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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.

DIRVA (THE FIELD) 
LITHUANIAN WEEKLY

Published every Friday in Cleveland bu the
Ohio Lithuanian Publishing Co.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

No. 21

Paul V. McNutt, chain: 
of the new war man^ 
commission, is shown (tip 
greeting Leo Krzycki, of 
Amalgamated Clothing I? 
ers, at an American-Slav t 
torv rally in Detroit.-_____ :______ t______ _

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the * 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland i

DIRVA (THE FIELD)
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

Išleidžia Penktadieniais Clevelande
Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

Metinė Prenumerata
• . Suvienytose Valstijose -------------- $2.00

Kanadoje ---------------------- »-------- - $2.50
I '

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

(27-ti metai 27th Year)
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UŽKANDŽIŲ VEl|.
Atidarėm pirmos Idesosnt 
gyklą ir užkandžių viela,!', 
sas maistas žemai maim e

Blue Lunch Room į
4512 Superior Ave, |

Atdara 7 ryte iki 10:30 v.

Plieno darbai visoje ša
lyje bendrai imant šiomis, 
dienomis pasiekė arti 100 
nuoš. normalio.

New Castle, Pa. — Buvo 
sustreikavę 10 darbininkų 
Refractorieą Co. dirbtuvė- 

’ je, reikalaudami daugiau 
užmokesnio.

VOKIEČIAI SAKO NUGALĖJĘ RUSUS 
KRIME PRIE KERČO
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LIQUOR WINE BW
Vieta kur sustoja kiti i® 

pravažiuojanti Lietuviai L

Helen Urbšaitis Helen feL
Savininkės

Wheeling, W. Va. — Ka
sykloje ištikus sprogimui 
užmušta trys darbininkai, 
kiti du sužeista.

Karo vadai sako kad šių 
metų bėgiu šioje šalyje bus 
išstatyta 70,000 kariškų 
lėktuvų, kuriais Japonija 
turės būti supliekta.
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Filipinų Prezidentas Pasiekė Ameriką

Vaizdas parodo atvykusį iš Australijos Filipinų salų prezi
dentą Manuel Quezon, kuris priimamas San Francisco "mieste. 
Manyta kad jis pateko Japonų nelaisvėn, bet jis pasekmingai pa
siekė Australiją, iš kur dabar atvyko į Ameriką.

;Je---------------------------------------------- ------------------------------

ŠALIES SKOLOS
SIEKS 200 BILIJO

NU DOLARIUc.
PACIFIKO IR KINŲ 

KARO ŽINIOS
Maskva, Geg. 21. — So

vietų armijos veikiančios 
Kharkovo fronte vis pa
sekmingai stumiasi pirmyn 
keliais “nubarstytais Vo
kiečių tankų ir mašinų lau
žais’’, praneša sovietų ži
nių biuras. Vokiečiai iš
statė tame fronte naujus 
rezervus prieš raudonuo
sius, tačiau Rusai atsiėmę 
iš Vokiečių penketą kaimų.

Kaip toli raudonieji ran
dasi nuo paties .Kharkovo 
dar nežinoma.

Pietuose nuo Kharkovo, 
apie 80 mylių atstu, bolše
vikai praneša kad Vokie
čiai pasekmingai pradėjo 
stumti raudonuosius atgal. 
Tenai, Izyumo ir Barven-i 
kovo srityje, naziai smar
kiai muša Rusus, matomai 
sutramdyti raudonųjų vei
kimą prie Khąrkovo.

Vokiečiai praneša kad 
savo staigiu ofensyvu prieš 
Rusus Krasnogrado srity
je jie išstatė pavojun rau
donosios armijos žygiavi
mą prie Kharkovo.

Krimo fronte, Vokiečiai 
sako visai nugalėję Rusus 
Kere pusiausalyje, užimda
mi visus punktus miesto 
Kerė apielinkėse.

Kalinino fronte bolševi
kai sako išmušę virš 1,000 
nazių kareivių.

Iš neutralių šaltinių pra
nešama jog Hitleris stato 
viską kas tik yra jo galė
ję, laimėjimui šiais metais. 
Jis aukoja tris milijonus 
kareivių dabar esančių Ru
sijoje ir gal but 300 subma
rinų Atlantike, galutinam 
sutriuškinimui Rusų ir su
tramdymui Suvienytų Val
stybių laivų plaukiojimui 
su reikmenimis ir pagalba 
viena kitai.

Ši vasara parodys tikrą
jį šio karo krizį ir turės 
pasireikšti žymės kuri pu
sė jau turės pralaimėti.

LIETUVOJE laikraščiai dau
gelyje vietų skaitytojams pri
statoma arkliais. Pav., Vilka
viškis iš Marijampolės laikraš
čius pasiima arkliais. Alytus 
ir Raseiniai laikraščius gabe
nasi tiesiog iš Kauno arkliais. 
Mažiausia spaudos skaito Už
nemunė,' nes ten ją sunkiausia 
pristatyti.

Washington. — Valsty
bės skolos, kaip numatyta, 
šio karo pabaigoje pasieks 
$200,000,000,000 — aštuonis 
kartus tiek kiek buvo pa
baigoje pereito didžiojo ka
ro.

Senato komitetas reko
menduoja arti • 200 milijo
nų dolarių orlaivių aikščių 
Įrengimo programai. Bus 
Įrengta 164 naujos aikštės 
ir pagerinta 266 dabar tu
rimos aikštės.

Atstovų Rūmų komitetas 
užgyrė skyrimą 5 bilijonų 
dolarių RFC skolinimo tik
slams. Tais pinigais stato
ma ir didinama karo reik
menų dirbtuvės.

Iš Australijos praneša 
apiėv karą su Japonais: Ge
gužės 21 d. aliantų lėktu
vai atakavo Japonų salą 
Koepang ir plačias apielin- 
kes, padarydami nuostolių 
ir padegdami miestus.

Kinija tikisi naujo kri- 
zio: Japonų planai prade
da paaiškėti, jeigu spėji
mai bus tikri. Jie užkirtę 
kelius pristatyti iKnams 
karo reikmėmis, apsupę ti
kisi su Kinija greitai apsi
dirbti.

Aliantai rūpinasi stipri
nimu Pacifiko fronto, kas 
reiškia Australiją. Austra
lija visu skubumu tvirtina
ma, ginkluojama, kariuo
menės dauginamos, pada
rymui to kontinento nepa
imamu. Kitaip, jei alian
tai butų išstumti iš Aus
tralijos, visa Azija, Pacifi- 
ko salos ir Australija lik
tų Japonijos valdžioje.

VOKIEČIŲ komisaro patvar
kymu, Vilniaus apskrityje 
visų pradžios mokyklų bus 
kalta užrašai Lietuvių ir 
kiečių kalbomis.
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VOKIEČIŲ komisaro 
mu Lietuvoje stengiama 
Sąjunga”. Jos tikslas 
“susidarančiam priva t i n i a m
ukiui Lietuvoje generalinėj© 
srityje suteikti reikiamą savi- 
valdybą”. Ypač ji savo patu
rimais bei iniciatyva parem- 
sianti- ekonominėje srity j 
kiečių civilinę administę^cija.

O. — Buvo 
500 National 

Aluminum Co.
Jų streikas

Cleveland, 
sustreikavę 
Bronze and 
darbininkų.
pripažinta neteisėtu, dar-

“Kur alus skanesnis’Į bininkai sutiko atidirbti už 
“Arielkėlė šiltesnė" r
584 Eucild Avennt
WICKLIFFE, OHIO
Ant U. S. Route Iv

ALUS, DEGTINĖ, TO
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savinti

STONIS TAVEK
LIETUVIŠKA Uilltli

sugaištą laiką.

f Anglijoje Įvesta 52 va
landų darbo savaitė indus- 
• trijose ir 46 valandų savai- 
; tė raštinėse. Darbininkai 
Į gaus po dvi savaites ato

stogų.

VOKIETIJA BOM
BARDUOJAMA

APDOVANOJO LA
KŪNŲ VADĄ
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irai Reikme?
VIS IR VAIKINA 
AR' LAIKAS PIRKTI! 
o Marškiniai _________
jm, apvalu kaklu, baltų ir k. spalvų.

2 už $1.50.

•ažios Kojinės ________
lės, vienodų spalvų ir gražių marginių.

roadcloth Pajamas ____
Užsimaunamų Stylių

Getiškos Kelnaitės_____
iniai ir Užmavos

LĖS Vyrams, Vaikinams 
arinių Pavyzdžių ir Spalvų

ir SLACKS Vyrams 5J 
3 — didelis pasirinkimas.

S. V. LAIVŲ šio karo 
bėgiū jau nuskandinta tiek 
kiek buvo nuskandinta per 
visą pereitą djdyjį karą.

Prekinių laivų statyba 
S. Valstijose šiuo tarpu ei
na smarkiai. Geg. 22 nu
leidžiama Į vandenį 30 lai
vų. Šymet per 130 dienų 
jau padaryta 120 prekinių 
laivų. Toliau laivų staty
ba sako išsivystys taip kad 
kasdien bus nuleista van
denin po du laivu.

Ekuadore, Centralin ė j e 
Amerikoje, pereitą savaitę 
žemės drebėjime žuvo apie 
70 žmonių.

Geg. 20 iš Londono pra
neša jog Britų lėktuvai at
naujino smarkius puoli
mus Vokietijos miestų, už- 
atakavo Mannerheimo ka
ro reikmenų dirbtuves ir 
St. Nazaire submarinų ba
zę (stoti).

Numesta šimtai bambų. 
Iš to užpuolimo negryžo 14 
Britų lėktuvų.

Trumpoje ateityje alian- 
tai -ruošia smarkiai pulti 
iš oro visas Vokiečių svar
bias vietas, kas naktį nu
siunčiant po 1,000 bombe- 
rių.

Vokiečiai praneša 
orlaiviais užpuolimus 
glijos miestų.

Washington.— Preziden
tas Roosevelt Įteikė Kon
greso Garbės Medalį Brig. 
Generolui James H. Doo
little, kuris vž<Wavb Ame
rikos lakunusį užpuolimui 
Tokyo ir kitų Japonijos 
miestų kelios savaitės at
gal. Lakūnas Doolittle po 
tų žygių parvyko Į S. Val
stijas pasilsiui.

VOKIEČIAI RUOŠIA
SI VERŽTIS ANG- 

LIJON

DAUGIAU S. V. KA
REIVIŲ PASIEKĖ

AIRIJĄ
TAIPGI Vokečiai st 

tuvoj ‘Gemeinschaftsb 
lan#-

darę
An-

VOKIETIJA BUS
LABIAU PUOLA
MA LĖKTUVAIS

Londonas. — Sir Cripps 
padarė pranešimą seime, 
pareikšdamas jog. dabarti
niu laiku Britų bombarda
vimas Vokietijos yra ge
riausia pagalba Rusijai, iki 
ateis laikas Įsiveržti Euro
pos kontinentan ir atidary
ti vakarų frontą.

Anglijoje išleista įstaty- 
I mas draudžiantis valgyklo- 
' se imti už pietus brangiau 
į 5 šilingi! ($1).

Vokiečiai taupydami pie- 
I ną ir kitokį maistą ir pa- 
. sąrą, pjauna jaunus ver

šiukus, paršus ir kt. Kiau
lės pjaunamos taupymui 

, bulvių žmonėms.

KAREIVIAMS mokestis 
pakeliama. Atstovų Rū
mai remia $50 mokesties 
Į mėnesi paprastam karei
viui vietoj $21; Senatas lai
kosi už $42. Abi Įstaigos 
turės susitaikyti ir spėja
ma kas bus nustatyta $42.

Slovakijoje išleista ;
tymas ištrėmiui Žydų iš 
šalies ir konfiskavimui jų 
turtų.

Balandžio mėn. Britani
joje oro užpuolimais užmu- 

; šta 938 civiliniai gyvento
jai, iš jų 359 vyrai, 446 mo- 

' terys, 122'vaikai. Sužeis
ti’ ta apie 500 asmenų. Ba

landžio mėn. 1941 metais 
Vokiečių oro užpuolimais 
buvo užmušta 6095 Britai.

i Suv. Valstijų 
gyventojas, kiek 
yra tūlas James 
jiegras, 117 metų, 
prie Vidalia, Ga.

seniausias 
žinoma, 
Wilson, 
gyvena

JREEN STAMPS -bu kožnu pirkiniu. Q 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

kad šio

• KRAMER
«, iškelt 

perior Ave Atdara V

Sovietai praneša 
meto Vokiečių užpuolimai 
Rusijos nedaug pakenks 
' " Jos industrijai, nes vi- 

svarbiosios išdirbystės 
iškeltos toli į Uralu sritį.

Iš Lisbono praneša ' kad 
Vokiečiai užimtos Prancū
zijos plotuose ruošia savo 
kariuomenes veržimuisi į 
Angliją. Apie 600,000 vy
rų esą tam puolimui daro 
bandymus. Turi gatavai 
4,000 slaptų hangarų sutal
pinimui 12,000 lėktuvų ir 
tam tikras- valtis vyrams 
per kanalą pervežti.

Dešimtys tūkstančių ki
tų Amerikos kareivių tapo 
saugiai pervežta Į Airiją. 
Jie ten išsėdo su savo tan
kais ir artilerija, gatavai 
kariauti. Britai kurie no
ri antro fronto prieš Vo
kiečius, labai džiaugiasi ti
kėdami jog S. V. tuoj pra
dės veržtis Europon užpul
ti nazius iš( vakarų.

šes ‘įstaigos pobūdį ir busiąs 
Vokiečių komisaro priežiūroje; 
Bankas teiksiąs kreditus* vie
šoms įstaigoms, amatams ir 
žemės ukiui. Tačiau kas reik
šminga kad esantieji “Ostlan- 
de” bankai bus likviduoti ir 
įsilies į tą Vokiečių banką. Tas 
monopolinis bankas turės sky
rius Kaune, Taline ir vėliau 
Minske.

VOKIEČIAI IŠŽUDĖ 
400,000 ŽMONIŲ

DAR PADIDINS
TAKSUS

LIETUVOJ artimiausiu lai- 
laiku pradeda veikti Vokiečių 
taupomosios kasos. Jos turė
siančios skyrius Kaune, Vilniu
je, Šiauliuose ir
Šios kasos veiksiančios 
Latvijoje ir Estijoje.

U

Panevėžyje, 
taip patWashington. — Atstovų 

Rūmų komisija nutarė nu
mažinti paliuosavimą nuo 
ineigų -taksų. Pavieniams 
paliuosavimas bus duoda
ma iki $500, o vedusiems 
iki $1,200. Taip reikės mo
kėti ateinančiais metais už 
šių metų ineigas. Tuo val
džios iždas gaus naujus mi
lijonus dolarių taksų dau
giau.

Apskaičiuota kad Hitle
ris užėmęs Įvairias kitas 
šalis jose išžudė bent 400,- 
000 žmonių už visokius jų 
prieš-naziškus veiksmus ir 
išplėšė iš tų šalių pinigais 
ir reikmenimis 35 bilijonų 
dolariu vertės.

dar Ne- 
valdžios

BALSYS Leopoldas, 
priklausomos Lietuvos 
pasiųstas į užsienį studijuoti 
karo ir prekybos laivų bei 
stų statybos, baigė Berline 
kštąjį technikos mokslą ir 
vo diplomuoto inžinieriaus
psnį. L. Balsys dar kurį laiką 
pasilieka Berline, kur studijuos 
daktaro laipsniui įsigyti, o pa
skui gryš Lietuvon.

Sustojo. / New Bedford, 
Mass. — Čia sustojo ėjęs 
135 metų senumo Ameri- 

, delei 
pabrangimo kaštų ir suma
žėjimo cirkuliacijos. Taigi 
karas labiau paliečia Ame
rikonų spaudą negu atei
vių, kuri vis išsilaiko.

koniškas dienraštis,
11 1«1 _ 1 _ _____ _•____ Y.L.. •

Paryžiuje dabar negali
ma gauti kavos, arbatos, 
šokolado, ryžių, muilo.

Gen. MacArthur Pagerbė Australiečius

Gen. Douglas MacArthur stovi nulenkęs galvą pagarboje 
Australijos Nežinomo Kareivio koplyčioje, išstatytoje pagerbi
mui pereito pasaulinio karo žuvusius Australiečius. Dešinėje 
stovi Melbourne miesto lordas mayoras, Frank Beaurepaire.

two
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SOVIETAI stengiasi pa
laikyti geriausius santikius 
su Japonija. Pasiuntė sa
vo naują ambasadorių Į 
Tokyo. Japonų vyriausy
bė ji priėmė iškilmingai.

So vietai-Japonai pasirašė 
naują sutartį, kuri taiko
ma baigti nesusipratimams 
ir varžytinėms tarp Rusų 
ir Japonų už parubeži tarp 
Mančukuo ir Mongolijos.

JAPONIJA pers erge jo 
Sovietus kad neduotų Ki
nijai ginklų karui prieš 
Japonus, nes tas busią prie
žastimi karo tarp Japonų 
ir Rusų. Taigi, Japonai 
netrukus suras priežastį 
Rusiją užpulti, pamokins 
Staliną veidmainiavimo po
litikos dar geriau. /

Rado $200,000 namuose. 
Hornersville, Mo. — Mirė 
vienas ‘70 m. senumo dakta
ras, kuris netikėjo ban
kams ir visą savo turtą 
slapstė namuose. Po jo mir
ties jo namuose surasta 
$200,000 pinigais ir viso
kios vertybės popieriais.

> j;. . U i
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PARYŽIUJE pradėjo la
biau veikti teroristai prieš 
Vokiečius: sprogdina res
toranus, viešbučius ir ki
tas vietas kurias užgyvena 
ir naudoja naziai viršinin
kai. Paryžiuje susprogdin
ta ir radio stotis kurią Vo
kiečiai naudojo.

Vokiečių viršini n k a m s 
Prancūzijoje uždrausta va
žinėti dviračiais nakties 
metu, nes Prancūzai pat
riotai juos išpasalų šaudo.

t

Naujas Ambasadorius

Alex Loudon, iki šioL buvęs 
Nederlandų Įgaliotas ministe- 
ris, dabar paskirtas ambasado
rium, įteikia savo kredencia
lus Prez. Rooseveltui.

9 MILIJONAI. Kongre
se keliama sumanymai su
daryti Suv. Valstijų karo 
jiegą iš apie 9 milijonų vy
rų. Iš jų 8,000,000 butų ka
riuomenėj ir 1,000,000 karo 
laivyne.

LAIKRAŠTIS Į Laisvę įsidė
jo ilgą vyriausio redaktoriaus 
Juozo Žlabio straipsnį apie Dr. 
Jurgį Sauerweiną-Girėną. Au
torius aprašo didelį Girėno pri
sirišimą prie Lietuvių ir Lie
tuviškos kaltos. Straipsnyje 

/cituojamas Girėno pasakymas: 
“Išgama yra kuris savo kalbą 
bei giminystę niekina.”

Browder paliuosuotas iš 
kalėjimo. Prisitaikydamas 
komunistų reikalavimams, 
Prez. Roosevelt sutrumpi
no kalėjimo bausmę komu
nistų partijos sekretoriui 
Earl Browder. Jis atkalė- 
jo 14 mėnesių iš priteistų 
4 metų už klastavimą pa.s- 
portų kelionei Į Rusiją.

Browderui tačiau nesu
grąžinta pilietinės teisės.

RYGOJE buvo sušauktas at
sakingų Vokiečių pareigūnų 
Pabaltijo kraštuose suvažiavi
mas. Reicho komisaras Lohse 
savo kalboje pabrėžęs kad vi
sų ekonominių klausimų pir
moje vietoje stovi karo vedimo 
klausimas. Todėl ūkio formos 
nesančios svarbios, svarbu tik 
pati gamyba. Vietiniai gyven
tojai turį parodyti kantrybės 
ir supratimo, ne skubėti kad 
Lietuviai ir kiti butų pripažin
ti savo ūkių savininkais, iš ku
rių bolševikai buvo atėmę ukius 
ir pavertę sovhozais.

l



PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

Sandaros Seimas Birž
26 ir 27 d.

Tautiniai SLA. Delega
tai Apsistos 

Henry Hotelyje

D I

DeMtf MklLf Naujienos
BAČIŪNŲ 25 METŲ 

VEDYBŲ SUKAK- 
' TUVĖS

MIRIMAI
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Ameri'kos Lietuvių Tautinės 
Sandaros seimas bus dvi dienas 
— Birželio (June) 26 ir 27, 
Lietuvių Piliečių salėje, 1723 
Jane St., South Side.

Seimo sesijos prasidės penk
tadienio rytą, 10 vai., taip' pat 
ir šeštadienį. Sandaros ban
ketas bus pirmadienio vakare, 
Birželio 29, toje pačioje salėje. 
Prie vakarienės bus gražus 
muzikalis programas, po vaka
rienės šokiai.

Kadangi SLA. seimas prasi
dės Birželio 29 tai SLA. sei
mo rengimo komisijos daromas 
piknikas bus Birželio 28. Del 
šios priežasties Sandaros ban
ketas atidėta pirmadieniui.

A.L.T. Sandaros komitetas: 
pirmininkas V. Rūkas; vice 
pirm. P.' Marmokas; sekr. J. 
Virbickas; ižd. A. Brazauskie
nė. Parengimo nariai: P. Pi- 
varonas, O. Zambliauskienė, O. 
Gilienė, J. Petraitis, V. Slan- 
čauskas.

MOTERŲ VEIKLA
Pittsbiirghe veikia ir mote

rys, tik jos gal mažiau garsi
nasi. Nesenai jos turėjo savo 
5 metų sukatuvių banketą — 
tai Lietuvių Piliečių Draugijos 
Moterų skyrius.

Dabar, Gegužės 12, turėjo 
savo vienų metų sukakties pa
minėjimo banketą Liet. Mote- 
terų Klubas, šiame klube pri
klauso gana skaitlingas moterų 
buris. Bankete dalyvavo ir jų 
vyrai. Pokilis atsibuvo Jezno 

biiįštaigc-je, visi turėjo gerą lai- 
Šiame klube priklauso mo- 

.-i^tęrys visokių pakraipų ir iš iv- 
\ \sų miesto dalių. Tai rimčiau- 

sįas būrelis moterų. .
\ .J. Virbickas.

Uišregistravę Trys 
—-u? Vyrų.,

Pennsylvanijbj^jJėr kettliųas 
vyrų registracijas karo f Prily
tai ir darbams, vyrų tarp 21 

. ir <55 metu, užsiregistravo vi- 
. so 3,037,039. Iš jų 1,077,594 

yra vyrai tarp 45 ir 65 metų 
amžiaus. Kiti visi yra kariuo
menės amžiaus.

Maineriams Mokes už 
Darbą Vietoje Ato

stogų 
t — -

Harrisburg, Pa. — An- 
gliakasyklų sekretorius Maize 
skelbia kad dauguma kietos ir 
minkštos anglies operatorių 
pasiryžę šią vasarą savo dar
bininkams duoti ekstra primo- 
kėjimus vietoje atostogų, kad 
vasaros metu nesitrukdytų ka
syklose darbas.

Angliakasių atostogų perio
das tęsiasi tarp Birželio 27 ir 
Liepos 4. Dabartiniu laiku ir 
taip anglies iškasimas trukdo
si, sakoma, del to kad anglia- 

. kasiai bereikalingai suaikvoja 
dienas išlikdami iš darbo.

MIRĖ ROLAND. Scranton.
Pa. — Čia mirė nuo širdies li
gos S. V. Kongreso 
Patrick J. Boland, 62 
'Demokratų veikėjas 
Rūmuose.

Jis ištarnavo šešis
ir dabar varė jau vajų už išrin
kimą septintam terminui.

atstovas
m. amž.,
Atstovų

terminus

Netrukdys Gimimo 
Liudymų Išdavimo

HARRISBURG, Pa. — Svei
katos Departmentas, kuris iš
duoda gimimų liudijimus jieš- 
kantiems darbų karo industri
jose, sutvarkė tų dokumentų 
išdavimą tobuliau. Iki šiol bu
vo trukdymų ir darbas ėjo ne
greitai. Gimimo metrikų v2i- 
kalavimai ateina tukst: nčiais 
kas savaitę.

Norintieji gauti darbus k?- 
ro reikmenų industrijose turi 
įrodyti savo pilietybėj
i--------------------------------------------------------1

Skaitykit ir Garsinkites

LIETUVIU 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuviu Naujienos
332 N. 6th Street

Henry Hotel, 417 Fifth avė., 
tapo parinktas apsistojimui į 
Pittsburghą suvažiuojančių de
legatų kurie nesutinka su “se
nąją gvardija” ir nėhorės su 
jos nariais ir šulais maišytis 
viename hotelyje per savaitę 
SLA. seimo.

Henry Hotel yra tik už kam
po skersai nuo to hotelio ku
riame atsibus SLA. seimo po
sėdžiai, taigi 'tautiniai delega
tai apsistoję Henry Hotelyje 
neturės vargo nueiti į sesijas' 
ir pareiti iš pokilio, nes ima 
tik kelias minutas nuo William 
Penn Hotelio durų iki Henry 
Hotelio.

Kambarių kainos ir visi pa
togumai Henry Hotelyje yra 
tękie patys kaip aname hote
lyje, skirtumas bus tas kad 
būdami sau paskirai tautiniai 
ir neuftališki delegatai turės 
sau ramybę ir nereikės stum
dytis su cicilikais ir jų agen
tais.

Hotel Henry yra arti nuo 
geležinkelių ir busų stočių.

šiame hotelyje atsibus Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos meti
nis suvažiavimas ir tautiniai 
pasitarimai. Rep.

vasarinio resorto 
pragarsėję savo 

tarp Lietuvių ir 
šių savo suka'ktu- 
atidarė širdis” sa-

NEPILIEČIAI DARBININKAI 
TURI UŽSIREGISTRUOTI
Darbininkai nepiliečiai kurie 

nori gauti darbą karo reikme
nų dirbtuvėse, turi išpildyti 
tam tikrą blanką, kuri nusiun
čiama Į Washingtona, gavimui 
leidimo dirbti. Kas nori gau
ti defense dirbtuvėje darbą 
gali nueiti į unijos skyrių ku
riame jis priklauso, ir papra
šyt išpildyt tą blanką.

FORD MOTOR CO. darbi
ninkų unijos vadai reikalauja 
Fordo darbininkams pakelti 
mokesties vieną dolarį daugiau 
į dieną. Bet kompanija sako 
kad šiuo laiku negalima mokes
tis kelti, dabar dirbama val
džios. užsakymai. Jei darbi
ninkams bus keliama tai val
džia turės mokėti daugiau už 
padirbimą.

Fordo kompanijos kontrak
tas su unija baigiasi Birželio 
30 d.

Rado Savo Įpėdinį MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

PHILADELPHIA

DIRBA DARIAUS-GIRĖNO 
PAMINKLO REIKALU

Čia jau pora metų kaip vei
kia komitetas statymui Dariui 
ir Girėnui paminklo Liet. Tau
tiškose Vytauto kapinėse. Bet 
pasirodo darbas neįsijudiną ir 
neina pirmyn. Išsyk buvo pa
sižadėjimų duoti aukų, bet ve 
Irau viskas aprimo, ypač sure
gistravus vyrus į kariuomenę. 
Dabar jau sunku sušaukti žmo
nes į draugijų susirinkimus,

Philadelphia yra plati Lie
tuvių koloniją, tui;i skaitlingai 
Lietuviškų organizacijų, jeigu, 
butų energingiau imtasi dar
bo tai paminklo pastatymas 
butų greitai atliktas.

Darbai čia dabartiniu laiku 
eina neblogai, ypač gerai dirba 
viseki mechanikai ir specialis
tai, 
tik 
rie 
na i
nes _,T,____ ___
cukraus kiekio. Nhsiskundžia 
kad • permažai laivų su žaliu 
cukrum iš salų ateina.

PIKNIKAS.
deda ankstyvesnių piknikų ren
gimas, nes Lietuviai mėgsta 
išvažiuoti tyrame * ore laiką 
praleisti. v

L. T. K. B. Šv. Marijos pa
rapija rengia savo ankstybą 
pavasarinį pikniką Gegužes 31 
d., sekmadienį, Vytauto Par
ke, šalia tos parapijos kapinių. 
Norintieji važiuoti busu priva- 

buti prie bažnyčios, 331
st., 10 vai. ryte.

Vaidyla.

Darbų yra • pakankamai, 
blogiau darbininkams ku- 

jokio amato neturi. Nepil- 
dirba cukraus1 išdirbėjai, 
negauna

DVIEJŲ DIENŲ POKILIS
TABOR'FARM, Sodus, Mich. 

— Per dvi dienas, Gegužės 16 
ir 17, Tabor Farmoje buvo po
kilis, vaišės, ir matėsi eilė žy
mių svečių. Tai buvo žinomo 
Amerikos Lietuvių filantropo, 
kultūrinių ir patriotinių reika
lų rėmėjo Juozo J. Bačiuno ir 
Marės Bačiunienės 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių 
paminėjimas.

Pp. Bačiūnai, Tabor Farmos, 
to garsaus 
savininkai, 
vaišingumu 
Amerikonų, 
vių proga
vo sukviestiems svečiams: nuo 
skanių valgių, užkandžių ir vi
sokiausių gėrimų — degtinių, 
vynų ir šampano — stalai lin
ko. Svečiai kuriems laikas lei
do i pokilį pribuvo šeštadienį, 
kiti sekmadienį, ir per dvi die
nas visi smagioje nuotaikoje 
pokiliavo, sveikindami pp. Ba
čiūnus ir linkėdami ilgiausių 
metų. Daugelis svečių ta pro
ga jutiliantus apdovanojo.

Pokilis buvo draugiško po
būdžio, be jokių formalumų ir 
be kalbų, tik laikas nuo laiko 
iš svečių pasigirsdavo ‘toastai’ 
su linkėjimais, ir “valio” arba 
tam atitinkami Angliški svei
kinimai.

Tarp įvairių pp. Bačiūnų su
kviestų svečiu, Lietuvių ir A- 
merikonų bei abieju jų gimi
nių, dalyvavo Lietuvos Prezi
dentas Antanas Smetona, P. J. 
Žiūris, K. S. Karpius" ir inž. 
Miliauskas-Miller su žmona iš 
Clevclando. Iš Chicagos daly
vavo Lietuvos Konsulas Petras 
Daužvardis su žmurrA, bankle- 
rius J. Mackevičiūs su žmona, 
komp. Ą. Vanagaitis su žmo
na, Dr. St. Biežis su žmona ir 
eilė kitų.

Pasigesta tik Adv. A. 
Olio su žmona, artimų pp. 
čiunu prietelių ir giminių, 
p. Olis tik pries^porą dienų
laidojo savo tėvą ir nesijautė 
gulėsiąs pokilyje dalyvauti.

Bačiūnų gražus resortas jau 
atsidarė vasarai, ir svečių ne
trūksta, nors eina reikalas apie 
automobilių ratų padangų tau
pymą, gasolino varžymą ir tt.

Šio pokilio /proga įvyko pasi
kalbėjimas nekuriu Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos valdybos na
rių apie ateities darbus.

Svečias.

Ba
nes 
pa-

reikiamo žalio

Čia jau prasi-

lo 
Reed

LAIKRAŠČIAI /Pennsyl-48
vanijoje pakėlė kainas, del pa
didėjimo išleidimo kaštų, tak
sų ir tt.

©DAUGIAU žmonių gimė 
ir mažiau mirė negu kitais ku
riais paskirais metais S. Vals
tijose 1921 metais. Tik 1,250,- 
000 asmenų mirė ir 2,600,000 
kūdikių gimė.

Baigė Karininkų Mokyklą Floridoje

Jauni vyrai. su_ specialiais gabumais, iš visos šalies surinkti, 
5C9 skaičiuje baigę Miami. Beach, Floridoj, karininkų mokyklą. 
Jie vadovaus kariuomenės įvairiose šakose’. Vaizdas parodo Ge
nerolą Weaver dalinant jiems diplomus.

DETROITO miesto busai 
pradėjo važiuoti iš miesto, nuo 
Cadillac aikštės, iki Ford Mo
tor Co. Willow Run bomberių 
dirbtuvės, 
vieną pusę

TM AN 
iškilmingai

Kaina nuvažiuoti į 
45c.
AMERICAN DAY’ 
apvaikščiota sek

madieni, Gegužės 17. Belle Is
le Parke susirinko 10,000 mi
nia. Programas prasidėjo 2 
vai. po pietų,' su prakalbomis, 
dainomis ir šokiais. Vėliau at- 
maršavo iš Naval Armory 1400 
kareivių. Vėliau buvo progra
mas Navy Citizens Committee.

APTEMDYMAS. Gegužės 24 
d., sekmadienį, Detroite 
daroma aptemdymas 
out), nuo 10 iki 10:15 
Šviesos bus užgesintos 
vėse.

bus 
(black - 
vakare, 
ir gat- 
V. <M.

(Iš musy laikraščiu)
MONTREAL, Kanada.— Ma
žėjant išeivių 'Lietuvių skai

čiui draugijos vienijasi. šv. 
Kazimiero dr-ja susijungė su 
Vytauto Neprigulmingu Klu
bu. Dabar Vytauto Klube bus 
arti tūkstančio narių.
® NEW YORK, N. Y. — Bal.

30 d. buvp„ laikytas Lietuvių 
Spaudos /Jiiųbo susirinkimas 
SLA. centro patalpose, 307 W. 
30 st. Susirinkimą vedė pirmi
ninkas A. S. Trečiokas, kores
pondentu paskyrė V. Ambrbze- 
vičių iki kitam susirinkimui. 
Sekr. V. F. Jankauskas prane
šė jog susirašė su Washingto- 
no valdžios įstaigomis, su U. S. 
Treasury Departments iš kur 
gauna pagyrimus kad Lietu
viai darbuojasi ir nepamiršta 
savo tėvynės Lietuvos reikalų.

Klubo valdybon išrinkta: A. 
S. Trečiokas, pirm.; P. Jurge- 
liutė, vice pirm.; V. F. Jankau
skas. sekr.; P. Bajoras, fin. 
sekr.; Kun. A. Milukas, ižd.; 
A. B. Strimaitis, knygius.
0 UTICA, N. Y.

Lietuvių Piliečių Klubas tu
rėjo smagų' balių, Gegužės 16 
d., Šv. Jurgio Lietuvių parapi
jos salėje. Dalyvavo svečių 
plačių apielinkių.

Amerikos

NORI UŽŠALDYT
ALGAS

iš

Leit. John D. Bulkley, gry- 
žęs iš Filipinų salų, rado savo 
naują įpėdinį sūnų. Būdamas 
Filipinuose jis atsižymėjo ka
riaudamas prieš Japonus. Su- 
gryžo trumpam laikui paviešė
ti savo šeimoje.

Į DAYTON, OH 10 I
GABALIAUSKO APGYNĖ

JAS APSIMELAVO
Tūlas Peteliškė L. Ž. nr. .19 

rašo kad Dirvos koresponden
tas aprašęs S. Gabaliausko sa
kytą prakalbą Daytone Bal. 15 
negražiai iškraipęs kalbėtojo 
mintis. Bet visai nėra tiesa 
kaip Peteliškės nusiskundžia
ma. Tą gerai žino kurie pra
kalbose buvo ir girdėjo Gaba
liausko žodžius bei Dirvoje 
skaitė mano aprašymą. (

Atrodytų kad Peteliškė nė
ra girdėjęs Gabaliausko kal
bos, ųei skaitęs mano aprašy
mą Dirvoje ima man užmeti
mus daryti.

Toliau Peteliškė nuplepa kad 
aš norįs pirmuosius pabėgėlius 
išaukštinti, o nebėgusius išnie- 
kįntį. Bet mano nėra nei pir
mieji aukštihamį, nei antrieji 
niekinami.

Kaslink Kun. Vailokaičib pa
šiepimo tai iš mano pusės ne
buvo jam nieko taikoma. Jei
gu jau Peteliškė skaito už pa
šiepimą kaip kalbėtojas sakė 
apie Kun. Vailokaitį, o mano 
buvo taip Dirvoje parašyta, tai 
J.a pašiepimo kaltininkas ir 
meisteris yra paties Peteliškės 
apginamas Gabaliauskas, o 
Dirvos korespondentas, 
čiam Gabaliauskui turėjau 
ną teisę padaryti pastabą, 
gal jo paties prisipažinimo, 
kur galėjo būti tas aukštyn 
jom apvertimas, 
Peteliškė mano

Kaip ten nebūtų, bet Gaba
liauskui toksai apgynimas gar
bės neteikia. Jis vienaip kal
ba, o paskui savo laikraštyje 
per Peteliškės snapą mėgina 
užsiginti ir išsižadėti savo pa
sakytų žodžių. Dar kas blo
giau kad nori melagiam pada
ryti tą asmenį kuris jo kalbą 
laikraštyje teisingai aprašė.

Tokie žmonės visai menki 
demokratai, o dar menkesni 
krikščionys. D. Rep.

ne 
PA- 
pil- 
pa- 
Tai 
ko

ką suranda 
aprašyme ?

MK OHIO
WASHINGTON, D. C.—Kai

nų Administratorius Hender- 
so tikrina kad naudingiausias 
šaliai dalykas šio karo bėgiu 
butų užšaldymas algų ir mo
kesčiu visiems darbininkams ir 
tarnautčjams. Užšaldymas rei
škia sulaikymą nuo aukštesnio 
kėlimo uždarbių, kad šalis ne-i stovauti. 
I'.n I-ii i vtrl-n i i T11 n 1 1 O Gl*h o 1 (~^ nbutų įvaryta į infliaciją, arba, 
pinigų vertės nupuolimą.

Tuo pačiu kartu Henderson 
pritaria i 
I iii 
m’i 
tu s. 
nuo 
gaunantis algos 
vadėje turės 
nuo uždarbio.

ir taksavimui uždar- 
ir ineigų nuo žemesnių su- 
negu buvo už pereitus me- 

Gal nustatys taksavimą 
žemutinių uždarbių, kad 

ir apie $10 su
mokėti taksus

• APSKAIČIUOJA kad kas 
metą suvirš trys bilijonai to
nų žemės 'išplaujama lietaus ir 
potvinių iš piėvų ir laukų šio
je šalyje.

3SLA. 354 kuopa Gegužės 
d. susirinkime atmetė iš dele
gatų į seimą Adomą Gutaus
ką, kuris buvo anksčiau išrin
ktas, ir jo vieton išrinko kitą 
narį, Bronių Gervitavičių.

Paaiškėjo kad A. Gutauskas 
apsiėmė į delegatus neteisėtai, 
nes buvo užsivilkęs su mcjkęs- 
timis į SLA., o pagal įstatus 

| tokio nariai negali k-uopos at- 
TJigi veltui nuėjo 

Gutausko fundijimai ir prašy
mai kad jį išrinktų delegatu. 
Nbrs tiesa buvo išrinktas, bet 
už mėnesio laiko, paaiškėjus jo 
stoviui, tapo atmestas.

F. Jankauskas su žmona ir 
sunum Gegužės 16 "d. 
Canton, Ohio, pas savo 
rį ir žentą.

Biznieriaus Petraič’o 
Jonas tapo pašauktas 
kos kariuomenėn.

Sofija Slivinskienė Gegužė: 
15 d. apvaikščiojo savo vardu 
ves. Ją pasveikino jos. drau 
gai. Kalnas.

lankėsi 
tįul'te-

sunūs
Ameri-

y •KAS 25 sekundos Suvieny. 
tose Valstijose miršta po vie
ną asmenį.

išgy-

mirė 
buvo

m., mi-
Pa.
mirė 
Pa.

4

Bal.

Ba-

Geg. 5, Chicago j.— 
ap., Betygalos p., 
vienk. Amerikoje 

30 metų.

SAVICKIENĖ Mare, 70 metų 
amž., mirė Geg. 12, Cleve
land, O.. — Rudaminos p., 
Suvalkijos. Amerikoj 
veno 42 metus.

BUTKUS Juozas, 26 m.,
Geg. 7, Clevelande, kur 
ir gimęs.

KUZMICKIENĖ M a g d a 1 ena 
(Petruškevičiutė), seno am
žiaus, mirė Geg. 5, Chicagoj. 
Paėjo iš Kanuo. Amerikoj 
išgyveno 32 m.

JASAITIS Antanas, 55 
re Geg. 2, Pittston,

BLAŽAITIENĖ Jieva,
Gegužės, Sheatown,

KURAS Juozas, 35 m., užmuš
tas anglies kasykloj Gegu
žės 4, Wilkes - Barre, 
kur buvo ir gimęs.

BALONIS Antanas, mirė
19, Ranshaw, Pa.

PLIOPLIS Antanas, mirė 
land. 14, Hazleton, Pa.

GAIŽAUSKAS Vladas, pusam
žis, mirė 
Raseinių 
Mockunų 
išgyveno

LUZAS J.,, mirė Bal. 21, Los 
Angeles, Calif.

SAVICKIENĖ Ona, 57 m., mi
rė Bal. 30, So. Boston, Mass. 
Panemunės par. Ame'rikojė 
išgyveno 34 metus.

PALUBECKIENĖ Marcelė, 45 
m., mirė Geg. 1, Dorchester, 
Mass. Amerikoje išgyveno 
30 metų. — Stakių par.

MOCKUS Simanas, 52 m., mi
rė Bal. 29, Chicagoje.

RIMKUS Jonas, mirė Bal.-27, 
Chicagoj, kur buvo ir gimęs.

MILAŠAUSKAS Petras, pus
amžis, mirė Bal. 27, Chica
goj. — Vilniaus aps.

TAMULIONIENĖ Paulina (po 
tėvais Užubaliutė), pusam
žė, mirė Bal. 23, I
Biržų ap., Grauželių k.

VALKŪNAS Domininkas, 66 
m., mirė Los Angeles. Cal. 
— Panevėžio ap., Preibių k.

SLAGAITIS Jonas, 55 m., mi
rė Kovo 15, Toledo, Ohio.— 
Lomžos g., Gelcų k.

WENSPOL Juozas, pusamžis, 
mirė Bal. 26, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Pakruojo valse. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

CIUNIENĖ Marė, 51 m. amž., 
mirė Kovo mėn,, Buenos Ai
res, Argentinoj.

SADAUSKIENĖ Marę, 60 m., 
mirė Vasario 21, Freemans- 
pus, III.—Piepalių k., Kauno 
ap., Babtų par.

JAKUBONIS Petras, 39 m., 
mirė Geg. 3, Chicagoje. — 
Biržų ap., Druseikių k. Ame
rikoj išgyveno 14 metų.

PAULAUSKIENĖ Marė ~(Va- 
baliutė), mirė Geg. 3, Maha- 
noy City, Pa.

AETNA LUMBER

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

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

The Aetna Lumber
5327 St. Clair Av.
1674 E. 93id St.

HE 
MI.

medį.

Co,
6843
1185

DZEMIDIENĖ Marcelė, mirė 
Bal. 13, Exeter, Pa.

ŠEŠKIENĖ Antanina, 56 m., 
mirė Kovo m., Herrin, HL— 
Suvalkų r., Liubavo p., Apį- 
demių k. Amerikoj išgyve
no 33 metus?

SUMAŽĖJO TRAFI-
KO MIRTYS

Nacionalė Saugos Taryba 
praneša kad visoje šalyje tra- 
fiko mirčių skaičius per pirmą 
šių metų bertainj sumažėjo 4 
nuošimčiais lyginant su perei
tais metais.

šymet trafiko mirčių ke
liuose per tris mėnesius buvo 
7930; 1941 metais tuo pat lai
kotarpiu buvo 8260 užmušimų.'

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU

BUDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu— žarnos neveiklios — skauda 
galvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. Ši skani vidu
rius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly; 
ti vidurius. Milijonai žmonių nau
dojasi FEEN-A-MINT. Pakramtykit 
FEEN-A-MINT einant gulti—sekan
tį rytą tikrai jausite, palengvinimą 
ir vėl jausitės puikiai. Vsai šeimai 
pakelis kainuoja tik jQę

PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro permainose, patartam joną 

TaĮią be mcfrftSfe* į' 
■acijų. ~~ Naudojamos tukstanfijobligacijų. Naudojamos tuKstancij 

per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito laikino paliuosavimo skaus
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- 
kit 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- 
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik saVo 
vardą ir adresą į:

ROSSE Products Co. Dept. X-3 
2708 W. Farwell Ave.. Chicago, Lil

COLD STORAGE
PARDUODAM GEROS RŪŠIES 

KAILINIUS (FU R COATS). 
Taisymas Perdirbimas

VISOKĮ MOTERŲ KAILINIAI' 
PERDIRBAMI į 1943 STYLIUS 
už žemiausias kainas. (36)

ASTOR FUR CO^- 
expert FUR WORK

8107 HOUGH AVE. GA. 4112

ANTKAPIAI
$23.50 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

Sunkiai Dirbi?
Esi Nuvargęs?

BVARTOKIT MUSU VITAMIN 1 
COMPLEX.

KREJCI DRUGS 
2601 LORAIN AVENUE 

MAin 8557. (34)

PAGERBKIT MIRUSIUS
SAVO ŠEIMOS NARIUS

Antkapiai Monumentai Koplyčiosz ę
S Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar. ;
I CUYAHOGA MONUMENT WORKS |
s East 99th St. ir Miles Ave. Telef. Mich. 1968. :

Prie inėisjos į Kalvarij’os Kapines, Clevelande. -ZI ■ tt'

įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais. '■

= * Aft Reardon Jums Pasitaimauš s
= Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m. J
rdiiiiiiiiiiiimi(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiinib!

, H taie p a*

■ prieš Vokieoij
'“‘SS tol istorijoje j 

fronte nuo Suomijos

ta manymu, naudingiausia 
jįadjai jeigu šios dvi diktatorių 
smarkiai nn^pnins. Mažiau vargi 
baigti arba prieš jas atalaikju D 

1 niaioms šalims apginti savo mena; 
gi milžinai vienas kitą numuš nuo

Niekas negali norėti kad Hi 
ir Europos pavergėju, bet vargai 
jos padangėje visu žiaurumu sura 
tas didele noria veidas. - -

OLA. rinkimus. kaip oficiališkid 
J vėl senoji gvardija. Keista 
rinkiniais mažiau narių daina1 
balsavo 1W0 metais. Ss baisa)

nario į Pildomąją Tarybą.
Darbininku dirbimas ilgėse 

mas naktimis, imvo kliūtimi dau 
' ,į susirinkimą balsuoti, del to ta 

muose dalyvavo, nežiūrint dide 
dinti ir mraginti eiti balsuoti.

Sandariečiai su savo talkin 
pripažysta ir Grigaitis - pajif 
gelbėjo socialistus palikti ju vii 
tokie “geri”, laiko valdyboje j 
gai Vimką. Komunistai baisa 
tus, kaip paprastai; ir, kaip pi

“Senosios gvardijos” laimi 
statymas j kandidatus trijų as

jiegia gauti daugiau balsu už
Paveizdan: Bagoaus gav 

Klmga347, Laukaičio ir Kili 
Gngis gavo 2$5 balsus; Bailiu

■ abieju pasidaromi balsai
hk šiedu palyginimai pami 

ta SU. narią ismkfi, ir t 
Įm oręmzadjos nariu. T 
jlngi, ir Suariemjime turėtu 

į ’ kuri leistą vietas valdyboje ui 
t' są gavusiems. Tokia tvarka t 

tai j seimą, o centro valdyboj

. Grigaitis: lyg gaivinančią pi
L raštyje SLA. narių balsus di

Mikelė, vedžiodama už nosii 
oojasi; iš SLA. pinigą Gaig 
Šia pasilaikyti, visokiomis 
savo remiamus ponelius. 1 

I įstebėjus del sandariečių t 
kams: jie del vieno asmens 
’arbę, interesus ir vidurinė 
. Tame, aišku, nėra kalt 

dvasios vadas’' organ 
mampuliacijas” su ciciliku

/• turi nešti pažeminimą, į

RAISTO padėtis Vokiet 
rimtai bloga, ir 

Sakoma ten stoka sėklos t 
nių. ’

| . Vienas Turkijos atsto1 
ją pirkti geležinkeliu lokoi 
W apie puse metą Voki 
v? Patyrimus. Jis sako ka 

L W Vokietijoje, ir kadi 
“Pagavimas siaučia tai 
Jie slaptai parduoda karei 

I e p ivesta didelės pabai 
gilina sulaikyti Vokie 

laimėti karą iš Vok
. Net pačiam Hitleriui - 
1M jeigu 1942 metais

R’ks, jie pasirūpins įvei 
m panaikinti nazišką s

m*65 Wsas gyventojams ku 
.Mro Didžiojo 

Posijos žmones.
j)(|,?®ARV 23 metu

bažn^^^S, 1 
Urnose pnrakinti taiyj 

tada
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SKAITYMAI

Irvis Gedainis

) metų
Cleve- 

nos p., 
j išgy-

Del Browder o Paliuo- . * savimoDZEMIDIENĖ parcelė, į 
Bal. 13, Exeter, Pa. 

šEšKIENĖ Antanina, 56 • 
mirė Kovo m., Herrin, Q, ' 
Suvalkų r., Liubavo p, į 
dėmių k. Amerikoj ijjr 
no 33 metus!

RIMAI[ AMERIKOS LIETUVIAI
‘tuvius šiame skyriuje talpinama i

i., mirė 
ar buvo

d a 1 ena 
no am- 
Ticagoj. 
.merikoj

SUMAŽĖJO TRAB

m., mi- 
Pa.
mirė 4
Pa.

, užmuš-
j Gegu-

Pa.,re,

lirė Bal.

Nacionalė Saugos 
praneša kad visoje šalyje; 
fiko mirčių skaičius per p» 
šių metų bertainį sumažė;. 
nuošimčiais lyginant su Įg 
tais metais.
, šymet trafiko mirčių 
liuose per tris mėnesius Į 
7930; 1941 metais tuo pat ■' 
ketarpiu buvo 8260 užmuši.

D OLŠEVIKŲ-Vokiečių sprendžiamas mušis — jei jis 
u neapvils žiūrėtojų — jau prasidėjo. Vokiečių skelb
tas pavasario ofensyvas pradėtas. Pradėjo kariauti ir 
Rusai, kurie per žiemą taipgi nesnaudė, šios žiemos 
oras buvo kaip tik geras pavaduotojas bolševikams at
sigriebti prieš Vokiečių smarkius puolimus pradėtus 
pereitą vasarą. >

Didžiausios karų istorijoje jiegos sutrauktos ilga
me fronte nuo Suomijos iki Juodųjų jurų. Jos turės iš
spręsti karo persvyrą šią vasarą, jeigu kas netikėto ne
iškils kas pakreips dalykus Į kitą kurią žemės dalį.

Musų manymu, naudingiausia bus pasauliui ir civi
lizacijai jeigu šios dvi diktatoriškos jiegos viena kitą 
smarkiai nusilpnins. Mažiau vargo liks kitiems jas pa
baigti arba prieš jas atsilaikyti., Daugiau galimybių bus 
mažoms šalims apginti savo sienas, kada du kenksmin
gi milžinai vienas kitą numuš nuo kojų.

Niekas negali norėti kad Hitleris liktų laimėtoju 
ir Europos pavergėju, bet vargas butų Europai jeigu 
jos padangėje visu žiaurumu suraudonuotų Stalino uso- 
tas didele nosia veidas....

Ba-nirė 
Pa.

pusam- 
icagoj.— 
?alos p., 
.merikoje
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obligacijų. Naudojamos: 
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Jeigu niekad nenaudojoj f 
Tabs, prašom jus BANDA I 
išbahdykit musų kaštu. Pi ‘ 
jums pilno dydžio pakeli-s ; , \ 
kit 24 tabletes DYKAI. Jj . 
greito paliuosavimo nuo sta 
jus busit nepatenkinti pi* B 
ir to pakelio žentą kaina, Į i 
nesunaudotą dalį, ir jums ė t 
kaštuos. Nesiųskit Pinigu,< 
vardą ir adresą į: r.

ROSSE Products Co. D*

rė, 60 m., 
Freemans- 
k., Kauno

s, 39 m., 
cagoje. — 
ių k. Ame- 

metų.
darė (Va- 
;. 3, Maha-

MBER

(TOJAI 
mo Darbą 
ijimo. 
lokėjimas. 
VIMAS. 
audotą

riber
HĖ. 
fili.

COLD STORAI i 
PARDUODAM G^ROS B į 

KAILINIUS (FUR Oil! I 
Taisymas Perdirbi : 

VISQKI MOTERŲ KADI I 

PERDIRBAI į 1943 STC k 
už žemiausias kainas. ,

ASTOR FUR C ■ 
EXPERT FUR MB ' 

8407 HOUGH AVE. G1

ANTKAPIU
$23.50 įr brangiu 

UŽSAKYKI? DABAR I | 
DECORATION'D0 į 

Reikia įmokėti tik. ĮU& ■ 
mažais išsimokėjimais.

Gerzeny Bros. Montrarf 
3924 LORAIN AVE. ® |

OLA. rinkimus, kaip oficiališki.daviniai parodo, laimėjo 
vėl senoji gvardija. Keistas apsireiškimas: šiais 

rinkimais mažiau narių dalyvavo balsavimuose negu 
balsavo 1940 metais. Šis balsuotojų sumažėjimas buvo 
gal but lemiantis vaidmuo neišrinkime nei vieno naujo 
nario į Pildomąją Tarybą.

Darbininkų dirbimas ilgesnių valandų, arba dirbi
mas naktimis, buvo kliūtimi daugeliui SLA. narių nueiti 

. į susirinkimą balsuoti, del to tai mažiau narių balsavi
muose dalyvavo, nežiūrint didelių pastangų juos išju
dinti ir išraginti eiti balsuoti.

Sandariečiai su savo talkininkais socialistais — ką 
pripažysta ir Grigaitis — pajiegė atlaikyti “fruntą” ir 
gelbėjo socialistus palikti jų vietose, už tai kad jie yra 
tokie “geri”, laiko valdyboje porą sandariečių, ypatin
gai Viniką. Komunistai balsavo tik už savo kandida
tus, kaip paprastai; ir, 'kaip paprastai, gavo tik tą patį 
skaičių balsų už kelis savo kandidatus.

“Senosios gvardijos” laiminga korta yra tai vis pa
statymas į kandidatus trijų asmenų. Opozicijos du kan
didatai paprastai pasidalina balsais, ir senieji vis pa
diegia gauti daugiau balsų už paskirą vieną.

Paveizdan: Bagočius gavo 2,613, Laukaitis 2,376, 
Klinga 347. Laukaičio ir Klingos pasidaro 2723 balsai. 
Gugis gavo 2,595 balsus ; Bačiunas 1,956, Žebrys 733; jų 
abiejų pasidaro 2681 bąlsai.

Tik šiedu palyginimai parodo kad cicilikai nėra di
dumos SLA. narių išrinkti, ir todėl jie neatstovauja di
dumos organizacijos narių. Tokie rinkimai yra pavo
jingi, ir Susivienijime turėtų būti įvesta tokia reforma 
'kuri leistų vietas valdyboje užimti tik didesnę pusę bal
sų gavusiems. Tokia tvarka tegali būti renkami delega
tai į seimą, o centro valdyboje visada sėdi mažumos iš
rinkta politikierių klika.

* # »
Didžiausio džiaugsmo šiais rinkimais rodo senukas 

Grigaitis: lyg gaivinančią piliulę prarijęs jis savo laik
raštyje S'LA. narių balsus dėsto iš vienos krūvos į kitą 
ir džiaugiasi. Jo džiaugsmas aiškus: socialistų maža 
klikelė, vedžiodama už nosių sandariečius, puikiai nau
dojasi; iš SLA. pinigų Gaigaičio laikraštis tik ir pajie- 
gia pasilaikyti, visokiomis “kontribucijomis” apdedant 
savo remiamus ponelius. Tik negalima praleisti nenu
sistebėjus del sandariečių tokio aklo pasidavimo cicili- 
kams: jie del vieno asmens aukoja visą tautinės srovės 
garbę, interesus ir vidurinės srovės vienybę.

Tame, aišku, nėra kalti visi sandariečiai, —. vienas 
jų “dvasios vadas” organo redaktorius atlieka visas 
“manipuliacijas” su cicilikų galva, ir taip vidurinė sro
vė turi nešti pažeminimą, per jį negali sueiti yienybėn.

Cleveland Plain Dealer, savo 
editoriale, sąryšyje su Prez. 
Roosevelto paliuosavimo iš ka
lėjimo komunistų vado Brow
der’o, kurio paliuosavimo ko
munistai reikalavo, tikrindami 
kad jis padėsiąs šaliai nugalė
ti Vokiečius, štai 'kaip rašo:

Gen. MacArthur dabar jau 
gali pasilsėti. Vokiečiai ir Ja
ponai tegul geriau pasiduoda. 
Ar girdėjot tą naujieną? Earl 
Browder tapo paliuosuotas iš 
Atlanta Federalio Kalėjimo ir 
ruošiasi užimti savo vietą di
džiosiose karo pastangose. Jis 
pasiryžęs “‘įtempti visas pas
tangas nulipdyt neperlaužiamą 
šalies vienybę po vyriausiu ko- 
mandierium, 
pergalės”.

Keturiolika 
tik ką prieš 
jimą keturių metų kalėjimo 
bausmės už pasporto klastavi- 
mą, jis ir jo draugai komunis
tai darė viską galimą sabota- 
žavimui Amerikos ginklavimo
si programo. Vokietija ir Ja
ponija buvo sąjungoje prieš 
mus, taip kaip yra dabar; Hit
leris buvo musų priešas, kaip 
jis yra dabar. Bet Browder ir 
jo draugai komunistai kaltino 
kad Prezidentas Roosevelt ir 
Wall Streetas tariasi įtraukti 
Suv. Valstijas į imperialistinį 
karą ir jie kurstė streikus ap
sigynimo industrijose stengda- 
miesti sutrukdyti mus nuo gel
bėjimo Britanijai ir nuo* gink
lavimosi pasiruošiant karui ko
kis ddbar tęsiasi. “Yankiai ne
ateina”, šaukė Browder ir jo 
kamarotai tada.

Aišku, Browder‘o patriotiz
mas reguliuojamas kranu ope
ruojamu iš Maskvos. Tą mo
mentą kaip Rusija buvo užpul
ta karas nustojo savo imperia
listinio pobūdžio ir Preziden
tas Roosevelt tapo karžygiu už

jo pastangas sukelti Amerikos 
žmones prieš nazių agresiją.

, Mes netikime kad Browder’o 
paliuosavimas turės bent ma
žiausią efektą šalies vienybės 
pastumėjime. Priešingai, pa
sireikš įtarimas kad įtakingi 
Roosevelto\ administracijos na
riai yra komunizmo simpatikai.

Dabar kai jis paleistas iš ka
lėjimo, geriausias Browder’o 
prisidėjimas prie karo pastan
gų butų laikyti užčiaupus savo 
burną ir pasitraukiant visiems 
iš akių, — baigia Plain Dealer 
redaktorius. ,

Teismas Browder’ui atėmė 
pilietines^ teises, kuriomis jis 
ir dabar negalės naudotis. Tik 
praėjus keturiems metams nuo 
nuteisimo, jis galės paduoti 
prašymą toms teisėms atgauti.

Dau- 
už 
ji

P

medį.

atsiekimui

mėnesių 
Browder’o

kare

atgal, 
pradė-

VILNYJE tūlas A. nei iš šio 
nei iš to nukalba:

“Jei p. Laukaitis butų nesu
dėjęs su Smetona jis butų lai
mėjęs rinkimus vistiek.
gelis SLA. narių nebalsavo 
jį vien dėlto kad palaikė 
Smetoniniu....”

Kitaip sakant, išeitų, jei
Laukaitis butų buvęs “drau
gas” Laukaitis tai Vilnis bu
tų užtikrinus jam išrinkimą!

Tai 'kodėl Vilnis neišrinko 
savo gero “draugo” žebrio, ku
ris visai toli nuo Smetoninkų? 
Laukaitis gavo 2,376 balsus, o 
žebrys tik 733 — tris kartus 
mažiau.

Jeigu musų bolševikai myli 
geriau ciciliką Bagočių, o ne
ri Susivienijimui geresnės at
eities, lai remia cicili'kus ir to
liau. Netrukus juk vėl reikės 
bendro fronto su jais......

ŠIAULIUOSE nuo šiltinės 
mirė miesto 'felčeris Feliksas 
Dabaševičius. Taip pat šia li
ga mirė A^srtaus apskrities li
goninės fej- Dr. Povilas 
Zizas. Kiek anksčiau kovoje 
su šiltinės epidemija mirė Dr. 
L. Ubeika, Šiaulių gydytojas.

• MODERNIŠKAM karo lai
ve reikalinga 400 mylių ilgio 
vario vielų.

Sunkiai Dirbi?

KAS TU ESI, LIETUVI?
(Tęsinys iš pereito numerio)

6843
1185

VARTOKIT MUŠU vn.il t 
COMPLEX.

KREJČI DRUGS .
2601 LORAIN AVEM* 

MAin 8557.

A/T AISTO padėtis Vokietijoje ir jos užimtose šalyse 
yra rimtai bloga, ir sakoma nuolat eina blogyn. 

Sakoma ten stoka sėklos, trąšų ir ūkiams apdirbti žmo
nių.

Vienas Turkijos atstovas buvęs nuvykęs į Vokieti
ją pirkti geležinkelių lokomotivų ir kitų reikmenų, pra
leidęs apie pusę metų Vokietijoje, sugryžęs pasakoja sa
vo patyrimus. Jis sako kad maisto ir rūbų didelė stoka 
visoje Vokietijoje, ir kad korupcija, grobišavimas ir pa
sipinigavimas siaučia tarp nazių armijos viršininkų. 
Jie slaptai parduoda kareivių maistą ir rubus žmonėms. 
Del to įvesta dideles pabaudos, bet tas praktikuojama ir 
negalima sulaikyti. Vokiečių dvasia pradeda atslūgti ir 
viltys laimėti karą iš Vokiečių minčių nyksta.

Net pačiam Hitleriui esą pasakę aukštieji karo va
dai kad jeigu 1942 metais pastangos nugalėti Rusiją ne
pavyks, jie pasirūpins įvesti Voluetijoje savo planus ir 
imsis panaikinti nazišką sistemą.

. APLEISTAS BETURTIS
(Maironis)

Kas vargdienį žmogų, beturtį priglaus, 
Kad nulemta rūmams žibėti?
Kas širdį parodys del vargšo tamsaus, 
Kad nėra už tai kam mokėti?

Juokavimu skrysta per žemę balsai, 
Už auksą nupirksi krutinę:
Turtingą juk verta mylėti karštai, 
Juik aukso valdžia — begalinė.

Apkaišę kasas mirtų stiebais žaliais, 
Gyvatos išgerkim saldumą!
Juk laikas taip bėga! Ruduo kad užeis,
Jis veido užtemdys skaistumą!

Bet ką£ ten be stogo vaitoja giliai?
Ar balsas užmirs jam be žado?
Ar atbalsio jokio neras sopuliai?
Ar broliai leis mirti iš bado?

Bet žemė — plati! Ir šaukimas žmogaus 
t Be atbalsio skrys per platybę!

Išgirs tik vaitojimą Viešpats Dangaus,
Bus gobšui skaudi Jo suktybė!

O Dieve teisingas! be Tavo tiesos
Beturtis kentėt negalėtų;
Nupultų jisai be gyvatos antros!
Baisu, jei į ją netikėtų!

Prakeiktas, kurs pragaro juodo nuodais
Jam tikinčią šaldys krutinę!
Prakeiktas piktasis, kurs velnio nagais 
Jam viltį išplėš paskutinę!

1904—1914 m.
Nuo spausdinto Lietuviško žodžio pral 

džios, nuo 1547 m. iki draudimo 1864 m. 
D. Lietuvoj Lietuviškų knygų per tuos 317 
metų buvo atspausdinta 750. Nuo 1864 
m. iki Aušros, iki 1883 m., taigi tik per 
19 metų, — 484 knygos. Nuo 1883 iki 
1903 m., per 20 metų, jau 1,372 knygos. 
Taigi Lietuviškas spausdintas žodis, ta 
nesustabdoma Lietuvių dvasios upė, smar
kėjo veržėsi, kilo ir plito. Tos srovės ne
galėjo sustabdyti jokios užtvankos. Bet 
Rusų žandarai dirbo. Nuo 1891 iki 1893 
ni. tik pasienyje jie sugavo ir sunaikino 
37,718 ekzempliorių Lietuviškų knygų ir 
laikraščių. Nuo 1900 iki 1902 m. buvo su
naikinta 56,182 ekzemplioriai. Vienu pa
sienių Rusų žandarai nesitenkino; jie zu
jo pd visą kraštą, šniukštinėjo aruduose, 
kardais badė javų šalines, narstė stogus. 
Kai Rusų valdžia pamatė kad vis tiek ne
galima užtvenkti Lietuvių tautinio atgi
mimo upės, ji 1904 m. panaikino spaudos 
ir Lietuviškų knygų draudimą. Tada Ru
sija turėjo gana vargo su Japonais, o čia 
pat jos viduje Lietuviai buvo ne mažiau 
įkyrus ir aršus.

Rusai pralaimėjo Japonų karą, jį pa-^ 
sekė karšta revoliucijos banga. Lietuvoje 
imta varyti lauk Rusai valdininkai, moky
tojai ir uždarinėti valstybinės degtinės 
parduotuvės, baisiai nemėgiamos nuo Vy
skupo Valančiaus laikų. Gruodžio 4—6 
d. 1905 m. Vilniuje susirinko didysis Lie
tuvių Tautos Seimas, kurin suvažiavo virš 
2000 rinktų atstovų. Seimui pirmininkavo 
D-ras J. Basanavičius. Visų atstovų bal
sais priimta rezoliucija, kuri reikalavo 
Lietuvai plačios autonomijos su savo Lie
tuviška valdžia ir demokratiniu balsavi
mu renkamu seimu Vilniuje. Nutarta 
vaikų į Rusų ‘mokyklas daugiau nesiun
tinėti, nemokėti Rusams mokesnių, ne
duoti vyrų jų kariuomenei ir visur, ko. 
bus gauta’autonomija, steigti privatines 
Lietuviškas mokyklas.

Kad numalšinus revoliuciją, Rusų val
džia pažadėjo žodžio, spaudos ir susirin
kimų laisvę. Vilniuje, Kaune ir kitur įši- 
kurė savi laikraščiai, pridygo švietimo ir 
ūkinių draugijų, pradėjo veikti kooperaty
vai, vartotojų bendrovės, kredito įstaigos, 
steigėsi savos mokyklos, organizavosi tea
trai, dainų korai. žodžiu, kitas .pasidarė 
visas Lietuvos gyvenimas.

Rusai duotas laisves pradėjo po tru
putį siaurinti, norėtos autonomijos jau bu
vo sunku pasiekti, vis dėlto sparčiai dir
bant tikėtasi laikui einant atsikovoti ko 
norėta. Dalyvauta Rusų seimo Durnos, 
rinkimuose, ten Lietuvių atstovai, Mar
tynas Yčas, Andrius Bulota, Kun. Laukai
tis, P. Leonas, Januškevičius ir kiti dėstė 
ir gynė Lietuvių tautinius reikalus .

Rusai siaurino ir Durnos teises, galvo
jo gryžti vėl prie “senų, gerų laikų”, vėl 
rodė užsimojimų plačiu mastu kolonizuoti 
Lietuvą, tik 1914 metais karas pastatė 
tašką visiems jų piktiems sumanymams.

IBKIT MIRUS®
O ŠEIMOS NARIUS į
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•OMSKE, Sibiro mieste, bolševikai 1929 metais įve
dė taksas gyventojams kurie nešiojo barzdas. Panašiai 
yra buvę Petro Didžiojo laikais, kuris norėjo sucivili- 
zuot Rusijos žmones.

•PASTARŲ 23 metų bėgyje Suv. Valstijose gimė 
500,175 poros dvynukų. Iš jų 168,500 porų buvo vyriš
kos lyties; 162,881 pora moteriškos, ir 168,814 maišytos.

1 Tėmykit koks labai artimai lygus pasidalinimas.
•VIDURAMŽIAIS, buvo priimta skaityklose ir 

bažnyčiose prirakinti knygas prie lentynų retežiais, kad 
nepavogtų. Knygos tada buvo didelė retenybė.

UŽGĘSO ŽIBURIAI
(Putinas)

Užgęso žiburiai, nutilo musų puota, 
Nudraskė vėsulos girliandų vainikus. 
Taurė neišgerta, daina neišdainuota — 
Užgęso žiburiai pro džiaugsmą ir juokus.
Užgęso žiburiai — ir vėl mes tylus, rustus' 
Ir liūdesiu nykiu ir baime nešini.
Be atbalsio dvasia ar melstųsi, ar skustus: 
Užgęso žiburiai — ir mes vieni, vieni.
Užgęso žiburiai — ir paslėpto troškimo 
Nei aš neatdariau, nei tu neatdarei..
Metu puikių sapnų, tylaus jausmų žaidimo 
Užgęso žiburiai, užgęso žiburiai.

1914 — 1923 m.
Lietuviai tiek Rusų nekentė kad jie 

sveikino Vokiečių atėjimą, tikėjosi kad 
Vokiečiai atneš žmoniškumą ir laisvę. Ru
sai traukdamiesi, matydami Lietuvių sim
patijas, dar žiauriau elgėsi: degino kai
mus, javus laukuose, atiminėjo paskuti
nius gyvulius, varė su savim žmones. No
rėjo visus Lietuvis išvaryti kad karą lai
mėjus jų vieton įsodinus Rusų kolonistus. 
Virš 200,000 Lietuvių tuo budu išvaryta 
Rusijos gilumom

'Bet ir būdami pabėgėliais Lietuviai 
Rusijoj nenusiminė. Jie įsisteigė didelį 
nukentėj tįsiems nuo karo Lietuviams šelp
ti komitetą, steigė savas mokyklas, gim
nazijas, leido laikraščius, gudriai išsirū
pino iš pačios Rusų valdžios nemažus pini
gus visiems tiems reikalams. Rusijoj nuo 
1917 m. pradžios pradėta atvirai kovoti 
dėl visiškos Lietuvos laisvės, irstant Ru
sų kariuomenei, imta sudarinėti Lietuviš
ki pulkai.

Užėmus Vokietijai Lietuvą, visai ne
buvo taip gerai kaip tikėtasi. Kariškoji,

valdžia ėmė valdyti labai griežtai, uždrau
dė Lietuvišką spaudą, mokyklas, neleido 
laisvai pervažiuoti' iš vieno apskričio ki
tan, gyventojai apkrauti didelėmis 'kari
nėmis naštomis, dėl gyvulių ir arklių sto
kos dauguma laukų dirvonavo. Bet ir 
čia Liętuviai nenusiminė. Pamažu jie at
kovojo mokyklas, spaudą. Rugsėjo 18 d. 
1917 m. leista susirinkti Lietuvių kon
ferencijai Vilniuje, kurion suvažiavo 214 
atstovų. D-ras J. Basanavičius pirminin
kavo ir šiai konferencijai kaip ir Vilniaus 
didžiajam seimui. Konferencija nutarė 
kovoti dėl visiškos Lietuvos nepriklauso
mybės ir savo nutarimams vykdyti išrinko 
20 asmenų tarybą. Taryba, pirmininkau
jant Antanui Smetonai, po ilgų ir neap
sakomai sunkių kovų su karo valdžia, Va
sario 16 d. 1918 m. paskelbė Lietuvą ne
priklausoma.

Tuo džiaugsmingu šimtais metų sva
jotu ir lauktu paskelbimu vargai nesibai
gė. Jų buvo iš okupacinės valdžios pusės, 
bet ir jai ’ 1919 m. rudenį galutinai pasi- ’ 
traukus jie nesumažėjo. Kraštas buvo vi
siškai nualintas, nuskustas, nebuvo pini
gų, nebuvo iš ko apmokėti savi! valdinin
kų, nebuvo iš ko aprengti ir apginkluoti 
naujai įkurta kariuomenė. O čia per Vil
nių vis gilyn kraštan veržėsi viską naikin
dami’bolševikai. Bet Lietuviai parodė kad 
jie anksčiau nedovanai buvo sukurę dide
lę ir galingą valstybę, jų geriausias gink
las ir dabar buvo ryžtingumas ir narsa. 
Bolševikai buvo greičiau išvyti negu atėjo. 
Tada pakilo ir pasitikėjimas Lietuva: Vo
kietija paskolino jai 100 milijonų markių. 
Su tiek pinigų jau buvo galima pradėti 
tvarkytis, tik čia vėl iš siaurės, kaip iš 
pragaro, _ 
tų apniko Lenkai. Rodes kad priešai su
spaus Lietuvą kaip replėmis, ir jos kvapo 
neliks. Lietuviai susidorojo ir su Bermon
tininkais ir su Lenkais, nors jie buvo ir 
skaitlingesni ir geriau ginkluoti. Gedimi
no, Kęstučio, Vytauto ir Katkevičiaus dva
sia Lietuvose nebuvo užgesus.

Tarp visų laimėjimų Lietuvą Spalių 
9 d. 1920 metais ištiko skaudus pralaimė
jimas. Ne, tai nebuvo pralaimėjimas, o 
nepaprasta apgaulė. Lenkai užėmė Vil
nių tuojau po to kai buvo pasirašyta Su
valkų sutartis. Toje sutartyje buvo iš
kilmingai Lenkų pasižadėta nesigriebti 
ginklo ginčams spręsti. Sutartus laikiną 
sieną, Vilnius buvo paliktas Lietuvos pu
sėje, be to, Vilnius jau anksčiau buvo di
džiųjų valstybių pripažintas Lietuvai.

Lenkų smurto generolas Želigovskis 
taikė užimti visą Lietuvą, tik jis Lietuvių 
kariuomenės ties Širvintais ir Giedrai
čiais buvo visiškai sutriuškintas. Pats iš
sigelbėjo tik po karklu upėje palindęs ir 
visą naktį išmirkęs. Jei Prancūzai netil
tų pasiskubinę Želigovskio užstoti, Lenkai 
butų buvę visiškai išvaryti iš Vilniaus 
krašto.

Kai Klaipėdos krašto Lietuviai pama
tė kaip sėkmingai Lietuviai įveikia savo 
priešus ir kaip sparčiai, nors ir labai sun
kiomis pokarinėmis sąlygomis, tvarko sa
vo valstybę, jie nutarė ilgiau nelaukt kol 
Vakarų valstybės įvykdys jau 1919 me
tais sutartą Mažosios ir Didžiosios Lietu
vos sujungimą. Iš geriausių M. Lietuvos 
sūnų, Klaipėdos krašto Lietuvių, buvo su
daryta taryba, kuri paskelbė sukilimą ir 
Sausio 15 d. 1923 m. sujungė kraštą su 
Lietuva. Jie įvykdė tai ko siekė Vytautas 
Didysis. Jų vardai, M. Jankaus, J. Strė- 
kio, J. Lėbarto, V. Šaulinsko, E. Simo
naičio, J. Vanagaičio, J. Bruvelaičio, J. 
Stikloriaus ir visų kitų kurie tą susijungi
mą įvykdė, ir tų kurie savo gyvybę ir svei
katą dėl to švento uždavinio atidavė, nie
kados Lietuvos istorijoj nebus pamiršti. 
Jie padarė tai ką tikri Lietuviai turėjo 
padaryti. Amžina jiems pagarba!

(Bus daugiau)
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•AMERIKOJE, sakoma, gyvena dau
giau Norvegų kilmės žmonių negu pačio
je Norvegijoje.

•ARGENTINOS plotas yra trečdalio 
didumo kaip Suv. Valstijų, bet gyventojų 
Argentina turi mažiau negu New Yorko 
valstija.
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Razbannkov Va-

LietuviškosiosĄšiesSpekuliacijos
Smerkdami net Savo Krašto Valdžią , Tarybininkai Tikisi Atrodysią Ob

jektyvus. — Pakštas Bevelijo Geriau sau Užsienyje Sėdėti negu Į 
Lietuvos Kariuomenę Stoti. — Broliavimusi su Lenkais Tikisi Išsi- 
reklamuoti. — Tarybininkams Pirmoje Vietoje ne Lietuvos Reika
lai, bet Savo Politinis Biznelis.

- DRAUGAS 
gilevič iš vašumatuškos Rusi
jos rašo man gromatą. Sako, 
draugas Paleckis gyvas, turi 
gerą darbą ir gerai uždirba; 
ties Leningradu su kitais drau
gais kasa tranšėjas ir už tai 
kasdien gauna saują rūgščių 
kopūstų su keliais žirniais. To 
maisto perdaug komisarai jam 
neduoda, prisibijo kad jis ne
nusipenėtų taip kaip draugas 
Litvinov Washingtone ir drau
gas Pruseika Čikagoj.

JEIGU tuojau bus suvaržy
tos ekskursijos geležinkeliais 
ir plentais, ir pasažieriams rei
kės gauti leidimą kelionei, pri- 
rodant kokiais reikalais nori 
kur važiuoti, tai bus labai sun
ku gautis į Picburką visokiems 
delegatams, o sunkiausia bus 
SLA. senosios gvardijos Žal
nieriams kurie į kiekvieną sei
mą valiuoja “dykai”, ba reiks 
pasakyt keno reikalais jie no
ri važiuot ir kas už jų kelionę 
užmokės.

“DRAUGAS” pianistas Ba
cevičius jau užmiršo kad iš 
Brazilijos atsikraustęs jis už
siregistravo esąs vašumatuš- 
kos pavaldinis ir su savo drau
gais sykiu džiaugėsi kad Mas
kva prarijo Lietuvą ir neuž
springo. Dabar jis Tysliavos 
Vienybėje bažijasi kad jis yra

kas”. Taf taip K 
das, kuris Amerikd^atsikrau- 
stęs bažijosi esąs R tisas Anto
nov, o dabar vadinasi Lietuviu 
Montvydu.

iontvy-

Aš BALSAVAU už Masytę, 
nes “gentlemen prefer blondes” 
(o bomai kitokias) ; be to, atsi
menu, mergina Jurgeliutė bu
vo, visgi, gana gera SLA sek
retorė. '

GABALIAUSKO Lietuvių ži
nios, Lai kada, labai panašios 
Lietuvių Priešų žinioms.-

JEI DIRVAI tikėti, tai San
daros Vaidyla tautininkų tarpe 
jau savo paskutinę dainą su
dainavęs, taip sakant, savo — 
“Swan Song”.

LIETUVIŲ Piliečių Sąjungos 
nariai piktai bardavosi del ta
riamo buvusio Lietuvoje skir
stymo į “sūnūs” ir “posūnius”, 
bet, atsidūrę laisvoje Ameri
koje, dabar patys drąsiai skir
sto tautininkus į “posūnius”, 
o save į “sūnūs”.

Kokie paiki tie nesmertelni 
žmonėliai!

PRASIDĖJO nauja brauki
mų gadynė: anuomet šliupas 
išbraukė Kun. Burbą iš Lietu
vių Mokslo draugijos, o Kun. 
Burba išbraukė Šliupą iš Susi
vienijimo. Dabar Karpius iš
braukė Vaidylą iš tautininkų, 
o Vaidyla Karpių sakosi iš
brauksiąs iš' visos apylinkės.

SLA PRIE dabartinės val
dybos, sakoma, turėjusi dau
giau negu $200,000 nuostolių. 
Ką tėvelis (nariai) sudėjo dū
saudamas, tą vaikelis (valdy
ba) praleido švilpaudamas,. a?

KATALIKŲ Susivienijimo or
ganas Garsas minti savo 25 
metų sukaktį. Ta proga At
liekamas Poetas sudėjo šią ei
les:

Eina Garsas nuo Wilksbario, 
Reiks žirgas balnoti;

Tautininkai dar gan stiprus 
Reikia juos suploti!

Katalikiškai - cicilikiška ąšis, 
apsismaukus Lietuvos Piliečių 
Sąjungos ir Lietuvių Tautinės 
Tarybos • kailiais, kaip jau tu
rėjome progos anksčiau nuro
dyti, suskato smerkti buvusius 
diktatūrinius pasire i š k i m u s 
Lietuvoje, atseit Lietuvos dik
tatūrą/ Keistas betgi dalykas! 
Juk paskutinėse Lietuvos vy
riausybėse (Gen. Černiaus ir 
Merkio) cicilikai su katalikais 
turėjo kuonb daugumą. Ne
jaugi tie patys cicilikai ir ka
talikai, kurie čia savo gerklę 
baigia prarėkti, bešaukdami 
prieš diktatūrą, Lietuvoje bu
vo diktatūros šalininkai? Ar
ba gal katalikų-cicilikų ašiai, 
jos veikėjams” visur besitri- 
nant ir iš kailio besineriant iš 
noro tapti Lietuvos atstovais, 
bus truputį dvasia sumišus, 
kad jie savo reklamai kito ar
kliuko kaip diktatūros smerki
mas surasti neįstengia? Grei
čiau antraip. Juk priešingu 
atveju jie nebūtų galėję 
turinėmis tendencijomis 
tinti valdžių kuriose jų 
plačiu mastu dalyvauta.

Antra vertus, ar gali kas pa
tikėti kad kuris režimas yra 
diktatūrinis jei jis valdžion 
priima opozicijos žmones, kaip 
tai buvo Lietuvoje, kada val
dant tautininkams į valdžią 
buvo priimami katalikai su ci- 
cilikais? Ar butų galėję kas 
panašaus "atsitikti Vokietijoje, 
Italijoje ar Rusijoje — šalyse 
kuriose režimas yra tikrai dik
tatūrinis? .

Bet kam šauniems Lietuvių 
Tautinės Tarybos vyrams šito
kiais klausimais save vargin
ti? Juk jei jie smerks Lietu
vos, t. y. savo krašto, diktatū
rą tai kiekvienas neištvers ne
sušukęs: “štai kur tikrai demo
kratiškų 'vyrų spiečius — net 
savo kraštą del diktatūros nu- 
smerkia! Kam ne kam, o ji] 
skelbimuisi kad jie siekią Ame
rikai padėti 
šus tai jau 
jei taip, tai 
materialinės 
juk žmonėms gyventi, jei dir
bti ir pritingiant tai bent šau
kiant prieš diktatūrą) jie ver
ti, kaip Naujienos su Draugu 
nedelsė pareikšti. Tai matote 
kokie apsukrus tie musų demo
kratiniai tarybininkai. Tiek 
apsukrus kad net nepastebėjo 
kaip išsykio atsidūrė tame pa
čiame fronte kaip komunistai, 
kurie jau ne nuo šiądien der
gia Lietuvą del jos “diktatū
rinio” režimo.

Vidutinis ^kitatautis, pasi
skaitęs Lietuvių Tautinės Ta
rybos deklaraciją ir arčiau ne
pažystas Lietuvos, tikrai galė
tų pagalvoti kad Lietuvoje bu
vo tokia tvarka kaip Vokieti
joje, Italijoje ar Rusijoje, kad 
žmonės buvo spaudžiami ir 
persekiojami, kad, vadinasi, 
Lietuva buvo didžiausias de
mokratijos priešas. Tai kam 
toks kraštas užstoti ar jį gin
ti? Tegul jį 
nori, Lenkai 
juk skelbiasi 
mokratai.

Kad Lietuva gynėsi nuo fa
šizmo, rodo valdžios atsispyri
mas prieš Voldemaro mėgini
mą sukelti kariuomenę; kad ji 
gynėsi nuo nacionalsocializmo 
rodo gerai Klaipėdos nazių by
la ir jų nubaudimas. Apie tai 
šiądien nutyli Naujienos, Dr- 
gas ir komunistinė spauda. 
Nes kaip gi kaltinsi tautinin
kų režimą diktatoriniais polin
kiais ir fašizmu jei kaip tik ne 
kas kitas o tie patys tautinin
kai, nebodami Vokietijos grą- 
sinimų, Klaipėdos nacionalistų 
vadus su Neumannu priešaky
je nubaudė smarkiausia baus
me? Kaip gi po to bekaitinsi 
Prezidentą Smetoną ir tauti-

dikta- 
apkal- 
pačių

nugalėti savo prie- 
reikia tikėti I” O 
moralinės ir ypač 
paramos (reikia

pasiima sau kas 
ar Rusai, kurie 
esą didžiausi dė

ninkus provokiškumu? Viso to 
akivaizdoje geriau pasielgti 
strausiškai: įkišti galvą i smė
lį ir savo spiegiančiais balsais 
rėkti kad tautininkai su Sme
tona priešakyje yra fašistai.

KITI PASIELGĖ RIMČIAU
Nei Latviai, nei Estai, nei 

Lenkai, nei bent kurie kiti ne
kaltina šituo tragingu momen
tu savo buvusių valdžių, nors 
ne vienai jų teko, pergyventi 
panašų į Lietuvos parliamen- 
tarinį sukrėtimą. Nei vieni 
jų savo buvusių valdžių šmei
žime nestoja vienan frontan 
su komunistais. O toks skir
tumas tarp mūsiškių ir anų iš
plaukia iš to kad anie turi tau
tinės garbės jausmo, o mūsiš
kiai “demokratai” ne. Bet ko 
gi galima norėti iš tokių kaip, 
sakysim, Grigaitis ir jo cicili- 
kinis kahalas? Marksas ii* 
Rusiškos nihilistinės doktrinos 
jiems daugiau rupi negu Lie
tuva ir jos tautiniai reikalai. 
Jei daugeliui nelaimingų Lietu
vių, bekenčiancių dabar vargą 
ir pažeminimą Stalininėje Ru
sijoje ar Hitlerinėje Vokietijo
je, teks vėl kada gryžti Lietu
von, jiems Lietuvių Tautinės 
Tarybos bei cicilikiniai-katali- 
kinės klikos plūdimai buvusių
jų valdžių atrodys kaip smulkių 
politinių karjeristų nešvankus 
darbelis, nieko bendro neturįs 
su Lietuvos gelbėjimu.

PAKŠTAS PRIE VAIRO — 
IR KURLINK JIS VEDA 
Kiek jau paaiškėjo, cicilikų- 

katalikų ašį vairuoja krikščio
nis demokratas (katalikas) K. 
Pakštas. Jis skelbiasi turįs 
ar ne pusės milijono Lietuvos 
piliečių įgaliojimą Lietuvai at
stovauti ir vaduoti. Taigi, su
praskite, p. žadeikis ir kiti 
“diktatūrinės’ Lietuvos įgalio
ti ministerial, palyginus su p. 
Pakštu, yra niekis.

čia gal ne vienam bus pra
vartu sužinoti kad šio taurio
jo “vaduotojo” širdis ne visuo
met liepsnojo , tokia meile ir 
ir pasišventimu Lietuvai kaip 
kad šiądien. 1918-1920 me
tais, kai daugelis Lietuvos sū
nų liejo savo kraują už Lietu
vos laisvę Lietuvos kariuome
nės eilėse, musų nevainkuotas 
“vaduotojas” p. Pakštas beve- 
lyjo eiti 
sienyje. 
kurčias 
pagalbos
jo amžiaus vyrai, palikę mo
kyklas, tuoj stojo besikurian- 
čion Lietuvos kariuomenėn.

Tačiau p. Pakštas, nors ir 
išsisukęs nuo tarnavimo ka
riuomenėje ir nemaža laiko 
praleidęs mokslui, vis dėlto sa
vo darbais neparodė esąs mok
slininku. Nors žmogus jis šią
dien ir nebe visai pirmos jau
nystės, rimtesnio mokslo vei
kalo dar nėra iki šiol parašsę. 
Pernai rudenį p. Pakštas para
šė kažin kokį Lietuvos-Lenki-

mokslą saugiame už- 
Tuo metu jis buvo 

kovojančios Lietuvos 
šauksmui, nors kiti

3,448
1,812

2,613
2,316 

’(347 
t ..J

2,797
2,480

*
Persergsti Adolfą

> J.
J.

Iždo
S.

jos konfederacijos-unijos pro
jektą. Tas projektas vėliau 
buvo duotas perredaguoti ašies 
partneriui Grigaičiui. Matyti, 
jo ir šiądien dar tebeeinama 
tuo pačiu keliu, kad p. Pakš
tas ryžosi dalyvauti Lenkijos 
tautinėje šventėje, ruošiamoje 
kasmet Gegužės 3 d. Bet ma
tyti “vaduotojas” bus užmir
šęs ar akis užmerkęs prieš fak
tą kad Lenkijos Gegužės 3 d. 
šventė Lietuvių tautai yra' 
skaudi: 1793 metų Gegužės 31 
d. Lenkijos nacionalistų aktu 
Lietuva buvo inkorporuota Į 
Lenkiją ir panaikinta (tegul 
ir tik ant popieriaus, nes pati 
Lenkija netrukus po to žlugo 
kaip savarankiška valstybė).

Graži Lietuvos “vadavimo“ 
pradžia jei dalyvaujama tokio
se iškilmėse!

Chicagos Lenkai p. Pakšto 
atsilankymu pas juos buvo 
tiek patenkinti kad jį, iškėlę 
ant rankų, parodė publikai. 
Tuo tarpu Gen. ‘Sikorskis savo 
kalboje nesenai paskelbė kad 
Lenkų kareiviai žygiuosią ne 
tik į Varšavą, Krokuvą ir Lvo
vą, bet ir į Vilnių!

Iš Pakšto broliavimosi su 
Lenkais daug stebėtis neten
ka, nes jau ir anksčiau^ katali
kai ta kryptimi buvo pasinešę 
žygiuoti. Kiekvienas Lietuvis 
dar gerai atsimena kad musų 
katalikai šunuodegiavimo ar 
kuriuo kitu tikslu, kai buvo 
valdžioje, pasiskubino priimti 
taip vadinamą demokratinę 
konstituciją, kurioje, priešin
gai Valstybės Tarybos priim
tąją!, Vilnius nefigpruoja kaip 
Lietuvos sostinė.

Prof. Pakšto brošiūrėlė “The 
Lithuanian Situation”, buvo 
tiek paviršutinė kad musų pa
siuntinybė savo leidžiamuose 
biuletiniuose turėjo pastebėti 
kad ta. brošiūrėlė bus buvus, 
greičiausia, rašyta tikros pa
dėties nežinančio žmogaus.

Nelabai aukštai gali būti 
vertinama ir jo antroji brošiū
rėlė apie Baltijos ir Skandina
vijos kraštų konfederaciją. Tas 
profesoriaus palinkimas konfe- 
dei^uotis, atrodo, yra gan pa
vojingas dalykas, ypač tuo at
veju jei profesorius savo kon- 
federavimosi polinkių nesuval- 
dytų, o leistų jiems laisvai bu
joti.- Juk dar pernai sudaryta 
Lenkijos draugiškumo 
tis su Sovietų Rusija,
stant konfederuotis su Lenki
ja, negalima priešų eilėse pa
likti ir jos naujojo bičiulio — 
Rusijos. Štai profesoriui ir 
vėl proga rašyti naują konfe
deracijos projektą. O jei Sta
linas tą projektą atmestų tai 
su kuo tada p. Pakštas sugal
votų besikonfederuoti? Gal su 
Vokietija? Kad jau konfede
ruotis tai konfederuotis: vie
nas besutiks, lieka kitas.

Draugas ir Naujienos tokią 
politiką be abejo pavadintų 
“tolregiška” ar net “dinamiš-

Vaizdas parodo W. Lee Le
wis, buvusi pulkininką S. V. 
cheminėje karo tarnyboje, ku
ris pareiškia kad Dėdė Samas 
turi gatavai paruošęs dujas 
daug pražūtingesnes negu bu
vo naudojama pereitame kare. 
Tos dujos bus panaudotos prieš 
Vokiečius jeigu jie ims nau
doti nuodingas dujas kare su 
savo priešais.

bet rimtesni žmonės te- 
Tai 
*su- 
se-

plasnoja • naujo 
Lietuvos organo

Tautinė Taryba. tu- 
ko- 
Ja-

tarpusavyje sutinka. Kri- 
gi yra pasakęs: “Kas įti- 
i mane, bus išganytas”.

ka”, 
galėtų' pečiais patraukti, 
štai kaip 
vereninio” 
kretorius.

Lietuvių
rėdama savo eilėse tokius 
rifėjus kaip ponai Pakštas, 
nuškis, Grinius ir kiti, greta 
politinio “dinamiškumo” nepa
miršo” ir grynai idėjinio. Nors 
vieni jų sakosi esą Kristaus 
mokslo sekėjai, o kiti seka pas
kui Marksą, jie (kol kas) pui
kiai 
stus 
kės
Tuo tarpu, Markso žodžiais, ti
kėjimas esąs tautos nuodai. 
Kaip tikintieji ir dar katalikai 
gali būti vieno įsitikinimo su 
tais kurie tikėjimą laiko nuo
dais, neaišku. Juk negali būti 
didesnio skirtumo kaip tarp ti
kinčio žmogaus ir tikėjimo 
priešo.

Ši Lietuvos pabėgėlių tary
ba nėra naujiena. Panašią ta
rybą pirmojo pasaulinio karo 
gale Šveicarijoje buvo sudaręs 
žinomas politinis spekuliantas 
Gabrys. Gabrio taryba pasi
žymėjo Lietuvos Valstybės Ta
rybos, o vėliau ir pirmosios 
Lietuvos vyriausybės su pir
muoju Lietuvos Prezidentu A. 
Smetona priekyje
Vėliau paaiškėjo kad 
taryba, tam tikromis 
mis, virto Vokiečių ir 
Įrankiu prieš Lietuvą.

Keno vežiman ketina sėsti 
dabartinės tarybos ‘suverenai’, 
jau truputi paaiškėjo. Vėliau 
dar bus aiškiau. Jos taktika 
ta patį kaip ir Gabrio tarybos: 
savintis vadovaujamą vaidme
nį ir žeminti teisėtus Lietuvos 
atšovus, kad tuo budu pačiai 
aukščiau iškilti.

sli tar- 
Belink-

smerkimu.
Gabrio
sąlygo-
Lenkų

Draugingumo Sutartis su Islandija

ELDER-TILTON
CLINIC '

Mechanotherapy — Chiropractic 
Elektriškas gydymas, Colon Irriga- 

gation. Nuo kraujo spaudimo
Arthritis - Reumatizmo - Lumbago 

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (38)

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas,. 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyra® 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
ęam: Maliavojimu 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 pilrą apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

SLA. RINKIMAMS 
PRAĖJUS

jeigu tik

mes siais 
savo uz-

na-
va-

SENIESIEMS PONAMS BUS 
LIESI DU METAI VARGO . . , . - V --- O • • v ■ f *

Labai gaįla kad nei vienas iš 
naujų kandidatų neliko išrink
tas. Vargšai senieji Pildomos 
Tarybos nariai dar turės per 
du metus kankintis. Aš sa
kau kankintis kadangi jie pi
nigus iššvaistė ir dar skolų 
prisidarė. Taigi bus sunku pa
siimt dideles sumas ir už savo 
sugaištį.

Naujienų Grigaitis labiausia 
linksmas kad liko išrinktas Ba- 
gočius — tas pats Bagočius 
kurio istorija Susivienijime 
buvo tik vieni skandalai, ii* ku
ris pereitame seime tik į tris 
sesijas laiku pribuvo, o šiaip 
vis pavėlavo, kas doram orga
nizacijos vadui butų gėda pa
daryti.

Reikia nepamiršt kad Nau
jienos pasižymėjo savo neprau
sta burna šiuose rinkimuose, 
išvadindamos tuos narius ku
rie balsavo už naujus kandi
datus bolševikais, Smetoninin- 
kais ir kitais savo pagiežos 
vardais. Daugiausia tai teko 
Masytei ir tai komisijai kuri 
Masytę indorsavo. Bet tai nie
ko, už poros metų mes vėl sta
tysime p-lę Masytę, 
ji apsiims.

Turiu pasakyti kad 
rinkimais atlikome
duoti kaipo Susivienijimo 
riai, norėdami pastatyti į 
dovybę geresnius žmones.

Šiądien Susivienijimas butų 
visai kitokis jeigu mes turėtu
me gabesnius žmones organi
zacijos vadais. Turėtume di
delį skaičių jaunimo, turėtume 
pingų. O dabar viskas tuščia, 
jaunimo narių tarpe kaip ir 
nėra.

Šiais rinkimais atsitiko, ir 
keistų dalykų, ir ne tarp majų 
žmonių, bet tarp musų didžiū
nų. , Vienas jų tai Bagočius — 
jis išsigando rinkimais taip 
kad net pradėjo laikraščiams 
grasint teismu kad sulaikius 
rašymą apie Pild. Tarybos se
nųjų ponų “griekus”.- 1 Laik
raščiai betgi nieko neatšaukė, 
tat Bagočius pasijuto blogai, 
kaip musę perkandus.

Antras tai p. Tysliava: jis 
sako, senoji valdyba turėtų 
pasiųsti padėkos telegramą 
Karpiui už jų išrinkimą. Tas 
labai keistai skamba: aš ma
nau kad p. Tysliava per -klai
dą taip išsitarė. Tik pama- 
nykim, jis per visą rinkimų 
vajų darbavosi itž Bagočių, Ma- 
žukną ir kitus senuosius kan
didatus, na o kreditą atiduoti 
siūlo Karpiui už tai. Tikrai 
čia jau ne blaivo žmogaus dar
bas.

Pasaulyje yra labai keistų 
žmonių. Mes Susivienijime pri
klausome anksčiau ‘negu tokie 
Tysliavos kelnėm apsiavė, na 
o jie mokina mus kaip mes tu
rim daryti ir plepa nežinoda
mi ką. Tysliava vis prikiša- p. 
Karpiui agitavimą už p-lę Ma
sytę. Turiu pasakyti kad ne

p. Karpius agitavo uz ją, o mej
Detroitiečiai ją indorsavom į 
agitavom, o Karpius tik atliį 
pareigas rimto laikraštiniinlj 
talpindamas ką mes: apie p-H 
Masytę patiekem. Karpius pį. 
miau negu ką apie Masytę 
pino, manęs atsiklausė kas tt 
kandidatė yra. Aš jam paaii. 
kinau ką tikrai žinojau ir 
sytė ištikro tokia yra, o ne to 
kia kaip Tysliava sako. •

J. Ambrose,

SLA. PILD. TARYBA
IŠRINKTA SENOJI I

. , :__ Srt

Tėvynė paduoda oficialį S., 
L. A. Pildomos Tarybos rinki-; 
mų balsų skaičių, sekančiai:;

■ . -t -T

Prezidentu:
F.
W.
D.

Vice
' J.

J. Bagočius
F. Laukaitis

Klinga
Prezidentu: 

Mažukna'
A. Kerševičius

Sekretorium:
M. J. Vinikas
S. Masytė

Iždininku:
K. P. Gugis

J. Bachunas
Žebrys
Globėjais: 
Mockus 
Mikužiutė 
Brazauskas
E. Norkus
Kriaučialis

A. Jatul

W.

P.
Daktaru-Kvotėju:

Dr. S. Biežis
Dr. A. šliupaitė
Dr. J. Baltrušaitienė
Rinkimus laimėjo, tokiu bil

du,- visa senoji valdyba. ■ 
w, 1

3,129
2,511 j 
2,031 | 
1,244 I 

733. 
553 i

3,609
853
738

ARMIJAI REIKĖS I p. H * ,' i • vi ■ f \ 
13,50p DENTISTŲ

Armijai ir laivynui reikalin
ga bent 13,500 dentistų, skel
bia karo vadoVybė.' Sako, rei
kės tą skaičių surinkti ‘is apie - 
71,5d0 visoje Šalyje ’ ėšančių 
dentistų.

Iki šiol kariuomenėje turėta 
tris' deritistus ant ~2,000 'vyrų. 
Toliau 'manoma pakeisti vieną 
dentista ant kiekvienų" 600-.vy- . .J. rų.

Keller’s 
Modern Shoe Repair 

9522 Madison Ave. 
Geras darbas, tvirta medega 

Pabandykit, patirsit. ■■ Af® 
Taipgi žinoma East Side. |

AVALŲ TAISYMAS
JŪSŲ PAČIŲ' KAINA1 

kiek norėsit mdkėti 'už. darbą. 
Pilnas patarnavimas. ' (Ž6)

Daniel De-Mand
4711 Payne Avenue |
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RICHARD ROTHIG
-......... STALL 25'’ ts- Ž

WOODLAND-55TH I 
MARKET HOUSE 

Užlaikau visokių rūšių- rūkytas 
dešras, kumpius, etc. 7 (2W

VISOKIĄ APDRAURA
Mes essui pasirengę suteikti visiems ’ pilnas musų pa

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

I3

DuM iiU Drtt,,, į Jįį 

P^i-Tsh ir šri!

f® kjh, ai, j a 

fa Safe®-

"5" >
■

M h t

^>1

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra k u 

6606 Superior Ave. ' ' Cleveland HEnderson 6729 
iitiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiHiiii^

Nikodemas A. Wilkelts I
p t CŲ .« -V < _-Jr t rvųc S

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius ■ - *
IR BALSAMUOTOJAS

6522 Superior Ave. • ’ HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
it r -r ' <■ -r# ■. ? f ę LT/ai •

Rakandų Krautuve
Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia \

6307-11 Superior Ave c ' ENdicott 2343 t
N. A. WILKELIS JURGIS ARBtJCKAS I

Sa-riryikaa VedSjM ■*J ||
Islandijos ministeris Thor Thors pasirašo draugingumo ir 

paramos sutartj su Suv. Valstijomis. Dešinėje, S. V. Iždo Sek
retorius Morgenthau.
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agitavom, o Karpius tik M- 
pareigas rimto daikraštininkt 
talpindamas ką mesr apie nil 
Masytę patiekem. Karpiu 
miąu negu ką apie Masytę tį 
pino, manęs atsiklausė kį(, 
kandidatė yra.‘'Aš jam paa<
kinau ką tikrai žinojau ir 
sytė ištikro tokia yra, o ne į 
kia kaip Tysliava sako.-
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Krikščionijos Pražūties TELENEWS HIPPODROME

The MAY Co’s 
Basement

Jez. 43: 11 e.

• LlfTOVAl? VADUOTI SgflJMaA *
Antrašas: 2201 W. Cefmak Road. Chicago’, III.
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SLA. PILD. TĄRYBi
IŠRINKTA SENOJI

Tėvynė paduoda ofici;

Vėsus - - Patogus
VYRU POLO
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i nie- 
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mų 'balsų skaičių, sekantu,
Prezidentu: ' '

F. J. Bagočius
W. F.’ Laukaitis
D.

Vice
1 J.

Marškiniai
Klinga ■' ■vi'?

Prezidentu:
Mažukna' :
A. Kerševičius

Sekretorium:'
M. J: Vinikas
S. Masytė ■?-- * •

Iždininku:
K. P. Gugis

■ J. J. Bachunas
J. žebryš'--^ *

Iždo Globėjais:
S.

Nereguliariai iš 79c Rūšies 
tiktai po . . .

Labai patogus laike atilsio va
landų* apsivilkti . . . vėsus! 
Geros rūšies mėgsti vatos Polo 
marškiniai — visai pigiai! Bal
ti ir kitokių populiarių spalvų. 
Mažos, vidutinės ir didelės mie- 
ros.

p

. šiais
D

O

uz- 
na- 
va-

butų 
urėtu- 
irgani- 
ne di- 
'ėtume 
tuščia, 
aip ir

Mockus 3J
Mikužiutė L
Brazauskas į

W. E. Norkus į
A. Kriaučialis
P. A. Jatul

Daktaru-KvotėjuL
Dr. S. Biežis 1
Dr. A. šliupaitė
Dr. J. Baltrušaitienė
Rinkimus laimėjo, fokin 

du,' visa senoji valdyba. 
V - V? r>,

J. VYRU NAUJI BROADCLOTH POLO
MARŠKINIAI

Geros rūšies broadcloth Polo marškiniai — vėsus — 
tvirtai pasiūti. Mėgiamose spalvose Vasarai. Mieros ® 
mažos, vidutinės ir didelės.

The May Co. Basement

DEFENSE DARBININKAMS!
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Armijai ir laivynui rati
ga bent 13,'5O0 dentisto, į 
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Keller’s
Modem Shoe Repą

9522 Madison Ave.
Geras darbas, tvirta feto 

Pabandykit, -patirsit < ■ 1
Taipgi žinoma East Si

AVALŲ TAISYMl
JŪSŲ PAČIŲ KABĮ 

kiek norėsit mokėti 'oidCTE* 
Pilnas patarnavimas. !•

Dsiniel De-Maii
47H "Fayne Avtnoe

RICHARD ROB
-sSTALL^^’ ’•STALLS'’ ' 

WOODLAND-^ 
MARKET HOUSE 

Užlaikau visokių foS, 15 
dešras, kumpins, etc...
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SANFOR1ZUOTI

DARBO SIUTAI

Dvigubom pareigom — Dėvėt tį 
Darbą arba Darbe ... ir Dėvėt 

Paskirai—Tinka ir Sportui!
Darbo siutai padaryti iš gar
sios “Big Yank” medegos—ga- 
Yantuoti ilgam dėvėjimui. Ga
lima gauti mėlynų, žalių ir ru
dų spalvų. Visi Sanforizuoti— 
taigi susitraukimas visai men
kos reikšmės. Marškinių miera 
14 iki 17; kelnių 31 iki 42.

Co. Easement

JOHN MARTINICH 
HARDWARE

Maliavos — Sieninė Popiera
Plumbing Reikmenys
Elektriški Padargai
Namams ir Sportui

Įrankiai

Lietuvių kaimynystėje.

PRISTATOM į NAMUS

1085 East 79th St.
Kampas Bellevue Ave.

Phone HE. 0135 (22)

Sukaktuvių Specials
Daržui ir Namams

50 Ft. Garden Hose .......... $3.98
LAWN MOWER .............. $7.95

Didžiausias Pasirinkimas
Unitized Sieninių Popierų

Čarduodam Dutch Boy White 
Lead ir BPS Paints

TEMPLIN BRADLEY
LAWN SEEDS

Maliavos - Sienoms Popiera
Plumbing Reikmenys - Elektors

Padargai, ''Namų Reikmenys 
ir Sporto įrankiai.

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 j

Geriausia nešuntama ir neperšlampama

SieiiojRss Popiera
Naudokit Blonder’s Gold Seal Sieninę Popierą

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

THE H. BLONDER CO. i
Parodymo kambariai Prospect ir 14th Street

Trys krutuvės justi patogumui ............. (20) ,
2695 EAST 55TH 10613 SUPERIOR 2538 LORAIN ’j

583^ JT71 ’ v /-C/ 1
Garsieji pasaulio vyrai 

aato ugnies ir kraujo audra 
airi ateina sunaikinti žmogi- 
es įstaigas, kurios jau niekas 
egali sustabdyti. Bet jie ne- 
iškina kame priežastis ir ne- 
atiekia jokio vaisto. Todėl jie 
abar persigando ir nulindo, 
let Dievas pradžioje žinojo 
okia bus pabaiga: Jis numa- 
ė šios baisios dienos atėjimą 
r per savo pranašus apsakė 
ą atėjimą. Jis aprašė kaip vi- 
i pasaulio valdovai apalps iš 
aimės. Autoritetingu budu 
isai kalba per savo pranašą 
r sako: Eikite šian jus, tau- 
os, ir girdėkite jus, 
monės. žemė 
oje yra.

Apskritumas 
isos tautos, 
)ievo kerštas yra visoms tau- 
oms, tai yra Viešpaties Dievo 
tkeršijimo diena. — Izajas
4, per. 1-2, 8 e.

Kodėl Dievas dabar apreiš- 
ia savo rūstybę prieš tautas? 
atsakymas yra tekis: šėtono 
aralija pasiekė paskutinį sa- 
0 nedorumo laipsnį ir turi nu- 
ilenkti prieš Ramybės Kuni- 
aikštį Kristų.
Garsus vyrai spėja civiliza- 

ijai pražūtį, ta civilizacija bus 
ušlucta nuo žemės paviršiaus, 
enoje praeityje Dievas per 
avo pranašus pažadėjo įsteig- 
i teisingą karaliją, kuri pra- 
alins nuo žemės didį prispau- 
imą, saumylystę ir panaikins 
o piktus metodus. Pasaulio 
arabus bus Jėzus Kristus ga- 
ngasis Dievas, amžinasis Te
as, Taikos Kunigaikštis. Apie 
i ta palaimintą karaliją rašė 
isi pranašai. Izajas, per. 9, 
ir 7 e.
Brangus broliai ir seserys, 

kaitykite šventą Raštą.
Skelbia S. B. S. D. Cleve- 

ind, Ohio. W. Shimkųs, 1150
5. 76 St. (Skelbimas).

jau

svieto
tegirdi ir kas

žemes reiškia 
nes Viešpaties

BOWLING ALLEYS
Dabar atdaros kasdien nuo pietų 
iki 3 po pietų. Sekmadieniais iki 
1:30 po p. Visos naujos alleys.
IOUGH-93 ST. RECREATION
1665 EAST 93RD ST. (34)

EKSTRA SPECIAL
Musų specialiai pačių darytos

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

R. J. Stumpf
WESTSIDE MARKET

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

LEO J. DICKMAN
Barber Shop 

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

DIDELĖ LIETUVIŠKA

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street

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

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

Telefonas ENd. 8538
Vaistinė atdara 7 dienas

9

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)

“Cavalcade of Aviation”
Sekanti nauji įdomus vaizdai Tele- 

iews Theatre pradedami rodyti šį 
penktadienį bus “Cavalcade of 
Aviation”, atvaizduojanti orlaivinin- 
kystės vystymąsi nuo tų dienų kai 
Wright Brothers pradėjo skraidyti 
ki šit] dienų didžiųjų bomberių. šios 
filmos rodomos pirmą kartą Cieve- 
ande, ir atvaizduoja industriją ku- 
i dabar tėra dar savo jaunystėje, 

ret kuri savo mažiau negu keturių 
lešimčių metų gyvavimo priartino 
mums Europą beveik prie pat mu- 
ų durų ii sudaro didesnį mirties 
javojų karo metu.

Tarp tų vaizdų incina sudegimas 
didžiųjų dirižablių ir kitos orlaivių 
relaimųš.

Bus rodoma taipgi nauji R.A.F. 
Anglu lakumu žvgiai antrame fron- 
te prieš Vokiečius Europoje.

INDEPENDENT
FOOD STORE

7211 Wade Park Ave

Durkee OI eo
1 1b. Pgk. 20c

Kirkman’s pkg.
Soap Chips 24c

3 for IQc

Quick Arrow Soap 
Flakes,

Scott Tomatoes 
didelis can

19c

INDEPENDENT
FOOD STORES

7211 Wade Park Ave.

‘To The Shores
of Tripoli’

Puikus veikalas, kuriame dalyvau
ja U. S. Marine Corps, 20th Century- 
Fox’s Technicolor darbo, pavadintas 
“To The Shores Of Tripoli”, prade
damas rodyti Hippodrome Theatre 
šeštadienį, Gegužės 23.

Veikalas pilnas veikmės ir vaiz
duoja U. S. Marinų tradicinį narsu
mą. Diduma veikalo atsibuna San 
Diego Marine Base, ir ten tai John 
Payne, žalias naujokas, perdirba
mas i pirmos klesos kariautoją. 
Su juo vaidina Seargento rolę Ran
dolph Scott; romantinę dalį, be ko 
Marinai neapsieina, vaidina Mau
reen O’Hara, kuriai duota gražios 
karo laivyno slaugės rolė. Natūra
li? ka kad John Payne j ją įsimyli 
ir tarp jų einasi gražus romansas. 
Prie jų vaidina kiti žymus artistai, 
Nancy Kelly, William Tracy, Maxie 
Rosenbloom, Henry Morgan, Russell 
Hicks ir kiti.

LVS. METINIS SU
VAŽIAVIMAS

DIENA: SEKM., BIRŽ.V 28, 
HENRY HOTEL, 417 5th Ave.

PITTSBURGH, PA.

LOEW’S PARK
EUCLID at E. 102nd ST.

‘The Lady Has Plans’
- \ ,

Juokai aidėjo Loew’s Park Theat
re kuomet pradėta rodyt nauja Par
amount žavėjantį komedija, “The 
Lady Has Plans“, kurioje vaidina 
Ray Milland ir Paulette Goddard 
vadovaujamose rolėse, prie jų Rol
and Young, Albert Dekker, Mar
garet Hayes ir Cecil Kellaway.

Tai veikalas kuris labai reikalin
gas šiais audringais laikais, pade: 
rla atvaizduoti priešų pavojingus 
žygius, bet kartu yra linksmas ir 
prajuokinantis.

Dalykas einasi apie slaptą prie- 
’šų veikimą, pavogimą svarbių U. S. 
Karo Laivyno nlanu. Paulette God
dard ir Ray Milland tarnauja kaipo 
Amerikos žinių agentūros atstovai 
Lisbone, Portugalijoje. Romantiš
kai Paulette Goddard ir Ray -^Mil
land yra labai tinkama pora šiame 
veikale, ir jiedu vaidina kartu pirmą 
sykį.

Nekurie Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos centro valdybos na
riai turėjo pasitarimą Tabor 
Farmoje, Gegužės 17, kur tapo 
apkalbėta Lietuvai Vaduoti Są
jungos metinio suvažiavimo 
programas ir galutinai nusta
tyta konferencijos' vieta, štai 
to suvažiavimo rodyklė, kurią 
LSV. delegatai ir tautiniai de
legatai į SLA. seimą prašomi 
isitėmy ti;

1. LVS. konferencija prasi
dės sekmadienį, Birželio 28, ir 
kitas posėdis bus nustatytas 
ten pat visų dalyvių sutarimu. 
Pirmas posėdis bus 8:15 vai. 
vakare.

2. Vieta: Tautiniams dele
gatams Į LVS. ir SLA. bei ki
tus seimus parinkta Henry Ho
tel, 417 Fifth avenue, greta to 
kur bus SLA. seimo posėdžiai. 
Taigi tie kurie nenorės maišy
tis vienoje krūvoje > su cicilikų 
klika, jų parinktame viešbuty
je, prašomi važiuoti ir apsibūti

Henry Hotel, 417 Fifth avė.
šis hotelis yra tokios pat rū

šies kalį) ir tas ką’btiš SLA. 
seimo posėdžiai. Jis yra tik 
už kampo nuo seimo hotelio, 
ir tik apie 10 minutų ėjimo 
riuo geležinkelio ‘ ar busiį ‘ sto
čių.

Henry viešbutyje 
pasiliks visą laiką' 
seimas t£sis.

3. šiame LVS.

delegatai 
iki SLA.

suvažiavi
me bus rinkimas šios organi
zacijos centro valdybos kitafn 
metui.

4. LVS. skyriai prašomi į 
šį suvažiavimą atsiųsti savo 
delegatų po porą, ir gali daly
vauti šiaip LVS. nariai' uzsi- 
fnekėję-savo duokles į Sn,i”rigą.

L. V. S. Centro VaMyŲa, 
2201 W. Cermak roacl, 

 Chicago, III.

1---------- -- - —I--------- ~—1Plumbing ir Heating
Reilirilenys'

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

Nereikia nieko įmokėti.
Nauji ir naudoti padargai.

Empite Pluittbing & 
Heating Cg.

dieną ir naktį patarnavimas?
1964 E. 55th Street

HE. 5000; MU. 3629; YE. 5544 
Atdara vakarais iki 8 vai.

CEdar 8476 Pristatėm į namus CEdar 8476' i

THE HOUGH BEVERAGE C° |
BLOESINGER’S uDo1' , ----------------------------- Hospital 

3218 Lorain Avenue
Lėles pataisom kaip naujas, ap
siuvam, uždedam 
neškit savo senos 
duokit pataisyti.
Atdara 10 ryto

Uždaryta šeštadieniais.

plaukus. Atsi- 
šalies lėles ir 

(49) 
iki 8 vakare.

8800 Hough Avenue
“GAIVINANČIŲ GĖRIMŲ NAMAI

49 Rusių Alaus
Importuoto ir Vietinio

ŠAMPANAI — VYNAI
Greitas, Mandagus Pristatymas i Namus be Ekstra Kaštų. 

Pabandydami Persitikrinsit. Patelefonuokit ir Mes Paristatysim. 
VISI GĖRIMAI ŠALTI VISAIS LAIKAIS. (19)

VERMOUTHS

AIKUŪJIMA-
IR JUS PAGELBĖSIT

SULAIKYTI HITLERĮ!

Laimėjimui šio karo Amerikos 
vengti aikvojimą bent ko naudingo Pergalei. 
Aikvojimas gelbsti Hitleriui! Padėdami 
ti aikvojimo jus padėsit nugalėti Hitlerį 
tus musų priešus!

žmonės privalo

vang- 
ir ki-

veng-Jūsų Electric Refrigerator pagelbės jums
Ii aikvojimo—taupyti maistą, laiką, darbą, pi
nigus ir sveikatą.

Ypatingaireikalinga vengti afkvčjimas maisto. 
Jūsų Elektriškas Refrigeratorius yra maisto 
saugotojas. Jis užlaiko maistą nuo gedimo; ap
saugoja, palaiko jį sveiku, ir apsaugoja jūsų 
kišenių.

Atminkit, jūsų refrigeratorius gali užsimokėti 
už save keliariopai sutaupymais kokie su jo 
pagalba atsiekiami.

KAIP NAUDOTI SAVO ELEKTRIŠKA ŠALDYTUVĄ
1 Pirkit maistą daug antsyk dienomis kada dainos pi

gios, ir laikykit šaldytuve iki reikalinga.
2. Sudekit valgomus dalykus į šaldytuvą sulyg nurody

mų, kad kiekvienas gerai išsilaikytų.
3. Atlikusį valgį refrigeruokit ateities sunaudojimui.
4. Defrostuokit refrigeratorių tinkamai kada reikia, ir 

išvalykit su baking soda ir vandeniu.
5. Jei reikalinga, duokit savo refrigeratorių pataisyti 

kuogreičiausia.

6 Neatidarinėkit refrigeratoriaus durų tankiau negu 
reikalinga. x

• 7. Nerrankykit refrigeratoriaus durų uždarymui.
8. Nedėkit karštų valgių arba karštų indų j šaldytuvą.
9. Neužkraukit savo refrigeratorių kenais, stiklais', bu

teliais ir pakais maisto kurie nereikalinga laikyti 
•refrigera toriu je.

10. Neužsukit elektrą savo refrigeratoriaus, išskyrus 
tik kada defrostuojama.

^THe 

'(TIKAI LJEACUE/ 
0FCLEVEUN0... ,ygu-ral

The Seal of Approval of 
The Electrical League su
teikiama tiktai geros rū
šies ir vertes elektriškiem 
padargams, i š dirbamiems 

turi įgyvendintą reputaciją 
ir patarnavimo.

ir gerai prižiūrimi, bent 
užgirti per The Elec-

Elektriškos 
Informacijos
Patarnavimas 

tok’ų dirbtuvių kurios 
teikimui patenkinimo 
Atsakančiai naudojami 
kokie Elektriška Padargai 
trical League turėtų duoti jums daug metų atsa
kančio, ekonomiško ir patenkinančio patarnavimo.

Elektriški Refrigcratoriai gavo League’s 
Norėdami gauti nemokamai patarnayi- 

is šių Elektriškų Refrigeratorių, 
rašykit ar telefonuokit musų Electrical 

Bureau. P
General Electric Mayflower 
Gibson

‘ Ilotpoint 
Kelvinator 

Westinghouse

Pckanti 1 
užgynimą, 
mą bent kuriam 
kreipkitės, : 
Information
AMU 
C ros ley 
Coldspot 
Frigidaire

Philco 
Stewart-Warner 

Worthington

18-TAS AUKŠTAS • MIDLAND BUILdI N.G • 101 W. P R O S P E.C T AVĖ. • PR. 5 5 2 2
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Youth’s Forum
S “DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais• •
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L. V. S. Skyriaus Susi- 
Rinkimas Geg. 25

Mokyklų Mokinių Tau
tiškų Šokių Festivalis

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

ECHOES FROM GERMAN OCCUPIED 
LITHUANIA

HOW BEAUTIFUL
HEAVEN WILL

For OPA Chief
Olio - -ų, (U

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Cleveland© skyriaus nr. 1 su
sirinkimas bus laikomas pirma
dienį, Gegužės 25, nuo 8:15 y. 
vakare, Karpių rezidencijoje, 
844 Parkwood Drive.

Nariai prašomi dalyvauti, 
ateina metinis LVS. suvažiavi
mas, yra aptarimui svarbių 
reikalų. Valdyba.

Dainų ir Muzikos Fes
tivalis Gerai Pavyko
Pereitą sekmadienį miesto 

auditorijoje buvo surengta iš
kilmingas “I’m an American 
Day” pažymėjimas. Sutrauk
ta virš 9,000 publikos. Progra
mą sudarė apie pora tūkstan
čiu dainininkų ir muzikantų.

Plieno Darbininkų Uni
jos Suvažiavimas

Šią savaitę Clevelande atsi- 
. buna S. W. O. C., plieno darbi

ninkų unijos, delegatų suva
žiavimas. Dalyvauja 1,700 de
legatų, kurie atstovauja 660,- 
000 plieno darbų darbininkus.

Suvažiavime dalyvauja ir 
CIO. vadas Murray, nes plieno 
darbininkai 'priklauso prie šios 
bendros organizacijos.

Delegatuose pasireiškė rei- 
( kalavimai kad CIO. geriau su

sitaikytų su • Amerikos Darbo 
Federacija, šio karo bėgiui.

LAIKRODĖLIS IŠGELBĖJO
Tūlas Fred Cornell, 53 m., 

važiavo automobiliu buvo už
kluptas plėšikų, kurie ties W. 
73 st. ir Clinton road įsiveržė 
į jo automobilį tikslu apiplėš
ti. Jis kovojo su užpuolikais, 
ir tuo tarpu vienas jų peiliu 
dūrė jam į šoną, bet pataikė į 

■ kišeninį laikrodėlį, peilis nu- 
slysdamas tik šiek-tiek jį su
žeidė.

itARO1 Dėpaffmehtas~ 
neša kad nuo dabar, vyrai pa
imami į kariuomenę po įvesdi
nimo gaus 14 dienų atolaidų, 
pirm negu bus pastatomi prie 
aktualio lavinimosi..

NAS KARO LAIMĖ- 
JIMUI

George J. Matowitz, 
Chief of Police.

Sužeidimai ir mirtys paeiną 
nuo trafiko nelaimių atima 
daug brangių darbo valandų 
musų šalies karo pastangose. 
Sugadinimai automobilių bran
giai atsieina pataisyti ir nau
doja reikalingą karui medegą, 
bet pats svarbiausias dalykas 
tai kad daug laiko pražudoma 
karo produkcijai darbininkų 
sužeidimais.

Kadangi mus visus paliečia 
šie nuostoliai, nes musų laisvė 
ir gerovė išstatyta pavojun, 
todėl visi privalom kiekvienas 
savu budu stengtis apsaugoti 
savo liuosybę. šaliai jokiu bu
du negalima panešti nuosto
liai darbininkų sužeidimais ir 
trukdymais darbo.

Nelaimių vengimas yra par
eiga kiekvieno piliečio. Pre
zidentas Roosevelt pasakė — 
“Pražudytas laikas yra viena-, 
finis dalykas ko mes negalim 
atgauti”.

Jus galit kooperuoti suma
žinime trafiko nelaimių važi
nėjant savo karais atsargiai, 
ir saugojant pėkščiuju teises.

Miesto pradinių mokyklų mo
kiniai duos visuotiną savo pro
gramą šeštadienį po pietų, Ge
gužės 23. nuo 2:45 vai., didžio
joj miesto auditorijoj.

Programas apims įvairius 
tautinius šokius. Program© iš
pildyme dalyvaus keli tūkstan
čiai vaikučių, kurie atliks savo 
tautinius ir Amerikos liaudies 
šokius. Tarp tų šokių bus iš
pildyta ir vienas Lietuviškas, 
’/Kalvelis”.

Šitas Tautiškų šokių Festi
valis yra išdava ponios Olive 
Whitworth, kuri per kelis me
tus galvojo įvesti pradinėse ir 
kitose Cleveland© mokyklose 
įvairių tautiškų šokių pamokas 
mokinių pasilinksminimo sri
tyje. ji tą pravedė miesto mo
kyklų taryboje, pagaliau pra
dėjo rinkti įvairių tautų šokių 
mokytojus ir mokytojas. Per
eitą rudenį prasidėjo mokyklų 
mokytojų apmokymas tų šokių, 
kurios nuo savęs išmokė savo 
mokyklų vaikus.

Lietuviškų šokių pamokoms 
duoti buvo pakviesta Ona Kar- 
pienė.

Išmokę tuos šokius, mokyto
jos pradėjo savo vaikučius ruo
šti pirmutiniam Tautiškų šo
kių festivaliui.
. Numatyta šiame programe 
dalyvumą imančių 3,200 ber
niuku ir mergaičių, kurie at
liks Lietuvių, Jugoslavų, Len
kų, Italų, Britų ir Amerikos 
tautiškus šokius. Kiekviename 
šokyje dalyvaus po kelis šim
tus vaikučių, taigi įsivaizduo
kit koks vaizdas bus kada apie 
600 ai’ 700 mokinių šoks Lie
tuvišką “kalvelį”!

Muziką patieks 24 muzikan
tai vadovaujami James A. Ali- 
feris.

Moterų Vakaras Pasi
sekė Gražiai

Lietuvių Moterų Ratelio ir 
Lietuvių Moterų Klubo bend
rai rengtas Amerikos Raudo- 
Tiojrr- 'Kryžrarrs-Tremtai—kortavi- 
mo vakaras šeštadienį, Gegu
žės 16, Lietuvių salėje, puikiai 
pavyko. Buvo skaitlingai sve
čių, pačių tų organizacijų na
rių su jų vyrais ir šiaip jų ar
timų draugų. Visi praleido 
vakarą linksmai, gausiai pa
remdami patį tikslą.

LANKĖSI
Keletas 

nuvykę į 
dalyvauti 
ninku Juozo J. ir Marės Ba
čiūnų 25 metų vedybinio gy
venimo sukaktuvių paminėji
me pereitą šeštadieni ir sekma
dienį.

Buvo nuvykę Prezidentas A. 
Smetona, K. S. Karius, P. J. 
žiuris, ir Inž. Miller-Miliauskas 
su žmona ir sunum.

Šia proga Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos valdybos nariai tu
rėjo pasitarimą apie ruošiamą 
LVS. metinį suvažiavimą 
želio 28 d. Pittsburghe.

TABOR FARMOJ
Clevelandiečių buvo 
Tabor \ Farm, .Mich., 
musų žymių tauti-

Bir-

UŽMUŠTA 52
Ik šios savaitės pradžios 

fiko nelaimėse Cleveland© 
vėse užmušta jau 52 asmenys. 
Pernai per tiek pat laiko už
muštu skaičius siekė 54.

tra-
gat-

• CLEVELANDE pastarų 
kelių savaičių bėgiu įvairiose 
salėse tam tikros grupės, vie
na kurių pasivadino Veterans 
Protective Association, pradė
jo plačiu mastu rengti bingo 
vakarus. Policija tuoj ėmė tą 
naujai atkiutusį gembleriavi- 
mo būda naikinti.

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA

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

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirjnkti.I 
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

i

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD STORE
854 EAST 185TH STREET

JUOZAS VERŠULIS
Juozas Veršulis, 55 m., nuo 

1741 E. 45 st., mirė Gegužės 
15,• palaidotas Geg. 18.

Liko žmona, Margarieta, ir 
vaikai: Ona, Antanas, Juozas, 
Adelė.

Velionis Amerikoje išgyve
no 35 metus, paėjo iš Gudelių 
par., Suvalkijos.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wilke- 
lis.

KAZYS CYRGALIS
Kazys Cyrgalis, 62 m., mirė 

Geg. 14, palaidotas 18 d., Kal
varijos kapinėse, pamaldos at
sibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje.

Paėjo iš Pastreičiukų kaimo, 
Pumpėnų par., iš Lietuvos at
vyko 1901 metais, Clevelande 
išgyveno 30 metų.

Šiuomi reiškiame savo padė
ką visiems kurie dalyvavo šer
menyse ir laidotuvėse, laidotu
vių direktorei Delta Jakubs, 
Kun. Bartis, kuris ligoniui pa
sitarnavo, laikė pamaldas ir 
palydėjo į kapines. Dėkojame 
visiems, už gėles, ir už pareikš
tą mums užuojautą. \

Elzbieta Cyrgalienė,
Betty Sedleczka, duktė, 

Edwardas, sūnūs.
T

LANKĖSI4 LAIDOTUVĖSE
Juozas Bendleris gavo žinią 

kad Waterbury, Conn., mirė jo 
sesuo, Ona Zebris, 39 m. am
žiaus. Jis išvažiavo į laidotu
ves. Velionė buvo Waterbu- 
ryje gimus, jauniausia jų šei
mos. Mirė po operacijos. Pa
liko vyrą ir jauną dukrelę.

Juozas Bendleris sugryžo į 
Clevelandą šiomis dienomis.

• MIRĖ Teisėjas Moylan, tas 
berankis miesto teismo teisė
jas, 64 m. amžiaus. Teisėjas 
David Moylan neteko abiejų 
abiejų rankų 1897 metais, dar 
jaunas vaikinas. Jisai išėjo 
advokato mokslus, dalyvavo 
politikoje, ir per 26 metus tar
navo miesto teisėju.

ANT DEPOZITU
su

Federal Insurance 
Corp, užtikrinimu 
kiekviena knygutė 

iki $5,000.00.
• Dabar laikas

The LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN

ASSOCIATION
6712 Superior Ave.

SERVICE STATION
GAS', ALIEJUS TAISYMAS

6602 Superior Ave.
LIETUVIŲ KAIMYNYSTĖJ

ENdicott 9713 (35)
k_____________________________ /

EVA’S' j 

DRY CLEANING?
8 

Senas Drapanas padaromi I 
kaip naujas, išvalom ir | 
sutaisom. j

6702 Superior Ave. !

Telefonas: ENdicott 0878 )

Former Lithuanian Minister in 
Nazi Concentration Camp

Several thousand Lithuanians, all 
fearful of Soviet persecutions, es
caped or were “repatriated” to Ger
many in 1940. Among such “re
patriates” was Mr. V. Sidzikaus
kas, formerly Minister to Germany 
and for over two years Minister 
to Great Britain. On several oc
casions, he represented Lithuania 
in the League of Nations at Ge
neva and once at the Hague Court 
of International Justice. As a pri
vate citizen t since 1934, he was 
President of the Lithuanian West
ern League which opposed the Ger
man ’’Drang Nach Osteh”, particu
larly in the Klaipeda region. Mr. 
Sidzikauskas was transferred from 
a concentration camp and is not 
allowed to return to Lithuania.
Catholic Archbishops Nazi Victims

According to the British Broad
casting Corp, information, the Ro
man Catholic Archbishop of Vil
nius, Most Rev. Yalbrzykowski has 
been interned by the Nazis in the 
Monastery of the Marian Fathers 
in Mariampole, Lithuania.

The Archbishop of Kaunas, Most 
Rev. J. Skvireckas, has been wound
ed and a priest accompanying him 
has been shot dead.

Nazi sources confirm this infor
mation, pointing to some ‘accident’.

Town in Ruins »
Vikaviškis, the town where Na

poleon stopped on his way to Mos
cow in 1812, has been the scene 
of fierce fighting between the Ger
mans and Soviets. According to 
available information, 550 houses 
have been burned down out of a 
total of 1117 
war, June 22, 1941. 
milies were - 
However, the church 
joining monastery 
Theologian 
tact.

the first
About

left without
and
well
survived

as 
Seminary,

dav of 
650 fa- 
shelter, 

the 
as

ad- 
the 
in

Have No 
Economic 

especially

Confidence
Measures

in

Through German and Lithuanian 
papers issued in Lithuania, the Vil
nius and Kaunas radio stations, 
and through Nazi-organized public 
meetings, a strong propaganda is 
being waged to enlist Lithuanians 
for the Arbeitsdienst (labor ser
vice). Propaganda is being dis
seminated in the name of Air Mar
shall Goering. Recruits are being 
promised “good food, movies and 
theatres’’ in the Reich. Such ap
peals have been prepared by a 
special German agency, but have 

Lithuanians, 
new

There wil be no Sergeants in Heaven 
No Corporals or Pfc’s
There will be nothing but class

privates
How beautiful Heaven will be.

little effect on the ] 
suspicious and tired of 
man exploitation tricks.

A three months notice 
given for the liquidation 
tain number of banks in 
In the city of Vilnius 
banks are being closed, 
two are Jewish.

Ger-

been
cer-

has 
of a 
Lithuania, 
alone ten 
of which

There will be no marching in Heaven 
No yard birding, not even K. P. 
There will be

Heaven
How beautiful

no extra duty in

Heaven will be

There will be
Heaven

No commands
“at ease”

There will be
I Heaven

Oh, how beautiful Heaven will

no calisthenics in

of “Attention”,

no “Reveille” in

or

be.

Henderson, head of 
the organization į

Lithuanians
German

Lithuanians, especially farmers, 
are refusing to sell their products 
for German money, or do so very 
unwillingly. They sell food pro
ducts secretly!’'to procure salt, su
gar, footwear, etc. A certain Dr. 
Winter, in a Lithuanian paper, has 
threatened that a cut in food ra
tions may be introduced as punish
ment. The farmers have no con
fidence in either the German mark 
or the Russian ryble. They pre
fer to invest their money in ob
jects of permanent value, such as 
paintings, etc.

“The Deutsche Zeitung im Ost
land” in a special article condemns 
the rise in prices, but also admits 
that food restrictions cannot appeal 
to the people of Lithuania, where 
“rivers of milk ■ and butter used to 
flow”. a-i

Germanization Continues
The radio stations of Vilnius and 

Kaunas are under German control. 
They are often connected with the 
transmission stations of the Reich. 
Church services and sermons have 
disappeared from radio programs. 
The last church service on the Kau
nas radio was head on Christmas 
day.

An article published in “Deutsche 
Zeitung im Ostland” asserts that 
the city of Vilnius was built and 
for many centuries dominated by 
the Germans and, therefore, is sup
posed to be a German town. This 
claim is without historical founda
tion. Furthermore, it may be not
ed that the German population of 
that city at the outbreak of the 
present war was only about 10000.

The Germans have be decree al
so changed the Lithuanian name 
of the locality Zarasai into a pure 
German name, Ossersee.

The Lithuanian daily “Į Laisvę” 
(Towards Freedom) published in 
Kaunas, is selling 120,000 copies 
daily, whereas the German daily 
“Kauener Zeitung” published in the 
same city sells only 1200 copies.

It has been announced in Kaunas 
that daily papers can be ordered 
for only one month in advance; 
weeklies for three months only.

All schools in Lithuania were or
dered to end the school year by 
April 1, 1942. The reason given 
is danger of epidemics.

There will be no bathing 
We will wash our face 

please
There
Then,

in Heaven
when we

inspection

[

I

will be no clothing 
how beautiful Heaven will be.

will be no “police-up” inThere
Heaven

We’ll throw cigarette 
we please

We won’t have to roll 
Heaven

How beautiful Heaven

butts where

our own

will be.

checks

in

in

be free.
in Heaven

We won’t need canteen
Heaven

Everything up there will
Everyday will be pay day
How beautiful Heaven will be.

We won’t shave our beards up in 
Heaven

We will roll our slacks to our knees 
Oh, won’t it be lovely in Heaven ? 
How beautiful Heaven will

There will be no neckties in 
There will be no chevrons 

sleeves.
So get busted to a private 
Then how beautiful Heaven

be.

Heaven 
on our

class 
will be.

K. ŠTAUPAS
Dekoratori U S

Jeigu 
bariai

14602

jusų namas ar 
reikia padabinti 
Telefonuokit:

Mulberry 0744.
Thames Ave.

kam-

PARSIDUODA BIZNIS
Per 40 metų išdirbtas kampinis 

tabako ir delikatesų biznis ir saldai
nių parduotuve parsiduoda prieina
ma kaina; daro iki $500 savaitinio 
biznio. Nuoma $30 ''menesiui už' 
krautuvę ir kambarius. Kreiptis 
tarp 10 iki 11 ryto. ((21)

1401 E. 55 ST. Netoli St. Clair.

Metinis PIKNIKAS
DR. VINCO KUDIRKOS PAŠ. DR-JOS

SEKMAD. BIRŽELIO-JUNE 7
Pelnas skiriamas Amerikos Raudonajam Kryžiui. 

Nepamirškit šio šaunaus pirmutinio pikniko, šviežiai at- 
burusios gamtos pavasario malonumuose, 
zika, dovanos, užkandžiai ir išsigėrimai.
rinta “Good time”. Tęsis nuo vidudienio iki vidurnakčio.

Bus gera mu- 
Visiems užtik-

MAČIUTOS DIDŽIAJAME 
Įžanga ypatai 25 centai. 
$5 pinigais dovanų.

DARŽE
Prie Green Road.

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ 
Langams Užtraukalų (Blinds)

WINDOW SHADES
Dabar laikas jau pradėti rūpintis papuošti savo langus su

x NAUJAIS VENETIAN BLINDS
Mes patarnausim Lietuviams pigiau negu kiti. Kreipkitės tuojau.

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

DELL.A C. JAKUBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

■ LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

1 
fl 
1 
I 
I 
1 
fl 
I 
I 
1 

n

809 Society for Savings Bldg. 
Ofiso telefonas: MAin 1773

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ar priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
Įvairiuose apdiaudos-insurance reikaluose.

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

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Kampinė groserio ir tabako krau

tuvė, neša iki $500 savaitinių inei- 
gų, nėra kompeticijos 3 mylias ap
linkui. Gyvenimui yra 5 kambariai. 
Parsiduoda pigiai del partnerystės 
nesutarimo. Kreipkitės 2 iki 3 pp. 
3202 SEYMOUR AVE. Važiuoti

Fulton Road karu.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Cigarų, delikatesų ir saldainių 

krautuvė, 937 E. 140 St., priešais 
Fisher Body dirbtuvę, 30 metų to 
paties savininko, gerai išdirbtas 
biznis, garantuojama $500 savaiti
nių ineigų, nėra jokios kompetici- 
jos. Kreipkitės tarp 2 ir 4 p.p.

RADIO TAISYMAS
DIENĄ AR VAKARE 

visame mieste
Visokių išdirbimų Namų arba 

Auto Radio.

7313 Wade Park Ave.
HEnd. 2579 (26)

Leon 
OPĄ, 
charge of gasoline rationing 
will have to get along with 'A' 
ration cards for his two cars. 
Mrs. Henderson in shown hold-' 
ing the two “A” cards which 
entitle the Henderson family 
to six gallons of gas per week

ujuurtiw VOKIEČIAI

Statys Dar lukšto®

ti Namą hniva
- ,.’&'bdi^

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

SUPERIOR-
RUSSELL INN

6824 Superior Ave,
LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestu 

o pavažiuojanti Lietuviai

Helen Urbšaitis
' Savininkės

* . U,
u dar 600 DMJOIIĘ dotau

suvažiuojančiu Į karo te, 
dustrijiĮ centrus.

Pirmiau jau Kongresas

statymui namu kam darbi-
ninkamu gwentj. ‘ • 

Darbininkai Į karo dar- J?
Helen Dunbar ' bus paimami iš tu miestu 

t*.

mjEiavą.

iįte sko, dir

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

' CHARLES CAFE"
1066 Ansel* Road 

ir
Lithuanian Village

1427 East 66th Street
LIETUVIŠKOS UŽEIGOS

Alus, Vynas, Degtinė
Kviečiame Lietuvius. (I

Kazys Nekrošius, • Sav.

j miestus is mažu sritį

Lansing, Mich. - Eti- 
f kus sprogimui Fisher Body 
[ dirbtuvėje, trys darbiniu-

gabenę i Ra 
koMfflū 

Mazesite 
kirtimai ue)

me Mm 
lėktuvai dar 

IR® laivu.
Swmiii p

Bigių dirbti, VBa-lfraįį ssri 
feWUWO 
m itete W į'
kuri yra Memorial Diena, 

i “Geriausias būdas pami
nėti tai dienai yra tai iš-

žeista. Joje dirba karo už-

reikuiemi dirbtuvėse" 
bNelsok

puwiavi 
air tela

Vokiedu kai

armijas apsi 
nuo Kharkov 
sidurj tepei

, ! į Persiskyrė. Washington. 
.21) i- Inited Mine Workers 
j gįs vadai praneša kad 

jįjie persiskyrimas dvie- 
tos unijos vadu.

. Sus intį, tlrf

lietuviška užeiga]
7708 St. Clair Ave. (M, kuris iki šiol bu-

Visoks Alus - Vynai j
'teita,. U’J®

BROTHERS CAFE

Degtine Likeriai
Užkandžiai 

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

žygdarbius.
jos vyriausia

sišovė kai m

ėiai praneša.

Vasarai Reikmenys
VYRAMS IR VAIKINAMS

DABAR LAIKAS PIRKTI!
Vyrams Polo Marškiniai __________

Trumpom rankovėm, apvalu kaklu, baltų ir k. spalvų. 
2 už SI.50.

Vyrams Gražios Kojinės __________
Trumpos ir ilgesnės, vienodų spalvų ir gražių marginių.

Vyrams Broadcloth Pajamas
Susegamų arba Užsimaunamų Stylių

... 51.79

Vyrams Atletiškos Kelnaites
Apatiniai Marškiniai ir Užmavos

SKRYBĖLĖS Vyrams, Vaikinams $3,95
Vėliausių Pavasarinių Pavyzdžių ir Spalvų

KELNĖS ir SLACKS Vyrams $3.95
Ir VAIKINAMS — didelis pasirinkimas.

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. RYKAI 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superięr Avė Atdara Vakarais

šė kad Rusu 
do Kerė pu 
Vokiečiai ūžė 

Vokiečiais 
laisvėn 169,0 
gavo 284 tau] 
puolių. Rus 
®ę iš Vokiei 
olą Gruodai 
galėjo išiaiky

•Si hT’ f *
..“J meti jį
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ir šhip 
ETi ! ^utas 
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Lyriniai ™ Japonai O K karuZ 
| atgal.
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Sį I?

dino Ameriki 
jau 221 j 

mo laivus, 1 
ras 25 diem

la Mask-

Į? po keliolfl 
šimtis žmoni


