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VOKIEČIAI GALUTINAI PAĖMĖ KERČ 
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Kas platina Din, 
platina apšį Prez. Roosevelt pasiūlė 

j Kongresui sumanymą skir
ti dar 600 milijonų dolarių 
statymui miestuose gyve
namų namų, apgyvendini
mui 1,600,000 darbininkų 
suvažiuojančių i karo in-

SUBERI
RUSSELL lt

6824 Superit du^riJlJ centrus.
r Pirmiau jau Kongresas 

LIQUOR WIN! [yra paskyręs $1,020,000,000 
vieta kur raztoji Jstatymui’ namų karo clarbi- 

oravažiuojuti ^ninkams gyventi.
u TT,.. 1 Darbininkai Į karo dar- 
Hfclen Urbšaitis Jbfcyg paįmamį tų miestų 
v gyventojų, tačiau, Prezi-
_ . __ identas sako, dar 1,600,000
c-TAkiie -"darbininku turės atsikelti 
STONIS fflj miestus iš mažų sričių.

classo a private 
iful Heaven will be.

Progos
ODA BIZNIS

išdirbtas kampinis 
tesu biznis ir saldai- 
parsiduoda prieina- 
iki $500 savaitinio^ 
$30 mėnesiui už' 

tambarius. Kreiptis 
ryto. ((21)
'. Netoli, St. Clair.

LIETUVIŠKA (i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“Kur alus si® Lansing, Mich. — Išti- 

“ArielkėlėZkus sprogimui Fisher Body 
584 Eucild ^dirbtuvėje, trys darbinin- 
WlCKLIFFI,jkąi užmušta, keli kiti 

' Ant u. S. įžeista. Joje dirba karo 
'ALUS, DEGTDiij y i_________

UžKANDžIhl pagjna dirbti. WPB 
įfazys SW^Has Donald M. Nelson

su
it Ž-

va- 
ra- 

1,1 ~jpna darbininkus dirbti ir
/--------------"šventadieni, Gegužės 30,

CHARLES fcuri yra Memorial Diena.
1066 Ansrfll “Geriausias būdas pami- 

įjėti tai dienai yra tai iš- 
t -u. • įdirbimas jos pilnai, karo 
Lithuanian "reikmenų dirbtuvėse”, sa- 

1427 East 66th?ko Nelson.
LIETUVIŠKOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alus Vynas, Persiskyrė. Washington. 
Kviesta.United Mine Workers 

Kazys NWfejmijos vadai praneša kad 
v ~7įvyko persiskyrimas dvie-

z-------------- jų tos unijos vadų.
Skilimas Įvyksta tarp

I ncwjohn l Lewis, angliakasių 
LIETUVlšKeLunijos prezidento, ir Philip 
77ns fl«Eurray’ kuris iki šio1 bu' 
/ /Uo 3t. Ii4-Vo angliakasių unijos vice 
Visoks Alus-prezidentas ir yra CIO. 
Degtinė Lprezidentas. Eina apskai- 

& THkanfieiavimai tų dviejų unijų fi- 
... ...įiansu, galutinai atskyri- Atdara iki ...mm CIO. nuo angliakasių. 

Kazys LeiMBUv ___<|--------------
—-J Kongrese siūloma Įvesti 

1 1 ""^griežtesnis darbo santikius
■ m ša tvarkantis įstatymas, tvar-IQQrOI nfllVmokesčiu ir darbolodl dl nflNll8llfe

„ 4 _ __ __ w , . „„-..inevarvtų jokio raketo su 
tAMS IR VAI»rbininkais.

DA KRAUTUVĖ 
erio ir tabako krau- 
$500 savaitinių inei- 
stieijos 3 mylias ap- 
lui yra 5 kambariai, 
iai del partnerystės 
reipkitės 2 iki 3 pp. 
JR AVE. Važiuoti 

Road karu.

DA KRAUTUVĖ 
;atesų ir saldainių 
E. 140 St., priešais 
irbtuvę, 30 metų to 
ko, gerai išdirbtas 
ojama $500 savaiti- 
ra jokios kompetici- 
i tarp 2 ir 4 p.p.

TAISYMAS
AR VAKARE 
ne mieste
bimų Namų arba 
to Radio.

de Park Ave.
(26)

Maskva, Geg. 28. — So
vietų karo vadovybė skel
bia kad raudonieji koriau- 
jantieji Kharkovo-Barven? 
kovo fronte .pažingėjo pir
myn nužudydami 4,500 na
zių ir paimdami daug ka
ro" reikmenų. Izyumo sri
tyje sako nužudę 1,400 na- 
zių kareivių. Vokiečiai ta
pę" priversti trauktis nuo 
vienos upės kurią norėję 
pereiti, bet buvo raudonų
jų sulaikyti. ~____________

Šių pastarų dienų susi
rėmimuose su Rusais, Vo
kiečiai priversti naudoti 30 
nuoš. tankų ir šarvuotų au
tomobilių kuriuos turi su
gabenę i Rusų frontą, sa
ko Rusų žinios.

Mažesnės svarbos susi
kirtimai atsibuna ir kitose 
Rusų fronto dalyse, pačia
me Murmanske Vokiečių 
lėktuvai daro, užpuolimus 
Rusų laivų.

Suomiai praneša kad jų 
fronte susirėmimuoser su 
Rusais pastaro mėnesio bė
giu išmušta virš 15,000 Ru
sų ir laimėta eilė pergalių.

Iš Berlino praneša kad 
Vokiečių kariuomenės pa
sekmingai naikina sovietų 
armijas apsuptas pietuose 
nuo Kharkovo. Rusai at
sidūrę desperatiškoje padė
tyje " atlieka Įvairiausius 
žygdarbius. Sovietų armi
jos vyriausias vadas, Gen. 
Podlas ir štabo nariai, nu
sišovė kai matė jau paten
ka nazių nelaisvėn, Vokie
čiai praneša.

Maskva oficialiai prane
šė kad Rusų armija aplei
do Kere pusiausalĮ, kurį 
Vokiečiai užėmė.

Vokiečiai sako paėmę ne
laisvėn 169,000 Rusų, pa
gavo 284 tankų ir 1,397 ka- 
nuolių. Rusai buvo atsi
ėmę iš Vokiečių Kerčą per
eitą Gruodžio 31, bet ne
galėjo išlaikyti.

KINAI SMARKIAI 
SUMUŠĖ JAPO

NUS
Kinai praneša kad' apie 

100,000 Japonų armija ku
ri puolė Kinus Čekiango 
provincijoje, šiomis dieno
mis panešė 15,300 nuosto
lių, iš jų mažiausia 10,000 
užmušta, bet vis dar nepa
vyko paimti Kinhwa, kurį 
Japonai apsupę.

Kinų kareiviai apsupo 
Japonų užimtą Lunglin, 
miestelį prie Buriuos kelio.

Japonų lėktuvai kėsino
si užpulti Naujos Guinejos 
salą, bet buvo nuvyti, keli 
jų lėktuvai numušti arba 
sugadinti.

Australijos vandenuose 
aliantų submarinai paskan
dino tris didokus Japonų 
karo laivus.

Britai skelbia kad Japo
nai nuo pradžios šio savo 
karo jau neteko apie 4,500 
savo lėktuvų numuštais ir 
sugadintais. Kiek buvo ži
noma, prieš pradėjimą ka
ro Japonai turėjo 5,000 pir
maeilių lėktuvų ir apie 10,- 
000 mažesniųjų. Naujų lėk
tuvų pasigamina po apie 
800 per mėnesį.

Londonas, Geg. 27. — Ži
niomis iš Stockholm©, Šve
dijos, šiądien Vokiečiai su
šaudė Lietuvoje 400 Lenkų 
pabaudimui už nužudymą 
dviejų Vokiečių. Jie buvo 
apkaltinti “sabotažininkais 
ir komunistais”.

Vokiečių komisaras von 
Rintelen aiškina kad žudo
ma 200 žmonių už vieną 
Vokietį tikslu sulaikyti di
dėjančius neramumus ku
riuos tam tikri elementai 
bando sukurstyti.

PARYŽIUJE V o k i ečių 
slaptoji policija suiminėja 
nužiūrėtus asmenis, prasi
dėjus ten smarkiam prieš- 
Vokiškam bruzdėjimui.

Bruzdėjimas kyla visoje 
nazių okupuotoje Prancū
zijoje, 'pranešimai sako.

Bulgarijoje sušaaudė 78 
kareivius už veikimą Rusi
jos naudai.

Norvegijoj sušaudyta 25 
patriotai kurie priešinosi 
naziams. - ~

Pratimai Apleisti Skęstantį Laivą

Čia parodoma kaip Amerikos jūreiviai, lydinti karo laivais 
prekinius laivus su reikmenimis Atlantike, daro pratimus savo 
kelionės metu kaip apleisti torpeduojamą laivą, kada priešas 
užpuola ir laivas susprogdintas ima skęsti.. Toliau matosi kiti 
to konvojaus laivai. (Užgintas U. S. navy vyresnybės.)

IS LIETUVOS
TELŠIUOSE leidžiamas lai

kraštis žemaičių žemė paduo
da aprašymą apie bolševikų nu
kankintų ir nužudytų Lietuvių 
politinių kalinių lavonų sužiū
rėjimą. Jie buvo rasti suvers
ti į bendrą duobę. Lavonus ap
žiurėjo specialė gydytojų ko
misija. Iš 55 baisiausia suža
lotų lavonų buvo atpažintą tik, 
20, kiti neatpažinti.

Telšių katalikų kapinėse už
tikta 84 politinių kalinių lavo
nai. Juos bolševikai nužudė 
Telšių miškelyje.

I

>ABAR LAIKAS PIRKTI!
Polo Marškiniai ____ __

rankovėm, apvalu kaklu, baltų ir k. spalvą.
2 už $1.50.

s Gražios Kojines _____
ilgesnės, vienodų spalvų ir gražių margin

s Broadcloth Pajamas ......
arba Užsimaunamų Stylių

is Atletiškos Kelnaitės ......
Marškiniai ir Užmavos

rDĖLĖS Vyrams, Vaikinami
Pavasarinių Pavyzdžių ir Spalvų

JĖŠ *r SLACKS Vyrams 
[NAMS — didelis pasirinkimas.

r Japonija siunčia kolonis- 
;us, specialistus ir šiaip 
larbininkus Į užkariautas 
3acifike salas, pradėjimui 
en išnaudoti natūralius 
Tirtus. Iš tų užkariautų 
salų buvę išvyti Japonai 
gyventojai, prieš karą, da- 
)ar gryžta atgal.

SUBMARINAI paskan
dino Amerikos pakraščiuo
se jau 221 Įvairaus didu
mo laivus. Tik per pasta
ras 25 dienas paskandino 
65 laivus. Su laivais žūs
ta po keliolika ir keliasde
šimtis žmonių.

LYBIJOJE PRASIDĖ
JO BRITŲ UŽPUO

LIMAI
Ašies kariuomenė pradė

jo veikimą prieš Britus Ly
tojoje. Viena ąšies armija 
žygiuoja prieš Britus link 
Tobruk, kita skuba linkui 
Egipto sienos. Britai su
darė jiems stiprų pasiprie
šinimą.

Jeigu dabartinis Vokie
čių užsimojimas prieš Rū
stis neduos gerų pasekmių, 
spėjama naziai pradės sa
vo smarkų puolimą aliantų 
Lytojoje ir kituose fron
tuose.

MEKSIKA, Įpykinta jos 
laivų skandinimu, pasiruo
šė karui. Nori gauti S. V. 
karo laivus submarinų nai
kinimui, lydint laivus su 
aliejum ir kitomis prekė
mis.

I Britanijoje 22 milijonų 
vyrų dabar tarnauja ka
riuomenėje, civiliniam ap
sigynime ir karo reikmenų 
dirbtuvėse. Tai yra vyriš
kiai nuo 14 iki 65 metų am
žiaus. Visi turi dirbti kas 

/tik ką japiegia.
M G.REENr.ST^Mfs su k°žnū jM VOKIEČIAI reikalauja 

Čia galit iškeisti savo Stamp Books, r* -o • • tt- i jis Prancūzijos Vieny vy- 
---------------  _ --------*pausybės pavesti 800,000 

‘onų Prancūzų prekinų lai- 
į. Šitą skelbia iš Mask
's.

'HE KRAMER & BEIK
Superior Ave Atdara W

REMIA MAŽUS BIZNIUS
Washington. — Atstovų 

Rūmuose 344 balsais prieš 
0 praleista tarimas skirti 
$200,000,000 sumą pagelbė
jimui mažoms Įmonėms pa- 
siruožti dirbti karo užsaky
mus ir būtinas civilines rei
kmenis, kad mažieji biz
niai del karo skaudžiai ne
nukentėtų.

REGISTRUOS VAI
KINUS 18-20 METŲ

, AMŽIAUS
Prez. Roosevelt nustatė 

Birželio 30 dieną suregis- 
travimui visų jaunelių tarp 
18 ir 20 metų amžiaus.

Vaikinai nebus šaukiami 
kariuomenėn iki jiems ne
sueis 20 metų.

NELAIMĖSE ŽUVO 
250 ŽMONIŲ

Am. Raud. Kryžius pra
neša kad šio pavasario vi
sokiose gamtiškose nelai
mėse, kaip audrose, potvi- 
niuose ir t. užmušta apie 
250 žmonių, 2,300 kitų su
žeista.

ŠTAI KAIP maždaug buvo 
nukankinti tie žmonės (paduo
dame tik Vincą Motuzą, iš Gau- 
dikaičių): Ant kūno ir ant pil
vo lavondėmės maceruojasi. 
Ant nugaros ir ant dešinio šo
no sumušimo žymės. Lyties or
ganai sumušti, makštis suti
nus. Ant kairės kojos blauz
dos sumušimo žymės su krau
jo išsiliejimu. Per apatinę lu
pą ir dantis drobės raikščiu 
smakras prilaužtas prie kaklo. 
Kairė akis ^iššokus iš orbitos. 
Dešinėj 'pusėj viršugalvioAaiae^“"' 
lė žaizda. Kaukolėje smegenų 
nėra.

NUŠOVĖ TEISME
GASOLINO suvaržymas 

visoje šalyje nebus įvestas 
pirm Liepos 1 d.

KAREIVIAMS galutinai 
nustatyta mokėti po $42 
mėnesiui, vietoje kaip iki 
šiolei po $21.

KANADOJE bus suregi
struota visi vyrai tarp 16 
ir 70 metų amžiaus, kurie 
neturi jokio užsiėmimo.

BRITŲ lėktuvai dviem 
užpuolimais bombardavo ir 
numetė padegamas bom
bas ant Sicilijos miesto 
Messina. Sako apgadinta 
katedra ir kiti namai, už
mušta 7 asmenys, 26 kiti 
sužeista.

Apie 85.000 Japonų pra
šalinta iš vakarinių valsti
jų karo ruožo No. 1, Kali
fornijoje, Oregon ir Wa
shington valstijose. Jie iš
stumti toliau Į žemyną.

Harlan, Ky. — Laike tar
dymo teisme už žmogžudy
stę, M. Shepherd, 24 m., 
tapo nušautas kito vaiki
no, kurio dėdę jis buvo nu
šovęs. Šovikas ten pat pa
sidavė policijai.

t

Amerikos lakūnai daly
vavo su savo lėktuvais, sy
kiu su Britais, užpuolime 
Vokiškų pozicijų kontinen
te skersai Anglijos kanalo.

Du nušoko iš 70 aukšto. 
New Yorke, iš R.C.A. bu- 
dinko, Geg. 21 nuo 70-to 
aukto nušoko ir užsimušė 
30 m. amžaus moteris. Už 
trijų valandų vėliau, iš to 
pat budinko, kito šono, nu
šoko ir užsimušė 36 metų 
amžiaus vyras.

Užsidarė kitas laikraštis. 
Milwaukee, Wis. — Čia už
sidarė dienraštis The Mil
waukee Post, po 31' meto 
ėjimo. Priežastis esanti ka
ro laiko brangumas.

KAUNO radio pranešė kad 
prie Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjimo sudaryta kalinių lavonų 
atpažinimo sekcija. Kauno ka- 
pinėse atrasta 45 lavonai bol
ševikų laikais nužudytų jų su
imtų Lietuvių. Jų tarpe atpa
žinti: buv. burmistro Pulk. S. 
Rusteikos, šabanaus'ko, Špoke
vičiaus, Pulk. Gustaičio ir ki
tų.

Gąsdino Naudotoju Registracija

Štai vaizdas suregistravimo New Yorko miesto 900,000 au
tomobilistų, kurie užsirašyti gavimui gąsdino kortelių, nes gą
sdino gavimas ten tapo suvaržytas. Norintieji gauti gąsdino 
turėjo pažymėti savo užsiėmimą, reikalą važinėjimui ir tt.

JAPONŲ kareivių apie 
pusė turi silpnas akis ir 
reikalauja akinių; jie didu
moje turi trachomą akyse.

NUO WPA viešų darbų 
biudžeto Prez. Roosevelt 
nukerta $185,000,000 sumą 
sekančiam metui kuris pra
sidės su Liepos 1. Sekan
tį metą viešiems darbams 
bus išleista 280 milijonų 
dolarių.

Apskaičiuojama kad vi
soje šalyje dar esama apie 
3 milijonai bedarbių. Dau
guma be abejo tokie kurie 
negali užimti geresnio dar
bo arba persilpni, bet netu
ri iš ko gyventi.

Rusų Atstovai S. V.

Rusų armijos karininkai ap
silankę Fort Benning, Ga., ap
žiūri Amerikos karo ginklus. 
Jie yra Maj. Barayev ii’ Pulk. 
Berezin.

PALECKIS PRISIPA
ŽINO LIEKĄS TAU

TOS IŠDAVIKU
KAUNO dienraštis Į Laisvę 

perspausdino atsiminimus ag
ronomo Andriaus Valucko, bu
vusio žymaus valst. liaudinin
kų veikėjo, buvusio Lietuvos 
žinių redaktoriaus, ir dalyva
vusio Suvalkiečių ūkininkų kur
styme prieš valdžią 1935 m. 
Jis už tai buvo suimtas ir nu
baustas mirtimi, bet mirties 
bausmė tapo pakeista kalėji
mu. Valuckas dabar tarp kit
ko iškelia šviesos J. Paleckio 
padarytą išsireiškimą, nes Va
luckas arti stovėjo prie neku
riu tos valdžios žmonių. Kai 
bolševikai 1941 metų Birželio 
13-16 surengė Lietuvoje liūdną 
“žmonių medžioklę” ir dešim
tis tūkstančių musų tautiečių 
ištrėmė Sibiran, Paleckis, pri
pažindamas savo bejiegumą 
prieš sovietų šnipus čekistus, 
sušuko pasikalbėjime su Pra
nu Gluodu: “Liksiu per amžius 
Lietuvių tautos išgama. Aš 
visiškai nieko negaliu padary
ti... ”

PEREITŲ metų Liepos mė
nesio 11 d. Petrašiūnuose bu
vo atkasta 29 bolševikų nužu
dytų Lietuvių lavonai. Lavo
nai buvę pakasti ne vienu me
tu, bet maždaug tarp 1940 m. 
Gruodžio ir 1941 m. Balandžio 
mėnesių. Nužudytų tarpe esą 
daug darbininkų. 25 kankinių 
lavonai buvę atpažinti ir palai
doti Kauno kapinėse. Lavonai 
smarkiai sužaloti.

Kleboniškyje, prie Kauno, 
rasta kapai su 19 lavonų. Jie 
buvę užkasti 1941 m. pavasarį 
be karstų.

DĖMĖTOJI šiltinė Lietuvo
je, kaip per Kauno radio pra
nešė Dr. Antanas Matukas, pa
mažu nykstanti. Dabar į pa
rą suserga vos keli žmonės. 
Visiems patariama stengsis už
silaikyti švariai apsigynimui 
nuo tos ligos.

LATVIJOJE organizuoj a m i 
ar jau suorganizuoti “Latvių 
vienetai” karui prieš raudoną
ją armiją. Jie dirbs apsaugo
jimui Latvių žemės ir karui 
prieš sovietus, kuine nori pa
sigriebti Pabaltijo šalis, atgal. 
Priešingu atveju, kas laukia 
tų šalių galima spėti iš Britų 
diplomato Chipps’o kalbos, ku
ris sutinka pavesti Pabaltijo 
šalis Rusams^

•
VOKIEČIŲ komisaras išlei

do įsakymą draudžiantį skers
ti jaunas kiaules (paršelius, 
paršus ir tt.).

DOTNUVOJE žemės Ūkio 
Akademijoje rudens semestrą 
buvo įregistruota 291 studen
tas. Agronomijos skyriuje bu
vo 201, namų ūkio skyriuje — 
90 studentų.
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Deinitr Micbv Naujienos
*

Kun. Valadkos Pasigy
rimai apie “Valdy

mą SLA.

MIRĖ SENA LIETUVĖ Paleistas iš Kalėjimo
Gegužės 24 d. mirė Petronė- 
Žilinskienė-Žalonienė, po tė-

MIRIMAI r Dieno?

SLA. organe Tėvynėje tilpo 
ilgas p. Bagočiaus, SLA. prezi
dento, atsišaukimas į SLA. sei
mo delegatus, kuris nieko ben
dro neturi su SLA. reikalais, 
bet išrodo kad p. Bagočius no
ri iš delegatų biznį padaryti.

Bagočius organizuoja gele-. 
žinkeliu ekskursiją į Pitts- 
burghą, kad tuomi sau iš ge
ležinkelių kompanijos gautų 
dykai tikietą į Pittsburghą ir 
atgal. Nebūtų bloga jei gau
tų dykai sau tikietą ir nepa
imtų savo kelionės lėšų iš SLA. 
Bet jeigu gauna ir tikietą iš 
kompanijos ir dar Susivieniji
mui paskaito už tą tikietą, tai 
dvigubai pasinaudoja, su nuo
stoliu organizacijai.

Bagočius rūpinasi ir delega
tų apsistojimu Pittsburghe, 
nors tai ne jo dalykas, tuo ga
li pasirūpinti vietinė seimo 
rengimo komisija. Bet Bago
čiaus tikslas yra patraukti į 
save delegatus parodant pasi
rūpinimą jais, na o ištikimiems 
delegatams gal ir atlyginimą 
už hote'lį ir tt., kaip seniau da
rė, kada delegatams laiškais iš 
seimo rengimo komisijos pasiū
lė ir hetelį apmokėti, ir kelio
nę ir net užfundyt, jeigu kurie 
aklai palaikys seime senuosius 
ponus, teisins juos už jų grie- 
kus, ir užgirs jų tolesnius ra
portus. *

Nedykai tada pasidaro tūks
tančiai dolarių seimo surengi
mo kaštų, kokiu seniau nebū
davo.

Tautiniai ir bešališki dele
gatai, ir Lietuvai Vaduoti Są
jungos atstovai prašomi apsi
stoti Henry Kotelyje, — 417 
Fifth avenue, tik skersai gat
vę nuo to hotelio kur atsibus 
SLA. seimas. Henry Kotelyje 
tuo budu bus atsiskyrę nuo vi
sų karštų politikierių ir jų pa
kalikų.

Henry Kotelyje kambarių

tame kur atsibus SLA. seimas.
Vietinis.

WYOMING KLONIS 
VANDENYJE

Gegužės L6 d., po 
sausros, pradėjo lyti. 
Barre audros išvertė 
Visą savaitę kasdieną lynojo, 
ir Gegužės 22 i valandą laiko 
nupuolė 3 coliai vandens, kas 
reiškia baisų lietų. Per septy
nias dienas 5 coliai vandens 
yra retas nuotikis.

Anot žmortių kalbų, debesys 
truko, nes nelijo bet tiesiog 
vanduo tekėjo oru tokiu stai
gumu kad padarė baisius nuos
tolius visiems ūkiams, išnešė 
grabes, išplovė dali javų, bul
vių, žemumose ežerai atsidarė.

Wilkes-Barre 50 šeimų na
mus apsėmė vanduo, pasiekė 
antrą aukštą. Skiepus apsėmė 
poros šimtų namų, tarp jų ir 
keliolikos Lietuvių namus. Iš
plovė daržus, sugriovė tiltus, 
geležinkelių bėgius. Užliejo’ ir 
vieną geležinkelio tunelį po 
kalnu. Visas judėjimas ir biz
niai sulaikyta keletui valandų.

Nuostoliai spėjama pasiekia 
arti porą milijonų dolarių.

Visame šios audros ir lietaus 
kelyje paliko liūdni vaizdai.

Honesdale, Pa., mažame mie
stelyje žuvo apie 35 asmenys.

Tokio staigaus potvinio šio
je dalyje nebuvo per 50 metų.

Jonas J. Nienius.

mėnesio
Wilkes- 

medžius.

Mirė Sunkiausias Pa
saulyje Žmogus

Pietų Afrikoj, Joharinesbur-
go mieste mirė tūlas Smith 
Poti, 42 
rė 756 
aukštas 
aukščio

m. amžiaus, kūris svė- 
svarų. Jis buvo kaip 
taip storrs, del to kad 
turėjo tik 5 pėdas 6 

colius, o aplink juostą turėjo 
6 pėdas ir 8 colius mieros. 
j---------------------- ------------

Skaitykit ir Garsinkites
LIETUVIŲ 

NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina' metams 50e.

Lietūviy Naujienos 
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)

PRIGĖRĖ 20 ŽMONIŲ
SCRANTON, Pa. — Gegu

žės 22 ir 23 buvo labai nelai
mingos dienos musų apielinkės 
gyventojams, ypatingai tiems 
kurie gyvena arčiau Lacka
wanna upės. Geg. 22 visą die
na ir naktį lietus pylė kaip iš 
viedro.

Apie 11 vai. nakties išsiliejo 
Lackawanna, Roaring Brook ir 
Lackawaxen upės. Namai ar
čiau ūkių ir kloniuose tapo' už
lieti. Policija, Raudonojo Kry
žiaus liuosnoriai, ugniagesiai 
stojo į pagalbą, luoteliais iš
vežė žmones iš namų. Miesto 
viešbučiai ir klubai priėmė nu
kentėjusius nakvynei.

DAUG LIETUVIŲ NUKENTĖ
JO, BET Iš LIETUVIŲ 
NIEKAS NEPRIGĖRĖ

Apie pora šimtų Lietuvių 
šeimų gyvena vandens užlie
tose dalyse, ir gerokai nuken
tėjo, bet iš Lietuvių niekas ne- 
prigėfė, nors keliems teko ir 
paplaukti.

Man šiądien (Geg. 24) teko 
atlankyt 
jussiais. 
saulutė 
nusekę, 
savo namus, tvarkosi, j 
ginys baisus: tvoros 
stos, daržai išdraskyti, 
tės” apverstos, juodas 
visur, gatvės užverstos 
pėdom bjauraus purvyno, ku
ris dvokia.

Iš Lietuvių biznierių nuken
tėję, kiek man teko patirti, 
šie: Mažeika, Lukas, Balinas, 
Brundza, Mikulienė, Pongonis, 
Vibartas, žvirblis, «Meldažis, 
Yawars-Jovarauskas. Jų visų 
biznių vietos buvo apsemtos ir 
padaryta daug nuostolių.

ir kalbėt su nukentė-
Lietus jau apstojo, 

šildo, vandenys jau 
gyventojai gryžta į 

Bet ne
iš vers- 

, “šan- 
purvas 
keliom

ŽYDŲ SINAGOGA VANDUO 
NUNEŠĖ

Netoli Scrantono, Honesda
le miestelyje, prigėrė 20 žmo
nių ir liko be pastogės apie po
ra tūkstančių žmonių.

Honesdale žydų sinagogą 
vanduo patvėrė ir nunešė čie- 
lą. Toliau į tiltą atsimušus ji 
subirėjo. Honesdale miestely
je Lietuvių negyvena. Kele
tas ūkininkų Lietuvių gyvena 
netoli, bet neteko sužinoti ar 
jie nukentėjo.

JAUNĄ LIETUVĮ PATIKO 
NELAIME

Petras Pipcius, 25 metų, at
lankė savo tėvus keletui dienų 
ir gryžo „į Washingtona, kur 
dirbo kaipo orlaivių mechani
kas (turėjo valdišką darbą). 
Važiavo automobiliu. Davažia- 
vus Baltimore, Md., įvyko ne
laimė su automobiliu ir jis li
ko sunkiai sužeistas Gegužės 
18 d. Jis mirė Gegužės 21 d. 
Palaidoti parvežtas į Scranto- 
ną. Petras Pipcius buvo susi
pratęs Lietuvis ir Scrantono 
kolonija jo labai gaili.

V. A. Kerševičius.--------------------—/ ■

NEW YORK, N. Y. — SLA. 
centre, “nezaležnikų” kunigas 
Valadka iš Scrantono paskuti
nį mėnesį buvo kasdieninis 
svečias. Čia jisai “šventino” 
SLA. balotus ir taip nušventi- 
no kad Bagočius gavo daugiau 
balsų rinkimuose.

SLA. centro darbininkai pa
sakoja kad ten košės privirta, 
kuri bjauriai atsiduoda.

Kunigužis Valadka giriasi 
kad nuo dabar jau Bagočius ir 
Grigaitis tai jo tarnai, ne jie 
jam duos įsakymus, bet jisai 
jiems, per juos jis valdys Su
sivienijimą. (Kažin ką į tai 
pasakys ŠLA. nariai?)

Kunigužis yra pasižymėjęs 
savo “darbeliais” senelių prie
glaudose, Lawrence, Mass., ir 
Vilniaus farmoj, Scranton, Pa. 
Kažin kaip bus su SLA. “far- 
ma”, tam kunigužiui “pagas- 
padoriavus”....

SLA. Narys.

AKRŪN. OHIO
Ona Zdanienė - Kazlauskienė 

su savo vyru, gavę darbe ato
stogų, automobiliu važiavo at
lankyti savo brolį, Andrių Ra
gelį, Pittston, Pa. Apsilanky
mas buvo nemalonus, nes rado 
brolį ligoninėje, sužeistą ang
lies kasykloje. Taipgi nuvažia
vo į Luzerne, atlankė buvusius 
Akroniečius savo kumus Sa
vickus, Povilaitienę, ir kitus, 
podraug apvažinėjo Plymouth, 
Wilkes-Barre. Kelionę sako tu
rėjo gerą, tik buvo kiek nesma
gumo su gavimu gasolino, nes 
tomis dienomis kaip tik tapo 
įvesta valdžios suvaržymas.

Atrodo kad šį metą su auto
mobiliais toliau nuo namų va
žiavimas bus nelengvas, gaso
lino nebus galima gauti.

Kareivis Albertas Glinskis 
iš kariuomenės lankėsi Akrone 
pas savo tėvus.

Iš Cleveland©, Balčiukaitis 
lankėsi pas savo dukterį Vero
niką ir žentą žintelius.

Kariuomenėn tapo pašaukti 
Lietuviai jaunuoliai: darbuoto
jo B. Yarašiaus sūnūs Julius, 
ir Kazys Algirdas, M. Aigir- 
dienės sūnūs. Jo brolis Bro
nius jau antrą metą kai randa
si kariuomenėje.

Iš Clevelando pribuvęs Kaz. 
Narvydas Akrone apsivedė su 
kitataute žmona. Jei Cleve- 
lande jis neišsirinko sau žmo
ną Lietuvaitę, nestoka jų bu
vo ir Akrone, čia taip pat yra 
gerų, darbščių Lietuvaičių, bet 
jis pasirinko svetimtautę. Tai 
kur mūsų jaunomenė eina ir 
kaip ištautėja. Kalnas.

LIETUVOJE buvo suruošta 
“knygos diena”, pavadinta “pi
rm knygų” mėnesiu. Dabar, 
sako, Lietuvoje skaitytojas 
p cs siūlosi knygai, nors kny
gos pabrango dvigubai. Kny
gų skaičius vis mažėjąs, nes 
žmonės jas mielai perka. '

Išgelbėti Paskandinto Laivo Likučiai

lė 
vais šipailaitė, apie 80 m. am
žiaus. Paėjo iš Vilkaviškio ap., 
Naumiesčio par. Iš Lietuvos 
atvyko apie 55 metai atgal, į 
Plymouth, Pa.

Jos pirmas vyras, Mateušas 
Žilinskas, Lietuvoje gyvenda
mas buvo uoluo knygnešys. 
Atvykęs Amerikon, čia dirbo 
ir mirė Plymouthe, kur dar pa
laidotas Kun. A. Burbos lai
kais.

P. žaloniene paliko šešetą 
vaikų gyvų, viso turėjo 8 vai
kus; du sūnus mirę (gyvi da
bar vienas sūnūs ir penkios 
dukterys). Lietuvoje dar bu
vo gyva jos sesuo, Ona Rama
nauskienė, apie 95 m. amžiaus, 
ir paliko daug1 giminių Ameri
koje. Detroite gyvena duktė, 
Ona Aksomaitienė.

Velionė palaidota Gegužės 
27 d., Šv. Kryžiaus kapinėse. 
Pašarvota buvo Chas. Stepa
nausko laidotuvių namuose.

Detroito žiedas.

DAILĖS CHORO RADIO 
VALANDA

Per keletą metų Detroito 
Lietuviai turėjo didelio smagu
mo pradėti sekmadienio rytą 
su Dailės Choro radio valanda, 
klausydami skambių Lietuviš
kų dainelių ir pranešimų apie 
vietos Lietuvių draugijinę vei
klą. Ta radio valanda palaiko
ma ir dabar, bet apgailėtinai 
m.izerha. Pranešėjas Staraitis 
padaro keletą skelbimų ir mu- 
zlkalę dalį atlieka plokštelių 
muzika. O juk tos valandos 
direktorius yra muzikas AT P. 
Kvederas, kuriąm Dailės Cho
ras moka sutartą mėnesinę mo
kestį. Dabar pavasario laiku 
net ir choro pamokų nelaiko
ma, taigi nejau negalima pri
rengti tinkamo programo ra
dijui? Chorag j ir mokytojas 
turi atkreipti L tai dėmesį, nes 
pas choro rėmėjus ir simpati- 
zatorius kyla nepasitenkinimas 
tokiu mizernu radio- programų.

Kiek girdėti, to priežastis 
yra mokytojo nesutarimas su 
choristais. Tokie apsireiški
mai yra žalingi chorui ir Det
roito Lietuviams, todėl jas tu
ri prašalinti. —Jeigu negalima 
susitarti reikia išsiskirti, bet 
kultūrinį ir meno darbą nenau
dinga trukdyti.

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
NAUDAI VAKARAS

Gegužės 23, buvo surengta 
Am. Raudonojo Kryžiaus Lie
tuvių Moterų skyriaus bingo 
vakaras, ruiminguose pp. Šal
čių namuose, 2258 24th Street. 
Svečių susirinko į 70 ir gražioj 
draugijoj praleido vakarą, iš 
to gi Raud. Kryžiui padaryta 
keletas ‘dešimčių dolarių pelno. 
Tai vis dėka darbščių bitelių, 
skyriaus sekretorių pp. Molie
nės ir Brazauskienės pasidar
bavimui. Jų pastangomis jau 
antras toks sėkmingas vakaras 
surengtas. Reikia - manyti kad 
jos ir toliau pasidarbuos tam 
gražiam tikslui.

Amerikos ir viso pasaulio 
laisvės gynėjai jau randasi ir 
Azijoje ir Europoje ir kituose 
kontinentuose. Jie veda mir
tiną kovą už tai kad mes galė
tume ramiai ir laisvai gyven
ti; jie kenčia kad mums butų 
geriau. Daugelis gilaus jaus
mo žmonių norėtų jiems padė
ti, paduoti ranką, bet deja jų 
nepasieksi, jie už tūkstančių 
mylių nuo musų. Vienintelė 
priemonė jiems padėti tai Rau
donasis kryžius. Kooperuoki
me su juo. D. R.

Earl Browder, Amerikos ko
munistų partijos vadas, paro
domas be ūsų, po 14 mėnesių 
iškalėjimo Atlanta, Ga., kalė
jime, už pasportų klastavimą i 
Scvietiją važinėjimui. Prezi
dentas Roosevelt ji nesenai pa
leido, neiškalėjusį 4 metų.

Į DAYTON, OHIO I
MIRĖ DU LIETUVIAI. Ge

gužės 19 d. nuo susižeidimo mi
rė Ignas Butkus, 78 metų am
žiaus. Velionis iš Lietuvos pa
ėjo Užpelkių k., Raudėnų par., 
Telčių ap. Tenai liko žmona 
ir duktė, jeigu dar jos yra gy
vos.

Gegužės 
mirė Julė 
amžiaus. 
Memorial 
ta savo jauniausio sunaus, ku
ris mirė anksčiau. Čia liko vy
ras, Jurgis, 5 dukterys, 2 su- 
nai, 13 anūkų, ir sesuo Anelė 
Vinskienė, kuri gyvena Keno
sha, Wis. Velionė iš Lietuvos 
paėjo Palšių k., Girkalnio par., 
Raseinių ap. Amerikon atvy
ko prieš 47 m., j Pittsburgh,« 
Pa., ir tuojau buvo surišta mo
terystės ryšiu su Jurgiu Stul- 
gaičiu per Kun. Sutkaitį. Vė
liau persikėlė gyventi į Tho
mas, W. Va., apielinkę. Iš ten 
persikėlė į Daytoną ir čia iš
gyveno 27 metus.

Velionė Julė Stulgaitienė bu
vo patriotė Lietuvė, skaitė Lie
tuviškus laikraščius, lankė ir 
rėmė musų parengimus, taipgi 
savo sūnų ir dukterį išauklėjo 
Lietuviškoje dvasioje. Už tai 
velionė buvo apdovanota di
dele daugybe gražių gėlių, kai
po pagarbos išreiškimu pasku
tiniam atsisveikinimui jai.

Lai buna jai amžina ramybė, 
o likusiai visai šeimai jų liūd
noje valandoje reiškiu užuo
jauta. D. Rep.

BAIGĖ MOKSLĄ. Ohio Sta
te Universitete baigė inžinie
riaus mokslą Gegužės 15 d. Al
fonsas S. Monas-Mašanauskas, 
mano giminietis. Gavo laipsnį 
Bachelor of Industrial Engin
eering. Jis jau gavo darbą 
Dayton Electric Co., nes šią-, 
dien tokių vyrų reikia šimtais 
visur. Jenas J. Nicmus.

22 nuo vėžio ligos 
Stulgaitienė, 70 m. 
Palaidota Geg. 25, 

Park kapinėse, gre-

Plieno Unija Atsiskyrė
Nuo U. M. W. A.

Plieno darbininkų unija, The 
United Steel Workers of Ame
rica (CIO. narys) atsiskyrė 
nuo United Mine Workers uni
jos. Iki šiol Steel Workers Or
ganizing Committee 'viršininkai 
gavo algas iš angliakasių uni
jos. Po suvažiavimo Clevelan- 
de pereitą savaitę, Urųted Steel 
Workers cf America pasidaro

I s°vistovė organizacija ir jos 
viršininkai, kurie atstovauja 
660,000 plieno ir 'kitų su jais 
surištų darbų uniją, gaus mo- 

| kęsti iš savo unijos. Preziden-

©PIENAS kaipo maištin
giausias valgomas produktas, 
yra pigiausias, del to kad ja-

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

CYRGALIS Kazys, 62 m., mi
rė Geg. 14, Cleveland, O. — 
Pumpėnų p., Pastreičiukų k. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

VERšULIS Juozas, 55 m., mi
rė Geg. 15, Cleveland, O.— 
Gudelių p., Suvalkijos. Ame
rikoj išgyveno. 35 metus.

DEDULIONIS Zigmas, 49 m., 
mirė netikėta mirčia Bal. 22, 
Lowejl, Mass. — Kaišiado
rių ap., Žąslių par. Ameri
koje išgyveno 30 metų.

ZEBRIS, Ona (Bendlerytė), 39 
m., mirė Geg. 17, Waterbu
ry, Conn., kur buvo ir gimus.

LAUNIKONIS J., seno amž., 
mirė Geg. 7, Donora, Pa.

LANSBERGAS Donątas, pus
amžis, mirė Geg. 7, Chica- 
goj. — Šiaulių ap., Šaukėnų 
par., Paklibakių k. Ameri
koj išgyveno 39 metus.

BALSEVIČIENĖ Marė, pus
amžė, mirė Geg: 8, Chicago- 
je. — Vilniaus ap., Chodus- 
ko par.

GERLIKAS Jurgis, seno amž., 
mirė Geg. 8, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Klovainių par., 
Meiliūnų k.

MAZENIS Povilas, pusamžis, 
mirė Geg. 6, Chicagoje. — 
Panevėžio ap., Velykių par., 
Mazenių k.

GAIDAMAVIČIUS Kleofas, 58 
m., mirė Geg. 6, Chicagoj.— 
Eržvilko par., Rusiškių km. 
Amerikoj išgyveno 37

SIRUTIENĖ Teodora,
Geg. 1, New Britain, 

MATULA L., mirė Bal.
New Britain, Conn.

KAZAKEVIČIENĖ Petronėlė, 
mirė 
Conn.

KLIKIS
Kovo
Biržų

MIKALAUSKAS Miltas;' 
mirė Bal. 18, Washington, 
Pa.

ŠUTIN1ENĖ Jieva, 71 m., mi
rė Geg. 5, Waukegan, Ill. — 
Amerikoj išgyveno 35 m.

JANKIENĖ Antanina, mirė 2 
Gegužės, Bayonne, N. J.

JANUšA Juozas, mirė Geg. 1, 
Spring Valley, Ill. Vilkaviš
kio ap., Alvito par.

GAIDIS Martinas, pusamžis, 
mirė Geg. 10, Chicagoje. — 
Utenos ap., Aluntos p., Bu
dučių k. Amerikoj išgyveno 
32 metus.

ADOMAITIS Alekas, 70 m., 
mirė Geg. 7, South Boston, 
Mass. — Raudėnų p. Ame
rikoj išgyveno 47 metus.

BARAUSKAS Jokūbas, mirė 
Geg. men., Shenandoah, Pa.

ŽIČKŪS Petras, 56 m., mirė 
Geg. 2, Racine, Wis. — Še
duvos p., Dangučių k.

GRICIUS Antanas, pusamžis, 
mirė Geg. 9, Chicagoje. .— 
Papilės par., Jonlaukių km. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

KAZLAUSKAS Jonas, 78 m., 
mirė Geg. 9, Chicagoje. — 
Šilalės par. Amerikoj išgy
veno 64 m.

JANKUS Juozas, 66 m., mirė 
Geg. 9, Chiragoj. — Mažei
kių ap., židikių p., Ssklaus- 
čių k. Amerikoj išgyveno 36 
metus.

ZINTAUTIENĖ Lucilė, 35 m., 
mirė Geg. 13, Chicagoje. — 
Šiaulių ap. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

PETRAUSKAS Jonas, 69 me
tų, 
j e. 
čių 
koj

VAITEKŪNAS Petras, pus
amžis, mirė Geg. 12, Chica- 
goj. — Panevėžio ap.

DAMBRAUSKAS Jonas, mirė 
Geg. 6, Georgetown, Pa.

MEšANSKIS Juozas, mirė Ge
gužės 10, Pittston, Pa.

KAŠĖTA Vincas, mirė
18, Eynon, Pa.

PILIPAITIENĖ Katrė,

mirė Geg. 11, Chicago- 
— Telšių ap., Nerindai- 
p., Rugenų k. Ameri- 
išgyveno 30 metų.

Petras,

SVARBUS PA

Bal. 3

mire
Bal. 25, Woodhaven, N. Y. ;

SABALIAUSKIENĖ Jieva, 
mirė Geg. m., Philadelphia, 
Pa.

KASMAUSKIENĖ (Sabočkai- 
tė) Barbora, mirė Geg. 13, 
Chicago j e. — Raseinių ap., 
Kaltinėnų p., Dungerių km. 
Amerikoj išgyveno 38 m.

KALINAUSKIENĖ Viktorija, 
Mirė Geg. m., Hazleton, Pa.

®IŠ ŠVEDIJOS daug siun
čia gatavai padirbtų medinių 
namų Suomijon, kur jie tik su
statomi ir apgyvenami.

m.
mirė 
Conn. 
29 d.,

Geg. 3, New Britain,

Jurgis, 71 m., mirė 
12, Hamilton, N. Y.— 
par.

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 
dojasi FEEN-A-MINT. 
FEEN-A-MINT einant 
ti rytą tikrai jausite 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

žmonių nan- 
Pakramtykic 
gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai šeimai

10c

, A MĖRIKOS Lietuvių visuor 
■ u ftiis jg Lietuvos atbėgėlii 

Tautinę Tarybą. Tam tikroji 
I; rode ir buvusios Amerikos L 

menų - Šimučio (kataliko) i 
į tos pabėgėlių tarybos užgyni 

Tuo nepasibaigė: ta pabt 
guoti katalikų veikėjui p. K. 
rodo, jau lipdo kokią tai fedi 

k gaivinti musų tautai nelaimiu 
[■ kais! Jisai buvo atsilankęs p 

' ti jiems švęsti jų tautinę šve
Akivaizdoje tokių naujų 

Į Amerikos Lietuvių visuomem
1. Ta pabėgėlių sudaryt; 

tiesioginė išvada buvusios A 
Gelbėti Tarybos, sudarytos iš 
katalikų Pittsburghe, Rugpji 
nieko bendro neturi su ta fe

[ cialistams prisidėjus, Spalių 
pas Prezidentą Rooseveltą L 
jį gavo.

2. .Toje Amerikos Lietu 
gūžės 15,1941 metų suvažia 
dinta buvus Lietuvai Gelbėti 
kų sroviniams siekimams, t;

į dalyvumo neėmė ir galutinai 
gos suvažiavimo nutartais te

3. Amerikos Lietuvių r 
buvo pasakyta kad nebus si 
ma nutarimai tuo atveju k 
nepriimtina. -Tautininkams 
lių taryba, kuri musų Amei 
ra naudinga, tik pagiežą, u 
ras, ir mums nepriimtina te

1 gyrė Grigaitis ir šimutis: j 
santikių, federacijos ar uni;

Katalikams ir socialist 
sutarti su tautinės srovės 
visi ryšiai tarp tautininkų 
vių Taryboje (kuri del sroi 
mes) ir už visus darbus ko 
ir socialistai vadovybėje p. i 

bos, atsakys prieš visuomet

PAGALBA NUO
REUMATIZMO

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

Jeigu niekad nenaudo jot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakeli—sunaudd- 
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dali, ir jums nieko rie- 
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą Į:

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

ANTKAPIAI
$23.50 ir brangiau.

UŽSAKYKIT DABAR DEL . 
DECORATION DIENOS.

Reikia įmokėti tik $5 ir likusius 
mažais išsimokėjimais. (32)
Gerzenv Bros. Monument Co.■ 
3921 LORAIN AVE. . ME. 1925

Y
Sunkiai Dirbi?

Esi Nuvargęs?
VARTOKIT MUSU VITAMIN b 

COMPLEX.

KREJCI DRUGS 
2601 LORAIN AVENUE

MAin 8557. (34) ,

.OniHiifiHiiiiimiiiimiiiiiriiiiiiniiiiniiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimmiiii1-:

srovią vadai. (Būtį gerai k 
tą aiškiai savo ■ponciją amo 

Tautininkai - kaip ir 
talikal ir socialistai - nesic 
tars savo politikieriams-biz 
rose, kurios yra išdavingos 

Vietoje to, mes visi pr 
politiškus biznierius, imtis 
vę ir apsaugoti jį nuo ben 

: Lepiais, ar Rusais, ar Vok 
f - Mes stovėjome ir stovėk 

• na už Laisvą, Nepriklausoi 
mum!

K. S. Karpius,

AMERIKOS gyvenime rei 
*_ karo laiko dvasios:’ Tie 
jė Prezidentą Rooseveltą, di 
amo visuomenę Rsosevelto c 
kad Rooseveltui butų pavest; 

yra buvęs Prezidentas H( 
n, Luti jokių dvejojimų pave 
3iy teisių, pasekmingam kari 

Prohibicijos šalininkai k 
u prohibieiją, nors pirmiaus 
stovyklų, apsaugojimui jaun 

Rimtesnėj! spauda šita: 
. Besulaikytų kareivių ni 

Jems svaiginančių grėimų. 
į ptinės šmugeliavimą ir šm 
i ’■an aplupdami jaunus vyru 
l Jis kareivius ne prieš' Vdkie 
į *Wresą, jeigu toki uždraui 
! Birželio 30 diena paskirt 
j,1111018 iki 20 metų amžia 

į ° ^19 metų amžiaus nebus i 
j jiems 20 metų.
I ^ena nauJiena: Štai 
į kandidatu i prezidentus 
r Populiarus, ir jo nuoširdų 

: J tačiau atkaklus parti;
joors ‘‘juodą arklį”, tik m 

! "^ai bus dar 1944 metuPAGERBKIT MIRUSIUSme randasi daugiau elementų tas gaus $20,000 į rhetus, du I 
vice prezidentai po $12,000 ir! 
sekretorius - iždininkas $12,000.

Philip Murray išrinktas pre
zidentu.

Organizacija su 660,000 na
rių yra tai kaip koks didesnis 
Amerikos miestas iš virš pv.'.čt 
milijono gyventoju, Bet mie
sto mayorui nemoka tiek meti
nės algos kiek ima unijos vir
šininkas, kur mokestys beveik 
verstinai nustatyti, o miesto 
va'džia turi rūpintis iš kur pi
nigus gaus ir sunkiai dirbti.

kuria- 
maiste. 
suagu- 

Gal del 
ir sen-

kunui reikalingų negu 
me kitame paskirame 
Pienas reikalingas ir 
siems, ne tik vaikams, 
to suaugusieji greitai 
sta ir jų dantys sunkysta kad 
anksti pameta gėrę pieną, ku
ris svarbus ir dantims, o 
toje pieno geria visokius 
dytus vandenis.

• NUO VĖŽIO ligos S. 
stijose dabar miršta apie 
žmonių ant 100,000 gyventojų.

SAVO ŠEIMOS NARIUS

vie- 
sal-

Val-
115Likusieji vyrai iš priešų sutoYpeduoto laivo Amerikos pa

kraštyje išgelbstimi Amerikos pakraščių’ sargybinio laivo ir nu
gabenami j New Yorką-. šiš vaizdas yra vienas iš daugelio’ pa-!Vėžys yra antra daugumu pa
sikartojusių laivų nuskandinimų Amerikos vandenuose. jskira mirties -priežastis.

• GELŽKĖLIAI 1941 metais 
praleido apie 350 milijonų do
larių kurui.

Antkapiai Monumentai Koplyčios
Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar.

| CUYAHOGA MONUMENT WORKS
E East 99th St. ir Miles Ave. Tclcf. Mich. 1968.

Prie ineisros į Kalvarij'os Kapines, Clevelande.

{staiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais.

= Art Reardon Jums Pasitarnaus
= Art Reardoh darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m..
^iiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiinnik^

3

5

3

3

5

V-

5 Da^l didėjant, koii; 
įį ?eillą kad ta našta gyver 

■ ^ti?11^138 y1’2
ir Pakaityti prie 

f c°.15dien<- 
tfou^ayinias palies ir mai

I aukščiau, ir ta 
R) buvo šymet.

Europoje 
' bačkų neapdirbį 

&nįį(i'V110^ varymui. S 
per vieną m_ėnesj.

L
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IRIMAI Dienos Klausiniais
Itadaktorina—K_ S. KARPIUS—Editor
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SKAITYMAISVARBUS PAREIŠKIMAS

Irvis GedainisA MĖRIKOS Lietuvių visuomenei jau žinoma kad bu- 
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An-

KAS TU ESI, LIETUVI?

Pavyzdžiui, žymus dienraštis 
The Times pereitą Rugpjūčio 1 
rašė, reikią Rusijai duoti pil
ną galią vadovauti Rytų Euro
poje, o Vokietija — Vakarų 
Europoje.

Kitas laikraštis, The Tribu
ne, net atvirai Anglijos vyriau
sybę ragino duoti Stalinui 
jis prašo Pabaltijyje.

OAI AMERIKOS LIETUM 
is Lietuvius šiame skyriuje talpinama į

6820 Superior Ave, Cleveland. Ohio

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas.

62 m., mi- ] 
eland, O. — 
įtreičiukų k. 
ao 40 metų.

55 m., mi- 
veland, O.— 
Ikijos. Ame- 
5 metus, 
mas, 49 m, 
rčia Bal. 22, 
— Kaišiado- 
par. Ameri- 
0 metų, 
ndlerytė), 39 
17, Waterbu- 
uvo ir gimus.

seno amž, 
>onora, Pa. 
lonątas, pus- 
ig. 7, Chica- 
ap., Šaukėnų 

i k. Ameri- 
9 metus.

Marė, pus- 
r 8, Chicago- 

ap., Chodus-

PETRAUSKAS Jonas, (į 
tų, mirė Geg. U, 
je. — Telšių ap;, 
čių p., Rugenų k. į 
koj išgyveno 30

VAITEKŪNAS Petras.
amžis, mirė Geg. 12, f
goj. — ^Panevėžioapt z k Telis iš Lietuvos atbėgėlių čia sudarė neva Lietuvių 

DAMBRAUSKAS Jo^I Tautinę Tarybą. Tam tikroje musų spaudoje jau pasi-
Geg. 6, Georgetown, į! rodė ir buvusios Amerikos Lietuvių Tarybos dviejų as- 

MEšANSKlS Juozas, lį; menų — Šimučio (kataliko) ir Grigaičio (socialisto) —
gūžės 10, Pittston, h*; tos pabėgėlių tarybos užgyrimas.

KAŠĖTA Vincas, į • Tuo nepasibaigė: ta pabėgėlių taryba pavesta diri-

Jei Vydami vėl Užimtų
Viename žymių Anglijos žur

nalų, The Nineteenth Century 
and After, redaktorius Gegu
žės mėnesio numeryje deda 
įdomų redakcinį “The Baltic 
States”, kuriame svarsto Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos tarp
tautinę būklę. Sako:

“Susirūpinimas savo saugu
mu privertė Rusiją pasiimti 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Strateginiu požiūriu tai išrodė 
sveika, bet vėlesni įvykiai įro
dė tai buvo klaida. Giliai prieš 
Vokiečius nusistatę Estai, Lat
viai ir Lietuviai nedrysta Ru
sijai palinkėti pergalės, nes 
kaip Stalino kalba Raudonajai 
armijai Vasario 23 parodė, Ru
sija turi tikslo Baltijo kraštą 
vėl sau prisijungti. Stalino kal
boje nebuvo nei šešėlio noro 
tuos kraštus jų teisėtiems sa
vininkams sugrąžinti”.

Tai įdomu, ypatingai prisi
minus iškilmingą Rusijos pa
siuntinio Litvinovo parašą po 
26 Suvienytų Valstybių parei
škimu Washingtone Sausio 1, 
1942 m., kur ir Rusija prisiža
dėjo pagerbti paskelbtą Atlan- 
tiko čarterį. Stalino kalba ei
na prieš antrąjį 
punktą.

žurnalas toliau 
Rusai, Vokiečius
Pabaltijo šalis užimtų (nėra 
abejojimo, jie tai ir turės pa
daryti) ir ten apsibūtų, Ang
lija negalėtų įvykusį faktą pa
keisti ir nebūtų pageidautina 
nei bandyti”.

Kitais ‘ žodžiais tariant, An
glija už Pabaltijo išlaisvinimą 
nebesirūpintų. Ši Lietuviams 
pavojinga mintis, tačiau, tu
ri Anglijoje stiprių pritarėjų.

(Tęsinys iš pereito numerio) Lietuva sviesto 
1924 metais ji

Prieškariniais laikais 
beveik neeksportuodavo, 
eksportavo 524 tonus sviesto; 1926 — 1,748 
tonus, 1930 — 7,357 tonus, 1934 — 9,671 
toną, o 1937 jau net 15,028 tonus. Kaip 
gražiai tie skaičiai augo!

Smarkiai Lietuvoje išaugo ir kiaulių 
Mkis. 1924 m. .eksportuota gyvų kiaulių 
43,537, o 1937 jau 137,674, daugiau kaip 
trigubai. *

Iki 1924 metų bekono visai neskspor- 
tuota, gi 1932 metais jo išvežta jau 25,- 
131,800 tonų! Del suvaržymų Anglijoje 
vėliau bekbno išvežimas žymiai sumažėjo, 
bet vis dėlto apie 11 milijonų tonų kas
met. Jo išvežimo sumažėjimas didesnės 
reikšmės neturėjo, nes atitinkamai dau
giau pradėta išvežti gyvų kiaulių.

Augo ir tobulėjo arklių, paukščių ir 
sodų ūkis. Pirmais pokariniais laikais ar
klių Didžiojoj Lietuvoj buvo likę tiek ma- ’ 
žai kad veislei reikėjo jų pirktis iš Švedi
jos. Paskiau jų tiek priauginta kad ne 
tik pakako ūkio darbo reikalams, kariuo
menei, bet ir kasmet išvežta užsienin, net 
ton pačion švedijon, už 5—6 milijonus li
tų.

Javų ūkis taip pat žymiai pažengė pir
myn. Trumpam palyginimui tenka pasa
kyti kad pirmais po pereito1 karo metąįs 
grudų neeksportuota, gi paskutiniais lai
kais kasmet išvežta jau po 160,000-170,000 
tonų!

Kad Lietuvos ūkis taip gerai ir taip 
sparčiai augo reikia būti dėkingiems ’Lie
tuvos vyriausybei, ypatingai Valstybės 
Prezidentui Antanui Smetonai ir Li etuvos 
moderniškojo ūkio tėvui Juozui Tabeliui. 
Jų abiejų dėks-4£J4-4W4&-ps4-^^ 
tuvos ūkis buvo pakreiptas į tikrąją vagą.

(Bus daugiau)

pabėgėlių taryba pavesta diri
guoti katalikų veikėjui p. K. Pakštui. Pakštas gi, pasi
rodo, jau lipdo kokią tai federaciją, ar net kėsinasi at
gaivinti musų tautai nelaimingą Liublino Uniją su Len
kais! jisai buvo atsilankęs pas Lenkus Chicagoje padė
ti jiems švęsti jų tautinę šventę!

Akivaizdoje tokių naujų reiškinių, šiuomi pranešu 
Amerikos Lietuvių visuomenei sekantį:

1. Ta pabėgėlių sudaryta taryba nėra tai dalis nei 
tiesiogine išvada buvusios Amerikos. Lietuvių Lietuvai 
Gelbėti Tarybos, sudarytos iš tautaininkų-sandariečių ir 
■katalikų Pittsburghe, Rugpjūčio 10 d., 1940 metais, ir 
nieko bendro neturi su ta tarybos delegacija, kuri, so
cialistams prisidėjus, Spalių 15, 1940 metais, atsilankė 
pas Prezidentą Rooseveltą Lietuvai užtarimo prašyti ir 
jį gavo.

2. .Toje Amerikos Lietuvių Taryboje, kaip po Ge
gužės 15, 1941 metų suvažiavimo Chicagoje tapo pava-

namu Suomijon, kurį| dinta buvus Lietuvai Gelbėti Taryba, paaiškėjus katali- 
statomi ir apgyvenai

KAŠĖTA Vincas, miš • 
18, Eyhon, Pa.

PILIPAITIENĖ Katn, 
Bal. 25, Woodhaven

SABALIAUSKIENĖ fe} 
mirė Geg. m., Pfe | 
Pa.

KASMAUSKIENE (Jį į 
tė) Barbora, mirė į ?

likime.

TAVO ŠIŲ DIENŲ LAIMĖJIMAI
Nebuvo linksma pažiūrėti kaip Lietu- 

atrodė 1918-1919 metais.' Daugiau pu- 
laukų stovėjo dirvonais, žmonės daug

is, seno ainž., 
Chicago je. — 
lovainių par.,

as, pusamžis, 
Chicagoje. — 
Velykių par.,

S Kleofas, 58 
6, Chicagoj.— 
Rusiškių km. 

veno 37 m. 
edora, mirė 
Britain,- Conn, 
irė Bal. 29 d., 
Conn.

JĖ Petronėlė, 
New Britain,

Chicagoje. — Raseiį 
Kaltinėnų p., Dungcrj 
Amerikoj išgyveno 1 ■

KALINAUSKIENĖ Vj, 
Mirė Geg. m., Hazkj

• Iš ŠVEDIJOS ta 
čia gatavai padirbti! g

JAUČIATĖS BW 
TIKRAI PALENGVINU 
ŠIUO MODERNIŠKU, Ofc

. BUDU | 
• Kuomdt kankinate rihį 
(.ujimu—žarnos neveikia- 
galvą, nėra energijos, pį 
sau šiuo modemišku tea
kite FEEN-A-MINT. U 
rius liuosuojanti krauta 
pagelbės švelniai, bet th. 
ti vidurius. Milijonai ta 
dojasi FEEN-A-MINT.lt 
FEEN-A-MINT einant gi 
tį rytą tikrai jausite ph

kų sroviniams siekimams, tautininkų atstovas aktyviai 
dalyvumo neėmė ir galutinai nutraukė ryšius su Chica- 
gos suvažiavimo nutartais tos tarybos tolesniais darbais.

3. Amerikos Lietuvių Tarybos priimtame projekte 
buvo pasakyta kad nebus svarstoma klausimai ir daro
ma nutarimai tuo atveju kur a ienai kuriai srovei bus 
nepriimtina. Tautininkams nepriimtina nei ta pabėgė
lių taryba, kuri musų Amerikos išeivijos gyvenime nė
ra naudinga, tik pagiežą, nesusipratimus sėjantis pada
ras, ir mums nepriimtina tolesni jos žygiai, kuriuos už- 
gyrė Grigaitis ir šimutis: jieškojimas bent kokių ryšių, 
santikių, federacijos ar unijos su Lenkais!

Katalikams ir socialistams sulaužius savo priimtą 
sutartį su tautinės srovės atstovais, šiuomi pasibaigia

pak2L3kaiituojaPUtikai‘11 visi ryšiai tarp tautininkų atstovo toje Amerikos Lietu-

to čarterio

sako: “Jei 
vydami, vėl

71 m., mirė 
oilton, N. Y.—

i Mikas, 63 m.
5, Washington,

iva, 71 m., mi- 
aukegan, III. — 
yveno 35 m. 
itanina, mirė 2 
onne, N. J.
s, mirė Geg. 1, 
r, III. Vilkavus
io par.
has, pusamžis. 
I, Chicagoje. — 
Aluntos p., Bu- 
lerikoj išgyveno

vių Taryboje (kuri del srovinių politikų neturėjo reikš
ti mes) ir už visus darbus kokius ateityje darys katalikai 

ir socialistai vadovybėje p. Pakšto ir tos atbėgėlių tary
bos, atsakys prieš visuomenę tik katalikų ir socialistų 
srovių, vadai. (Butų gerai kad ir sandariečiai pasisaky
tų aiškiai savo poziciją šiuo klausimu.)

Tautininkai — kaip ir patriotingi sandariečiai, ka- 
. talikai ir socialistai — nesidės į uniją su Lenkais, nepri- 

PAGALBA H I h tars savo politikieriams-biznieriams vadams jų avantu- 
rose, kurios yra išdavingos Lietuvių tautai.

Vietoje to, mes visi privalome, pastumę į šalį tuos 
nolitiškus biznierius, imtis rimto darbo vaduoti Lietu- 

i nuo bent keno kokių nors upijų su

REUMATI
Jei kenčiate kum 

sąnariai jauslus; jei oia

Mekas, 70 m., 
, South Boston, 
udenų p. Ame- 
lo 47 metus.
Jokūbas, mirė 

Shenandoah, Pa. 
s, 56 m. 
ne, Wis. 
irgučių k.
anas, pusamžis, 
; Chicagoje. .—

Jonlaukių km. 
gyveno 35 m.
> Jonas, 78 m., 
), Chicagoje. — 

Amerikoj išgy-

mirė
- Šė-

2 politiSKUS biznierius, imtis rimto aaroo vaduoti JLieįu- 
_ a va ir apsaugoti ją nuo bent keno kokių nors upijų su 

hnndvtr°Roe^aiS3--Lepkais, ar Rusais, ar Vokiečiais!
obligaciją. Naudojamas > Mes stovėjome ir stovėkime kaip nepajudinama šie
pei virš dvidešimts na į. na ug Laisva, Nepriklausomą Lietuva su sostine Vil- 
greito laikino paliuosara . , 
mų Reumatizmo, Artimi 
ritis. *
DYKAI šio Laikraščio Ste

Jeigu niekad nenaufc? 
Tabs, prašom jus BANTU 
išbandykit musų kašte ! 
jums pilno dydžio pakįj 
kit 24 tabletes DYKAI K 
greito paliuosavimo m i 
Į. . ”
ir to pakelio žema kaia 
nesunaudotą dalį, ir jas 
kištuos. Nesiųskit pinift' 
vardą ir adresą Į:

ROSSE Products Co. 
2708 W. Farwell Ave. 0»

įMes stovėjome ir stovėkime kaip nepajudinama sie

niniu!
K. S. Karpius, buv. A. L. Tarybos narys.

Ą MERIKOS gyvenime reiškiasi daugiau ir daugiau 
karo laiko dvasios:’ Tie kurie kitais atvejais smer

kė Prezidentą Rooseveltą, dabar stoja už jį; kurie gas- 
jus busit nepatenkinti rf tuno visuomenę Roosevelto diktatūra, dabar kelia balsą 
ir to pakelio žema hiai, kad Rooseveltui butų pavesta diktatūrinės teisės. Tarp 

tų yra buvęs Prezidentas Hoover, Jmris sako kad netu- 
r ri ”

ANTKAPI!
$23.50 ir brangia L 

UŽSAKYKI DAB.«t 
DECORATION DP į

Rėikia įmokėti tik |5 į 
mažais išsimokėjinuis.

, t L-

Gerzenv Bros. Moa®, 
3924 LORAIN AVE..J

as, 66 m., mirė 
nagoj. — Maže
ikių p., Ssklaus- 
nikoj išgyveno 36

Sunkiai Dirbi?

Ė Lucilė, 35 m., 
3, Chicagoje. —

Amerikoj išgy
tų.

VARTOKIT MUSŲ. V 
COMPLft

' KREJCI 
2601 LORAIN A

MAin 8557.

•ĄŠIES valstybės Europoje 1941 metais pagamino 
Į tik 130 milijonų bačkų neapdirbto pertrolejaus ir jo pa

vaduotojų, motorų varymui. Suv. Valstijose tiek pa
gaminta tik per vieną mėnesį.

ri būti jokių dvejojimų pavedime Rooseveltui diktatūri
nių teisių, pasekmingam karo laimėjimui.

Prohibicijos šalininkai kelia reikalavimus vėl įves
ti prohibiciją, nors pirmiausia tik apielinkėse kareivių 
stovyklų, apsaugojimui jaunimo nuo girtavimo.

Rimtesnėji spauda šitaip sako prohibicininkams: 
Tas nesulaikytų kareivių nuo gėrimo arba pardavimo 
jiems svaiginančių grėimų. Tas tik pastūmėtų slaptą 
degtinės šmugeliavimą ir šmugeliautojai pinigautus! la
biau apsupdami jaunus vyrus. Tas tik sukiršintų jau
nus kareivius ne prieš Vokiečius ar Japonus, bet prieš 
Kongresą, jeigu tokį uždraudimą įvestų.

Birželio 30 diena paskirta-suregistravimui visų vy
rų nuo 18 iki 20 metų amžiaus. Suregistruoti vaikinai 
18 ir 19 metų amžiaus nebus imami kariuomenėn iki ne
sueis jiems 20 metų.

Dar viena naujiena: Štai jau keliama balsai pasta
tyti kandidatu į prezidentus Generolą MacArthur. Jis 
yra populiarus, ir jo nuoširdus garbintojai randa jį tin
kamu, tačiau atkaklus partijos vadai pastatytų savo 
kokį nors “juodą arklį”, tik ne MacArthurą. Preziden
to rinkimai bus dar 1944 metų rudenį.IfiiiHiiimfniiiihniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iERBKIT MIRUSIUS 
AVO ŠF/AIOS NARiUS 
piai Monumentai Koplyč^ 
ižsakyti paminklus Decoration Dienai

HOGA MONUMENT W0I
i St. ir Miles Ave. Telef. Mieli.
if* ineigos j Kalvarijos Kapineš, Clevelande.

atdara sekmadieniais ir kitais šventadienBA 

ft Reardon Jums Paiitamaiis 
oh darbuojasi tafp Lietuvių ClevelandeS 

"'■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

HTAKSŲ naštai didėjant, kongrese rūpinamasi išdirbti 
• * sistemą kad ta našta gyventojams nebūtų tokia sun- 
' ki. Sumanymas yra taksus išskaityti iš darbininkų al

gų tiesiog, ir priskaityti prie taksų sumos kuri reikės 
mokėti Kovo 15 dieną.

Aptaksavimas palies ir mažai uždirbančius. Numa
tyta takšnoti pavienius vyrus nuo $500 aukščiau, vedu
sius nuo $1,200 aukščiau, ir taksai bus 6 nuoš. vietoje 
4 nuoš., kaip buvo šymet.

¥

Kelias Sunkus, Mes 
Jam Nesiruošiam

Aukščiau minėti balsai 
glų spaudoje dar labiau pabrė
žia rašytojo Vaičiulaičio posa
kį, kad musų tėvynė Lietuva 
niekados tokio sunkaus istori
nio posūkio nėra pergyvenus: 
apie jos laisvę nenori*nei tie 
kalbėti kurie, rodos, privalėtų 
kalbėti.

Istorija, tokiu budu, Ameri
kos Lietuviams ir vėl uždeda 
sunkų uždavinį — būti vyriau
siu veikėju Lietuvos
Amerika nesidomi ir nesurišta 
Europos valstybių suktos po
litikos vingiais. Ji teikia visą 
galimą ir Rusams labai reika
lingą pagalbą šiuo metu. Jos 
balsas turi svorio. Jis turės 
svorio ir taikos konferencijoje, 
jei ta konferencija nebus vien 
tik Rusų ponaujama konferen
cija.

Tiesa, jei Rusai Vokiečius 
vydami vėl Pabaltijį užimtų 
tai ir Amerika, kaip ir Angli
ja, jų iš ten neiškrapštytų, jei 
Rusai panorėtų apsibūti. Bet 
Amerika ne Anglija — jai nie
kas nesako tylėti, kaip net Pa
baltijui prielankus The Nine
teenth Century and 
nalas sako.

Prieš Amerikos 
guli sunkus darbas 
nuolatinio budrumo,
niu momentu svarbiausia butų 
sutelkti visas inteligentines pa- 
jiegas ir šviesti Pabaltijo būk
lę bei ateitį visuose prieina
muose žurnaluose ir spaudoje.

Pereito karo metu Martus, 
Jankauskas, Villmontas, Amb- 
rozevičius, Hertmanavičius ir 
kiti nuolatos Amerikos spaudos 
duris Lietuvos klausimu kla
beno. šiądien tik vienas Jur- 
gėla ir P. Gudas dar kai kada 
ką parašo. -Pabaltijos klausi
mą svarsto svetimi, jie mes.

After žur-

Lietuvius 
reikalaująs 

Dabarti-

MANO MYLIMAI
Kai tavo akys manin pažvelgė, 
Širdis patyrė naują būtybę;
Mintys tik garbint tave pradėjo 
Visom jiegomis, visa galybe....
Likimas tave, matyt, man skyrė 
Džiaugtis, gėrėtis ir pamylėti — 
Tiktai, nelaimė, jis nepasakė 
Ar ilgai tave teks man turėti..../
Prašau, maldauju likimo savo
Kad laimė šita ilgiau tęsėtų —
Kad meilė tavo vien mane gaubtų, 
Kad akys tavo vien man žėrėtų....
Tos akys •— akys — liepsnų šaltiniai, 
Kaip jos žavingai dega-liepsnoja;
Atskleidė jos man būtybę naują, 
Kuri taip mane savin vilioja....
Ką man likimas skyrė, priimsiu: 
Ar meilę didžią, ar skausmų dalį, 
Tavim gyvensiu, tavim alsuosiu, 
Ak, saldi, brangi mano mergele!....

Ka—s.

O, NENULIUSK
O nenuliusk: tos dienos tegul plaukia! 
Tegul, tegul sau plaukia jos tolvn.... 
Ateis jis vėl per nykų rudens lauką 
Pasveikinti tavęs nykion pilin.
Girdėtos jau melodijos bežadės 
Čiurlens ir vėl, kaip upės iš dangaus; 
O žėrinčios krauju aušrų kaskados 
Eikliu varpu širdyj išplis ir gaus.
Ne sapnas ir ne rendez-vous su kauke 
Sode, kur styro stagarai keli....
O nenuliusk: tos dienos tegul plaukia! 
Tegul, tegul sau plaukia jos tolyn....

—V. Ališas,

—TT -FmuWViWvTT

va 
sės 
kur arė ir akėjo išbadėjusiomis karvėmis. 
Suvalkijoj, kur karo frontas stumdėsi ten 
ir atgal tris kartus, viskas atrodė dar ar
šiau. Visi miesteliai buvo iššaudyti, nu
deginti, kaime taip .pat sunku buvo rasti 
kur sveiką trobą. Dirvos buvo suverstos 
kareivių apkasais, išduobėtos sunkiųjų 
šovinių, pilnos geležinių šukių. O tai bu
vo iki 1914 metų Lietuvos turtingiausia 
dalis!

Nekalbant jau apie arklius ir galvi
jus, avys, kiaulės, ko'ks naminis paukštis 
buvo retas daiktas. Net šunys buvo iš
gaudyti.

Lietuvoje atrodė tuščia, niuru. Ne 
vienas užsieniečių, tuo'metu važiavęs per 
Lietuvą, klausė savęs:

— Lietuviai savo laisvę tai gražiai at
kovojo, bet ar pajiegs jie tuščiom rankom 
atstatyti kraštą? Ar pajiegs jie tokiam 
nualintame krašte atlaikyti savo laisvę?

Kai vėliau, po 20-ties metų, tas pats 
užsienietis pravažiavo per Lietuvą, jis ne
pažino to krašto. Dairosi aplink, žiuri į 
musų miestus, į kaimus, į laukus, ir sako:

— Tikrai, Lietuviai padarė stebuklą! 
Jie parodė kad moka ne tik iškovoti lais
vę, bet pastatė ir pamatus kad ji stipriai 
laikytųsi.

Žemės ūkio sutvarkymas
Apie pusė žemės plotų Didžiojoj Lie

tuvoj priklausė dvarininkams. Apie jų 
ūkininkavimą geriau daugiau nekalbėti. 
Kad pakėlus žemės ūkį ir geriau aprūpi
nus žeme tuos kurie ją tikrai myli ir ku
rių dėka Lietuva atgavo savo laisvę, rei
kėjo pravesti žemės reformą ir apkarpyti 
dvarus. Dvarams buvo palikta po 150 ha 
kaipo didžiausia norma. Sukurta 35,000 
visai naujų ūkių, nuo 8 iki 20 ha kiekvie
nas. 26,000 mažažemių ūkių padidinta. 
Prie miestų ir miestelių sudaryta 3,370 
sklypų mokykloms statyti ir kitiems kul
tūriniams reikalams.

Prieš aną karą tiktai Suvalkija buvo 
daugiau išsiskirsčius vienkiemiais, bend
rai gi Lietuvoje kaimai užėmė apie du mi
lijonus ha ploto. Per 20 nepriklausomy
bės metų trys ketvirtdaliai kaimų išsskir- 
styta vienkiemiais, liko išskirstyti 500,000 
hektarų.

Lietuva daugiau yra didelių lygumų 
kraštas, todėl dirvos sunkiai nutekamos, 
drėgnokos. Kad padidinus žemės našu
mą, reikėtų apie trys ketvirtdaliai viso 
ploto nusausinti. Nusausinimo darbai 
brangus daiktas, reikalauja daug laiko, 
bet jau ketvirtdalis viso Lietuvos tapo, nu
sausinta, liko nusausinti dar pusė.

Atvirų didžiųjų griovių iškasta 17,000 
kilometrų. 1.0,000 ha nusausinta pačiu 
brangiausiu, bet ir geriausia veikiančiu 
budu, būtent drenažu (nusekdinimu van
dens). Tiems nusausinimo darbams vals
tybė išleido 41 milijoną litų.

Skirstymas vienkiemiais ir nusausini
mas tuojau atsiliepė į apsėtų dirvų plotą 
ir ju našumą. 1930 metais buvo apsėta 
2,038,800 ha, 1934 — 2,200,080 ha, o 1937 
jau 2,321,710 ha.

Kad tikrai supratus dirvos našumo 
padidėjimą, paimkim palyginimui prieška
rinius laikus: 1909-1913 m. 1 ha vidutiniai 
davė 21 centnerį kviečių, 17 centnerių mie
žių, 134 centnerių bulvių. 1934-37 metais 
1 ha jau vidutiniai davė 26 centnerius 
kviečių, 24 cnt. miežių, ir 246 ctn. bulvių. 
Tas našumas, be abejo, galima dar nema
žai padidinti.

Gyvulių ūkio pakėlimas
Anksčiau Didžioji Lietuva buvo dau

giau javų ūkis. Tikras, naujoviškas že
mės ūkis, kad lengviau galėtų atsispirti 
visokiems laikams ir daugiau duotų nau
dos, turi būti visašalis. Lietuviai labai 
gerai tai suprato ir todėl jau buvusias ūkio 
šakas praplėtė ar naujas sukurė.

1913 metais Didžiojoj Lietuvoj buvo 
tik 766,000 raguočių, gi 1932 m. jų buvo 
jau 1,304,870, taigi beveik dvigubai tiek, 
iš jų vienų melžiamų karvių buvo 795,710.

SVAIGULIAI

Svaiguliai nekuriems žmonėms užeina 
gana tankiai, taip kad jie sudaro susirūpi
nimo ir nerimasties. Svaiguliai tankiau
sia nieko rimto nereiškia, bet visais atve
jais reikalinga juos patikrinti, apsižiūrė
ti nuo ko jie paeina ir kam. Žodis apalpi
mas tankiai vartojama 'kur asmuo turi 
epilepsiją, ir nuomari arba kitokius ank
styvus apsireiškimus ant smegenų galvoje.

Tikras apalpimas arba apsvaigimas 
lengva suprasti. Kada asmuo apalpsta, 
jo kraujas iš smegenų visai išeina, krau
jo spaudimas nupuola visai žemai ir širdis 
laikinai sustoja. Tas gali paeiti nuo per- 
didelio nuovargio, susijaudinimo, alkio ar' 
kurios nors ligos ženklų.

Apalpimas ir apsvaigimas tankiai at- 
sibuna vienu 
ka jauniems 
pinti duotis 
nims virš 50 
dažniau, bet 
tik reikalauja, daugiau pasilsio. 
amžiaus žmonėms tas reiškia kad jų gys
lose ar kraujo arterijose stoka miklumo 
ir nuo staigių persikreipimų palinkimų 
ar kokių susijaudinimų užeina galvoje 
svaigulys. Nuo apsvaigimų tokiu bu du 
apsisaugoti galima atsargesniais judėji
mais ir daugiau pasilsio.

kartu. Kuomet tas atsitin- 
žmonėms, geriausia pasiru- 
da'ktarui ištyrinėti. Asme- 
metų amžiaus tas atsitinka 
tas turi mažos reikšmės, ir 

Senesnio

•SAVIŽUDYSTĖS S. Valstijose 1940 
metais pasiekė 18,907 asmenų skaičių, jų 
tarpe 483 jaunesnių negu 20 metų amžiaus. 
Savižudystės tokiu budu stovėjo 11-toje 
eilėje mirčių priežasčių tą metą.

•ALUMINO 1939 metais šioje šalyje 
buvo pagaminta 330 milijonų svarų. Da
bartiniais planais reikalinga iki 2,500 mi
lijonų svarų metams. Labai daug alurni- 
no reikalinga prie lėktuvų statymo.

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

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
?apną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohie

MINT.lt


DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ IR LIETUVOS KIBIRKŠTYSi^t
pUOinDu LltluVB n®Lietuva ir LenkijaPER TVORA

PASIŽVALGIUS
Lietuva Negali Užmiršti Lenkijos Jai Padarytų Skriaudų. Kas Šitai Už

miršta, Neturi Tautinės Savigarbos. — Jokių Santikių su Lenkais, kol 
Jie Oficialiai ir viso Pasaulio Akivaizdoje Nepripažins Suvereninės Lie
tuvos su Vilnium, Kaunu, Gardinu ir Klaipėda.

ISTORIJOS FAKTŲ NEGA
LIMA PAMIRŠTI
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ALIO draugas Gabaliauskas! 
Aš misliu kad dabar jautiesi 
kaip Kaune gyvendamas, ba 
Klyvlande apsigyveno Lietu
vos Prezidentas. Ale dabar 
jau draugas susitvarkyk, ba 
gali būti vėl tryliką sykių 
areštuotas, ir pabėgt neturė
tum kur, ba į kitą valstybę iš- 
sikraustyt leidimų niekas ne
duoda: o Čikagoj tavęs niekas 
nelaukia.
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KAI pasigirdo šnektos kad 
valdžia gali uždaryt “grinorių 
kalbomis” leidžiamus laikraš
čius, labiausia pusigando rau
donojo smako garbintojai, ko
munistų vieros išpažintojai: 
jie net Browdero “gelbėjimą” 
buvo, užmiršę, ii’ tik paskui 
kiek atsigriebė, kada atsirado 
kitos žinios kad dabar dar to
kio draudimo nebus. Dabar 
juos vėl nugąsdino nauja žinia, 
kad valdžia ims medžiot sveti
mų “krajų” visokius šnipukus.

1920 metais pripažintas, kad 
jie tokią Lietuvą pripažysta ly
giai tokia suverenine valstybe 
kaip kad yra Lenkija, tuomet 
ir apie gerus kaimyninius Lie-

VĖLIAVOS DIENA
BIRŽELIO 14
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Aš NORIU SLA. seimui 
duoti įnešimą kad iš Susivie
nijimo butų išbraukti visi na- 

A riai kurie nebalsavo už senąją 
i gvardiją, ir tuomi Susivienfji- 

nYffji daug pakenkė. Butų ge
rai Bad butų išbraukta ir visi 
tie kųJrie iš aukštesnių apdrau- 
dos yrių nenorės keltis “ant

labai naudinga, ba kelionėms 
ir išlaidoms pinigų daugiau at
sirastų.

visi šneka apie Len- 
didėjimą. Girdėjau 
tai kad Lenkų pul-

DABAR 
kų pulkų 
šnekant ir 
kai iš vašumatuškos, kaip vie
sulas triuškina Vokiečius kol 
pasieks Vilnių, o tada savo vi
są galybę atkreips prieš Lie
tuvius, atsidėkojimui už prie
glaudą kurią jie gavo bėgdami 
nuo Vokiečių 1939 metais.

MAN rodosi kad Amerikoje 
turės atsirast dvi Lietuviškos 
respublikos su diktatorių val
džia. Jeigu Lach įkūrė Lenki
ją tai kodėl Grigaitis ir Bago- 
čius negalėtų įkurt dvi Lietu
ves? Gali. Grigaitis gali tai 
padaryt Čikagoj< o Bagočius 
Susivienijime. Ir diktatūra tik 
jiems turi priklausyt. Apie 
tai Grigaitis dar neva tyli, bet 
Bagočius apie Susivienijimo 
Lietuvišką respubliką 
kė jau ne vieną sykį.

išsireiš-

dilgino*DILGELĖS ir Dagis 
dagino, Taradaika kuiliu jojo, 
Baltruvienė kočėlu mojo, Tar
ka tarkavo, Rimbas plakė, o 
Asilas per tvorą Supa Gayba 
žiurėjo — o tie Amerikos Lie
tuviai kaip “nepasiprovijo”, 
taip ne!

AMERIKA pagadino pianis
tą Bhcevičių: atvykęs su min
timi kad menas tegali būti tik 
darbininkiškas ir Staliniškas 
jis dabar deda viešą priesaiką, 
buk jokiai politinei partijai'ne- 
prįklausąs! Kaip greitai jis čia 
pramoko tautininkų-libe r a 1 ų 
principo teisingumą kad menas 
tai žmogiškas kultūros dalykas!

Tik, draugas pianistai, at
mink — iš jų darbų pažinsime 
juos!

Keller’s 
Modern Shoe Repair 

9522 Madison Ave. 
Geras darbas, tvirta medega 

Pabandykit, patirsit. (28)
Taipgi žinoma East Side.

■ ■ ■

Prezidentas Roosevelt 
dabar primena ir ragina 
Amerikos gyventojus pasiruo
šti atitinkamai pagerbti visas 
26 valstybes kurios išvien ka
riauja prieš ašies jiegas.

Birželio 14 yra Amerikos 
Vėliavos. šventė. Tą dieną rei
kės iškelti Amerikos vėliavą. 
Ta proga bus pagerbiama ir 
kitų Suvienytų Valstybių vė
liavos.

Man pasimatė keistas Ame
rikos Lietuvio piršimas (žiur. 
Geg. 16 d. Amerikos Lietuvį: 
“Lenkų ir Lietuvių Ateitis Glu
di Abiejų Tautų Glaudume”) 
Lietuvai prisiglausti prie Len
kijos. Straipsnio autorius ne
laiko Lietuvai žalinga ir Liub
lino unijos, nes visos klaidos 
pasireiškusios tik po jos. Iki 
to periodo, vadinasi, viskas bu
vo tvarkoje. Bet ir tas vėles- 
nesias klaidas autorius siūlo 
pamiršti. Taigi pamiršti Želi
govskio žygį į Vilnių, pamiršti 
Suvalkų sutarties sulaužymą, 
ir 1938 metų Lenkų ultimatu
mą Lietuvai. Pamiršti viską, 
tarytum tarp Lietuvos ir Len
kijos jokių nesusipratimų 
butų buvę.

Taip manyti, siekiant 
Lenkija glaudžių santikių,
Lietuvai labai žalingas daly
kas. Ar straipsnio autorius 
yra įsitikinęs kad lygiai taip 
prakilniai kaip jis, galvoja ir 
Lenkai? Kad Lenkai jau yra 
atsisakę nuo savo grobuoniš
kų, agresoriškų žygių prieš 
Lietuvą? Kad jie jau yra ry
žęsi nebesikėsinti į Vilnių, kad 
jie jau tikrai nebegalvoja ir 
apie Kauno su Nemunu bei vi
sos Lietuvos prisijungimą? 
Kur bent vienas faktas kuris 
įrodytų kad Lenkai atsisako 
savo senosios agresinės politi
kos Lietuvos atžvilgiu? Tokio 
fakto nėra.

Priešingai, Lenkai diploma
tiniu keliu, notomis, protesta
vo prieš tai kad Lietuviai, Len
kijai sukniubus su Vokietija ir 
Rusams pasigrobus apie pusę 
Lenkijos valdytų žemių, pasi
ėmė Vilnių ir tik dalį Vilniaus 
krašto. Praėjusią šįiemą Len
kijoj Taryba Londone pareiš
kė jokiu budu neišsižadanti 
Vilniaus krašto. Dar nesenai 
Gen. Sikorskis savo deklaraci
joje kaip Lenkijos ministeris 
pirmininkas pareiškė kad Len
kai kareiviai žygiuosią ne tik 
į * Varšuvą, Krokuvą, Ljvovą, 
bet ir į Vilnių. Lenkų propa
ganda reikalauja sau ne tik 
Rytų Prūsijos, bet ir Klaipėdos 
Krašto. Ai- ir tuos faktus Lie
tuviai turi pamiršti ir mestis į 
glėbį Lenkams? Taip daryti 
reikštų nusižeminti ir užmiršti 
savo tautinę savigarbą.

Ne, istorijoje nieko negali
ma pamiršti. Galima dovanoti 
skriaudas tų kurie, jas padarę, 
atgailauja ir žalą atlygina. Bet 
negalima dovanoti skriaudų 
tiems kurie, jas padarę, ne tik 
neatgailauja, bet ir vėl, pirmai 
progai pasitaikiusį rengiasi 
skriausti. Toks pamiršimas 
butų lygus savo tėvynės išda
vimui ir atsisakymui kovoti del 
savo tautos laisvės, del myli
mos Lietuvos nepriklausomy
bės. Toks pamiršimas butų 
stūmimas vieną baisią okupa
ciją iškentėjusių, o antrą tebe
kenčiančių musų brolių Lietu
vių į trečią okupaciją — j Len
kų. v

Aš manau kad to straipsnio 
autorius, būdamas gerų inten
cijų, mano kad ir Lenkų vadai 
yra neblogos valios žmonės. 
Kaip matėme, taip nėra. Jie 
ir šiądien svajoja apie didelę 
Lenkiją, sukurtą iš svetimų že- 
mių, jie ir šiądien vilioja į sa
ve Lietuvius, tai masindami 
juos gražiais pažadais, tai bau
gindami kad jie be Lenkų žu- 
sią galutinai.
iš istorijos užtektinai esame 
pasimokinę kad žinotume jog 
su Lenkais reikia būti atsar
giems ir griežtai nuo jų atsiri
boti.

Lietuviai tikrai atlaidus. Tai 
rodo jų istorija. Tegul Lenkų 
atsakingieji vadai viešai parei
škia pasauliui kad jie pripažy
sta Lietuvai ribas, Rusijos jai

DAR PLUOŠTAS 
NAUJŲ DIRVOS 

SKAITYTOJŲ

Štai patiekiame dar gražų 
skaičių naujų Dirvos artojėlių 
kurie pastaromis dienomis 
stojo didelės Dirvos šeimos 
riais: 
Marcelė Lorenz, vietinė 
Mrs. A. Marsh, vietinė.
Anna Liudzius, Bratleboro, 
John Zurlick, Great Neck, N.Y.
J. Aksanavičius, Nanty-Glo, 

Pa.
Dr. Margeris, Chicago, 111.
J. F. Pačinskas, Middleton, 

Mass.
Agnes Valaitis, Wilkes-Barre, 

Pa.
J. Arlauskienė, Hillside, N. J. 
Petras Bagonis, Sykesville, Pa. 
John Skripkunas,v Watervliet,

N. Y. (per M. Senkų).
John Shawlinsky, Ladd, Ill. 
Agnes Prėska, Delmar, N. Y. 
Peter Stancavage, Luzerne, Pa. 
A. Jankovsky, Charleroi, Pa. 
J. Sakavichienė, Berberton, O. 
P. Yurgelis, Akron, O.
Peter Skripka, Spokane, Wash. 
Joseph Pactzus, Brooklyn, NY. 
V. Wenskauskas, Grand Ra

pids, Mich.
Mikolas Kazlauskas, Haydęnvi- 

le, Mass. •
J. B. Jackowicz, Thompsonvil

le, Conn.
Barbora Stanaitienė, Wilkes- 

Barre, Pa.
Vincent M. Rinks, Chicago, Ill. 
John Matakes, Pottsville, Pa. 
Jonas Abromavičius, Columbus, 

Ohio.
Visiems šiems naujiems Dir

vos skaitytojams už pasirin
kimą sau Dirvos sekančiam 
metui tariame širdingą ačiū.

pa-
na-

Vt.

tuvos santikius bus galima pa
kalbėti. Apie santikius, bet ne 
apie uniją ar konfederaciją, ir 
net ne apie glaudų bendradar
biavimą.

Lietuvių priežodis sako: 
“Gyvensime kaip broliai, skai- 
tysimės kaip žydai”. Istorija 
mus moka kad valstybių glau
dus santikiai nepastovus, kar
tais net žalingi. Kas ne kas, 
o Lietuviai šitą tiesą yra ge
riausia savo pačių kailiu paty
rę: iki Liublino unijos ir po 
jos.

Senovėje buvo su Lenkais 
ginčų- del Palenkės, del Velni
nės ir del kitų Lietuvos žemių. 
Visi tie ginčai baigdavosi Len
kų laimėjimu, o Lietuvių nusi
leidimu ir pralaimėjimu. Lie
tuviai tik paverkšlendavo, ir 
tuo viskas baigdavosi. Nejau 
ir dabar mes taip darysime ? 
Seniau ir į galvą Lenkams ne
būtų atėję reikšti pretenzijų į 
Vilnių ir Vilniaus kraštą, o jau 
19a. ir dabar jie įrodinėja kad 
tas kraštas ir pats Vilnius, 
Lietuvos sostinė, iš senų seno
vės esą Lenkiški. Kur garan
tija kad jie ryt-poryt neims 
įrodinėti kad visa Lietuva su 
Nemunu, kad Kaunas ir Klai
pėda yra Lenkiški, tik Vokie
čių ir Rusų intrigomis sulietu
vinti ?
*. Straipsnio autorius sutiktų 
su Lenkų sumanymu pasida
linti Lenkijai ir Lietuvai ir Rū
tų Prusus. Jis kartoja ir to 
pasidalinimo planą:
du trečdaliu, o Lietuvai treč
dalis. Tačiau šičia man rodos 
pamirštama vienas svarbiau
sias faktorius: kad einant Roo
sevelto ir Churchillo deklara
cija pokarinio pasaulio santvar
ka turės būti grindžiama teise 
ir teisėtumu, o ne jiega ir 
smurtu, kad tiek nugalėtijams, 
tiek nugalėtiesiems bus taiko
mas vienas, teisingas, mastas.

Rūpindamiesi geruoju sugy
venti su visais savo kaimynais, 
ypač su Lenkija, kariaujančia 
del savo tautos laisvės, užjau
skime jos nepriklausomybę ir 
jos teisėtus reikalavimus, bet 
nesižavėkime jokiomis unijo
mis su ja. Unija su Lenkija 
pakirto Lietuvos galybę ir nu
gramzdino ją. Istorija tam 
kad pasimokytume iš jos.

POLITIKA
*------------------------

Moterų Vadovė

Vienok mes jau

Lenkijai

0 1941 METAIS Sus. Valsti
jose gauta 545,928,000 svarų 
vilnos. 1940—436,564,000 sv.

o Iš INDIJOS kas met eks
portuojama po apie 2,500,000 
gyvačių odų, iš kurių išdirba
ma įvairus moterims dalykai: 

' batukai, mašnelės ir tt.

Submarinas Išvežė Corregidoro Auksą

Laike Corregidoro apgulimo, kai jau išrodė kad Japonai tą 
tvirtovę paims, Amerikos submarinas įplaukė į Manilos užlają 
ir išvežė iš tos salos aukso, sidabro ir kitas vertybes, kad nepa
tektų Japonams į nagus. To submarine komandierių ir vyrus 
karo vadovybė tinkamai pagerbė.

TYSLlAVOS NACHA.
LIŠKUMAS

Katalikų Darbininke nesenai r~ — ■ 
tilpo redakcinis straipsnis api-1 įį^Į“ y? 
budinimui reikšmės žodžio “naJ 
chalas”. “Nachalas ar tik ne-i 
bus žemiausios rūšies tipas”,; 
tas straipsniukas sakė, 
nachalas,

PO METAI hito algai.

bet jau bando išvystyti < 
n prieš Lietuvos M 
Washiigtone ir prieš

pavesti savo 
valstybės vadovybę, 
Vokietijoje, žydus 
apiplėšti, žudyti, 
kaipo maža ’ valsty-

Mrs. Oveta Hobby iš Hous
ton, Texas, kuri tapo paskirta 
direktore Moterų Armijos prie
do korpuso. Ji yra žmona bu
vusio Texas gubernatoriaus W. 
Hobby.

ATEITIES LIETUVA TURI 
BŪTI PAREMTA TEISIN
GUMU IR ŽMONIŠKUMU
Mes Amerikos L i e t u v ia i 

siekdami Lietuvai padėti at
gauti nepriklausomybę ir lais
vę, rodome gana daug pasiry
žimo ir pastangų, bet turime 
vieną trukumą: neturim išdir
bto praktiškd politinio kelio to 
tikslo siekimui. Vieni bando
me pravesti tikrą Lietuvišką 
kelią, kiti ima pavyzdį iš Ru
sų, treti iš Vokiečių, ketvirti 
iš kitų kaimynų, ir todėl musų 
politinė akcija pasidaro .silpna.

Pavyzdžių iš didžiųjų vals
tybių, kaip iš Rusijos ir Vo
kietijos, Lietuva negali imti: 
Lietuva negalės nei komunizmo 
nei nazizmo eksperimentuoti; 
Lietuva negalės nei žydams, 
kaip Rusijoje, 
tautos bei 
nei, kaip 
persekioti,

Lietuva
bė turi užmiršti tokius ekspe
rimentus kurie erzina piliečius 
vienus su kitais. Lietuva tu
ri būti liberališka valstybė, ku
rioje visi piliečiai butų lygiai 
traktuojami. Didelė valstybė 
savo tautines mažumas kada 
pradeda skriausti, jos kaimy
nams nėra lengva tokią netei
singą valstybę pamokinti, ir 
tankiai toks silpnesnių skriau
dimas neišeina į sveikatą val
stybei. O tokiai valstybei kaip 
Lietuva visados butų pavojin
ga, nes didesnis kaimynas tan
kiai tokių progų ir laukia — 
ateiti “tvarką padaryti”.

Amerikos Lietuviai keldami 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės atsteigimo obalsius, tu
rėtų atmesti visus didžiųjų val
stybių neteisingus žestus, o 
skelbti ateities Lietuvą kaip 
teisingą ir žmoniškumu parem
tą valstybę.

Musų bolševikus, greičiausia, 
butų tuščios pastangos įtikin
ti kad jie tokią tezę priimtų. 
Nors jie jau pradėjo giedoti, 
“Lietuviais esame mes gimę”, 
bet mintyje dar vis turi kad 
jie Rusais mirs.

Bet ir be musų bolševikų 
Amerikos Lietuvių tarpe yra 
su nepraktišku nusistatymu, su 
nusistatymu prieš Žydus. . Nie
kas neužginčys kad tarpe Lie
tuvių yra nemažas skaičius 
tokių kurie gatavi kaip Judas 
Kristų, Hitlerį pabučiuoti, vien 
už tai kad jis žudo žydus Vo
kietijoje ir kitose valstybėse. 
Tokie anti - semitai Lietuviai 
gatavi ir Lietuvą pavesti Hit
leriui už jo tokį gerą darbą, 
“bi nuo žydų apvalys”.... To
kie Lietuviai matyt neįsivaiz
duoja kad jei Hitleris laimės 
karą tai tokio pat likimo susi
lauks ir Lietuvis ir Lenkas, ir 
Norvegas ir kitos jo paverg
tos tautos. Tokios neapikan- 
tos mintys prieš Žydus ir ki
tus yra klaidinga ir kitu žvilg
sniu, būtent: kultūringojo 
šaulio užuojauta buvo ir 
visados nuskriaustojo, o 
skriaudėjo pusėje. Todėl
tuva, kuri su kardu persilpna 
triumfuoti prieš savo kaimy
nus, visados savo politiką tu
rėtų vesti taip kad susilauktų 
iš kultūringojo pasaulio užuo
jautą, o ne apmaudą.

Amerika, anot Prezidento 
Roosevelto, yra arsenalas De
mokratijos. Tame arsenale yra 
sudėta Lietuvos ir kitų mažų 
ir didelių tautų bei valstybių 
nepriklausomybės ir laisvės, 
jų ateitis ir likimas. Amerika 
to arsenalo išsaugojimui pasi
rengus aukoti milijonus jaunų 
vyrų ir neapskaitliuojamus tur
tus. Amerikonai pasirengę bi 
momente mirti kad mes būtu
me laisvi. 1 \

Amerikos Lietuvių visos vil
tys Lietuves nepriklausomybės 
atsteigimui sudėtos Prezidento 
Roosevelto asmenyje, o visgi 
yra skeptikų kurie del pavydo 
žydui, del dolario uždėtų eks
tra taksų ar kitos menkos prie
žasties bando prezidentą nie
kinti. žmonės gyvenanti as-

pa
bus
ne

Lie-

meninį gyvenimą, dar neišbun- 
da ir nesusiorientuoja kad da
bar karas, kad sprendžiama ir 
rūpestis dedama ne į atskiro 
individo reikalus, bet proble
ma eina valstybės ir viso pa
saulio; kad atskiras individas 
yra tik instrumentas, kuris 
vado įsakymu turi atlikti tam 
tikras funkcijas.

Bukime sąmoningi, kalbėki
me ir dirbkime apgalvotai. At
statytą Lietuvą perstatykime 
kaipo laisvę valstybę; parem
tą teisybe ir teisėtumu.

F. Motuzas.

VISAI NE TAIP
BUVO

Vienybėje Tysliava rašo: /
“Jeigu ne Karpiaus sąjunga 

su komunistais tai Klinga ne
būtų kandidatavęs.... Laukai
tis butų išrinktas SLA. prezi
dentu.”

Visai ne fakUHivn - n - 
liava. Kam dabar bandyti 
mesti kaltę Karpiui kuomet vi
si tautininkai žino kitą kalti
ninką? Visi žino kad kaltė gu
lt ne Karpiaus pusėje, bet Tys- 
liavos.

Matome net ir iš to kad Tys- 
liavos sąžinė yra labai nerami 
ir todėl jis, lyg ta didžioji mu
sų tautiška varle, šokinėja iš 
vienos balos i kitą ir tuomi ma
no savo kaltę nusikratyt, o ap- 
juodint Karpių.

Ne, ponas Tysliava, kamin- 
šluostis baltas niekados nebus, 
tai ir tamsta- neišsiteisinsi.

Tikrai teisybė skamba štai 
štai kaip: Jeigu Tysliava per 
Vienybę butų rėmęs Laukaitį į 
SLA. prezidentus tai Klinga 
nebūtų kandidatavęs ir tuomet 
Laukaitis tikrai butų buvęs iš
rinktas SLA. prezidentu. Vie
toje to Tysliava kvietė gerus 
tautinnkus, SLA. narius, kad 
jie Laukaičiui atsuktų užpaka
lius. Tie geri tautininkai Lau
kaičiui užpakalių, vienok neat
suko, o Tysliavai, atsidėkoda
mi jo už . “gerą” pasidarbavi
mu, tikrai turėtų užpakalius 
atsukti. A. M. Augimas.

’Mat, 
jausdamasis kaliu, 

pats pirmas puola nekaltą...".
To nachalo suole šiądien sėdi 

Vienybės red. Juozas Tyslia- j 
va. žinom kokius nachališkus 
laiškus jis rašinėjo tautiniams ; 
kandidatams prieš SLA. rinki-| 
mus, žinom kad jis, parsidavęs i 
Bagočiui ir Vinikui, išėjo prieš 
Laukaitį, tą žmogų kurį jis per 
kelis metus melžė, bet jis dry- , 
sta sakyti šitaip:

“Jei ne Karpiaus sąjunga su 
komunistais tai Klinga nebūtų 
kandidatavęs... Laukaitis bu- l 
tų buvęs išrinktas SLA. prezi
dentu”.

Tysliavos nachališkumas pa
sireiškia dar ir tame jog jis 
tą sako žinodamas kokia tvar
ka pastatoma SLA. centro val
dybos kandidatai: Nominuotie-,. 
ji užklausiami ar apsiims kan- ' 
didatuoti į valdybą. Kada su- 1 
renkama visas kandidatų sąra
šas, SLA. centro sekretorius ' 
jį paskelbia ir išsiuntinėja 1 
kuopoms balsuoti. Tame s$ra- | 
še tarp kitų buvo ir Bagočiaus, 1 
ir Laukaičio ir Klingos vardai. 1 
Kada sąrašas pasiekė kuopas, į 
tada tik Dirva ėmė agituoti už ,i 
parinktus ir rekomenduotus ? 
kandidatus. Tada jau"Klinga, ■ 
pamatęs kad Dirva remia Ma- 
sytę, negalėjo savo vardo įsi- | 
dėti į sąrasą, Laukaičiui ker- i 
šyti, kaip Tysliava nusako.

Prikišimas Karpiui “susidė- į 
jįmo” su komunistais yra tai j 
tik išdava proto doroje nusmu- ■ 
kusio, kelis kartus savo kailį | 
keitusio Tysliavos, kuris’ savo Į 
gyvenime bėgyje Amerikoje 
periodiškai parsidavinėjo i tai 
vieniems, kai kitiems, iš ju.pa
imdamas (Aidošiaus dolarius.

TysliavąT nachališkai užnjteta \!

b trijose fese: šimutis, 
Gripitis, Vaidyla. Jis pm- 
jjjtži “Amata Lietuviu Ta-

' Po ritem W to kudiš 
įlys, Simfe si (feoi pa-' 
sW W pritart.;
H flteti s

tarauji po keleto s®

tarimą st imtini! Lieti 
Lietinio priefe Lenta

Ktelfa Pstaffi. ft 
ryta sArttoras. ate 
Lai® per rita duris, 
etatas Grigaitis per

• rienes pusė, o iš kite pcė1 
pisfoė sw vjiita tirt1

priaiė topo lieta Preri- '•
deotaira joo koopereįari- fj)#! j te Tirybą 
steteta retasis. jlBW W jų vettl

..wwiiw'* "jtrt
'titjiiįąpimiaosia hitųp-W 

sihietB Lietuvos Prerie-0^
tą js feranti, kaip hd fe-05 T“

'te fe atvėrimas, 
M salėjęs Lietuvos t
ptetaskauke, pasta®®1jitatakaukę, pasta®®1
Ii su paminę pagiežą auk- EJOLIK.J 
ėte teta reikalų, ardo p į 
te^tetovia vienybę ir 

i fe teta valstybės rei
kta

■ KIEK IS11U, is kelio Lie- ®®t fe W 
ta pbįšiu, toje pačioje laidyki pra tfh jai 
ttapje, yo šimučio, Grigai- 
A, Vaidjte sparnu užgi® 

aizdos riidi-i 
fc hĖ pavadintas “Lietu
vos FS Sąjunga".
'.fonrapo laiko ta neaiškios

Bios “LPS.” toj pačioj

XwjiesirpMriete ją i 
ten®: Eą TridyĮ

vieta prie Sfcai Na 
Pittsburgh s didele 
pa iW į i

Bet jis šaipi toje ra

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

gelbėti savo kaili tautinėje snH 1 
vėje, nes kitur jo, už dolarį | 
kas kartas par^idavinėjanČio 1 
niekas nepageidauja.

Nepageidauja jo ir tautine | 
srovė, kuri nuo 1938 metų, 1 
kada Scrantone iškelta aikštėn j 
jo parsidavimas Bagočiui (ta- j 
da Tysliavai nebuvo priekabės | 
prie Karpiaus) stengėsi jo ab- ] 
sikratyti.

Karpiui jo daromi priekaiš-1 
tai nelimpa, bet pačiam Tyslia- I 
vai toks nachalizmas negelbės | 
iš desperacijos išbristi.

AVALŲ TAISYMAS
JŪSŲ PAČIŲ KAINA 

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

Daniel De-Mand
4711 Payne Avenue

RICHARD ROTHIG
STALL 25

WOODLAND-55TH
MARKET HOUSE

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

P. P. MULIOLIS

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius ,

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuvė

Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia
6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343
N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKA8

Savininkas Vedėjas

są į anritastį Vaiyta K 
fe pagimdė ritą kokią darbo. To psto n 
tip beturiu Tautine Tarytą’, atį, prisplriafa p s 
I p sėkmingo gimdymo, ii rieą 
H. džiaugsmo katalikas jįj Sandarai pririši: 
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Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate = 

, ir Apdraudos Agentūra =
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 g 
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Katalikų Darbininke neJ 
tilpo redakcinis straipsnis a 
budinimui reikšmės žodžio J 
chalas”. “Nachalas ar tik 3 
bus žemiausios rūšies M 
tas straipsniukas sakė. "įJ 
nachalas, jausdamasis 
pats pirmas puola nekaltą !

To nachalo suole šiądien J 
Vienybės red. Juozas TyJ 
va. žinom kokius nachaliiJ 
laiškus jis rašinėjo tautiniJ 
kandidatams prieš SLA, riį| 
mus, žinom kad jis, parsidJ 
Bagočiui ir Vinikui, išėjo pJ 
Laukaitį, tą žmogų kuri jis J 
kelis metus melžė, bet jis į] 
sta sakyti šitaip:

“Jei ne Karpiaus sąjungai 
komunistais tai Klinga nebJ 
kandidatavęs... Laukaitis J 
tų buvęs išrinktas SLA, įJ 
dentu”.

Tysliavos nachališkumas J 
sireiškia dar ir tame jogjl 
tą sako žinodamas kokia tm 
ka pastatoma SLA. centro J 
dybos kandidatai: Notom 
ji užklausiami ar apsiima m 
didatuoti į valdybą. Kada J 
renkama visas kandidatų sj 
šas, SLA. centro sekretu! 
jį paskelbia ir išsiuntiį] 
kuopoms balsuoti. Tame a 
še tarp kitų buvo ir Bagocį 
ir Laukaičio ir Klingos vm 
Kada sąrašas pasiekė ku^ 
tada tik Dirva ėmė agituoti į 
parinktus ir rekomend^ 
kandidatus. Tada jau'Kiup 
pamatęs kad Dirva remia į 

' sytę, negalėjo savo vardo s 
dėti į sąrasą, Laukaičiui į 
syti, kaip Tysliava nusako.

Prikišimas Karpiui “susii 
jįmo” su komunistais yni 
tik išdava proto doroje j® 
kusio, kelis kartus savo ^.didelio . džiaugsmo

PRIEŠ METAI laiko atgal, 
į Chicago j e užgimė vienas kudi- 
.;kis trijose asabose: šimutis, 
. Grigaitis, Vaidyla. Jis pava- 
I dintas “Amerikos Lietuvių Ta- 
ryba”.

Po užgimimo, dvi to kūdikio 
t dalys, Šimutis su Grigaičiu, pa- 
; sibučiavę, Vaidylai pritariant, 
bandė flirtuoti su amžinais 

j Lietuvos priešais Lenkais iš 
■ vienos pusės, o iš kitos pusės 
I pasiėmė sau vyriausiu tikslu 
įpulti ir niekinti Lietuvos Pre
zidentą A. Smetoną ir tautinin- 
įkus kurie A. Smetoną sutiko ir 
į priėmė kaipo Lietuvos Prezi- 
įdentą ir su juo kooperuoja vi- 
Isais Lietuvos reikalais.

JEIGU A. L. Tarybai ištik
tųjų butų rūpėję Lietuvos rei- 
Įkalai, kaip kad ji mėgsta gir- 
■tis, ji visų pirmiausia butų pa- 
įsikviestus Lietuvos Preziden
tą jai vadovauti, kaip kad Če
kai yra padarę. Bet dabar, 

j tas keistas sutvėrimas, A. L. 
Taryba, užsidėjęs Lietuvos ne
priklausomybės kaukę, pasista
tė savo partijinę pagiežą auk
očiau Lietuvos reikalų, ardo 
^Amerikos Lietuvių vienybę ir 
kenkia Lietuvos valstybės rei
kalams.

JOS JAtT nepasitenkina vien 
puolimu Lietuvos Prezidento, 
bet jau bando išvystyti ofensy- 
vą prieš Lietuvos ministerį 
Washingtone ir prieš konsu
lus.

Dabar ta keista juodojo ir 
raudonojo internacionalo kom
binacija po keleto saldžių pasi
bučiavimų išnaujo užveda flir
tavimą su amžinais Lietuvos ir 
Lietuvių priešais Lenkais.

Katalikas Pakštas, tos Ta
rybos Sekretorius, eina pas 
Lenkus per vienas duris, b so
cialistas Grigaitis pfer kitas 
duris, ir Šimučiui laiminant 
jie peršasi Lenkams į žentus 
ir nori atnaujinti Liublino uni
ją. \

ŽIŪRINT j tų Tarybų ir Są
jungų sudėdj bei jų veiklą, da
rosi gaila kad tie asmenys pa
bėgo nuo “saulės^’ Stalino mo
kyklos. Butų daug geriau bu
vę kad Stalinas butų juos pa
ėmęs į savo mokyklą, tuomet 
mes Amerikos Lietuviai būtu
me galėję ramiai sau dirbti 
naudingą darbą Lietuvai ir jos 
ištremtiems žmonėms tolima
me Sibire.

tai yra tik nominuojant, ir ku
rie kandidatai gaus daugiau 
balsų tie ir bus išrinkti.

TOKS GUDRUS Viniko pa
sikėsinimas susiaurint Susi
vienijimo nariams balsavimo 
teises yra daugiau negu keis
ta. Kadangi tame suvažiavime 
dalyvavo visi Viniko šalininkai 
kurie išgautais iš SLA. rašti
nės adresais išsiuntinėjo vi
siems SLA. nariams savo atsi
šaukimus daug šlykštesnius 
negu kas kitas, ir cicilikų ga- 
zietėlę Nauj. Gadynę, tai aiš
ku kam tokis sumanymas ir 
butų naudingas.

KADANGI sumanytojo, tai 
yra Viniko, rankose yra SLA. 
narių antrašai, jam buvo leng
va tuos antrašus išduoti savo 
pakalikams, ir tais antrašais 
jų klikai, “Gerovės Komite
tams”, išsiuntinėti nariams pa
raginimus už ką jie privalo 
balsuoti. Taip tai senoji klika 
vėl pasiliko savo vietose.

Šis Viniko sumanymas yra 
tai Hitleriškas pasikėsinimas 
ateityje rinkimus 
mėti.

Nariai, budėkite 
SLA. seimui savo
apgindami savo balsavimo tei
ses.

visada lai-

VIETOJ GRUDŲ GA
BENS GELEŽI k •-

xKaro transportacijos vado
vybė praneša kad uždraudžia 
Didžiaisiais Ežerais laivais ga
benimą grudų iš bent kurio 
uosto ar punkto, išskyrus su 
specialiais leidimais?

Tas padaryta tam kad turė
jus pakankamai laivų gabenti 
i liejyklas geležies rudį, kurios 
didžiąusios kasyklos randasi 
Didžiųjų Ežerų srityje.

Didžiaisiais Ežerais veikia 
apie 340 laisvų, jų kraunamoji 
talpa siekia arti 3,000,000 
nu, kurie visi tinka geležies 
dies pervežimui.

Jokiam laivui tinkamam
žioti geležies rudį nebus leista 
vežti grūdus.

Reikalingas yra ir grudų 
pervežimas, bet tas bus sutvar
kyta? specialiais leidimais.

to-
ru-

ve-

‘America’s New Army’
Vėliausia March of Time filmą, 

“America’s New Army”, kuri pra
dedama rodyti Telenews Theatre 
penktadienį, parodo šios šalies gy
ventojams nekurias įdomias pamai
nas įyoętas kariavimo jiegose. Pa
rodo kaip visas militarinis veikimas 
sucentralizuotas vadovybėje Genero
lo George Catlett Marshall, yra su
jungtas trijose komandose: Reik
menų aptarnavime, žemės jiegose 
ir Oro jiegose.

Tiiiinpai peržvelgus laikotarpį 
pirm Pearl Harbor užpuolimo, fil
mą parodo kaip visiškai tapo per
tvarkyta senoji tvarka, su geromis 
pasekmėmis.

Galutinuose vaizduose parodoma 
Generolas MacArthur, kuris paga
liau užima vadovavimą Pacifiko ka
ro jiegų.

Prie to rodoma kiti įdomus vaiz
dai, taipgi H. V. Kalter.bom ir Tex 
McCrary su jų komentarais.

HIPPODROME

CEDAR POINT-ON- 
LAKE ERIE ATSI
DARO B1RŽ. 13

o: i
: junga 
ja ne- 
aukai- 
prezi-

PRIEŠ KELIOLIKA metų, 
P. Grigaitis Naujienų bendro
vei įkalbėjo leisti Sekmadienio 
Naujienas ir pakvietė jų redak
torium Miką Vaidylą, kuris 
tuomet gyveno Pittsburgh, Pa. 
Vaidylai gavus tokią garbingą 
vietą prie Sekmad. Naujienų, 
Pittsburghiečiai su didele pom
pa išlydėjo jį į Chicagą.

Bet jis neilgai toje redakto
riaus kedėje džiaugėsi: Sekm. 
Naujienoms nuėjus pas Mark
są į amžinastį, Vaidyl^ liko be 
darbo. Tačiau greitai rado iš
eitį, prisiplakdamas prie sanda- 
riečių.

------ , —„ ------- —............—, Kai Sandarai prireikė redak- 
keitusio Tysliavos, kuris'.r Pakštas apsikabinęs pabučiavo toriaus, nukėlus ją iš Bostono 

r-,.,-,,;., L Chicagą, Vaidyla gavo redak- 
Kadangi tos Tarybos ir Są- toriaus kėdę prie Sandaros — 

vieniems, ^ai kitiems, ii ją^ungos yra gimusios Chicago- taip Grigaitis įkalė didelį kylį 
•iuije iš tų pačių asmenų, tai ir jų 

Ikslai ir uždaviniai yra vie- 
ibdi.

■ KIEK VĖLIAU, iš kelių Lie
tuvos pabėgėlių, toje pačioje 
Chicagoje, po Šimučio, Grigai
čio, Vaidylos sparnu užgimė 
kitas neaiškios išvaizdos kūdi
kis, kuyis pavadintas “Lietu- 
Vos Piliečių Sąjunga”.
I .Po trumpo laiko ta neaiškios 
Išvaizdos “L.P.S.” toj pačioj 
Chicagoj pagimdė kitą kokią 
tgn ‘Lietuvių Tautinę Tarybą’, 
ir po sėkmingo, gimdymo, iš 

» katalikas.

gyvenimo bėgyje Ameiį|bedievį socialistą Grinių, 
periodiškai parsidaVinėjoj

imdamas Aidošiaus
Tųsliavau nachališkai užj 
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• DAKTARAI turi nustatę 
suvirš 200 skirtingų mirčių 
priežasčių, pradedant nuo na- 
turalės senatvėje iki visokiau
sių keistų savižudysčių1 ar ne
tikėtų prietikių.

of

Rytiniame pajūryj^ atostogavimų 
galimybėfns vietomis visai pablogė- 
gėjuš, tik keli kiti Amerikos vasa
riniai rezortai gali prilygti patogu
mu Cedar Point-on-Lake Erie, ku
ris'atidaro savo 1942 metų sezoną 
šeštadienį, Birželio 13.

Šis resortas randasi ant ilgo pu- 
siausalio Erie Ežere, lengvai pasie
kiamas iš Detroito, Toledo ir Cle
veland© prie pat to ežero, ir paiva- 
žitiojamas iš visur kitur. Kaipo re
sortas ir pasilinksminimų vieta Ce
dar Point yra mėgiamiausia ato
stogavimui vieta lengvai paniekia
ma iš tolumų kaip Pittsburgh, Cin
cinnati, Indianapolis ir kitų.

Privažiuojamas puikiais federa
linis keliais U. S. 6 ir Ohio Route 2, 
kurie priveda iki put Cedar Point 
durų. Kitas patogumas tai atva
žiavę čia savo automobiliais vasaro
tojai pasistato juos ir nenaudojai iš
tisą laiką, nes čia nėra kur važinė
ti. Viskas yra patogiai arti prie 
Breakers Kotelio.

Traukiniais ar busais važiuojant 
atveža tiesiog į Sandusky, iš kur 
laivu pervažiuojama_ į Cedar Point- 
on-Lake 
važiuoti

Nuo 
13, iki 
Dienoje, 
linksmas, kas minutą yra kas veik
ti ir kuo užsiimti.

Per vasarą kiekvienos x savaitės 
bėgyje didžiajame Grand Ballroom 
grieš žymus Amerikos orkestrai, 
kaip Gene Krupa, kuris su savo or
kestru bus atidarymo savaitę, po to 
seks Woody Herman, Tony Pastor, 
Skinnay Ennis, Vaughn Monroe ir 
kiti.

Cedar Point taipgi turi vieną iš 
ypatingiausių vasarinių hotelių Vi- 
durvakariuose. Hotel Breakers su 
1000 kambarių, prie ežero, tarp me
džių, yra labai tinkama 
atilsiui vieta.

—užlaikymui mano karo 
ihžino “tvarkoje”?

Vengimas perdijelio greito va
žiavimo daug prisideda. Betgi 
sva .gausias dalykas tai—mai
nymas motoro aliejaus kas 1000 
mylių! Kodėl kas 1000 mylių? 
Todėl kad nežiūrint koks geras 
aliejus—nežiūrint koks gėlas ir 
aliejaus filteris—jis lieka ne
tyras, atmieštas ilgai atliekant 
savo svarbų darbą. Tokiame 

stovyje jis negali duoti jūsų in- 
žinui pilnos apsaugos taip labai 
šiądien reikalingos — kad jūsų 
inžinas kuoilgiausia laikytų.
ši Standard Oil Sugestija yra
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Plumbing ir Heating (
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

<, Heating Cg.
dieną ir

1964
HE. 5000;

Atdara

Erie. Iš Ežerų miestų at
galima garlaiviais.

atidasymo dienos, Birželio 
galutinai užsidaro Labor 
Cedar Point yra gyvas ir‘To The Shores 

Tripoli”
Nauja įdomi filmą vaizduojanti 

U. S. Marinus ir kokie narsus ka
riautojai jie yra, tai 20th Century- 
Fox technicolorinė apysaka “To 
The Shores of Tripoli”, kuri prade
dama, rodvti Hippodrome Theatre 
Decoration Dienoje, šeštadienį, Ge
gužės 30.

Šis Darryl F. Zanuck kūrinys pa
darytas kiekvienam Amerikos pat
riotui, ir yra kreditas tiems vyrams 
kurie garbingai kariavo už Wake 

/Salą.
Daugiausia veikimo atsibuna San 

Diego Marine Base, ir ten tai John 
Payne, želiąs naujokas, pastangomis 
Sergeanto Randolph Scott perdirba
mas į pirmos rūšies kariautoją. Su 
juo vaidina romantinę dalį Maureen 
O’Hara gražuolės Laivyno slaugūs 
rolėje.

Prie jų vaidina Nancy Kelly, Ma
xie Rosenblum, William Tracy, Ed
mund MacDonald, Henry Morgan, 
Russell Hicks ir Minor Watson.

ir maloni

met

VERMOUTHS

® MEDAUS Kanada 
per pastarus 10 metų 
20 milijonų svarų.

kas 
gavo po

naktį patarnavimas.
E. 55th Street
MU. 3629; YE. 5544 

vakarais iki 8 vai.

ŠAMPANAl
Greitas, Mandagus Pristatymas į Namus be Ekstra Kaštų. 

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

Importuoto ir Vietinio
— VYNAI

AVALŲ TAISYMAS
Taisom Avalus Geriausiu Budu. 
Turim daugybe avalų pardavi
mui ir parduodam pigiomis kai
nomis. (25)

JOHN THOMA Y
4409 Clark Avenue
Telef. WOodbine 1762.

BALTA, IVORY arba Cream 
maliava po $^45
Galionai •*

DU FONT’S GERA GRIN
DIMS MALIAVA, žibanti 
užtenka vieno tepimo. Ilga, 
nešiojasi. $3.69
Galioną*?

ENAMEL, 10 SPALVŲ — 
Džiūsta i keturias vai indus. 
Parsiduoda po $ į] C?F 
Galionas

ESKSTRA DIDELĖ SUGE
RIAMA KUBOS SPONGE, 
Al rūšies, 
'liktai po

COLD STORAGE
PARDUODAM GEROS RŪŠIES 

KAILINIUS (FUR COATS) 
Taisymas Perdirbimas

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

ASTOR FUR CO.
EXPERT FUR WORK 

8407 HOUGH AVE. GA. 4712

PONI S. GRINIENĖ (iš Phi- 
ladelphijos) rašydama savo įs
pūdžius Tėvynėje, “Iš Saulė
tos Floridos”, prisimena susi
tikimą ten su p. J. J. Bačiunu 
ir sako: “Ponas J. Bačiunas 
gražiai atsiliepė apie Naįijienų 
red. P. Grigaitį” ir pasakė, 
“tai tikras idealistas”.

Kad p. Bačiunas, kuris ge
rai žino ir pažysta Grigaitį, 
butų taip “gražiai” kaip ta 
poniutė sako, atsiliepęs apie 
tą socialistų demagogą, ir dar
gi butų jį “idealistu” pavadi
nęs, aš labai abejoju. Grei
čiausia p. Grinienė nesuprato 
p. Bačiuno žodžių prasmės.

Kad Grigaitis yra Marksinės 
ideologijos tai tiesa, bet apie 
tokį “idealistą” jokis Lietuvis 
negali dorai atsiliepti, dargi ži
nodamas kiek tas Marksistas 
yra žalos Lietuviams ir Lietu
vai pridaręs.

Lietuviai apie tą “idealistą” 
tik su panieka atsiliepti tegali.

Titnagas.

LEO J. DICKMAN
Barber Shop

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

A jVUNN WALITY MEATS, POULTRY 1 
DVI MĖSOS PARDUOTUVĖS

Parduodame visokią mėsą už prieinamas kainas.

8710 SUPERIOR AVE. 2281 LEE ROAD
GArfio’d 4C23 (24) FAirm. 4181

EKSTRA SPECIAL
Musų specialiai pačių darytos

KEPENŲ DEŠROS
Taipgi kitokios mėsos dešros ir 
rūkyti kumpiai. (35)

R. J. Stumpf
WESTSIDE MARKET

Atdara pirm., tree, pėnkt. ir eešt.
Stand A 3 (kampe)

CEdar 8476 Pristatėm i nnmus CEdar 8476

THE HOUGH BEVERAGE C£
8800 Hough ATv tie
“GAIVINANČIŲ GĖRIMŲ NAMAI

INDEPENDENT
FOOD STOREtautinėje srovėje, ir ta žaizda 

neužgyjama.
Į TĖVYNĖS redaktorius 

Bajoras ragina SLA. 
pasiskaityti jo parašytą redak- 

abar atdaros kasdien nuo pietų į cinj straipsnį, “Po Pild. Tary-

7j211 Wade Park AvePr. 
narius Great Lakes Storage 

& Moving Co.
Local & Long Distance Moving

Paskiri kambariai de] Storage 
Supakuojam ir apkalam toli 

vežamus dalykus.
Dirbam valandomis ar kontraktu. 

Visi pervežimai audrausti. 
Darbas garantuotas.

Telef. HEnd. 0100
Dieną ar naktį. (37)

VISKO TURIM
Parduodam siuvamas, skalbiamas 
mašinas, radio, rakandus, patiesa

lus ir langams uždangalus.
Perkam ir mainom naudotus ra
kandus. Taisom visokias namų 
darbams mašinas. (30) '
Patarnavimui telef. RA. 5234

MOTERIMS DĖVĖJAMOS 
suknios — 25c iki SI.00.

Bedell’s Trading Post
7906-08 Hough Ave.

Skersai Addison Jr. High School

BOWLING ALLEYSvej6> nes kitur jo, Hz i 
kas kartas pai^idavinėj! 
niekas nepageidauja.

Nepageidauja jo ir ta 
srovė, kuri nuo 1938 
kada Scrantone iškelta 
jo parsidavimas Bagočiui „
da Tysliavai nebuvo priefeiBLOESINGER’S 
prie Karpiaus) stengėsi jo i£ 
sikratyti.

Karpiui jo daromi pri 
tai nelimpa, bet pačiam Tj 
vai toks nachalizmas neg 
iš desperacijos išbristi.

ki 3 po pietų. Sekmadieniais iki . ... ,, . OT . ~ , A
1:30 po p. Visos naujos alleys. | linkimų ir SLA. o-to Ap- 
OUGH-93 ST RECREATION ski'ičio suvažiavimo protokolo

11665 EAST 93RD ST. (34) į vienuoliktą paragrafą.

Durkee Oleo

Kas ten tokio svarbaus
~ ’1 kad redaktorius Bajoras

— —————• Hospital nuoširdžiai ragina narius
3218 Lorain Avenue

ėles pataisom kaip naujas, ap- 
iuvam, uždedam plaukus. Atsi- 
lęškit savo senos šalies lėles ir 
luokit pataisyti. (49)
Atdapa 10 ryto iki 8 vakare, 
t Uždaryta šeštadieniais.

yra 
taip 
pa-

Kirkman’s

siskaityti?
i Mat, ten yra Viniko pasiūly
tas Įnešimas, kurį 5-to Apskri- 

! čio delegatai užgyrė, kad SLA. 
; Piki. Tarybos rinkimai butų 
i atlikta vienkartiniu balsavimu,

Dresės, Kotai 
PRIEINAMOM 

i
Mes specializuojam
romis. 29 metai

12425 Superior Ave.
GLenville 3450 (37)

F S T Y L E
SHOPPE

ir Siutai 
KAINOM 
didelėm mie- 
šioje vietoje.

3 for ]Qc
U.S. Wailpaper 
and Faint Co

AVALŲ TAISYMĄ I
jūsų, pačių Kaka Į JOHN MARTINICH - HARDWARE 

kiek norėsit mokėti už difeL
Pilnas patarnavimas. į Maliavos — Sieninė Popiera

Daniel De-Mand |
4711 Payne Avenw |

RICHARD R0TH1G
STALL 25

WOODLAND-55TH
MARKET HOUSE 

Užlaikau visokių rūšių nŲ 
dešras, kumpius, etc.

Plumbing Reikmenys 
Elektriški Padargai 
Namams ir Sportui 

Įrankiai
LAWN SEEDS

Lietuvių kaimynystėje.
PRISTATOM Į NAMUS

Flakes, 19c 6000 Euclid Avenue

Sukaktuvių Specials
Daržui ir Namams

$3.9850 Ft. Garden Hose
LAWN MOWER ...

Pasirinkimas
Sieninių Popierų
Dutch Boy White 

ir BPS Paints
TEMPLIN BRADLEY

Didžiausias
Unitized

Parduodam
Lead

$7.9

SERVICE STATION
GAS, ALIEJUS TAISYMAS

6602 Superior Ave.
LIETUVIŲ KAIMYNYSTĖJ 

ENdicott 9713 (35)

DIDELĖ LIETUVIŠKA

Scott Tomatoes 
didelis can 16c

INDEPENDENT
FOOD STORES

7211 Wade Park Ave.

KAKLARAIŠČIAI
Vertės iki $1.00 po

SIENOMS POPIEROS
Naujausi Moderniški Samneliai Jūsų Namams 

KAINOMIS KURIAS JUS LENGVAI 
GALIT MOKĖTI

Kainos dar tebėra tokios kaip buvo pereitų metą.

\ APDRAUDA 
gę suteikti visiems pilnas musų p* 
ir praktiškus patarimus reikale w 
Insurance) visai dykai. Todėl J®’ 
aegu ugniagesius (fire-monus).

. MULIOLIS
j Pastovi Lietuviška Real Estate 
Apdraudos Agentūra

Cleveland HEnderson 613

iiiiiiiism^imiii'.iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiHi^ 

nas A. Wilkelis 
i Laidotuvių Direktoriui

BALSAMUOTOJAS 
e. HEnderson $

1085 East 79th St.
Kampas Bellevue Ave.

'hone HE. 0135 (22)

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

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 Reumatismo, 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. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas ašiai!?!*

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Vyrams šilko Kojinės . . 25c 
Tyro šilko Kojinės . . $1.00

FACTORY STORE 
8204 Detroit Ave. 

'8201 Detroit Ave. (39)

ELDER-TILTON
CLINIC

Mechanotherapy — Chiropractic 
Elektriškas gydymas, Coion Irriga- 

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

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

DU FONTS MALIAVA na
mui, vis buna balta, tyras 
preduktas zinkb 24
ir švino. Galionas
Musų žinhma MUILTI-ČOAT 
maliava 5 spalvose. Vienas 
tepimas uždengia. Mazgoja
si gerai. 
Galionas

Geriausi CASEINE MALIA 
VA, uždengia sieninę popie 
ra vienu tepimu. Bent kas 
gali lengvai juo dirbti.
Specialiai $ j Jį
Gabonas

AETNA LUMBER SIENPOPIERIU IŠPARDAVIMAS
Virš 380 pavyzdžių pupierii kurių kainos dabar tiktai pu
siau negu buvo. Visos popieros geriausiame stovyje. 
Sampeliai yra iš 1911 melu. Tai yra Bargenai kokiu ne
galima rasti niekur kitur šioje šalyje kaip tik šioje U. S. 
Wallprper and Paint Cg. parduotuvėje.

Atdara vakarais. Dykai parking vieta automobiliam:

DVI PARDUOTUVĖS

ū. S. Wallpaper and Paint Co
6000 Euclid Ave. 7812 Broadway

HEnderson 6941 - ) Diamond 2639

* - ■ —---------------------------------- T----------- L --------- -------------------------------

elis Furniture Ct
įkandu Krautuvė
viski Rekordai gaunami čia
L ve. ENdicott^

JURGIS ARBUC^

•«iiiiiiiiiinnnmirijinninniiiiinimiinrai

Geriausia nešuntama ir neperšlampama

Popiera.
Naudokit Blonder’s Gold Seal Sieninę Popierą

Prašykit savo pardavėjų arba dekoratorių parodyti 
’Musu GOLR SEAL Samueliu Knygas.

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

| Trys krutuvės įusu patogumui (20)
2695 EAST 55TH 10613 SUPERIOR 2538 LORAIN

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)
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DRY CLEANING
Senas Drapanas padan>..i 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Telefonas: ENdicott 0878

GARAMŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų TaisymB Darbų 

atlieka be įmokėjimo.
T iki 3 metų išsimokėjimas. 

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

The Aetna Lumber
5327 St. Clair Av.
3674 E. 93rd St.

T a

HE.
MI.

medį.

Co.
6843
1185
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS į
DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

Ragina Pavėžėti Į Dar
bą Vieni Kitus

Sutaupymui gasolino ir au- 
tomibilių ratų gumų, miesto 
mayoras Lausche pradėjo agi
tuoti už susitarimą ir vienas 
kito pavėžymą važiuojant į 
darbus.

Kaip dabar yra, tai rytais į 
darbą ir vakarais iš darbo va
žiuojant matysi po didelį au- 
tombilį su vienu žmogum kož- 
name, ir kiekvienas degina ga- 
soliną, skubina sunaikint savo 
ratų padangas.

Susitarimu, kaimynai galėtų 
du, trys ir kartais keturi as
menys vienu autombiliu nuva
žiuoti ir parvažiuoti, kiti au
tomobiliai gali stovėti. Kitą 
savaitę galima važiuoti kitu.

JOHANNA MIKALAUSKIENĖ
65 

ave.,

NAUJASIS EZELLA
TEATRAS ATSIDA

RO GEG. 29

PHONE: ENdicott 4486

Mikalauskienė, 
Silverdale

kapinėse; pa-
atsibuvo Šv. Jurgio

Johanna 
m., nuo 3422 
mirė Geg. 23, palaidota Geg. 
27, Kalvarijos 
maldos
bažnyčioje.

Liko viena duktė, Mrs. Nel
lie Gasunas, du sunai, karei
vis Jonas, Everett, Wash., sto
vykloje, ir Juozas.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della Jaku'bs.

tu-

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

LITHUANIAN AMERICAN ACTIVITIES He’s In The Army Now YOUR FRIEND, THE 
AIR RAID WARDEN

dirva (THE FIELD

PAKĖLĖ MOKESTIS
Miesto valdyba pakėlė mo

kestis apie 800 paprastų mies
to savivaldybės darbininkų ap
tarnavimo departmentuose. Ki
tiems 734 darbininkų kituose' 
departmentuose taipgi bus pa
didinta "mokestys.

ATLANKYKIT LIETUVIUS
Broliai Alfred ir Frank Co

mer (Komerai) užkviečia savo 
pažystamus ir draugus atlan
kyti jų puikią didelę užeigą, 
esančią 16703 Kinsman Road, 
vadinamą Old Well, kuri yra 
viena iš puikiausių Shaker sri
tyje. Jų baras yra vienas iš 
didžiausių, net 50 pėdų ilgio. 
Prie to ten duodama valgiai ir 
sekmadieniais pietus.

ŽUVO 53
Clevelando trafiko nelaimė

se žuvusių skaičius iki šios sa
vaitės pradžios pasiekė jau 53

SWEENEY PRALAIMĖJO
Kaip nelengva prieš laikraš

tį laimėti bylą politikieriams 
parodo atsitikimas su Cleve- 
lando advokatu, Kongreso at
stovu Martin L. Sweeney. Jis 
iškėlė bylą prieš Washington 
Times-Herald, kaltindamas tą 
laikraštį- savo straipsniais jį 
apšmeižus ir pakenkus jo re
putacijai. Reikalavo $250,000 
atlyginimo.

Bylą teismas išnagrinėjęs 
nerado galimu pripažinti skun
dėjui jokio atlyginimo ir nera
do kad jis buvo apšmeižtas ar 
jo Vardui ir reikalams pada
ryta nuostolių.

Sweeney seniau pats yra bu
vęs teisėju Clevelande. taigi 
kibdamas prie laikraščio tikrai 
numatė laikraščio pusėje 'kal
tę, bet ir tai nebuvo galima, 
laikraščiui įkirsti.

Kažin ką butų pešęs SLA. 
prezidentas Bagočius, jeigu bu
tų prie Dirvos kabinęsis, kaip 
prieš rinkimus pagrasino....

štai Lietuvių kaimynystėje įreng
ta ir padidinta naujas filmų teatras 
— New Ezella Theatre. Teatras 
įrengtas visai moderniškai, nuosta
biai gražiai. Jis atidaromas penk
tadienį, Gegužės 29, kur lankytojai 

•turės tikrai didelį malonumą pasė
dėti. Savininkai šio naujai įreng
to filmų teatro, Essick ir Reif, ge
rai žinomi circuit operatoriai, ne
aplenkė nieko kas reikalinga publi
kos malonumui. Teatro architek
tas, Paul Matzinger.

šis teatras yra ypatingas tuo kad 
bus paskutinis Clevelande kuris
rėjo progą persimodeminti šio ka
ro bėgiu. Kitiems jau neduodama 
leidimo. Naujasis Ezella Theatre 
yra ultra modernis, kaip įrengimu 
iš lauko taip ir viduje. Lauke teat
ro priešakis tinkamai įrengtas pat
riotiška raudona, balta ir mėlyna 
spalva. Išlaukinė ineiga taip pat 
išrengta patraukiančiai ir šonuose 
bus puikus chrome rėmai kuriuose 
bus išstatyta nauji Hollywood pa
veikslų skelbimai. Visos dalys šio 
teatro gražiai nušviestos spalvuo
tomis naujausiomis neon šviesomis.

Inėjus į foyerą ir auditoriumą 
tuoj gaunasi malonus įspųdis jo di
dumo ir moderniškų įrengimų ku
rie susideda iš šilko velour orchid 
ir geltonos spalvos. Lubos taip pat 
nudažytos orchid spalvos pritaiky
tai prie 
Sėdynės 
su daug 
m ui.

Filmų
sai yra patys naujausio išradimo ir 
pritaikyti tam tikslui taip kad pa
veikslai bus, visada gražus, aiškus, 
ir garsai bei kalbos gerai girdima.

Visapusiai imant, naujasis Ezel- 
Teatras bus visiems maloni vie- 
liuoslaikio praleidimui.

KLAIPEDA ANNIVERSARY
The Lithuanian press in the Unit

ed States commemorated the third 
anniversary of the Nazi occupation 
of the Klaipeda (Memel) territory. 
It had been detached from East 
Prussia because of the region’s 
Lithuanian character and because 
the Port of Klaipeda was an abso
lute necessity for Lithuania’s eco
nomic development.

The importance of Klaipeda ter
ritory to Lithuania is described by 
Mr.. Anicetas Simutis in his book 
“The Economic Reconstruction of 
Lithuania after 1918,” recently pub
lished by the Columbia University 
Press, as follows:

“On March 22, 1939, Lithuania 
was forced to agree to the ces
sion of 
Though 
so-called 
was as if being forced to gasp 
for air with someone else’s lungs. 
Through this cession LithiAnia 
not only lost 703,741 acres of 
territory (5.1 percent of her to
tal area) but wąs deprived of 
13 percent of her industry, with 
26 percent of her wage earners. 
The total industrial production of 
Klaipeda terrotory in 1937 amount
ed to 116 million litas, or 30.7 
percent of her totad production.”

Klaipeda to Germany. 
Lithuania was given a 

‘free zone’, the effect

asmenis,

Vedę vyi’ai, jeigu tik tinka
mi, bus priimami į Laivyno 
Rezervistus kaipo denių ir in
žinierių viršininkai. Iki šiol 

' vedusių nepriimdavo,' bet da
bar daroma išimtys. Reikalin
ga apie 10,000 viršininkų, ku
rie bus paruošti iš tų naujai 
paimamų vedusių ( vyrų. -

• Iš APSKRITIES kalėjimo, 
ant E. 21 gatvės, sekmadienio 
dienos metu išsilaukė ir pabė
go trys jauni kaliniai. Vienas 
išsiveržimo metu susižeidė ir 
sugautas, kiti du pabėgo. Jie 
išpjovė metalines lango štan
gas penktame aukšte ir nusi
leido žemyn iš paklodžių 

’plėšyta ir surišta virve.

• MIESTO valdyba, nupir
kus gatvekarių linijas ir pra
dėjus operuoti busus ir gatve- 
karius, jau susiduria su bėdo
mis: darbininkai reikalauja di
desnio mokesnio, ir pirmadie
nį buvo keletui valandų su
streikavę vakarinės miesto da
lies gatvekarių motormanai ir 
konduktoriai. Miesto valdyba 
pereitą šeštadienį buvo neuž
mokėjus gatvekarių darbinin
kams algų.

Eina gandai kad gal miesto 
valdyba panaikins savaitinius 
$1.25 pasus važinėjimui gatve- 
kariais.

©MOKYTOJOMS miesto mo
kyklose nereikės pasitraukti iš 
vietos jeigu ištekės, sulyg iš
leisto naujo patvarkymo.

su-

la 
ta
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and independent nations, and o 
tion — no free nation — will 
secure so long as he lives.”

(“Bulletins from Britain”)
Long Live the Little Peoples!
“This talk about the end of little 

states is not only nonesense, but a 
dangerous nonesense ... It runs 
counter to human psychology. It 
betrays the principles of democracy 
for which we fight and which are 
enshrined in the great Atlantic 
Charter.

“Lebenaraum means unlimited liv
ing room for Germany, with every
one else shut up in the basement.” 

(“Headway”, London, No.
Will Schaber

“The Weimar Republic . . . 
been unwilling and unable to 
complish what the Baltic countries 
and Czechoslovkia had done in post
war years — breaking up the big 
estates and settling holders and the 
farmhands on them.

“Hitler . . . never made the slight
est attempt at land_ reform.
estates 
rotten, 
grated 
zation 
bensraum.

“Masses of German farmers 
now moving eastward . . . They 
grabbing the Lebensraum of 
peoples.”

(“New Europe” - Feb.

26.)

has
ac-

5Mį

kontrastiškų sienų spalvų, 
sudėta visai naujoviškos, 
didesniu patogumu sėdėji-

rodymo įrengimai ir gar-

• 15,000 BAPTISTŲ bažny
čios Amerikoje delegatų laiko 
savo metinę konvenciją 
landė.

Cleve-

patar-• GASOLINO stočių 
nautojai ir . gasolino vežiotojai 
gauna $10 į mėnesį, daugiau 
algos, pradedant Gegužės 16. 
Tas apima 1,200 gasolino sto
čių patarnautojų ir 600 gaso
lino privežiotojų Clevelando 
srityje.

NEW

The 
in Eastern Prussia are as 
as disorganized, as disinte- 
as ever. No sign of coloni- 
appears in this desert Le-

are 
are 

other

‘POP’ KONCERTAI
PRASIDĖS BIRŽ. 17

ne-
oroiŠ 

policija 
smėlio, 
Taipgi

• KOVAI su netikėtomis 
laimėmis, jeigu priešai 
užpultų musų miestą, 
paruošia 40,000 maišų 
po 100 svarų maišui.

( dirbtuvėse ruošiama 650 ug
niagesių brigadų iš tų dirbtu
vių darbininkų.

• DEMOKRATŲ pąrtijai be- 
jieškant stipraus kandidato į 
gubernatorius, tarp kitų nu
matytų kandidatų buvo ir bu
vęs mayoras Ray T. Miller. Jis 
betgi pranešė šiomis dienomis 
kad savo kandidatūros į gu
bernatorius nestato. Jis yra 
Cuyahoga apskrities Demokra
tų vadas. >

Ketvirtas vasarinių “pop” koncer
tų sezonas kuriuos duos Cleveland 
Summer Orchestra, vadovybėųe Ru
dolph Ringwall, nustatytas prasidė
ti Birželio 17, kuriam jau gausiai 
platinama tikietai. Šie smagus ne
formalus koncertai įvesta trys' me
tai atgal ir tapo labai mėgiami. Vi
sa miesto auditorijos apatinė dalis 
paverčiama lyg gėlynų darželiu, su 
stalais ir minkštomis kėdėmis pub
likai sėdėti, prie kurių patarnauja
ma gėrimai ir užkandžiai. Balko
nas paskirtas publikai kuri nori pa
siklausyti koncerto tiktai.

Kainos į koncertą visai žemos: 
po 30c nerezervuotos ir po 55c re
zervuotos vietos balkone'; stalai apa
čioje f po 85c ir $1.10, su taksais.

Koncertai turės pažymius solis
tus, ir atsibus trečiadienį, penkta
dienį ir šeštadienį, vakarais, Birže
lio 17, 19, 20, 24, 26, 27, ir Liepos 
9 (ketvirtadienį), 10. 11, 15, 17 
ir 18 dienomis.

AMAZINGLY

MODERN

OPENS
ATLANKYKIT MUSU PUIKIĄ

SERVE - SELF KRAUTUVĘ
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

FRI. EVE

MAY 29th
SEE!
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INDEPENDENT OPINION
Anthony Hlynka, member 

Canadian Parliament:
“The Allies should . . . become 

the guardians of sovereign ideals 
and sovereign nations. Can we not 
promise all of them their national 
sovereignty which -'would be in ac
cordance with the spirit of the At
lantic Charter and which would 
make a revolutionary rebellion on 
their part worth while? It would 
be an inspiration and a challenge 
to them. For, . . . there is a 
stronger force and incentive than 
that manifest in the defense of 
personal and national existence. . .

“I strongly uphold the granting 
of sovereign rights' to all peoples 
in accordance ■ with their will. . .”

of the
Lithuanian Aids in 

Building Own

1942)

Civilian Defense

have a Lithuanian in our 
who makes many other folks 

nationalities faces very 
He is Frank M. Orpse, a 39

Lew Ayres (right),- celebra
ted conscientious objector, 
rives at the Portland, Ore, 
duction station to enter the 
my as a non-combatant, 
worked for several weeks
a civilian public service camp 
for conscientious ' objectors. 
Ayres is shown with other 
draftees.
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Your Air Raid Warden is yow 
friend. Welcome him — get bl 
know him. He has some advice for 
you on which your life may de
pend. (

Do
Raid

1.
of your family.

2. Tell him where your are b 
be found when you are away fron 
hc-^, where you work.

u. Tell him about any member 
of the household who is ill or han-1 
dicanped. Tell him about all small 
children.

4.
tend 
him 
up.

5.
fic'al air raid warning signals, the 
official “all clear,” for your com
munity.

6. Show him your attic or gar
ret, ask him for suggestions for the 
oro'ection of it against incendiary 
bombs. Also, garages or outbuild, 
ings. ' |

7. Show him where gas and elec
tric shut-off switches are in all 
buildings.

8. Ask him to noint out good I 
shelter in the neighborhood, shouH|. 
you be caught outdoors in a rail 
sometime.

9. Answer his questions — he
is a sworn public official, and mus— . ,
know everything in order to pro-1’ ir jail baigimui 
tect you. • ■' •’

10. Carry out his suggestion 
for storing emergency water, sand, 
etc., cheerfully and promptly.

11. Ask him how you can help 
— where you should go to volun
teer your services. Do your part

these things when the Ait 
Warden calls:
Have him meet every member:

Show him the room you in
to use as a refuge room, ask 
for suggestions for fitting it 
Follow them — He knows. ■ 
Ask him, what are the of-
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darbai
bdarbininkų ŽINIOS

o IŠ KVR LMS DAR
BININKUS

S. v. darbo jiegu direk
torius McNutt skelbia ištonus Mwun sxeiuia u } 
kur busgaimama darbinio- JJ- £ 
kaiikaroindustnjas siais'J... . 
metais, štai jo skaitlines:.

Apie M milijonai bus J \ 
gauta iš šiaip dirbtuvių ir j-- • į 
darbu kurie nėra kairiški

. E iikro - apie 600,000, 
■ kurie pereis dirbti į fabri-

lių atstu 
Pimu

The Post-War Period
“They (European countries under 

the German yoke) have been in
vaded and they want to get free; 
and, being free from the Germans, 
they want to shape their own fu
tures. To write of initiatives from 
London and Moscow must be to 
disquiet them, because Moscow is 
also the headquarters of the Com
munism to which as peoples they 
are all so very strongly opposed.”

(“The Tablet”, London 1-10-42)

Anthony Eden-'
“The trouble with Hitler was not 

that he was Nazi at home. The 
trouble with him was that he would 
not stay at home. He was and he 
is a willful aggressor -with an in
satiable appefite for world domi
nation. He set out to conquer free

We 
midst 
of various 
red. 
year old pipe-fitter, who completed 
the required 40 hours of training 
and was named provisional senior 
warden of Sector 38.

Mr. Orpse rallied his assistant 
wardens at a meeting and they de
cided to establish a sector post. The 
city officials told them no funds 
were available. “Do we know that 
the Japs and the Germans are 
going to ‘ hold off until the money 
business is straightened out?” ask
ed Mr. Orpse. Decideding in the 
negative, the committee of ward
ens drafted an SOS letter and sent 
copies to 150 families under their 
protection.

Next day friends appeared at 
Mr. Orpse’s home at 1525 Lakefront 
avenue with a table, a desk, chairs, 
an American flag, floor lamps, a 
bench and a length of rubber hose.

While a lot of people have been 
crying about the lack of money that 
is available for necesary civilian de
fense activities, Senior Warden F. paties 
M. Orpse of Sector 38 in East Cle- I biznis, 
veland and his assistant wardens \ niu 
and neighbors have been hard at '

work establishing the most complete 
sector post in the county.

Mr. Orpse and his assistants have 
this to say about their enterprise: 
“We’ve worked hard but it has been 
fun too. Our quarters are like 
a club. Instead of playing cards 
we sit around and work out pro
tection problems. We feel we have 
a part in this war.”

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

STOCKHOLM now has 108 mo
tion nicture theatres in operation 
and all of Sweden is estimated to 
have 2159.

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

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

pravažiuojanti Lietuviai.

SEYMOUR—A ~ ■ ■ <-—
Fulton Road karu. '

Helen Urbšaitis Helen Duobai 
_ Savininkės

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Cigaru, delikatesu ir saldainių 

krautuvė, 937 E. 140 St., priešais 
Fisher Body dirbtuvę, 30 metų to 

savininko, gerai išdirbtas 
garantuojama $500 savaįti- 

ineigų, nėra jokios kompetici- 
jos. Kreipkitės tarp 2 ir 4 p.p.

nešimas 
tu bomb; 
mis vėli; 
nepaskeb

Ta ka 
pati sva 
kariška 
,me Pači 

Į Cleveland, Ohio. - Buvo rauj 
r sustreikavę 800 darbiniu- r? 
į h Cleveland Welding Co. j™. 
I. dirbtuvėje,, reikalau darni 

pakėlimo mdkesties. Tary-

Apie 400,000 iš tu kurie 
■ dar ris patys kuo nors už-' 
E siima, ir profesijonalu. 
į Iš bedarbiu - 1,500,000. 
I Daug moterų, jaunimo ir 

senų tinkamų darbininkų: 
Į sudarys dar porą milijonų.

|/unviuuv UlVŪRUO, 101 r

. bos bus vedama darbiniu-
karas gurius dirbti

, Tetai Didžiųjų Ežeru f .°? 
į pasiimi Ū'openioi .
' imti tarp Detroito ir 0^$^

Metinis PIKNIKUS
DR. VINCO KUDIRKOS PAŠ. DR-JOS

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

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

MAČIUTOS DIDŽIAJAME DARŽE
Įžanga ypalai 25 centai. pric Green Road.

f

$5 pinigais dovanų. * Įžanga 25c,

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ 
Langams Užtr^iukalu (Blinds)

WINDOW SHADES
i

Dabar laikas jau pradėti rūpintis papuošti savo
Swaims

langus su
NAUJAIS VENETIAN BLINDS

Mes patamausim Lietuviams pigiau negu kiti. Kreipkitės tuojau.

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

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

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 Edna Avenue ENd. 1763

n 
į 
i 
0 
0 
n 
i 
5 n

K. ŠTAUPAS 
Dekoratori u s

Jeigu 
bariai

11602

jūsų namas ar 
reikia padabinti 
Telefonuokit:

Mulberry 0744. 
Thames Ave.

kam-

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

kompanijos pašalinimo iš 
darbo kelių darbininkų.'

I Pittsburgh, Pa, - Buvo 
^pasirengę streikuoti mies

to gatvekarių darbininkai, 
Bit valdžios tarpininkams 
Ejfflyko streiko išvengti, 
f Streiku grasė, sako, del 

pašalinimo iš darbo vieno 
Kirto motormano.

NUSKJ

Šios! 
tris die 
nai pas 
V. prek 
tike. Su 
mai net

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso telefonas: M Ain 1773

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

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

RADIO TAISYMAS
DIENĄ AR VAKARE 

visame mieste
Visokių išdirbimų Namų arba 

Auto Radio.

7313 Wade Park Ave.
HEnd. 2579 (26)

I----------------------------------------------------------- 1

--------------------------------------------------------------—----------M

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

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

Vengia skilimo. United 
i® Workers vadai sten- 

flas vengti atviro ryšiu 
Patraukimo su CIO, ku- 

n(| pirmininką Murray iš- 
ptė iš angliakasių unijos 
p8 pirmininko vietos.

apie 281 
Per t 

Ameriki 
Atlantil 
se vand 
jau 236

Vasarai Reikmenys
VYRAMS IR VAIKINAMS

DABAR LAIKAS PIRKTI!
Vyrams Polo Marškiniai ___________ 79c

Trumpom rankovėm, apvalu kaklu, baltų ir k. spalvų.
2 už $1.50.

i

Vyrams Gražios Kojines __________39c
Trumpos ir ilgesnės, vienodų spalvų ir gražių marginių.

Vyrams Broadcloth Pajamas
Susegamų arba Užsimaunamų Stylių *
Vyrams Atletiškos Kelnaitės
Apatiniai Marškiniai ir Užmavos

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

KELNĖS ir SLACKS Vyrams $Q,95
Ir VAIKINAMS — didelis pasirinkimas.

$1.79

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

THE KRAMER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

C. ____

r .Detroit, Mich. - Turėjo 
j^ryti Dodge troku iš- 
yoystė ir 3000 darbininku 
į be darbo, del to kad 

dirbtuvės darbinin- 
ykėlė protesto demon- 
^’la prieš kompanija 

■ Ibtu 'Gne^’!

[ dirbtuvių U. a. 
1^10. atstovai veda de- 
ĮR naujai sutarčiai su 
Jį3- Taiybos apima 

^O1’d° dii’btu-
P darbininkų.

MEK 
formali 
pusei 1 
submar

DUO 
kos va 
kiaura 
Rusam 
lingini 

lo. Ei 
ko. Ri 
kos ir 
utėlės

Wash. - Su- 
virš 1,000 darbi- 

Ilc medžio apdirbimo 
S"*- j^fcbtavio statybos

- ?nt ~ Fordo S?Je WUds°re buvo
,aPie 3,000 dar- j. fcjį Po ti-umpo ne- 

į U, ?.stojo prie savo■H p S10 pnesavo

fe* «

ar? dėtuvėse E 
organ 
tatori 
streik 
atgal,


