllliillllllllllllllllllllllllliillHlIllllllll?

SMULKIOS ŽINIOS
Gegužės 9 d. apsivedė Jono 

Havickio sūnūs Jonas. Šliubą 
ėmė Barbertone, katalikų baž
nyčioje. Vestuvių pokilis at
sibuvo Slavų salėje. žmoną 
vedė Slavų tautybės.

Buvusio Akroniečio F. Ridi
ko sūnūs Vilimas, kuris dabar 
tarnauja kariuomenėje, buvo 
parvažiavęs pas savo tėvus 
pasisvečiuoti į tėvo ūkę. Prie 
progos jis atlankė ir savo drau
gus Akrone.

JSusirgo biznierius Hubardas, 
jisai susižeidė kojas. Gydosi 
namuose. Jo užeigos biznio 
vieta randasi 965 Grant St. 
Linkim jam greitai pasveikti.

Buvusi Akronietė J. Rum- 
butienė, iš Chicagos, lankėsi 
Akrone pas savo draugus.

Taipgi buvo atsilankęs bu
vęs Akronietis, Jonas Ruika, iš 
Columbus, O. Jis atlankė Ak
rone A. Palionius, F. Martin- 
kų, gyvenanti palei Ravenna 
ukėje, matėsi su Stukais, no
rėjo pasimatyti su S. Rodavi- 
čium, bet jo tuo laiku nesira
do namie. J. Ruika būdamas 
Akrone veikė Lietuvių draugi
jose, Lietuvių parapijoje. Jo 
žmona yra iš tos pat vietos iš 
Lietuvos ką ir p. J. Tubelienė, 
taigi kada p. Tu'belienė lankė
si Columbus, Ohio, pereitą žie
mą, jie labai maloniai ją pri
ėmė. Kalnas.

“The Invaders”
“The Invaders” pradedama rody

ti Hippodrome Theatre šeštadienį, 
Gegužės 16. Vadovaujamose rolė
se veikia keli žymiausi artistai kaip 
Laurence Olivier, Leslie Howard ir 
Raymond Massey, prie jų Anton 
Walbrook, Eric Portman ir Miss 
Glynis Johns.

Filina vaizduoja mažą būrį Nazių- 
vyrų kurie patenka į Kanadą kaipo 
nelaisviai, kuomet lėktuvais jų sub- 
marinas susprogdinamas Kanados 
pakraštyje. Vaizduojama atkaklus 
tų nazių darbavimasis, pastangos 
terorizuoti žmones savo karo pas
tangų vykdyme.

Olivier vaidina paprastą savo rei
kalais užsiėmusi Prancūzą Kana
dieti žvėrių gaudytoją, kuriam ka
ras tolimas ir neapeinantis dalykas. 
Naziai gi suardo jo tas mintis ir 
sukelia jame karingumą.

Veikalas pilnas įdomybių, dra
mos ir veiklumo.

TELENEWS
THEATRE

Karo Žinių Paveikslai
Pradedant šiuo penktadieniu bus 

rodoma vėliausios Karo žinių fil- 
mos iš Pacifiko. Parodoma pribu
vimas buvusio Filipinų Prezidento 
Manuel Quezdn, kuris buvo skelbta 
patekęs Japonų nelaisvėn.

Parodoma naujai išdirbtas War 
Hawk lėktuvas, nesenai išbandytas 
Buffalo, N. Y., kuris tampa labai 
pavojingas ginklas priešams.

Parodoma Toledo dirbtuvėje iš
dirbami Army Jeeps, kuriais bus 
vežiojami Amerikos kareiviai karo 
fronte, kad nereikėtų jiems pėks- 
tiems vaikščioti ir vargti.

Viena filmą, pavadinta “Don't 
Talk”, parodo kaip pavojinga yra 
karo laiku laisvai kalbėti ir platin
ti gandus arba tikras žinias, kurios 
tuoj patenka priešams: Parodoma 
F. B. I. agentai suiminėjanti ąšies 
šnipus, pastangose juos naikinti ir 
sulaikyti jų kenksmingą darbą.

ANTKAPIAI
§2.3.50 ir brangiau.

UŽSAKYKIT DABAR DEL 
DECORATION DIENOS.

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

LEO J. DICKMAN 
B a rb e r Shop 

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

i_______ :_______________________ I

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 įvairią 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

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

Telefonas ENd. 8553
Vaistinė atdara 7 dienas ssvjitflr

ALAN’S
BEAUTY SALON

Complete Beauty Service
Specialistės del PERMANENTS 

ir TINTING
Ekspertai operatorės 

VASARAI GAUKIT SAU 
NEW FEATHER BOB 

PERMANENT —
Bukit pačiame styliuje.

Hair Styling Hair Cutting
18726 St. Clair Ave.

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

ASTOR AHEATRE
I?ough Avė. prie E. 84th. St.

Nekurie mano kad šis teatras 
yra antraeilis, kas visai netiesa. 
Jis yra gerai įrengtas, didelis, ir 
prie jo yra pakankamai vietų pasi
statymui automobilių į teatrą at
vykusioms.

čia rodčma visos įdomiausios fil- 
mos, kokios rodoma kituoee geruo
se teatruose. Paveizdan šią savaitę 
turi įdomią filmą “All Through the 
Night”, su Humphrey Bogart, Con
rad Veidt ir Kaaren Verne, šešta
dienį bus priedųiė filmą “Marry ths 
Boss’ Dauhter”.

Vėliau bus rodoma “The Nazi 
Agent”, taipgi “On the Sunny 
Side”, “Song of the Islands”, “Con
fessions of Boston Blackie” ir ki
tos pirmaeilės filmos.

Prie tų »buna žinių filmos ir juo- 
kų bei šiaiu įdomių vaizdų.______

' EKSTRA SPECIAL '
Musų specialiai pačių darytos

KEPENŲ DEŠROS
Taipgi kitokios mėsos dešros ir 
visokių rūšių mėsa. (35)

R. J. Stumpf
WESTSIDE MARKET

Atdara pirm., treč. penkt. ir šešt.
Stand A 3 (kampe)

k______________________________ J

MUZIKA yra tarptautinė, 
nekurie jos kuriniai net visą 
žmoniją žavėja, bet žodis ir 
kalba skiria tautą nuo tautos, 
taigi kalba yra tautoš vienin
telis nejudinamas turtas. Kal
boje visa senovės praeitis, jos 

’ visa istorija joje telpa — tai 
yra tautos brangus turtas.

Taigi gerbkime ir mylėkime 
savo gimtąją kalbą — jos Lie
tuviški garsai, kaip puiki žavė- 
janti muzika, širdį ramina.

GYVENIMAS, nors sunkus 
jis butų, bet jis visiems yra 
mielas, juo niekas nesigėdi. 
Taip ir tautiniai rubai, ir ei
lių eilės įgimtų tautinių papro
čių neturi žmogui daryti’ gė
dos.

MALDA, nuo amžių,z nežiū
rint kokia ji butų buvus, tau
tų gyvenimą puošė ir varguo
se ji buvo vienintelė ramybė. 
Lietuvis dar genai turi atsi
minti maldos reikšmę ir ilgą 
eilę puikių Lietuviškų papro
čių, ar jie butų tikybiniai, ar 
tautiniai jie visi mums yra sa
vi.

ANN ARBORO (Mičh.) ko- 
munistukė gvoltu' Šaukia, “Lie
tuva mažiukė, tai ji reikia pri
jungti prie Sovietų”. Jei ta 
vargšė sužinotų savo proto di
dį ir jo tobulumą, ji tirptų iš 
gėdos. Matomai ji nežino kad 
Lietuva turėjo ilgą, kilnią is
toriją (ateityje ji bus dar kil
nesnė). Tamsybėje gyvena tie 
kurie nepažysta savo praeities.

LIETUVOS laukai, lankos ir 
sodybos puikiom ^gėlėm buvo 
padabinta. Jos pilkašvarkiai 
kaimiečiai, geltonplaukės Lie
tuvaitės, nors vargo mokykloj 
mokyti, bet jų intelektas vir-' 
šija anų laikų kaimų universi- 
tetininkus. Lietuvos motinos j 
mokėjo kaip išauklėti savo su- 
nus-dukras, kurie ne vien kad I 
sugebėja tautinėj dirvoj auk-' 
lėti, bet jų, ir tik jų, dėka Lie-1 
tuva išliko sveika kaip tauta.1

Amžina garbė jums, Lietu-1 
vos seneliai ir močiutės. Mes 
jūsų Įpėdiniai stengsimės pa
laikyti ir auklėti tą kas jums 
buvo brangu ir miela — Lietu-, 
vos Laisvė ii' jos bočių garbė.

P. D. B.'

1 SCHMID AUTO BODY ‘
BODY and FENDER WORK

1252 Addison Rd.
ĖNdicott 4947 (20)

RICHMAN BROS. TU
RĖS IR KITAS VYRU 

REIKMENIS
Richmah Bros. Co. savo Euclid 

Avenue parduotuvėje, 736 Euclid 
Avenue, padaro vieną iš žymiausių 
daugelio metų pamainų, įvedant vi
sokių vyriškų dėvėjamų reikmenų, 
pardavimą, greta rūbų, ką iki šiol 
užlaikė išimtinai.

Naujasis departmentas atsidaro 
šiomis dienomis, jame bus marški
nių, kaklhraišči'ų, kojinių, apatinių, 
sveterių, pajamas, apsiaustų, diržų, 
ir šiaip smulkių dhlykų.

Dabartiniu laiku tų rėikhiėhij par
davimas Įvedama tik 739 Ėiiclid, 
5716 Broadway S. Ė. ir dirbtuvės 
sankrovoje 1600 E. 55th St. Iki 
vėlesnio pranešimo, Prospect ir On
tario pardbotiiVėjė bds užlaikoma 
viei tiktai rUbai.*

ST U DNĖY’Š
SERVICE STATION
GAS, ALIEJUS TAISYMAS

6602 Superior Ave.
LIETUVIŲ KAIMYNYSTĖJ 

ENdicott 9713 (35)
< ____________________ ž
,------------—------------------------ ------- Į
Plumbing ir Heating

Reikmenys
Parsiduoda arba įdedami sulyg 

MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAC
Nereikia nieko įmokėti.

Nauji ir naudoti padargai.
Empire Plumbing & 

Heating Cik
dieną ir naktį patarnavimai;.

1964 E. 55th Street
HE. 5000; MU. 3629; YE. 5544 

Atdara vakarais iki 8 vai.
£-------------------------------------- 1

• CHICAGOS pirmutinis pa
stovus gyventojas buvo rtfeg- 
ras iš San Domingo salos, ku
ris pasistatė sau namuką iš rą
stų ir pradėjo gyventi ten 1779 
metais. Dabar ten išaugo mil
žiniškas miestas.

Biznio P r o g d s ----------------------- - —.—
PARSIDUODA BIZNIS

Per 40 metų išdirbtas kampinis I 
tabako ir delikatesų biznis ir saldai
nių parduotuvė parsiduoda prieina
ma kaina; daro iki §500 savaitinio 
biznio. Nuoma $30 mėnesiui už 
krautuve ir kambarius. Kreiptis 
tarp 10 iki 11 ryto.- ((21)

1401 E. 55 ST. Netoli St. Clair.

PARSIDUODA ‘KRAUTUVĖ (
Kampinė groserio ir tabako krau

tuvė, neša iki $5iJ0 savaitinių inei- 
gų, nėra kompeticijos 3 mylias ap
linkui. Gyvenimui yra 5 kambariai. 
Parsiduoda, pigiai del partnerystės 
nesutarimo. Kreipkitės 2 iki 3 pp.

<5202 SEYMOUR AVE. Važiuoti 
Fulton Road karu.

. PARSIDUODA nr./.ŲTUVĖ
Cigarų, delikatesų ir saldainių 

krautuvė, 937 E. 140 St., priešais 
Fishery Body dirbtuvę, 30 metų to 
paties savininko, gerai išdirbtas 
biznis, garantuojama $500 savaiti
nių itieigų, nėra jdkios kotnpetici- s 
jos. Kreipkitės tarp 2 ir 4 p;p. ,

CHARLES CAFĖ'
1066 Ahsel Road

ir
Lithuanian Village

1427, East 66th Street 
LIETUVIŠKOS UŽEIGOS

Alus, Vynas, Degtinė 
Kviečiame Lietuvius. (Žl)

Kazys Nekrošius, Sav.

.įįrafflžai'l
DR. VINCO KUDIRKOS PAŠ. DR-JOS

Į XSEKMAD. BIRŽEUO-JUNE 7 Į
Pelnas skiriamas Amerikos Raudonajam Kryžiui.

Ė Nepamirškit šio šaunaus pirmutinio pikniko, šviežiai at- Į 
į burusies gamtos pavasario malonumuose. Bus gera mu- Į 
j zi-ka, dovanos, užkandžiai ir išsigėrimai. Visiems užtik- Ę 
į rinta “Good time”. Tęsis nuo vidudienio iki vidurnakčio. į

MAČIUTOS DIDŽIAJAME DARŽE j
Ė Įžanga ypatai 25 centai. Prie Green Road. :
: $5 pinigais dovanų. - i , Jžanga ^^ę^ji
r-..-.,............... ........................ .

MARKEE’S
PIRKIA ČIA NAMŲ PUOŠIMO 

REIKMENIS
Puošimo Reikmenys

B Y K A I
PAGALBA NUO
REUMATIZMO

JOHN MARTINICH
HARDWARE

Maliavos — Sieninė Popiera 
Plumbing Reikmenys ' 
Elektriški Padargai 
Namams ir Sportui

Įrankiai
Lietuvių kaimynystėje.

PRISTATOM i NAMUS
(

](!S5 East 79th St.
Kampas Bellevue Ave.

Phone HE. 01.35 (22)

Sukaktuvių Specials
Daržui ir Namams

50 Ft. Garden Hose ..........  $.3.98

LAWN MOWER .............. $7.95
Didžiausias Pasirinkimas
Unitized Sieninių PopieCij

čarduodam Dutch Boy White
* Lead ir BPS Paints

TEMPLIN BRADLEY
LAWN SEEDS

Maliavos - Sienoms Popiera
Plumbing Reikmenys - ElektorS

Padargai, Namų Reikmenys 
ir Sporto įrankiai.'

Wallpaper, 1942 pat. nuo 5c
.30 in. Plastics ... nuo 8c
Room Lots, complete - - 99c
House Paint - - - nuo 1.25 gal. 
Flat Wall Paint - 1.25 gal.
Floor-like Rug Border .3 yds. 99c 
Calsomine, colors 5 sv. box 18c 
Linoleum - - - 4 sq. yards 99c 
4 Hour Enamel - l/2 gal. 1.15
Roof 'Coating - 5 gals. 1.25
Casine Paint, visų spalvų - 89c 
Aluminum Paint - - * gal. 1.95 
COCOA MATS, 14x23 - 85c
Rug Runners - - 6 ft. SI.49
9x12 Thermex Rugs - 11.95
“Texolite” Turim Visokiu 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 Popicriuotojus 

ir Maliavotojus.
8502 Hough Ave.
ATVEŽA M J NAMUS.

Atdara iki 7:30 vak. RA. 5872 
K_____________________________ z

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro permainose, patariam jums 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties ir 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito laikino paliuosavimo skauss- 
mu Reumatizmo, Arthritis, ir Neu 
ritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo
ki! 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dalį, ir jums nieko ne
loštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą i:

ROSSE Products Co. Dept. X-3 
2j08 W. Farwell Ave.. Chicago. LU

2639 EAST 55TH ST. = 
Telefonas:, ENd. 4434 Ė 

Cleveland, Ohio

AETNA LUMBER'

BLOESINGER’S uDo»-------------- ;------------- Hospita
3218 Lorain Avenue

Lėles pataisom kaip naujas, ap
siuvam, uždedam plaukus. Atsi- 
neškit savo senos šalies lėles ir 
duokit pataisyti. ' (49)
Atdara 10 ryto iki 8 vakare.

Uždaryta šeštadieniais.

Į KREIPKITĖS ČIA SIENINIU POPIERŲ^ Į

Maliavų, Užtraukalų, ir Venetian Blinds• '■
Didžiausi Sutaupymai — Pereitu Metu Kainos. V

'I^Atsineškit šį skelbimą, jis bus vertas jums 50c ;
prie 83.00 pirkinio. j

I THE ATLAS PAINT 
j WALL PAPER CO.
Į Greitas patarnavimas, didelis pasirinkimas. (20) Į

...................... .. .............. ................... *...................... .....................:
. iGeriausia nesuntama ir nepewslampama

Sienoms Popiera |
Naudokit Blonder’s Gold Seal Sieninę Popierą

Prašykit savo pardavėjų arba dekoratorių parodyti 
Musu GOLR SEAL Sampeliu Knygas.

I THE H. BLONDER CO. f

GARAŽIŲ STATYTOJAI
Visokių Namų Taisymo Darbą 

■ atlieka be įmokejimo. 
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

F.II.A. FINANSAVIMAS. 
Parduodam naują ir naudotą medį.

The Aetna Lumber Co. 
5327 St. Clair Av. HE. 6843 
3674 E. 93rd St. MI. 1185 
'----------------------------------—/

RICHARD ROTHIG
STALL 25

WOODLAND-55TH
MARKET HOUSE

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

BOWLING ALLEYS
Dabar atdaros kasdien nuo pietų 
iki 3 po pietų. Sekmadieniais iki 
l:C’0 po p. Visos naujos alleys.

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

Parodymo kambariai Prospect ir 14th Street 
Trys krutuvės jusu patogumui (20),

2695 EAST 55TH ‘ 10613 SUPERIOR 2538 LORAIN |

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

L; ; . ’AM Tl UJLL V M~ ' ~~ f Ju niluS
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į CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

MIESTE BUS ‘BLACK- James Metzenbaum
OUT” BANDYMAS

1 —

Gėgužės 20, vakare, tarp 9 
ir 9:20 vai., Clevelando neku
rtose dalyse bus daroma užtem
dymo bandymai. Bus paleista 
sirenos duodančios ženklą, ir 
turės būti užgesinama šviesos, 
automobiliai turės sustoti va
žiavę. Tik gatvių'šviesos ne
bus užgesintos, nes kitur kur 
buvo tokie bandymai, viską 
užtemdžius užsimušė keletas 
žmonių.

Blackout bus atlikta tarp E. 
30 ir W. 25 gatvių, taigi visa
me miesto centre.

CLEVELANDO DAI
NŲ FESTIVALIS
Public Auditorium

Didžiojo Clevelando gyven
tojai kviečiami dalyvauti mil
žiniškame Clevelando Dainų 
Festivalyje, kuris Įvyks mies
to didžiojoj auditorijoj šį sek
madienį, Gegužės 17. Visiems 
kas tik norės ateiti, Įžanga Į 
salę nemokamai ir nebus ren
kama jokios aukos.

Programe dalyvaus šimtai 
dainininkų, muzikantų, ir di
dysis Cleveland Orkestras.

Salė bus atdara nuo 3 vai. 
po pietų, programas baigsis 5 
vai. y

f -------------------------

Popiežius Lankėd 
Clevelande

Šiomis dienomis buvo pami
nėta 25 metų sukaktis nuo to 
kai dabartinis Popiežius Pins 
XII tapo įšventintas vyskupu. 
Clevelando katedroje tam tik
slui atlaikyta .iškilmingos pa
maldos. Clevelando katalikai 

.prisimena kai dabartinis Po
piežius, dar būdamas Kardino
lu, Spalių 25, 1936 metais, bu
vo trumpam laikui sustojęs 
Clevelande. Kardinolas Pacel- 

' Ii tapo išrinktas Popiežium Ko- 
, vo 2, 1939 m. ■

- — -  -- - — --- -- ---------- -
Kortavimo Vakaras
Abi veiklios vietos Lietuvių 

moterų organizacijos — Mote
rų Klubas ir Moterų Ratelis — 
surengė bendrą draugišką pa
vasarinį pokilį ir kortavimą, 
kas atsibus Lietuvių salėje šio 
šeštadienio vakare, Gegužės 16, 
nuo 8 vai. Pelnas'skiriamas A. 
Raudonajam Kryžiui. Bus do
vanos prie kiekvieno stalo kor
tuotojams ir įžangos dovanos. 
Tikietai šiai pramogai 50c. -

Parodykit savo prijautimą 
šiam svarbiam tikslui, atsilan- 
kykit Į šį vakarą.

©Iš MOKYKLŲ kas mėne
sį išeina į dirbtuves po apie 
780 vaikinų ir merginų, ne
laukdami hei mokslo meto pa
baigos. Dabar visus vilioja 
“dideli pinigai” karo industri
jose.

• VAIKŲ ligų žinovai, apie 
300 delegatų iš visos šalies, su
važiavo j Clevelandą trijų die
nų posėdžiui apkalbėti kūdikių 
auklėjimą ir priežiūrą.

• OHIO valstijoje susirašė 
vyrų tarp 20 ir 65 metų am
žiaus net 2,173,142, kurie bus 
šaukiami kariuomenėn ir karo 
darbams.

S6' RADIO TAISYMAS
paž,.

A 
aš *

jasi 
met 
čiau 
“su 
SL2 
i k

DIENĄ AR VAKARE 
visame mieste

Visokių išdirbimų Namų arba 
Auto Radio.

' 7313 Wade Park Ave.
į HEnd. 2579 t (26)

Kandidatas i Congress 
iš 22ro Distrikto

Plačiai žinomas Clevelando 
Advokatas, visuomenės veikė
jas ir buvęs įvairių valdiškų 
ištaigų narys ir atstovas — 
James Metzenbaum kandida
tuoja j Suv. Valstijų Kongre
są iš 22-to Distrikto iš Ohio.

Jis yra žymus Demokratų 
partijos veikėjas ir kandida
tuos šios partijos sąraše.

DUOK SAVO KRAU
JO GYVASČIŲ

GELBĖJIMUI
Amerikos Raudonasis Kry

žius pasiėmė ant savęs parei
ga surinkti visoje šalyje mili
joną puskvorčių kraujo gelbė
jimui gyvasčių kareivių ir jūr
eivių, kurie šio karo metu bus 
sužeisti. Visi ištikimi Ameri
kos gyventojai kurie tik gali 
privalo duoti savo kraujo, ku
ris bus užlaikomas natūralia
me stovyje iki reikalinga bus 
panaudoti. •

Kraujo dovanojimas trunka 
visai neilgai ir atliekamas be
veik be jokio skausmo ar ne
smagumo.

Clevelandiečiai privalo krei
ptis į Red Cross Blood Donor 
Service, 3111 Prospect avė.

SVEČIAVIMAISI
Pittsburgho veikėjas Petras 

^ivaroTias su reikalais lankėsi 
Clevelande pereitos savaitės 
pabaigoje. Ta proga padarė 
vizitą Lietuvos Prezidentui A. 
Smetonai, p. Tubelienei, atlan
kė Dirvos redakciją ir tt.

P-lė Bronė Rasiulytė biivo 
nuvykus Į Fort Knox, Ky., at
lankyti savo broli tarnaujan
tį S. K. 'kariuomenėje.

Katrė Bagonienė, iš Sykes- 
vill<p, Pa., ^ttvy'ko palankyti sa
vo vaikus gyvenančius Cleve
lande. Ji mėgsta skaityti Lie
tuviškus laikraščius. Atsilan
kė (Dirvos redakcijoje, jos žen
tas išrašė jai Dirvą.

• TRAFIKO mirčių skaičius 
Clevelande iki šios savaitės 
pradžios pasiekė 50. Tik vie
nu mažiau kaip buvo pernai 
šiuo pat laiku.

• NUBAUSTI. Penkiolika iš 
31 vaikinų kurie nesiregistra- 
vo -karo tarnybai, nubausti po 
3 ir 4 metus kalėjimo. Kiti 
sutiko stoti kariuomenėn, jie 
išlieka nuo bausmės.

• CUKRAUS gavimui sure-
gistruota Cuyahoga apskrityje 
1,233,691 asmenų. Iš jų apie 
33,000 negavo cukraus kortelių, 
nes jie turi susislėpę cukraus 
daugiau negu reikia.

K. ŠTAUPAS
Dekoratorius

Jeigu
bariai

14602

jūsų namas ar kam- 
reikia padabinti —
Telef onuokit:

Mulberry 0744.
Thames Ave. (22)

kėši 
rezo 
save 
Ame

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA

SERVE - SELF KRAUTUVE
Geriausių valgių jūsų stalui, Kainos pigios.

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti, t
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

Šui

VAI

SAVIN8NKAS J. BLAŠKEVBČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD STORE
854 EAST 185TH STREET

MIRIMAI
JUOZAS BUTKUS

Juozas Butkus, 26 m. amž., 
nuo 5704 Fullerton avė., mirė 
Gegužės 7 d. Palaidotas 9 d., 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčioj.

Liko jo žmona, Audrey, ir 
tėvai, Petras ir Antanina But- 
kai, trys seserys. Mrs. M. Dud
ley, Antonia ir Helen.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della Jakubs.

MARĖ SAVICKIENĖ
Marė Savickienė, 70 m. amž., 

nuo 11745 Stratford avė., mirė 
Gegužės 12 d. Pašarvota Wil- 
kelio laidotuvių namuose, lai
dojama šeštadienį, Geg. 16 d., 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
atsibus ryte Šv. Jurgio bažny
čioje.

Velionė paliko dukterį, An
na Bakos. Iš Lietuvos atvyko 
1900 metais, paėjo iš Rudami
nos, Suvalkijos. Clevelande iš
gyveno visą laiką.

DAR APIE JIEVOS AUGAI- 
TIENĖS LAIDOTUVES .

Jieva Augaitienė, kuri mirė 
Geg. 6 ir palaidota 9 d., prie 
vyro ir savo vaikų, paliko dar 
šią gausią giminę, kurios na
riai gyvena Amerikoje.

Seserys Marė Ridikauskienė, 
Ona Pinkoraitienė, Julė Janu- 
šaitienė, Clevelande; taipgi čia 
gyvena pusseserės ir pusbro
liai : Ona Gecevičienė, Marė 
Alšinskienė, Juozas Pečiulis ir 
Jurgis Pečiulis.

Pennsvlvanijoje gyvena jos 
brolis, Jonas Pečiulis, ir pus
seserė Jieva Lučkienė.

Jie visi dalyvavo laidotuvė
se, ir .pribuvo Į laidotuves jos 
vyro brolis Augaitis iš kito 
miesto.

VASARINIAI POP 
KONCERTAI

Public Auditorium
Šią vasarą vėl bus duodama eilė 

vasarinių Pop Koncertų Public Hali 
didžiojoje salėje, kuriuos išpildys 
The Cleveland Orchestra vadovys
tėje Rudolph Ringwall, kaip prane
ša Edgar A. Hahn, vasarinės mu
zikos komiteto pirmininkas. Tam 
tikslui tapo sukelta $70,000 suma.

Koncertai vėl atsibus gražiai iš
puoštoje salėje, su stalais ii- kėdė
mis svečiams sėdėti, kur bus’ pa
tarnaujama gėrimai ir užkandžiai.

Tie koncertai, su svečiais artis
tais, atsibus trečiadienio, penktadie
nio ir šeštadienio vakarais kas sa
vaitę pradedant Birželio 17 d., tik 
bus aplenkiama savaitė kurioje iš
puola , Liepos 4, nes tą dieną orkes
tras dalyvaus dideliame ’’Festival 
of Freedom”, kurį rengia Cleveland 
Advertising Club.

Nuo Liepos 9, diena bus pakeis
ta į ketvirtadienį.

Tikietai koncertui, su Federaliais 
taksais, bus po 30c., 55c., 85c. ir 
$1.10.

ELDER-TILTON 
CLINIC

Mechanotherapy — Chiropractic 
Elektriškas gydymas, Colon Irriga- 

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

7034 Superior' Ave.
Telef. ENdicott 0760 (38)

DRY CLEANING
Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

r 6702 Superior Ave.
Telefonas: ENdicott 0878

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

‘A 4T '

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIOPHONE: ENdicott 4486

STALIN’S WAR AIMS

RED CROSS BENEFIT

to

be
on

darbai
been made 
as can attend, 
at our disposal

want 
our brothers, the Uk- 

Moldavians, White Rus- 
Lithuanian, Latvians, Esto- 
Karelians,

Youth s Forum
(Condensed Plain Dealer editorial)

When Joseph Stalin says in his 
May Day speech that Russia has 
“no such aims as the occupation 
of other peoples”, he means some
thing different from what mosts 
Americans would understand by the 
phrase. Viewpoints diverege on 
what constitutes a “foreign coun
try.”

To the American mind, the Soviet 
leader seems to contradict his pro
mise when he adds that “we 
to liberate 
rainians, Moldavians, White 
sians, Lithuanian, Latvians, 
nians, Karelians, from the shame 
and humiliation inflicted upon them 
by the German Fascist blackguards.”

Freeing these areas from German 
occupation is the'aim of all the Unit
ed Nations, bu); from Stalin’s speech 
it is clear that the Russian aim is 
to retain within the Soviet Union 
the Baltic States.

In doing this the Russian forget 
or overlook the fact that Moscow it
self recognized these states as so
vereign powers in the two decades 
before the war.
them she entered treaties of non
aggression only to repudiate them, 
in the case of the Baltic States and 
Poland on the ground , first, of geo
graphic necessity to set up a buffer 
against the German threat, and sec
ond on the basis of the plebiscites 
held in Lithuania, Lativia and Es
tonia for inclusion 
Union.

One argument has 
that the Baltic States 
creations in the later days of the 
World Warx — byproducts of the 
notorious treaty of Brest Litovsk set 
up to harrass Russia. Therefore, 
goes the reasoning, they have no his
torical excuse for an independent 
existence. This overlooks, of course, 
the fact that Lithuania was once a 
great power, It overlooks, too, the 
independent existence of the other 
areas which were Russian for a 
time solely by virtue of Czarist im
perialism. i

Much argument has been heard 
on the necessity of creating buf
fers against Germany out of these 
border lands. But Stalin now pled
ges the utter destruction of the Ger
man army, not just its expulsion 
from Soviet territory. Against what 
enemy, then, will Russia need to re
tain these peoples as a first line of 
Soviet defense? If the matter is 
to be settled on the ideas of geo
graphic necessity then much more 
can and probably will be claimed 
by Russia. Her position impels 
Russia today as it has through the 
centuries to seek warm water out
lets. On this basis Turkey, ' the 
Dardanelles and the countries on 
the western littoral of the Black 
Sea /are fair game.

Should the matter of 
territorial ambitions be placed 
the basis of self-determination 
as enunciated in Article 3 of 
Atlantic' Charter — then Stalin’s 
“liberation”, alias occupation, takes 
on a different character. There 
would then be no justification for 
including parts of Finland and the 

would, it is 
ethnographi- 

Russian and 
Poland, but

none whatsover to any sections of 
Rumania except northern Bucovina.

Stalin’s claims, first voiced to 
British Foreign Secretary Eden on 
last December, have embarrassed 
the United Nations. It might be 
just as well not to discuss 'the 
question officially now. The big 
issue immediately before the world 
is not whether this or that coun
try has a justifiable claim to any 
particular territory, but the winning 
of the war against the forces of 
tyranny. Unless this is accomplish
ed all talk of a readjusted world 
is futile.

Triumph in battle, however, must 
pave the way for an equitable] un
derstanding among the victors. And 
toward military victory Russia is 
contributing more than any nation. 
Her reward may come in an all
European understanding rather than 
in a settlement that seems to 
semble out-moded imperialism.

commissioned a Sergeant on April 
22nd, 1942. He has been station
ed at Camp Walters since his in
duction. The best of wishes and 
good luck to you “Sarge”.

re-

Preparations are well under way 
for the Card Party for the benefit 
of the Red Cross sponsored by the 
Lithuanian Women’s Club and the 
Lithuanian Women’s Circle, to 
held at the Lithuanian Hall 
Saturday, May 16, 1942. 

z Arragements have 
accomodate as many 
as the entire hall is 
for the evening.

Cards will be played in the up
per hall, while refreshments and 
dancing will be available in the low
er hall.

May we again urge every Cleve
land-Lithuanian to attend this af
fair and thereby contribute to this 
worthy cause, as all the proceeds 
.will be turned over to the Cleve- 
land Chapter of the Red Cross.

Tickets are
member of either club, 
also 
dayWith very one of

in the Soviet

been advanced 
were Germanic

Manpower Chief

Paul V. McNutt, chairman 
of the new war manpower 
commission, is shown (tight) 
greeting Leo Krzycki, of the 
Amalgamated Clothing Work
ers, at an American-Slav vic
tory rally in Detroit.

Lithuanian Attitude 
Towards the Atlantic 

Charter

Mr. the Lithuanian
to the United States of

the Department uf

P. žadeikis, 
Minister 
America, has on several occasions 
expressed to
State the Lithuanian prevalent at
titude that the Atlantic Charter 
is a promise and a hope of a 
brighter future for all nations af
fected by aggression; that Lith
uania bases her hope of liberation 
on the spirit and the meaning of 
the Atlantic Charter and, therefore, 
endorses in principle the aims of 
the Washington Declaration by .the 
United Nations, and that painful 
experiences of the Second World 
War will fade away in the post 
war period if the spirit of the At
lantic Charter is to prevail in in- 
ternationl relations.

As was previously related, a very 
spontaneous demonstration of sym
pathy by the students of the Uni
versity of Kaunas greeted the At
lantic Declaration.

Visitor from N. Y.
The younger generation of Cleve

land Lithuanians were both surprised 
and elated over the visit of changing 
Miss Irene Gudinas. Irene, a gradu
ate of Cleveland has sought her for
tunes in New York as a stenograp
her, where she has done quite well. 
' Miss Gudinas is home for a va
cation, visiting friends and relatives. 
Irene, after four years still likes 
Cleveland and wishes that her for- 

in New 
hale and 
continued

available from any 
They will 

be sold at the Hall on Satur- 
evening.

Graduates
Mrs. Vincent Greičius 

proud week in their 
when both of 
from college, 
his Bachelor 
degree from

Mr. and 
witnessed a 
lives this past week, 
their sons graduated 
Vincent, Jr. received 
of Arts and Music
Western Reserve, while his brother 
Frank received his degree from 
John Carroll.

Vincent is a violinist with the 
Cleveland Symphony Orchestra at 
present, he plans on continuing on 
with his studies until he receives 
his Master’s Degree.

Congratulations to both you boys 
and your enterprising parents.

BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA
7708 St. Clair Ave
Visoks Alus — Vynai
Degtinė Likeriai

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

v
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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)

SUPERIOR-
RUSSELL INN

6824 Superior Ave.
LIQUOR WINE BEER

Vieta kur sustoja kitų miestu 
pravažiuojanti Lietuviai

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės
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' Karo radai sako bd šhi ape ii mį atstu, 
f metu bėgiu šioje šalyje tošiai prašą bd 
i įstatyta 70,000 kariskų.čai įbįmAm j 
į lėktuvu, kuriais JapouijaĮjtunti utašg 
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STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

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

^LUS, DEGTINĖ, VYNAS 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

GRADUATION
ir

the

tunes were not involved 
York, but she looks both 
hearty, so we wish her 
success and good fortune.

Baltic States. There 
true, be strong claims 
cally to the White 
Ukrainia, parts of

Soldier Visits Home
Sergeant John V. Zilen was home 

on leave for a few days, 
his parents and his sister,

Russia’s
on

Vasarai Reikmenys
VYRAMS IR VAIKINAMS

79c

DELLA

k .tolsjpup bsbnę1

visiting 
Mrs. 

'C. 'Praspal and her husband. Sarge 
Zilen is statitioned at Camp Walt
ers, Texas. He entered the- army 
an March 4r 1941, became a Cor
poral on May 23, 1941 and was

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ 
Langams Užtraukalų (Blinds)

WINDOW SHADES
Dabar laiktis jau pradėti rūpintis papuošti savo

NAUJAIS VENETIAN BLINDS
Mes patarnaųsim Lietuviams pigiau negu kiti. Kreipkitės tuojau.

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

MAEE9

langus su

JAKUBS
I

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

r Kambariai pašarvojimui leidžiama naudelis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 Edna Avenue ' ENd. 1763
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P. J. KURSIS
809 Society for Savings Bldg.

Ofiso telefonas: MAin 1773
Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairiuose apdiaudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

PIRMOS 
KOMUNIJOS 
ATMINČIAI 

FOTOGRAFIJOS
Pirmos klesos darbas

Prieinamos kainos.

1197 EAST 79TH ST.
HEnderson 353g
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Vyrams Polo Marškiniai__________
Trumpom rankovėm, apvalu kaklu, baltų ir k. spalvų.

2 už $1.50.

Vyrams Gražios Kojines___________39c
Trumpos ir ilgesnės, vienodų spalvų ir gražių marginių.

Vyrams Broadcloth Pajamas
Susegamų arba Užsimaunamų Stylių

$1.79

39cVyrams Atletiškos Kelnaites
Apatiniai Marškiniai ir Užmavos ,

SKRYBĖLĖS Vyrams, Vaikinams $^.95
Vėliausių Pavasarinių Pavyzdžių ir Spalvų

KELNĖS ir SLACKS Vyrams
Ir VAIKINAMS — didelis pasirinkimas.

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

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

į A. 13Į1 metais!
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