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iy Now YOUR FRIEND, 1 ‘ 
AIR RAID WARD

Your Air Raid Warden j * 
friend. Welcome him -. į 
know him. He has some ; 
you on which your life > | 
pend. | ""

Do these things whet j 
Raid Warden calls:

1. Have him meet every 
of your family.

2. Tell hinj where y® 
be found when you are ą 
hc*"°, where you work.

3. Tell him about ej, 
of the household whoiij 
dicanped. Tell him about i 
children.

4.
tend
him
up.

5.
fic’al air raid warning 
official “all clear," forjlp 
munity.

6. Show him your iftt 
ret, ask him for suggesting; 
nro( ection of it against j B 
bombs. Also, garages t 
ings.

7. Show him where

Show him the non 
to use as a refnpf 
for suggestions fef 
Follow them — E> 1, 
Ask hiių, what ug

In
In
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23 (27-ti metai 27th Year)

JAPONAI NORI SUTRAMDYTI S. VIR DARBININKŲ ŽINIOS IS LIETUVOS
GALIMYBES UŽPULTI JU SALAS

vei-
nes

Dieli-
Uni-

ir žy-

BRITAI ATAKAVO 
VOKIETIJĄ

PRAPUOLENIS Leonas, ak
tyviai pasireiškęs 1941 metų 
Birželio 22 d. sukilime prieš 
bolševikus, kaip daba/ patirta 
tapo Vokiečių areštuotas ir 
laikomas kalėjime Vokietijos

ŠIAULIUOSE, antrą Velykų 
dieną mirė Dr. Pranas 
ninkaitis, Vytauto Did. 
versiteto Kaune docentas 
mus katalikų veikėjas.

gauta iš šiaip dirbtuvių ir 

' ir jau baigiami.

ŠTAI Iš KUR IMS DAR
BININKUS

S. V. 'darbo jiegų direk
torius McNutt skelbia iš 

trie shut-off switches'"^ kur bus gaunama darbinin- 
buildings. i''Vai i 'Iravn inrliistf.riias šiais

ht), celebra- 
objector, ar- 
and, Ore, ’ 
enter the ar- 
įbatant. 
al weeks 
service camp 
s ‘ objectors.

with other

in-

s, A,k him »likai Į karo industrijas šiais 
shelter in the neighbcnių HietaiS. Stell JO skaitlinės I
you be caught outdoor?į Apie 7—8 milijonai bus 
sometime. g____.x

9. Answer his qw®
He is a sworn public offtaii (^arbu kurie nėra kariški

I in ml. °
lo c* C? 1 ’ Cz 1 ii vfaiAiA,|

know everything in oiį 
tect you. ■ . - _ .

10. Carry out fe s , Jš ūkių — apie 600,000,
.kurie Pereis dirbti ifabri-

11. Ask him howm.liUS. 
. — where you should p

teer your services. Dp
e most complete 
county.

! assistants have 
their enterprise: 

i but it has been 
larters are like 
>f playing cards 
1 work out pro- 
We feel we have 
r.”

Apie 400,000 iš tų kurie 
'dar vis patys kuo nors už- 

stockholm w h|siima, ir profesijonalų.
tion nieture theatres iB Iš bedarbiu — 1,500,000. 

 

haJ-ea2i5°9. '"e enhs^i Daug moterų, jaunimo ir 
'--- — senų tinkamų darbininkų

sudarys dar porą milijonų.

S U PERUI

RUSŲ FRONTO
ŽINIOS

Argentina Gerai Pasiruosus

KRAUTUVĖ
o ir tabako krau
jo savaitinių inei- 
•ijos 3 mylias ap- 

yra 5 kambariai, 
del partnerystės

niicetil ill Cleveland, Ohio. — Buvo 
K U jbtLLI? sustreikavę 800 darbinin- 

ZQ0 4 n • ku Cleveland Welding Co. 
6824 Supem irbtuvėje, . reilkalau d a m i 

LIQUOR pakėlimo mdkesties. Tary- 

 

,___ uG- žbos bus vedama darbinin

kams gryžus dirbti.
' Keturi Didžiųjų Ežerų 
ąsažieriniai laivai operuo-

Vieta kur siūtoji 
pravažiuojanti

ue? Helen Urbšaitis _ _ ______________
pkAvir2 vLb,J?,I r- .? - fcnti tarp Detroito ir Cle- 

^|an(-Į() negalėjo veikti del 
tešaukto juose darbininku 

Stonis™ Streiko. Streikas kilo del 
LietUVIšKA PmPanij°s pašalinimo iš

“Kur alus
“Arielkėlė , Pittsburgh, Pa. — Buvo 
584 Eucįpasirengę streikuoti mies- 

gatvekarių darbininkai, 
et valdžios tarpininkams 
vyko streiko išvengti.
Streiku grasė, sako, del 
šalinimo iš darbo vieno 

irto motormano.

.oad karu.

A KRAUTUVĖ 
tesu ir saldainių 
,. 140 St., priešais 
btuvę, 30 metų to 
>, gerai išdirbtas 
jama $500 savaiti- 
i jokios kompetici- 
tarp 2 ir 4 p.p.

AURAS 
a t orius 

namas ar kam- 
padabinti — 

fonuokit: 
;rry 0744. 
tęs Avė. (22)

TAISYMAS
AR VAKARE 

me mieste
rbimų Namų arba 
ito Radio.

adė Park Ave.
(26)

larbo kelių darbininkų.

Ant U. S. Rtė

ALUS, DEGTINĖ, 
UŽKANDU!

Kazys Stonis,

j Vengia skilimo. United BROTHER!* line Workers vadai sten- 
I tptttvičKA venSti atviro LIETUVIŠKA lįutrau]<imo su CIO., ku- 

 

7708 St. pirmininką Murray iš- 
ętė iš angliakasių unijos

Visoks Alus-|įe pirmininko vietos. 
Degtinė

Detroit, Mich. — Turėjo 
Atdara iki Užsidaryti Dodge trokų iš- 
Kazys tetos* irbystė ir 3000 darbininkų 

■'"o be darbo, del to kad 
0 tos dirbtuvės darbinin- 

h sukėlė protesto demon-

383(81
• Fordo dirbtuvių U. 

RAMS IR VMKMbacJ0„auTvsauŪS 
. , . , 4 ..ompanija. Tarybos apima

DABAR LAIKAS PIRKTI'pie 100,000 Fordo dirbtu- 
. _ _ . lų darbininku.

is Polo Marškiniai _____ - _
n rankovėm, apvalu kaklu, baltų ir k. spab} įTaCOnia 

2 už $1.50. r ‘ ’
m s Gražios Kojinės _____ -
s ir ilgesnės, vienodų spalvų ir gražių margito 

ims Broadcloth Pajamas 
mų arba Užsimaunamų Stylių 

r

ims Atletiškos Kelnaitės .... -
iai Marškiniai ir Užmavos

lYBtLĖS Vyrams, Vaikinams 
šių Pavasarinių Pavyzdžių ir Spalvų

LNĖS ir SLACKS Vyrams 
lIKINAMS — didelis pasirinkimas.

de-
su

Washington, Birž. 3. — 
Japonijos karo lėktuvai už
puolė dviem atvejais S. V. 
didelę karo laivų, lėktuvų 
ir submarinų stotį,. Dutch 
Harbor, saloje giliai nusi- 
kišusioje į Pacifiką. Ta 
sala randasi apie 2800 my
lių atstumo nuo Japonijos.

Pirmu užpuolimu . nuos
toliai padaryta maži, pra
nešimas .sako. Antru kar
tu bombarduota 6 valando
mis vėliau. Pasekmės dar 
nepaskelbtos.

Ta karo stotis laikoma 
pati svarbiausia Amerikos 
kariška pozicija šiaurinia
me Pacifike. Jos įrengi
mui1 išleista $200,000,000.

Japonų kėsinimasis pulti 
tą'tvirtovę skaitoma jų pa
stangomis suardyti Ameri
kos galimybes užpulti Ja
ponijos salas.

Šiam pirmam pačios A- 
merikos kontinento užpuo
limui įvykus, S. V. imasi 
visų priemonių apsaugoti 
Panamos Kanalą, Centrali- 
nėje Amerikoje.

NUSKANDINTA JAU
236 LAIVAI

Šios savaitės pradžioje į 
tris dienas nazių submari- 
nai paskandino devynis S. 
V. prekinius laivus Atlan- 
tike. Su jais žuvo palygina
mai nedaug žmonių — tik 
41. Iš tų laivų išsigelbėjo 
apie 280 jūreivių..

Per trumpą laiką, nuo 
Amerikos įstojimo į karą, 
Atlantike ir kaimyniškuo
se vandenuose nuskandinta 
jau 236 laivai.

MEKSIKA ir Brazilija 
formaliai paskelbė ašies 
pusei karą, del Vokiečių 
submarinų veikimo tų šalių 
pakraščiais.

DUOS MUILO. Ameri
kos valdžia, tarp kitų tei
kiamų reikmenų Britams, 
Rusams ir kitoms savo są
jungininkėms duos ir mui
lo. Europoje muilas išny
ko. Rusijoje del muilo sto
kos ir nešvarumo užpuola 
utėles ir plinta ligos.

Wash. — Su- 
įreikavo virš 1,000 darbi- 
įnkų medžio apdirbimo 
taigose, sulaikyta ginkla- 
mo dirbtuvių statybos 
arbai.

. Windsor, Ont. — Fordo 
jrbtuveje Wildsore buvo 
streikavę apie 3,000 dar
bukų, bet po trumpo ne- 
•bimo vėl stojo prie savo 

m. Reikalauta pakėli- 
mokesties.

17 AĮ GREEN STAMPS su kožnu pirkto 
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

Iš Belgijos praneša kad 
skiečių karo dirbtuvėse 
j? pastarus du metu kaip 

THE KRMER & SIL •£ --1®
10 Superior Ave Atdara

.. WWW-j

Geg. 30-31, virš tūkstan
tis Britų karo lėktuvų už- 
atakavo Vokiečių miestą 
Cologne, kur užmušta, su- 
lyg neoficialių pranešimų, 
apie 20,000 žmonių ir apie 
54,000 kitų sužeista. Mies
tas labai apgriautas. Jame 
skaito 800,000 gyventojų.

Birželio 2, vėl virš 1,000 
Britų lėktuvų užpuolė Vo
kiečių industrini miestą Es
sen ir bombardavo kitus 
punktus Ruhr slėnyje, kur 
yra didėsės Vokiečių dirb
tuvės.

Britai skelbia kad Vokie
tija “susilauks didesnių ir 
didesnių užpuolimų”, kas 
mėnesį bus pasiunčiama po 
30,000 lėktuvų Vokietijos 
sprogdinimui.

Birželio 3 padaryta tre
čias didelis užpuolimas ir 
antru kartu atakuota Es
sen.

Geg. 29 Britų lakūnai 
atakavo Paryžiaus indus
trines apielinkes, užmušta 
apie 80 žmonių.

Vokiečiai atsilygindami 
Britams darė kelis užpuoli
mus Anglijos miestų.

Spėjama kad Hitleris ga
li šią vasarą pasikėsinti Įsi
veržti Į Angliją, del šių Vo
kietijos atakavimų. Rusi
joje. sako, Vokiečiai gali 
pasilikti dar vienai žiemai, 
tuo tarpu šią vasarą par
blokšti Britaniją, o su bol
ševikais apsidirbsią vėliau.

Rusų-Vokiečių karo 
kimai žymiai aplėtėjo, 
Birželio 3 d. pranešimu iš 
Maskvos, visame fronte už
mušta tik 2,000 Vokiečių.

Keliose srityse naziai at
mušti, pranešimas sako.

Prasidėjo didesnis veiki
mas šiaurės fronte, kuomet 
prie Kharkovo Rusai nepa- 
jiegė Vokiečius sumušti.

Per savaitę tęsėsi atkak
lus mušis Kalinino fronte, 
kur užmušta 650 nazių.

Per Gegužės mėnesi na
ziai netekę 432 lėktuvų, bol
ševikai praradę 134, sako 
Maskvos pranešimai.

Bolševikai labai pradžiu
go žiniomis apie Britų lėk
tuvų smarkų bombardavi
mą Vokietijos.

KARAS DAR TRIMS 
VALSTYBĖMS

Washington, Birž. 2. — 
Prez. Roosevelt, prašo Kon
greso paskelbti Scarą * Bul
garijai, Vengrijai ir Ru
munijai. Prezidentas pa
reiškė kad tos trys valsty
bės paskelbė karą Su v. Val
stijoms ir jos yra “Hitle
rio įnagiai”. Tos trys ša
lys dabar aktyviai daly
vauja prieš Suvienytas Val
stybes, kurios kariauja su 
ašies jiegomis.

HITLEIS NEPASITIKI
SAVO VADAMS

Stipri, gerai išlavinta armija, didžiausia Pietų Amerikoje, 
parodo jog Argentina yra pasirengus atsiremti kuomet jos ne
utralumas išsibaigs. Ji žino kad faktas jog ji nenutraukus ry
šių su Ašimi neapsaugos jos nuo Ąšies pasikėsinimų kuomet at
eis laikas. Čia parodoma jos armija laike peržvalgos. Patėmy- 
kit jų helmetus, visai panašus kaip Vokiečių helmetai.

IŠ SPAUDOS matyti kad 
Lietuvos Vilniaus apygardą su
daro: Vilniaus, Trakų, Ašme
nos, Švenčionių, Svyrių ir Ei
šiškių apskričiai. Svyrių ap
skritis yra naujai sudaryta ir 
į ją ineina šie valsčiai: Svy
riai, Lentupis, Kamajai, Žukal- 
niai, Kiemeliškjš, Varnėnai, Še- 
metava, ir Gervėčiai. ♦

* •
MICKŪNUOSE (V i 1 n ia u s 

krašte) žuv^ policininkai Vin
cas Laukaitis ir Antanas Re
kašius.

NORI STATYT DAR 
500 KARO LAIVŲ

IŠŽUDYTA 200,000 
ŽYDŲ

JAPONAI paėmė Kinų 
ginamą miestą Kinhwa, ry
tinėje Kinijoje. Japonai 
pasiryžę užgriebti visą Ki
niją ir atsidaryti sau kelius 
į Rusiją ir Indiją.

Per pastaras 6 savaites 
alijantai numušė ar suga
dino apie 200 Japonų lėktu
vų Azijos fronte.

VOKIEČIAI siunčia Ho- 
landijos ūkininkus Į Rusi
ją ten lauko darbams dirb
ti ir tvarkyti ūkiams. Sa
ko, apie 100,000 Ęolandų 
esą deportuota i Baltgudi- 
.U-

Komunistas Bridges Deportuojamas iš S. V.

Harry Bridges, Australijos pilietis, Pacifiko pakraščio CIO. 
organizatorius, pripažintas pavojingu šiai šaliai komunistų agi
tatorium. Jisai yra sukurstęs pačius didžiausius darbininkų 
streikus pastarų kelių metų bėgiu. Suimtas virš metai laiko 
atgal, San Francisco teisme tapo pripažintas pajovingu šiai ša
liai ir todėl deportuojamas iš Amerikos į Australiją.

Swat;#.

1

’ t iA

Si.

Gryžęs iš Vokietijos ne
laisvės, Amerikos laikraš
čiu korespondentas Louis 
P. Lochner rašo kaip Hit
leris nepasitiki savo gene
rolais ir pačiu karo marša
lu. Kuris nors norėdamas 
su Hitleriu matytis privalo 
priemenėje palikti savo re
volveri, savo militarį diržą 
arba kardą.

Washington. — Atstovų 
Rūmų karo laivyno komisi
jai siūloma sumanymas iš
statyti apie 500 naujų įvai
raus didumo karo laivų — 
beveik padvigubinti dabar 
turimą karo laivyną. Tam 
tikslui sako reikalinga pa
skirti $8,300,000,000.

Tas karo laivynas apim
tų abu okeanus ir galėtų 
būti užbaigtas dviejų me
tų bėgyje.

Dabartiniu laiku S. V. 
turi 346 karo laivus tarny
boje ir 347 naujų laivų sta
toma.

Šymet buš baigta staty
dinti apie 100 naujų karo 
laivų.

Amerikos laikraščių ko
respondentas Grigg skelbia 
kad Vokiečiai, žiauriausiu 
savo persėki o jimu Žydų vi
soje istorijoje, išžudė ma
žiausia 200,000 Žydų Rusi
joje, Lenkijoje ir Pabaltijo 
šalyse.

Pati Vokietija bandoma 
apvalyti nuo Žydų, kas mė
nesį į ghetto suvaroma po 
20,000 Žydų, kad jie nesi- 
maišytų su Vokiečiais.

A'O KĮEČIA įšįęido^parpdfe _.
mą pagaMa?rjk- Vokiečiams už

 

drausta vesti Rytų kraštų mo
teris, arba Vokietėms 
už tų kraštų vyrų, 
ma visą “Ostlandą’ 
Lietuvą.

tekėti
Tas api-
taigi ir

1941 m.

Komunistas Bridges 
Deportuojamas

S. V. Generalinis Proku
roras įsakė deportuoti iš 
šios šalies komunistą agi
tatorių Harry Bridges, va
karinio pakraščio CIO. or
ganizatorių. Nors jis da
bar visa gerkle rėkia už 
rėmimą Amerikos, nes S. 
Valstijos kariauja prieš 
ašį, tačiu jo kurstymai ir 
kėlimai streikų orlaivių iš- 
dirbystėse pirm negu Hit
leris užpuolė Rusiją buvo 
priežastimi jo areštavimo. 
Bridges buvo narys komu
nistų partijos kuri skelbia 
išvertimą Amerikos val
džios jiega. Jis yra Aus- 
tralietis.

Nušovė nazių palaikyto
ją. Paryžiuje Birželio 2, 
vakaro metu, gatvėje tapo 
nušautas laikraščio redak
torius Clement, kuris rėmė 
Prancūzų nuolankavimą ir 
taikymąsi su naziais. Jo 
žmona ėjus ‘kartu tapo su
žeista.

UŽMUŠTA 73 ASMENYS
Per dvi dienas švenčių, 

Geg. 30 ir 31, visoje šalyje 
automibilių, nelaimėse užsi
mušė tik 73 asmenys. To- 
kis mažas skaičius palygi
nus su 300 pernai sako yra 
del suvaržymo gasolino ry
tinėse valstijose.

Be 73 žuvusių auto ne
laimėse, 39 kiti užsimušė 
kitokiais budais, ir 50 žmo
nių prigėrė.
gasolino metuose.

SPAUDOS žiniomis, 
pavasarį, laukiant kolhozų įve
dimo Lietuvoje, liko neužsėta 
466,300 hektarų (3,264,000 ak
rų) dirbamos žemės. Iš tos 
priežasties vien javų derliaus 
surinkta 270,000 tanų mažiau.

•

VILNIUJE nuo karo veiks
mų Kovo mėnesį sužeistas Vy
skupas M. Reinys, Kun. Čibi
ras ir daug civilių gyventojų 
užmušta. (Išeitų kad tada 
įvyko koks nors nelauktas bol
ševikų užpuolimas Vilniaus iš 
oro.)

GEGUŽĖS 27 d. turėjo įvyk
ti visuotinos Lietuvos gyven
tojų surašymas. Surašymas 
neapimsiąs Vokiečių karių, ci
vilinės administracijos valdi
ninkų ir Lietuvoje laikomų so
vietų karo belaisvių.

BRITANIJOJ vyriausy
bė paėmė į savo kontrolę 
visas šalies angliakasyklas 
ir įveda suvaržymą anglies 
naudojimo. Duos anglį tik 
toms dirbtuvėms kur la
biausia reikia, o kiti visi 
gaus po mažą dalį.

. ‘Korikas’ Pašautas

Reinhard Heydrish, No. 2 
nazių Gestapo (slaptos polili- 
jos) vyras, tapo Prahoje per
šautas. Jis buvo žinomas kaip 
“korikas”, Vokiečių užimtose 
šalyse žmonių kankintojas. Če
kai matyt keršydami peršovė.

Paskiausia praneša iš Ber
lino kad jis mirė. Vokiečiai 
keršydami, Čekus žudo kasdien 
po keliasdešimtis už tai.

Šiais metais S. V. numa
toma padirbdinti 50,000 ka
ro lėktuvu.

BRITANIJA, Rusija ir 
Su v. Valstijos, kaip prane
ša iš Londono, veda tam 
tikrus pasitarimus apie po
karinius planus.

VILNIUJE Vokiečių buvo 
buvo surengta savotiška eise
na : keliolika vyrų ir moterų 
buvę vedžiojama gatvėmis, o 
prieš juos nešami plakatai — 
“Mes esam spekuliantai, kainų 
kėlėjai”.

VOKIETIJOS karo dalyviai, 
kaip praneša vienas švedų ko
respondentas iš Berlino, suda
rysią po karo ypatingai remia
mą klasę. Vokietijos užimto
se žemėse esą rezervuota 480,- 
000 įmonių karo dalyviams; 
apie 230,000 pramonės ir ama
tų įmonių ir 250,000 nejudomų 
turtų miestuose. Taip pat bus 
duodama Vokiečiams kariams 
ir ūkiai pilnon nuosavybėn, po 
karo, kai armija bus paleista. 
Kol kas tik išimties keliu do
vanojami ūkiai, ne aukštesnės 
kaip 100,000 reicho markių 
vertės.

VOKIEČIŲ komisaras išlei
do įsakymą pagal kurį visi 
“Ostlando” gyventojai turi iš
siimti specialius leidimus dar
bą gauti. Kas neturės liudiji
mo bus baustas pinigine bauda 
arba net kalėjimu iki šešių mė
nesių.

SPAUDA praneša kad Lie
tuva neteko 1000 savo moky
tojų. 771 liaudies mokyklų 
mokytojų kartu su 1155 šei
mų nariais ištremti Sibiran.

VILNIAUS miesto gatvių 
pavadinimai, šalia Lietuvių, ra
šomi ir Vokiečių kalba, prisi
laikant Lietuviško pavadinimo, 
pav. Aušros Vartų gatvė Vo
kiškai išversta “M a r i e n tor 
strasse”,

IM
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos Suvažiavimas

Lietuvis Pieno Ūkio Or
gano Redaktorius

Pittsburghe, greta kitų sei
mų ir posėdžių, įvyks ir Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos meti
nis suvažiavimas.

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
yra tai tautinės srovės orga
nizacija įsteigta Tabor Far- 
moje, Birželio 8 d., 1941 me
tais. Jos užduotis yra rūpin
tis tikru Lietuvos'Nepriklauso
mybės atsteigimu. >

Pereitą metą, L. V. S. orga- 
nizativiame suvažiavime kelios 
dešimtys asmenų sudėjo aukų 
virš $2,000. Išrinkta valdyba 
iš žymių Ohicagiečių, su prie
du keleto veikėjų iš rytinių ko
lonijų.

Į tą tarpą įvyko Vokiečių už
puolimas bolševikų, išvijimas 
iš Lietuvos, ir Lietuvos pate
kimas po Vokiečiais.

Neužteko to, dar ir Amerika 
liko įtraukta į šį karą. Visos 
tos aplinkybės buvo priežasti
mis sutrumdžiusiomis darbą 
visiems musu fondams kurie 
turi tikslo-rūpintis Lietuvos at
eitimi. 1 i ► I

Dabar dalykai išsiryškino ir 
laikas mums imtis tikrojo dar
bo. ‘ Dabar vieni musų klaidin
gi vadai nukrypo į Lenkus, ki
ti kitur. Tikriems Lietuviams 
reikia stoti musų tautos sar
gyboje.

LVS. skyriai prašomi siųsti 
savo atstovus, ir gali dalyvau
ti šiaip LVS. nariai bei tauti
niai veikėjai.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
suvažiavimo posėdis įvyks sek
madienio vakare, 8:15 v., Bir- 

\ želio 28, Henry Kotelyje, 417

šis hotelis yra tiktai skersai 
> gatvę nuo William Penn kote

lio, kur bus SLA. seimo posė
džiai.

L. V. S. ir SLA. tautiniai ir 
nepartiniai delegatai pasirinko 
apsistoti Henry Kotelyje, ir vi
si prašomi i tą hotelį atvykti ir 
užsisakyti sau kambarius, už 
prieinamą kainą. Tame vieš
butyje visi tie delegatai -bus 
sau vieni, bet visai arti prie 
SLA. - posėdžių sales.

LVS. Suvažiavimo Komisija.

Mich-r Nassįšenos
----------------------------* *
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MIRIMAI

John L. Lewis, United Mine 
Workers of America preziden
tas, rimtai eina prie organi
zavimo pieno ūkininkų visoje 
įalyje. Jis pirmiausia įsitiki
no sau kad mažas tėra žings
nis nuo angliakasyklos iki kar
vės tvarto, ir dabar imasi tą 
įrodyti Amerikos pieno ūkinin
kams.

Lewis įkūrė ir organą pieno 
ūkininkams, pavadintą United 
Dairy Farmer. To organo re
daktorium paskirtas Stasys A. 
Kupstas, iki šiol buvęs redak
torium Tri-district News, Ha
zleton, Pa.

Lewis šiuo savo žygiu su
kels kovas tarp pieno ūkinin
kų kurie pritars jo unijai ii' 
tų kurie nepritars. Neprita
riančių laukia įvairus užpuoli
mai, jų produktų naikinimas ir 
kitokį nemalonumai.

SLA. 352 KP. PIKNIKAS

šį sekmadienį, Birželio 7, 
Birutės darže įvyks SLA. 352 
kuopos metinis piknikas. .Kuo
pos nariai 
kviečiami 
vauti, bus 
piknikas.
šio pikniko pelnas skiriama A. 
Raudonojam Kryžiui. Daly
vauki! visi.

Pagerbė Admirolą

ELIZABETH, N

MOTERŲ VEIKLA
Elizabetho Lietuvės moterys 

uoliai veikia karo reikaluose. 
Būrelis Lietuvių moterų susi
organizavo į Lithuanian-Ame
rican Dem. Women’s Club, ku
ris ypatingai pasižymi. Tam 
klubui vadovauųa Mrs. Mary 
Martin (Marcinkevičienė).

Pirmą žygį jos padarė par
duodamos banke klubo vardu 
karo ženklus ir bonus. Jos 
veikė pradedant Gegužės 4 vi
są savaitę ir pardavė tonų už 
$7,530 ir ženklų už $863.

Amerikos Gelbėjimo Komi
tetas, kuriam vadovauja mies
to mayoras J. Kirk, Lietuves 

urąbę esi išgyrė, ir apie tai buvo kelis

Sustreikavo
Sustreikavo 250 stiklo 

bininkų Hamilton Co. 
dirbtuvėje.

dar- 
stiklo 

Ta kompanija iš
dirba beveik visas pieno bon-
kas naudojamas Pittsburghe.

Darbininkai pareikalavo 
nuoš. mokesnio daugiau.

10

Du Užmušta
WASHINGTON, Pa. — 

virtus nuo bėgių traukiniui, 
užsimušė du lokomotivo danbi- 
ninkai.
damas sulindo į žemę.

Abu 
dytojai paėjo iš Pittsburgho.

Nu-

Lokomotivas nuvirs-

užmušti lokomotivo val-

Grąsina Streiku
Pittsburghe kilo dideli susi

varžymai tarp statybos darbi
ninkų, kuomet valdžia įvedė 
algų nustatymą. Grasink su
tramdyti 200 milijopų dolarių 
vertės karo dirbtuvių statybos 
darbų jeigu statybos darbinin
kams nebus padidinta mokes- 
tys.

ir Detroito Lietuviai 
šiame piknike daly- 
smagus ir linksmas 
Taipgi žinotina kad

Kuopa dar turi ban- 
neskaitant to bondso. 
ir Vladas Adomaičiai 
sūnūs ir visi jie yra 

Vla-

tokia 
kas 

sunai

LIETUVIŠKOS ŽINIOS
SLA. 105 kp. iš savo iždo 

nupirko už $100 U. S. Karo 
bondsą. Pereitą karą ši kuo
pa pirko Liberty Bondsų už 
$200. Taipgi ir Lietuvos Lai
svės Paskolos bonų buvo pir
kus už $100. Vėliau tą boną 
paaukavo Lietuvos šaulių Są
jungai, 
ke $300

Magdė 
turi tris
Dėdės Šamo tarnyboje, 
das laivyne, Vytautas ir Rapo
las armijoje. Tai viena 
Lietuviška šeima pakol 
šiame mieste kad visai 
tarnauja kariuomenėje.

Elenos ir Adomo Žerumskų 
du sunai, Stasys kariavo Fili
pinuose, o Juozas laivyne. Tuo 
tarpu apie jų likimą nėra ži
noma.

Vladas Adomaitis susilaukė 
netikėtų svečių: Gegužės 23, 
iš Pottsville, Pa., apielinkės 
buvo atvažiavęs jo pusbrolis, 
Kazys Brilius, su dviem duk
terim ir Vincu Paceciu, jo au
tomobiliu; jis aturi tarnybą 
valstijos vieškelių patrulėje.

Adomaitis ir Brilius nėra 
matęsi per 30 metų, kai jiedu 
persiskyrė iš Newark, N. J.

Agnės ir Stasio Monas (Ma- 
šanauskų) sūnūs Alfonsas gar
bingai užbaigė aukštąjį mokslą 
industrijos inžinierystę. 
ketina jaunam Lietuviui 
pasisekimo jo atsiektoje 
fesijoje.

Kaip tenka patirti, čia 
metus išgyvenus Paulina
brauskienė, našlė, yra jau ąp- 
sivedus su Jonu Meškausku iš 
Johnstown, Pa., apielinkės ir 
ten apsigyveno.

Antaninos ir Prano Butkų, 
kurie turi gražią ūkę netoli 
Xenia miestelio, vyriausi duk
tė Antanina Gegužės 30 apsi
vedė. Surišta moterystės ry
šiu Lietuvių bažnyčioje Dayto- 
ne. Vyrą gavo kitatautį.

Kaunas užeigos buvęs 
ninkas P. Raškauskas 
traukė iš biznio. Dabar 
savininku pats vienas A. 
tikas. D.

Lin- 
gero 
pro-

ilgus
Dam

kartus rašyta spaudoje.
Moterų skyriui, prie Ameri

kos Karo Gelbėjimo komiteto, 
pirmininkauja mayoro žmona, 
Mrs. James Kirk. Miestas pa
dalintas į sekcijas. Mrs. M. 
Martin paskirta Elizabethporto 
sekcijos organizatore.

Miesto mayoras paskelbė 
Birželio 1—6 dienomis Eliza- 
betho Lietuvių Savaitę. To
kias savaites jau turėjo kelios 
kitos tautos. Tos savaitės bė
giu kas pirko Elizabethport 
banke karo bondsus ir ženklus, 
viskas ėjo Lietuvių kreditan.

x M. M. M-in.

*1941 METAIS automobilių 
ratams gumų (tires) per pir
mus du mėnesiu buvo padary
ta 10,648,000. Šymet per pir
mus du mėnesiu padaryta tik 
2,482,000 gumų.

• NATURALIS gumas grei
čiausia genda- jeigu laikomas 
prieš saulę.

PELNINGAS A. R. KRYŽIUI 
„ VAKARAS

Dar tenka pranešti kad Rau
donojo Kryžiaus Lietuvių mo
terų skyriaus surengtas bingo 
vakarėlis Gegužės 23 davė pel
no $86.00. Tai vis dėka sky
riaus darbuotojoms ir vietos 
biznieriams, kurie jų darbą 
visada paremia. Prie šio pa
rengimo yra prisidėję šie as
menys: poni Varneckienė, A. 
Petrulis, P. Miltonas, J. Zim- 
nickas, A. Brazaitis, J. Blon
die, A. Ramanauskas, Kalvai
tis, Mr. & Mrs. Ambrose, Ac
me Pie Co., Red Arrow Bot
tling Works, Ragalskis, Michi
gan Beauty Shop, 
A. Ramutienė, A. 
Balsis, Laidotuvių 
D. Brazis, Mrs.
Mrs. Brazauskienė, Mrs. Mic
kevičienė, Mrs. Molienė, Mrs. 
žvirgždinienė, Mrs. Kemešienė, 
Ch. Kalvaitis, Mrs. Normantie
nė, Mrs. Jacubs, Mr. & Mrs. 
Ramučiai, Valaitienė, Versec- 
kienė, Kavaliauskienė, Zaikie- 
nė, Riškienė, Šimanskienė, Tu- 
mienė, Juodvalkienė, Motuzie
nė, Dermeitienė, Laukonienė, 
Hismanienė, Juzėnienė, Mrs. 
Mrs. Bųton. | Rengėjos varde 
Raudonojo Kryžiaus visiems 
prisidėjusiems reiškia širdingą 
ačiū.

Admirolas Thomas C. Hart 
Prez. Roosevelto apdovanoja
mas už pasižymėjimą karo lai
vyne Azijos vandenuose, pir
mose Japonų-Amerikos karo 
dienose.

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

MIRĖ 8600 IŠEIVIŲ
LIETUVIU

dali-
pasi-

liko
Fre-
Rep.

MOTERŲ ARMIJA 
IŠ 150,000

Prezidentas Roosevelt užtvir
tino įsteigimą 150,000 moterų- 
merginų savanorių armiją, ku
rios pareigos bus atlikti dar
bus nesurištus su kariavimu 
fronte. Tos moterų armijos 
direktorium paskirta Mrs. Wil
liam P. Hobby iš Houston, Te
xas.

o YRA apie 65 rūšys taip 
vadinamų skrendančių žuvų, 
kurios •. mėgsta iššokti iš van
dens į orą.

Ukėse Surinko 230,000 Sv Gurno Dieną

rsCRAP MITAI

<*»** K«4r CfU»<^

Darbai Pakilo
Pėnnsylvanijoj, surinktos ži

nios iš ‘2852 kompanijų parodo 
kad šių metų Balandžio mėnex 
sį jos samdė darbininkų 10 
nueš. daugiau' negu Balandžio 
mėnesį 1941 metais. Darbinin
kams algos buvo 29 nuoš. di
desnės negu tą patį periodą 
pernai.

Dinbtuvėse1 dirbo suvirs l,-» 
170,000 darbininkų. Datrgiau- 
sia-dirbai pakilo’ audimo indus
trijoje kur ir algų išmokėki- f9 gurnus esančius pakanpėse ukėse, surinkta; 230,000 svaru, 
mai buvo žymiai didesni. kafp šis vaizdas parodo.

^*$Įg

Pačią pirma dieną Kalifornijoje pradėjus rinkti senus ra-

kaiip šis vaizdas parodo.

J. Valiukas, 
Straigis, A. 
direktorius 

Povilaitienė, 
Mrs.

Molienė,

PIRKO NAMUS
Pereitą savaitę pp. Lanko

mai nupirko gražią rezidenciją 
ant Kentucky Ave. prie Merry 
Grove Kolegijos. Rengiasi ne
trukus savo naujuose namuose 
apsigyventi. Nupirkime tarpi
ninkavo P. Molis, vienintelis 
Lietuvis nejiSJchno turto agen- 
tąs Detroite. ‘

Taipgi pirko namą ir pp. Mo
liai, ant Stopel Avė., netoli Da
vison Ave. Čia p. Molis mano 
ir savo ofisą atidaryti.

Pp. Slančąuskai pirko dvie
jų šeimynų nąmą ant Calahan 

netoli Šv. Petro ir Povilo 
pasisekimo

D. R.

St 
bažnyčios. Gero 
naujakuriams.

zika. Rengiasi dalyvauti ir 
Lietuviai, šia proga reiktų vi
soms Lietuvių organizacijoms 
dalyvauti ir visiems kam tik 
sąlygos leidžia.

Detroito Lietuviai jau sendi 
yra viešai pasirodę, kitos tan
ios mano kad mes jau visi iš
mirė. Taigi visi atsiminkim

Su šiame numeryje paduo
damai^ mirusių vardais, miru
sių išeivių Lietuvių skaičius 
pasiekė 8600 nuo Vasario mė
nesio, 1937 metų, kada čia mi
rimai pradėta žymėti. Šią va
sarą mirimų skaičius perviršys 
9000.

žinios apie mirusius priima
ma i šį skyrių nemokamai. Ra
šant reikia paduoti pilną var
dą, moterų mergišką pavardę, 
kilimą iš Lietuvos, kaip senai 
Amerikoje, ir tt.

KVALITA Juozas, 74 m. amž., 
mirė Geg. 9, Bentleyville, 
Pa., palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis Geg. 12. — 
Kauno ap., Vilkijos p., Sudžių 
k. Buvo našlys, paliko duk
terį Brazilijoje, kiek kitų gi
minių liko nėra žinoma.

ŽALONIENĖ Petronėlė (Šipai- 
laitė, Žilinskienė), apie 80 
m., mirė Geg. 24, Detroit, 
Mich. — Naumiesčio p., Vil
kaviškio ap. Amerikoj išgy
veno apie 55 metus.

78 m.,

MULERČIKAS Adomas, 51 m. 
mirė Kovo 7, Minersville, 
Pa. — Kalvarijos p., Pane
munėlio k.

KOVARSKIENĖ Benedikta 
(Rašinskaitė), pusamžė, mi
rė Geg. 18, Chicagoj.—Tau
ragės ap., Ruzgalių k./

SLIESORAITIENĖ Petronėlė 
(Kundrotaitė), pusamžė, mi
rė Chicagoj, Geg. 18. — Kė
dainių ap. Amerikoj 
veno 43 metus.

LEVICKIENĖ Paulina 
maitė), pusamžė, mirė 
19,

išgy-

m.

mi

rai-

Liepos 4 ii* dalyvaukim para-1 BUTKUS Ignas,
V. M

RUMPOS
(Iš musų laikraščių)

CHICAGO, Ill. — Sustoj 
ėjęs Lietuviškai ir Angliš

kai spausdintas Lietuvių laik
raštukas The American Lithu
anian Week. Jis pradėjo eiti 
vardu Jaunimas 1936- metais. 
Dabar, ‘nauju vardu, ėjo jau 
kas savaitę. 
Juozas Poška, 
menėm .

o

Jo redaktorius, 
išeina kariuo-

N.* MASPETH,
jauni Lietuviai baigė kuni-j ,

mirė 
Geg. 19, Dayton, Ohio. — 
Užpelkių k., Raudėnų 
Telšių ap. Amerikoj 
no ilgus metus.

STULGAITIENĖ Julė, 
mirė Geg. 22, Dayton, Ohio. 
— Palšių k., Girkalnio par., 
Raseinių ap. Amerikoj iš
gyveno 47 metus.

PIPČIUS Petras, mirė Geg. 21, 
po automobilio nelaimės Bal
timore, Md. Gimęs Scranton, 
Pa., kui' buvo parvežtas lai
doti. Turėjo 25 m. amžiaus, 

ŠMITAS Stasys' fe nn?’ mirė
Geg. 16, 
ir gimęs.

STANKUS
Chicagoj 
vėžio ap.

parap., 
išgyve-

(Val- 
Geg.

Chicagoj. — Panevėžio 
ap., Subačiaus p., Mitostuny
kaimo.

I MARTINKUS Aleksandras, 78 
' m., mirė Geg. 20, Chicagoj. 
PURICKIS Aleksandras, 45 m. 

mirė Geg. 9, Maspeth, N. Y.
OBIECIUNAS Juozas, 38 

Geg. 16, Braddock, Pa.
SUKURIS Pranas, 30 m., 

rė Geg.' 19, Chicagoj.
ZUBRIENĖ Irena, 25 m.,

rė Geg. 20, Chicagoj. — Gi
mus Duryea, Pa.

KARBUS Juozas, užmuštas an
glies kasykloje Geg. mėn., 
Shenandoah, Pa.

STANINAS Leonardas, 9 ra., 
prigėrė besimaudydamas Ge
gužės m., ' Frackville, Pa.

ANDRIUŠKEVIČIENĖ Katrė, 
mirė Geg. 10, Exeter, Pa.

VAITKEVIČIUS Jonas, mira 
Geg. 9, Plymouth, Pa.

70 m.,

SLA. CONN. APSKRI- 
CIO IŠVAŽIAVIMAS

SLA. 4-to Apskričio metinis 
išvažiavimas Conn, valstijoje 
įvyksta šį sekmadienį, Birže
lio 7 d., Indiąn Grove parkę, 

‘OSJ38T tŠžs. - Lietu- -

Chicagoj, kur buvo

Ignas, 65 m., 
Geg. 18. — Pane-

mirė

gystės mokslą ir įšventinti į 
kunigus šiomis dienomis: Ed
vardas Nedzinskas ir Vincas 
Galcius.

Bronius P. j 
Jievos Ma- 
įšventintas 

30, Spring-

a MERIKOS lietuviams p: 
A viena, gal but visai ma 
plikais ir cicilikais vadais 
ringu santikių su Lenkais, 
įa Unijos su Lenkais (ir 
yjsj dsufuina paseks tikri 
tautą veda tiesiu keliu lin 
priklausomybės! t

Lenku viliojami, nekui 
jo pasiduoti jų Įtakai ir pa 
gavimi norėdami Įvesti ir 
vija1 Mes betgi turim d; 
negu tik tiek kad klausyti 
tarimą ii' apsaugą Lietuvos

Mes turime pamokas i 
vus pavyzdžius iš pastaro 
rimo: Lenkai vieną po kita 
lies'ir tautos pražūčiai! 
patįs ją iškilmingai pasira: 
užgrobimui Vilniaus su dii 
grasino visą Lietuvą užgrr 
Lietuva nepriims jų ultima 
mališkus santikius!

Iš kur dabar Lenkai s 
džiai” Lietuvos likimu ru 
suplėšyti ir pavergti ? T 
pasivilioti nelaimės valanti

Kelių asmenų neatsai 
me Lenkams savo beverč 
sudaryti Lietuviams didel 
bai puikiai mokės pinsiki 
vartos savo propagandą 
lietuviai “sutinka” susij 
bus labai sunku jų atsiki

Visi Amerikos Lietu
■ vadus kurie dirba už Lie 

■ jokių ryšių su Lenkais, a 
vieni, ir kiti ir treti yra

VEISTA kad taip greit 
tą viliojimus, ar tai 

svetimiems. Vietoje sui 
išeiviją prie vieningo da 
vadai klaidžioja šunkelia 
dydami musu didyjį dari 

Lietuvos vadavimo d 
leistas. Tikrieji Lietuviai 
ta greičiausia - ir imtis 
būti ant tiek pasiruošė ii 
pagandos mus nepaįtekm 

Mes turim pasiryžti 
savo parblokštai tėvynei 
mi. Mes privalome dirb 
kaimynu priešų propagan 

tęiai.
Ar daug ką tuo atvej 
Lietuvai Vaduoti Sąju 

sibiis Pittsburghe, Bilieto 
Tam suvažiavimui vra 

nR kaip LIETUVOS IL 
•rai vesti, kas reikalinga p 

Lietuvai Vaduoti Sąju 
fondai, kurie apstojo veiki 
zacijų veikėjai prašomi ari 
siklausyti, pasitarti, susitai

Tik darbu, gerais plar 
sim nuvesti savo Tėvynę į i 
Rūpinkimės apie darba — 
rime!

vių parkas yra naujai moder
niškai įtaisytas, 
nai pastogės tai 
koks bus oras, 
vistiek įvyks.

Programas bus 
bės Vienybės red. Juozas Tys» 
liava ir kiti, dainuos merginų 
grupė iš Waterburio, vadovy
stėje J. Stulginskaitės; šokių, 
muziką patieks Al Pilvelio of1 
kestras.

Nuvažiuoti tiems 
turi automobilių: 
centro,■ prie Chapel 
sts. imti Woodment 
ris eina pro minimą

Taipgi tankiai 
gatvekariai 
Savin 
paeiti

Visi 
plačių

turi užtekti- I 
nėra žiūrėta 
išvažiavimas |

Įvairus: ka*-Du ZAKAREVIČIENĖ Elena, pus- 
< amžė, »mirė Geg. 18, Chica

goj. — Panevėžio ap., Kreke
navos par.

URBONAVIČIUS Ferdinandas, 
pusamžis, mirė Geg. 18, Chi
cagoj. — Grinkiškės par.

KIŠONIENĖ Agota, pusamžė, 
mirė Geg. 16, Chicagoj. — 
Pajevonio par. Amerikoj iš
gyveno 29 metus.

MASTAUSKAS Kazys, pusam
žis, mirė Geg. 18, Chicagoj. 
— Šiaulių ap., Joniškio par., 
Spirdičių k. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

GRAŽULIS Adomas, 66 metų, 
mirė 
Mass.
riko j

VAIČIS
Waukegan, Ill.

ŠRUPSKIS Kazys, mirė Geg. 
mėn., Waukegan, Ill.

BAGDONAS Povilas, mirė Ge
gužės m., Waukegan, UI.

KVITKIENĖ Marcelė (Jauta- 
kytė), pusamžė, mirė Geg. 
15, Chicagoje. — Tauragės 
ap., Girdiškių p., Klaikių k. 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

KELPŠIENĖ M., 53 m., mirė 
Geg. 6, Kenosha, Wis.

KIAUPAS Edvardas, 29 metų, 
mirė Geg. 16, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. -

® WORCESTER, Mass. — čia 
užaugęs Lietuvis, 

Mažukna, Vinco ir 
žuknų sūnūs, tapo 
į Kunigus Gegužės
field, Mass., katedroj. '
® BUENOS AIRES, Argenti

na. — Nesenai, ' Kostas Nor
kus atsilankęs Pompeyon taip 
išsigėrė kad nieko nelaukęs nu
ėjo į gatvę pamerginti vieną 
kriaučką. Bet paš kriaučką bu
tą vieno kriaučiaus, kuris “pa
saulio švietėją” griebė žiau
riai mušti. Kadangi Norkus 
jau buvo muštas Laurinavičie
nės Lietuvos Pasiuntinybėje, 
ir kočėlu jį mušė J. Katelė La- 
seckio spaustuvėje, tai čia K.

BUS DAUGIAU APTAMSI- 
NIMŲ (BLACKOUTS) 

Automobilistai Detroite ku
rie nesusiras sau vietos susto
jimui kada Įvyks kitas aptam- 
sinimas (blackout), bus pa
traukti teisman. Čia buvo du 
sykiu aptamsinimas pamokini
mui žmonėms apsisaugoti jeigu 
ištiktų miesto užpuolimas, ir 

paskelbė, 
aptamsini- 

išanksto: |
automobi-1 Norkus gavęs porą ausinių lei

dosi bėgti. Kriaučiaus rankoj 
pasiliko tik viena Norkaus 
plėšta rankovė.

Balan. 23, Worcester, 
— Kalvarijos p. Ame- 
išgyveno 52 metus.
Jonas, mirė Geg. m.,

kurie n®- 
iš mieste 
ir Temple 
kuša, ku- 
parką.

eina dideli 
iš New , Haven Į 

Rock, iš čia Į pikniką 
ima 15 minutų. 
kviečiami atsilankyti iš 
apielinkių.

J. Marčiulionis.

ANTKAPIAI
$23.50 ir brangiau.

U/.SAKYKIT DABAR DEL 
DECORATION DIENOS.

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

nu-
nevalia sustoti kur 

gatvėse/ leistina

laikraščiai apie tai
Nepoilgam bus 

mas be pranešimo 
kada sirenos užrėks
listas turi tris minutas laiko 
pasijieškoti nuošalią vietą su
stojimui ; 
važiuojama,
sustoti tik po vieną eilę auto
mobilių, ir 
šviesas.

Pėkstiems esant gatvėse ka
da sirenos užrėks, nereikia sto
vėti ant šaligatvių, bet prisi
taikyt atsistot prie namų ne
daugiau 
vą.

Namie 
sirenas
visas šviesas, uždarykit radio 
ir nekalbėkit telefonu.

visi turi užgesinti
ofCO.

kad savo 
naujų iš- 
milijonus 
dirbtuvės

Sunkiai Dirbi?
Esi Nuvargęs?

VARTOKIT MUSŲ VITAMIN B 
COMPLEX.

KREJCI DRUGS 
2601 LORAIN AVENUE

MAin 8557. (34) ,

kaip penkiems i kru-

esant, kada išgirsit 
užrėkiant, užgesinkit

STANDARD OIL 
New Jersey praneša 
dirbtuvių plėtimui ir 
statymui skiria 152 
dolarių. Tos naujės
išdirbs karo reikmenis, ypatin
gai bus gaminama dirbtinas 
gumas, kuris yra išrastas ir 
kurio pagajninimas atsieina ar
ti tiek kiek buvo mokama už 
natūra)/ gumą pastarų kelių 
metų bėgiu.

PAGERBKIT MIRUSIUS
SAVO ŠEIMOS NARIUS

^NGLIšKOJE kalboje pa; 
, čių kodėl Prancūzija ta 

no nervų karą. Kaip žinon 
. Vokiečiai pasiry 
®e Birželio mėnesį, 1940 m 

Tuos rašytus dokumentu 
patiekiantieji asmenys’ parei 

priešastis buvo “supuvus 
^gyvenimas’.

“Politiškas supuvimas’’ 
nuolatinėm 

R už valdymą v 
. ?°^^k°s tasynės 

2^, Jeigu valdžios užsi. 
sitLi? nuoPeLais įgĮ 

n?0 ’LP2.1?108 vaMovai 
iškilo suPuvilI1(i paskutinė prii

IDOS lnl i Ptes& J’siveržti>

aoui srovė « i ?agalkejL j 0 suirutė 
'ikti valdovais

gausybei pasipriešint

KARŠTIS IR LIETUS
Per Memorial švente. Gegu

žės 30, buvo dideli karščiai, vi
si žmonės išsiblaškė i parkus ir 
laukus. Sekmadienį užėjo di
delis lietus su perkūnija, par- 
viin visus namon.

Detroite rengiama didelė pa
roda Liepos 4, dalyvaus 26

Skaitykit ir Garsinkites

NAUJIENOSE

j tautos su savo fliotais ir mu-

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa.(36)

= Antkapiai Monumentai Koplyčios
= Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar.

į CUYAHOGA MONUMENT WORKS
: East 99th St. ir Miles Ave. Telef. Mich. 1968.
■j. ’ Prie ineięos j Kalvarijos Kapines, Clevelande.

Įstaig'a atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais.

i Art Reardon Jums Pasitarnaus
j Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 rit
Miiiiiiiiiiiimititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniii)

^J^AI pradėjo varyti

■teis yukR suma 
© *ai karą ]ail

^e&men^



rusius priima- 
emokamai. Ra- 
loti pilną var- 
gišką pavardę, 
os, kaip senai

SLIESORAITIENĖ 1U 
(Kundrotaitė), pusiu 
re Chicago], Geg IĮ

neryje paduo- 
vardais, mirų- j 
uvių skaičius' 
> Vasario mė- 
, kada čia mi-i 
mėti, šią Va
ičius perviršys!

MZU Superior Ave., Cleveland. Oiuo

GędainisIRVIS

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

IŠEIVIU«- mirė Kovo

namie, pat 
Tikrai, ti

OBIECIUNAS Janai Į, 

Geg. 16. BradtaŲĮ 
SUKUR1S Pranas, »iį

partija, bet Maskvos. Jei Mas
kvai su demokratijomis pake
liui tai ir musų komunistams 
pakeliui. Jei Maskvai prisieitų 
prieš demokratijas stoti, kaip 
Vichy Prancūzija stoja, thi vi
sas musų komunistų “ištikimu
mas” Amerikai išgaruotų kaip 
kumparas. '

mirė Kovo 7, 
Pa. — Kalvarijos 
munėlio k.

KOVARSK1ENĖ Benį 
(Rašinskaitė), pusnį 
rė Geg. 18, Ctiajį,

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas, 
I '

HRIMA!
IVIAI AMERIKOS LIET 
ūus Lietuvius šiame skyriuje talpinos

viu

veno 43 metus.
LEVICKIENĖ Pauh 

maitė), pusamžė,®; 
19, Chicagoj. - Pa 
ap., Subačiaus p, į 
kaimo.

MARTINKUS AleM 
' m., mirė Geg. 20, į 

is, 74 m. amž.. PURICKIS Aleksarėa. 
, Bentleyville, 
; su bažnytinė- 
> Geg. 12. — 
kijos p.. Sudžių

e. kiek kitu gi
ra žinoma.
etronėlė (Šipai- 
enė). apie 80
g. 24, Detroit.
miesčio p.. Vil-
Amerikoj išgy- , ST AN INAS Lawaia 
metus.

78 m_ mirė 
yton.
Raudėnų par a p..

ZUBR1ENĖ Irena. 3]|

mus Duryea, Pa.
KARBUS Juozas, uite| 

glies kasykloj? Gę 
Shenandoah, Pa.

■

prigėrė besimaodyį I 
gožės m.. FrachiS

Ohio. — ANDRIUšKEVIČ® F

VAITKEVIČIUS

Dienos Klausimais
Redaktorių*—K S. KARPIUS—Editor

AMERIKOS Lietuviams prisieis griežtai pasidalinti — 
* viena, gal but visai maža grupelė, nueis su tais ka
talikais ir cicilikais vadais kurie pradėjo jieškoti drau
gingų santikių su Lenkais, kurie svajoja apie atgaivini
mų Unijos su Lenkais (ir Lietuvos pardavimą), o kita 
visa dauguma paseks tikruosius vadus — kurie musų 
tautą veda tiesiu keliu linkui atsteigimo Lietuvos Ne
priklausomybės!

Lenkų viliojami, nekurie musų srovių vadai pradė
jo pasiduoti jų Įtakai ir palinko lysti Į Lenkų bučių, su 
savimi norėdami Įvesti ir visą Amerikos Lietuvių išei
viją! Mes betgi turim daugiau patyrimo su Lenkais 
negu tik tiek kad klausyti jų saldžių čiulbėjimų apie už
tarimą ir apsaugą Lietuvos, po šio karo.

Mes turime pamokas iš ilgos musų istorijos, ir gy
vus pavyzdžius iš pastaro Lietuvos nepriklausomo gy
nimo: Lenkai vieną po kitai klastas pakartojo, musų .ša
lies ir tautos pražūčiai! Jie sulaužė Suvalkų sutartį, 
patįs ją iškilmingai pasirašę, jie pravedė Želigovski j adą 
užgrobimui Vilniaus su didelėmis Lietuvos žemėmis, jie 
grąsino visą Lietuvą užgrobti 1988 metų pavasarį, jeigu 
Lietuva nepriims jų ultimatumo užvesti su Lenkija nor- 
mališkus santikius!

Iš kur dabar Lenkai staiga atsirado tokie “gerašir
džiai” Lietuvos likimu rūpintis, patys būdami svetimų 
suplėšyti ir pavergti ? Tai lapės gudravimas Lietuvius 
pasivilioti nelaimės valandoje.

Kelių asmenų neatsargus išsišokimas kad ir davi
me Lenkams savo beverčio žodžio gali karo pabaigoje 
sudaryti Lietuviams dideles painiavąs — nes Lenkai la
bai puikiai ’mokės prisikabinti prie išgautų žodžių, pa
vartos savo propagandą visame pasaulyje, buk “visi” 
Lietuviai “sutinka” susijungti su Lenkija — ir mums 
bus labai sunku jų atsikratyti f

Visi Amerikos Lietuviai privalo spiestis apie tuos 
vadus kurie dirba už Lietuvišką Nepriklausomybę — be 

' jokių ryšių su Lenkais, ar Rusais, ar Vokiečiais! Jie ir 
vieni, ir 'kiti ir treti yra lygus musų priešai!

Ė Julė. 70 nu 
!. Dayton. Ohio. 
, Girkalnio par..

Amerikoj iš
lietus.
s. mirė Geg. 21. 
io nelaimės Bal- 
Grmęs Scranton.

SLA. CONN. *1!
ČIO IŠVAŽŲ

SKAITYMAILaukiame
Sąrašai 12,000 Sibiran iš

tremtų Lietuvių yra liūdnas 
musų nelaimingos tautos isto
rijos lapas. Kitą, dar baises
ni lapą skelbia Tarybinės Lie
tuvos komisarai, susirinkę kon
ferencijoje Maskvoje, Bal. 28. 
Vilnis pasakoja, komisarai “do
kumentaliai įrodę” kad naziai 
nužudė 30,000 Lietuvių, o 120,- 
00 0 suvarė į koncentracijos 
stovyklas. Tai dideli skaitme
nys ir, tikimės, musų kairėj i 
spauda neužilgo tuos “doku
mentalius Įrodymus” visuome
nės žiniai paskelbs, kaip da
bar skelbiama Sibiran ištrem
tųjų vardai.

f
Ne Viskas Auksas * 
Kas Blizga

Maskvai pareidavus musų 
spaudos dalis visomis spėko
mis dabar bando negalvojan
tienas Lietuviams įsipiršti kaip 
Amerikai “ištikima”. Ar gir
dite! visi kiti Lietuvių laikraš
čiai (be išimties, katalikų, tau
tininkų, socialistų) esą “fašis
tai” ir “tarnauja Hitleriui” 
(mat, kritingai pasvarsto Mas
kvos žygius, be to, stoja ne už 
teroro Lietuvą, o už Nepriklau
somą Lietuvą).

Šitas tariamas musų komu
nistėlių “ištikimumas” Ameri
kai ir demokratijai tik tiek to
li siekia kiek šlapia. Jis ap
gauna tik tuos kurie raudonąja 
propaganda apsvaiginti ir kri
tingai galvoti jau pamiršo. Jie 
neapgauna demokratijos vadų.

S. V. Kongrese, pavyzdžiui, 
svarstoma Hobbs įstatymo pro
jektas, kuris prigulėjimą prie 
komunistų partijos skaito de
portavimo vertu nusikaltimu! 
Pennsylvanijoje ir Ohio valsti
jose komunistų partija nepri
imama rinkimų balotuose.

Browderj iš kalėjimo paleis
damas Prez. Roosevelt jam ne 
visišką dovanojimą suteikė — 
Browder neatgavo visų piliečio 
teisių.

Ths pats ir Anglijoje. Ten 
vyriausybė uždarė komunistų 
partijos organą ir nei nemano 
leisti jam vėl išeidinėti.

Išvada aiški: komunistais 
visiškai atsidėti negalima. Jie 
ne Amerikos ir ne Anglijos

Tarnas Ponu Nepasitiki
Gegužės pirmos proga Stali

nas pasakė kalbą, kurioje pri
žadėjo išlaisvinti “brolius” Lie
tuvius ir kitų mažų tautų žmo
nes. Bet Vilnis, matyti, Stali
no žodžiams netiki, nes pen
kios dienos vėliau rašė: “Kas 
tikrai nori Hitlerio ir jo ąšies 
sumušimo tas privalo pasitikė
ti Jungtinių Valstybių vadovy
bei ir pažadams mažas tautas 
užtikrinti”. . i

Jungtinėms Valstybėms va
dovauja, kaip žinoma, Prezi
dentas Roosevelt ir Churchill. 
Stalinas 

nesna,
į tą vadovybę neiriei- 
niekas juo nepasitiki.

Taip, tu esi dabar savo 
esi savo namų šeimininkas, 
namai galėtų būti dar gražesni, geria 
Įrengti, bet tu juos ištaisysi, patogia 
įrengsi. Tavo vaikai, be abejo, įreng 
juos dar geriau, — tik, žiūrėk kad tų ns 
mų kam kitam neatiduotum, kad ko netj 
čia neįsileistum. Ne, to nepadarysi, ne 
esi Lietuvis, kuris myli savo žemę, e: 
žmogus kilnios giminės/ garsesnės neg 
visi tavo kaimynai praeities, ’kietos valio 
gel-os' rankos, esi labai atsargus — ta 
turi sektis. Tau seksis. Juk žinai: Kg 
pats sau padeda, tam' ir Dievas padeda.

LIETUVOS LIKIMAS TAVO PATIES 
RANKOSE

Matai, Lietuvi, kiek tavo nuveikta — 
praeityje ir pastarais metais. Gal tu ga
li pasakyti kad ne pats visa tai padarei. 
Vistiek, kiti tavo vardu veikė. Praeityje 
tavo protėviai, kad tau šiądien butų ge
riau; dabartyje kiti tavo broliai, nes tu 
gal kito darbu buvai užimtas. O gal dar 
nebuvai pasiruošęs, gal pats savim neti
kėjai. Kiti ir už tave dirbo, nes tikėjo kad 
ir tu kada atsistosi darban.

Kas 13*-to šimtmečio pradžioje butų 
tikėjęs kad rami ir taiki Lietuvių tauta 
butų galėjus sukurti tokią valstybę kokia 
ji buvo Gedimino, Vytauto ir dar Zigman
to Augusto laikais, 16-to šimtmečio pabai
goje? Kas galėjo dar prieš 25 metus pa
tikėti kad Lietuviai galės šiądien turėti 
tokią valstybę kokia ji yra? Kryžiuočiai 
ir kalavijuočiai manė kad jiems bus leng
va susidoroti su Lietuviais, — patys nuo 
jų ginklų žuvo. Tą pat 1919 metais ma
nė bolševikai, bermontininkai ir Lenkai, o 
kas atsitiko?

Taip, daug kas netikėjo Lietuviais. 
Gal kai kas ir Lietuvių netikėjo savo jie- 
gomis. Bet Mindaugas, Algirdas, Kęstu
tis, Vytautas, Konstantas Ostrogiškis, 
Katkevičius, kurie tikėjo Lietuvių tautos 
jiega, tikėjo patys savimi, kiekvienu Lie
tuviu -atskirai, ir padarė stebuklus. Kada 
atrodė kad Lietuva milžiniškos Rusijos 
buvo amžiams nugalėta ir surakinta, at
sirado Valančius, atsirado Basanavičius, 
Kudirka, Jankus,. Šliupas, Smalakys, atsi
rado Antanas Smetona, kurie lygliai ti
kėjo Lietuvio pajiega, tavo jiega, kaip Ge
diminas, Vytautas, Katkevičius, ir Lietu
va ne tik nutraukė visus pančius, bet šią
dien gyvuoja sveika ir stipri.

Tu esi, žinoma, dar nepatenkintas. 
Tau atrodo kadper 20 metų butų buvę ga
lima dar daugiau nuveikti. Tau atrodo 
kad tvarka galėtų būti dar tobulesnė.

Gerai kad esi nepatenkintas. Jei bū
tum patenkintas, tau nerūpėtų kas su ta
vim ir tavo kraštu bus rytoj. Tai kad tu 
esi nepatenkintas rodo kad esi sveikas, 
kad tau viskas rupi tavo krašte, kad tu 
nori kad viskas geriau butų. Pats norė
damas, tu daugiau kruti, daugiau dirbi, 
nori ,savo pavyzdžiu kaimyną patraukti, 
nori kad visas kraštas daugiau įsijudintų. 
Ir protingai elgiesi, pradedi pats nuo sa
vęs. Juk žinai kad nei Gediminas, nei 
Vytautas, nei Katkevičius nelaukė kad ki
ti pradėtų.

MYLĖK SAVO ŠALĮ
Gal tau kartais atrodo kad tavo val

stybė dabar permaža. Ims, rodos, ir nu
pus koks milžinas. Tik ar nepastebėjai 
kad audra dideles šakas greičiau nulau
žo. Taip pat žinai kad didelės valstybės 
greičiau susipeša. Ar yra ko peštis Skan
dinavijos valstybėms tarp savęs? Arba 
Belgijai ir Holandijai? Arba Lietuvai ir 
Latvijai? Nėra! O kai 1914-1918 metais 
dideli pešėsi kad net žemė žvagėjo ir du
rnai aplink pasaulį ratais sukosi, Skandi
navijos kraštai, Holandija, Šveicarija tu
pėjo sau ramiai.

Lietuvi, del savo ateities tu neturi ko 
nerimastauti. Ji tavo paties rankoje, ta
vo valioje.

Svarbu, visų svarbiausia, kad nepa
mirštum savęs, savo krašto, svarbu kad 
tavo meilė kraštui nesumažėtų. Juk tik 
atsimink kiek Lietuvos bajorai, nors Į pa
baigą ir susilpnėję ir sulenkėję, nuveikė 
kad neįsileido Lenkų pačion Lietuvon, kad 
neužleido jiems žemės.

Kokios didelės naudos Mažosios Lie
tuvos Lietuviai padarė kad kryžiuočiams 
viešpataujant nepasitraukė iš savo namų, 
nuo savo žemės. Kiek neapsakomos nau
dos tavo tėvai tau ir Lietuvai padarė kad 
neatsisakė Lietuviškos kalbos, nepabūgo 
Lietuviu vadintis. Todėl tu dabar esi lais
vas, esi pats šeimininkas savo namie. Ki
taip butum tik bernas, tik tarnas sveti
mam. O tarnas, kad ir kažin kiek butų 
geras savo ponui, į ponus niekados neiš
kils! Atmink tai!

(Nuo Redakcijos: Šis įdomus, panų 
kinantis veikalas šiuomi baigiasi. Jis bi 
vo. parašytas ir išleistas bepriklausomi 
Lietuvos 20 metų sukakties proga, tod 
kalba apie šių, dienų Lietuvą tokią kok 
ji buvo savo didžiausio pakilimo meta 
Bet autoriaus paraginimas tikėti pats s 
ir dirbti yra ir turi būti kiekvieno pirn 
tinis ir vienatinis nusistatymas. Liel 
vos laisvė ir nepriklausojnybė bus atst 
gta tik kiekvienam Lietuviui tikint k 
šioje žemėje priklauso lygiai vieta ir L 
tuviams — mums!) i

. • i.

(Tėmykit kokių naujų įdomių skai 
mų Dirva jums patieks — trumpų apy 
kų ir ilgesnių raštų pradedant sekan 
numeriu.)

VON 
komisaras, 
įspėjimą” del ginklų atidavimo. 
Komisaras įspėja kad reikia 
atiduoti ir nekarinius (pav. 
muzejinius) ginklus. Už ne- 
išpildymą gręsia sunkiausios 
bausmės — principe mirties 
bausmė.

RENTELN, Vokiečių 
išleido “paskutinį

ĮŽEISTA kad taip greitai musų Lietuviai pasvyra į ki- 
tų viliojimus, ar tai iš nežinės, ar gal parsiduodanti 

svetimiems. Vietoje sunkiai dirbti žadinant visą musų 
išeiviją prie vieningo darbo už Lietuvos ateitį, nekurie 
vadai klaidžioja šunkeliais, kliudydami, kenkdami ir ar
dydami musų didyjį darbą.

Lietuvos vadavimo darbas pas mus apgailėtinai ap
leistas. Tikrieji Lietuviai patriotai privalo to darbo im
tis greičiausia — ir imtis įtemptai. Mes patys tūriui 
būti ant tiek pasiruošę ir susipratę kad svetimos pro
pagandos mus nepaįtekmėtų kiekvienu atveju.

Mes turim pasiryžti eiti ir prie Amerikos žmonių, 
savo parblokštai tėvynei Lietuvai paspirties j ieškoda
mi.. Mes privalome dirbti atmušimui klastingų musų 
kaimynų priešų propagandos taikomos Lietuvos pražu- 

, čiai.
Ar daug ką tuo atveju padarėm? Veik nieko.
Lietuvai Vaduoti Sąjungos metinis suvažiavimas at

sibus Pittsburghe, Birželio 28 d., Henry viešbutyje.
Tam suvažiavimui yra paruošta naujų, rimtų suma

nymų kaip LIETUVOS VADAVIMO darbas reikia tik
rai vesti, kas reikalinga pirmiausia daryti.

Lietuvai Vaduoti Sąjungos skyriai, tautinių grupių 
fondai, kurie apstojo veikę, įvairįų patriotiškų organi
zacijų veikėjai prašomi atvažiuoti Į tą suvažiavimą pa
siklausyti, pasitarti, susitarti dirbti'.

Tik darbu, gerais planais, sumaninga akcija galė
sim nuvesti savo Tėvynę į naują, laimingesnį gyvenimą. 
Rūpinkimės apie darbą — dalyvaukime tame suvažia
vime !

SUOMIŲ-LIETUVIŲ SANTIKIZ

■i

s. -15 mirė
icagoj. kur buvo

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbcj 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyga 
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Si 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti paš|' 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

S A P N i N I N K A |
Kaina su prisiuntimu $1.00. į H

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapnini' F 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kieki 
;apną. Kiekvienas privalo jį turėti 
namuose. Ir
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ANGLIŠKOJE kalboje pasirodė pora knygų aprašan- 
čių kodėl Prancūzija taip greitai krito prieš Hitle

rio nervų karą. Kaip žinoma, Prancūzija ilgai neišlai
kė kuomet Vokiečiai pasiryžo tikrai ją užpulti, ir pa
ėmė Birželio mėnesį, 1940 metais.

Tuos rašytus dokumentus apie Prancūzijos puolimą 
patiekiantieji asmenys ’ pareiškė jog Prancūzijos puoli
mo priešastis buvo “supuvus Prancūzų politika ir vidu
jinis gyvenimas’.

“Politiškas supuvimas” galima prilyginti nesusi- 
klausymui viduje, nuolatinėms savų partijų ir politikos 
vadų tąsynėms už valdymą valstybės, už politiškas vie
tas, ir tt. Politiškos tąsynės tankiai priveda ir prie iš
davystės, jeigu valdžios užsigeidusieji politikieriai ne- 
pajiegia savais nuopelnais įgyti savo šalies žmonių pa- 
sitkėjimo ir paramos valdovais tapti.

Daug “politiško supuvimo” buvo ir Lietuvoje, kas 
iškilo aikštėn paskutinėse prieš Sovietų okupavimą die
nose. Tam tikros Lietuvių politiškos srovės, negalėda
mos kitaip valdžion įsiveržti, pradėjo slaptai džiūgauti, 
paskiau net viešai pasirodyti jog jie laukia bolševikų 
įsiveržimo į šalį, kad jų pagalba butų išstumta valdan- 
čioųi srovė, o paskui, suirutėms kilus, dalykams pasi
keitus, patiems likti valdovais....

Šis faktas buvo jau Dirvoje minėtas straipsniuose 
iš paskirų šaltinių. Buvo apsakyta kaip tam tikri as
menys rengėsi prisitaikyt prie bolševikų, kaip kiti noriai 
jų laukė, kaip vyko pasitikti okupantų vadus, ir kaip 
kliudė vyriausybei pasipriešinti užpuolikams.

•BRITAI pradėjo varyti propagandą už mažinimą 
rūkymo — sako, rūkymą sumažint pusiau, tais sutaupy- 
mais gelbėti valdžiai karą laimėti.

•SULYG apskaičiavimų, Suv. Valstijose kasdien bū
na po apie 6,000,000 asmenų kurie nesveikuoja iki tiek 
jog negali eiti į darbą.

Sudiev, meiluže brangioji mano, 
Sudiev tau gal ant visados.... 

'Akys man sriuva ašarų tvanu — 
Nėr kas nušluostys, kas paguos....
Jau negirdėsiu tavo žodelių 
Taip malonių, žavių, saldžių, 
Jau nematysiu tavo akelių, 
Nereikš jos man tavo džiaugsmų....

L

Kas tars man žodį saldų, žavingą, 
Kaip tu, brangioji, man daug tarei? 
Kas glamonės mane taip meilingai, 
Kaip tu, širduže, kad dar'ei?
Kas pabučiuos mane taip ugningai, 
Kaip tu dažnai kad bučiavai?
Kas pamyluos karštai, jausmingai, 
Kaip tu, širduže, mylavai?....
Likimo musų matyt'taip skirta 
Kad tavęs jau neteks matyt.... 
Tai nors sapnuose, mano mieliausia, 
Bandyk mane dažnai lankyt....

Ka—s.

UŽ PAVASARIO SIENŲ
Pavasario žiedai man dvasios neįkvėps, 
Saulutės spinduliai nesušildys krutinę, 
Raudų negirdėsime širdies nebylės.... 
Vien mėnulio šviesa gaivins vilti paskutinę.
Daug kartų, gyvenime, klupau ant kelių, 
Sukniubus, prisiminimais gaivinausi sielą, 
Tyčiojosi draugai eidami pro šalį....
Šis grubus, žemės kelias, man dar mielas, mielas!....
Kada pavasario naktys rengia lietų,
Aš lieku jųjų audra, blaškausi jūsų žemėj, 
Ne jis, ne ji j i pasauliu netikėtu'!
Amžina gyvybė sprogsta laimėj, ar nelaimėj....
Bunda pavasaris amžiais sužavėtas,
Kam džiaugsmą, kam ašaras parneša margas garnys, 
Kad pavogė džiugsmą likims netikėtas,
Nei pavasaris, nei vasara jo nesugrąžins....

Kapsų Aguona.

Per Kauno radio nesenai buvo pi 
•kotą apie-Lietu\4ų^^umAn_jąi>tikin5a 
gal duomenis patiektus ~1 ir Į 
linio Konsulo Hensinkyį 3
torius pa%r-Jnėj(Ti<ad-t!«cuvxoF'.Į 
priešistoriniais laikais gyveno greta ir J 
Suomių kalba iki šiol yra pasilaikius d 
Lietuviškų žodžių.

Istoriniais laikais Suomiai dalyt 
Švedų armijoje ir su ja atsilankę į Li 
va. Vėliau Suomių gvardija tris ka 
buvus avesta į Lietuvą: 1832, 1848 ir . 
metais. Prie Skapiškio iki dabar užsj 
Suomių karių kapai. (

Naujausiais laikais Lietuviai ats 
dę Suomijoje pasilikdami ten po atsi( 
navimo Rusų armijoje. Didesnė Lieti 
kolonija Suomijoje susidarė Pasauli 
karo metu. Tuomet Helsinkyje apsig; 
no ir Kan. Sabaliauskas, kuris pasidal 
vo išversti Suomių tautosaką “Kalavę 
į Lietuvių kalbą. , Suomių-Lietuvių dr 
gija įsteigta 1917 metais. Diplomatu 
santikiai tarp Lietuvių ir Suomių užir 
sti oficialiai 1921 metų Vasario menes

•SULYG geologų apskaičiavimo, j 
vienytose Valstijose esama penki-sepf 
daliai visame pasaulyje gaunamos vari 
rpui tinkamos anglies.

•SUV. Valstijose skaičiuojama ai 
2,400,000 biznio įstaigų, kurių apie 29 n’ 
šimčiai priskaitomi prie “mažųjų biznii

•SUV. Valstijų gyventojų skaiči 
1940 metais pasiekė 131,409,881 asmei 
kas reiškia 8,634,835 asmenų daugiau i 
gu turėjo 1930 metais. Per 10 metų da 
daugino visa geroko didumo valstija.



DIRVA

PER TVORA 
PASIŽVALGIUS Tiesa Sukelia Pyktį

Kame tie “Demokratiniai Pagrindai”? Buvo prieš Lietuvos Nepriklausomy
bę, Pakrypo i Maskvą. — Prezidentui Griniui 
Demokratai Balsavo

Smūgis. — Krikščionys
už Smetoną.

“AŠ KALTAS, AŠ VI
SŲ KALČIAUSIAS”

Vaizdas Anglijoje

PER TVORĄ į pasaulį pasi
dairęs ir pamatęs mizernų žmo
nių darbus Gerb. Spragilas nu
sprendė įkurti Asilų Ordeną. 
Laikas nuo laiko tam tyčia pa
rinktiems asmenims ką dar
bais ar žodžiais įrodys tos gar
bės verti, bus suteikiama 
(jiems visai neprašant) Asilo 
Ordenas pirmo, antro ar trečio 
laipsnio.

Šią 
Asilo 
nies 
bimą 
žuvis 
kas sakėsi pagavęs bet įrodyti 
tegalėjo. Būtent, pasaulio dar- 
yninkų šventės proga (Gegu- 
Vs 1)/Vilnies redaktoriai tvir
ti0’
™‘Sibire ištremtų Lietuvių nė

ra ir dėlto pagalba jiems ne-
* reikalinga”.

savaitę trečio 'laipsnio 
Ordenas suteikiamas Vil- 
redaktoriams už paskel- 
didesnio melo negu ta 
kurią Jurgis Paprienio-

AR GIRDĖJOTE pasaulyje 
stebuklą? Pas mus esama žmo
gių kurie garbės nenori 1 Vie- 
ni sako, Klinga padėjo socia
listams 
pi, kiti 
ubu tie 
barbės
basaulio galą?

SLA. rinkimus laimė- 
sako, Tysliava. Bet 

vyrai iš paskutinių tos 
kratosi.- Ar ne prieš

DVI BOBOS ir Tamošius — 
jtai ir kermošius. Tas pats ir 

Raudonojo ūnpe- 
i Kanadoj^: 

L(ar girdit?)

3 u mūsiškiais i y'z 

I T--.- 

J eale! sa__  ___šaukiu? Nagi pen- 
i vyrai, nuo A iki Z raudoni 
isidegėliai! Lietuvoje jie vy- 
hvo virves arklius pririšti, p 
hbar suks Stalinišką virvę 
sėtuvių tautą pakarti. Ir dar 
Liečia Lietuvius atvykti pa- 
Lpsoti kaip jie tą virvę vys!

išspauSdinda-
Tary-

’NAUJIENOS, 
s os Amerikos Lietuvių 
Es pritarimą Lietuvių Tauti- 

i Tarybai ir 'Lietuvių 
į Sąjungai “pamiršo”

Grigaičio parašą po tuo pri
orimu. Kas — ar pelėda sa
lo vaiko baidosi?

Pilie- 
padėti

B MAŽIUKNA, dėkok koumni- 
I ams, nes Vilnis sako: “Ma- 
I aikna laimėjo tik del to kad

I fimunistai savo kandidato 
lįatė.”
3 [Kodėl nestatė? Ar ne 

lincipo kad varnas varnui
■ /iri į akį kirsti. ...

ne-

del 
ne

NEPASMERKIA TO KAS 
TIKRAI SMERKTINA

Ž Dirvoje keliais straipsniais, 
' remiantis eile faktų, buvo ap

rašyta ko verta Lietuvių Tau
tine Taryba, išriedėjus iš Lie
tuvos Piliečių Sąjungos. Ši 
naujagimė organizacija, rinkta 
kelių dešimtų žmonių, pasiskel
bė “demokratiniais pagrindais” 
išrinkta. Argi demokratiniais ?

Amerikoje yra penki tūks
tančiai Lietuvos piliečių, o ne 
kelios dešimtys. Taigi kaip 
norint galima pavadinti tokius 
rinkimus — suktiniais, auto
kratiniais, oligarkiniais, — tik 
ne demokratiniai^. Tai mat 
kokių “demokratinių” rinkimų 
pavyzdžiu šviečia Lietuvos pi
liečių krūvelė savo kraštui, ku
rį imasi demokratinti. Pasmer
kus “diktatūrinius pasireiški
mus”, ji pati, saujelės žmonių 
pastatyta ant kojų, elgiasi dik
tatoriškai, imperialistiškai, nes 
garsinasi turinti teisės atsto
vauti ne tik Amerikos, ne tik 
Lietuvos, bet ir viso pasaulio 
Lietuviams, — visų kontinen
tų, dargi Australijos. Tų de
mokratizmo klastotojų idealas 
yra, matyti, praeityje, 1926 
metais, kada Lietuvą valdė 
Seimo mažumos pastatyta vy
riausybė, kada telktinė mažu
ma mėgino valdyti didumą. Iš 
85 seimo narių tik 41 asmenys 
sudarė tuomet vyriausybinę 
koaliciją.

Kai parodėme kas po L. T. 
T. demokratine skraiste paslė
pta, Naujienų (Gegužės 18 d.) 
kahale kilo didelis gevalt. Joms, 
gal but, daugiausia nepatiko 
musų apibudinimas L. T. T. 
narių. Per jį iškilo aikštėn 
kaip -tie nariai, smarkiais žo
džiais smerkdami “diktatūri
nius pasireiškimus”, pasmerkė 
^Apsižiūrėję savo bendramin
čius socialistus / liaudininkus 
ir krikščionis derųpkratus, da
lyvavusius Lietuvos “diktatū
rinėje” vyriausybėje, — pa
smerkė ir patys save. Tokia 
mat logika klastingo politinio 
biznio. Kas labiausia buvo 
smerktina apie tai taryba nei 
žodžio neužsiminė. Ji gi žino-' 
jo kad socialistai liaudininkai 
ir socialdemokratai Lietuvių 
Petrapilio seime 19'17 metais 
balsavo prieš nepriklausomą 
Lietuvą »ir, triukšmingai išėję 
iš seimo, pasuko į Maskvą. To 
“pasireiškimo” taryba nepa
smerkė. Kaip smerkti savuo
sius !

Šalip kitų dalykų, musų 
vo priminta kaip Pakštas 
Grigaičiu, Lenkų meilumo
žavėti, raštu projektavo Lietu
vos uniją su Lenkija.

Pasiskaitęs Dirvoje 
faktais sutvirtintų straipsnių
ir negalėdamas prieš juos ko 
rimto parašyti, Naujienų re
daktorius, Grigaitis, nebesitvė
rė piktumu ir prapliupo nekul
tūringais žodžiais. Mat, mu
sų pasakyta teisybė jam skau
džiai 
kia, 
1926 
mas
išdavikų darbas”.

Apsimetę darbininkais, smur
tu briovėsi į privatines įmones 
ir vertė jų šeimininkus apmo
kėti prasimanytas darbo są
skaitas.

Kas nori taja tiesa įsitikin
ti tepaskaito Seimo stenogra
mas. Iš kalbų, Skipičio ir ki
tų seimo narių pasakytų, su
žinos dar daugiau tokių sava
valiavimų, pasireiškusių po de- 
mokratų-oligarkų valdžios spar
nu.

Ne tik kariams savanoriams, 
o ir didžiajai visuomenės da
liai tapo aišku jog tos partijos 
kurios 1917 metais Petrapilio 
seime pasisakė prieš Lietuvos 
nepriklausomybę, o dabar at
sistojo valdžios priešakyje, ne
turėdamos seime daugumos, 
nugyveno demokratinę Lietu
vos santvarką, padariusios iš 
jos karikatūrą, ir leido valdžią 
iš savo rankų į gatvę. Taigi 
smarkieji žodžiai, Grigaičio pa
siųsti Lietuvių karių savano
rių adresu, gryžta jam pačiam, 
kaip gryžta bumerangas Aus
traliečių, jo paleistas į priešin
gą tikslą.

savanoriai ar
Seime 
prieš 

vis dėlto 
tautai va- 
štabo vir- 
ministeris 

nors

bu- 
su 

su-

musų

‘Kas gi Smetoną įkė- 
sostą?” ir pats 
“Būrys nakti-

kad ir Naujie-

Taigi, tarytum nežinodamas jis 
klausia 
lė i ‘prezidento’ 
tuojau atsako: 
nių padaužų”.

Mes manome
nu Draugas prieteliškai galėtų 
Grigaičiui pasakyti kad ir čia 
jis apsilenkia su tiesa. Smeto
na buvo taip pat, kaip ir Gri
nius, išrinktas Seimo. Tegul 
Grigaitis paskaito apie tai Sei
mo protokolus, arba ano meto 
Lietuvių laikraščius. Jis ten 
pamatytų kad visas krikščio
nių demokratų blokas balsavo 
už Smetoną.

Naujienų redaktoriaus meto
das yra pulti ne priešingas jo* 
nusistatymui mintis, 'o tų min
čių autorių, tikrąjį ar spėjamą
jį. Toks metodas, pagal jį, 
džentelmeniškas. Taip jau įsi
mylėjęs savo grubi jonišką, Ru- 

nihilizmo pogrindyje auklė- 
asmenybę. Mėgina pajuo- 
savo ideologijos priešinin- 

pratruksta bejiegiu pik- 
kuriuo niekas nesijuo- 

bodisi tie kurie nėra nu- 
estetinio ir dorinio sko-

su 
tą, 
kti 
ką, o 
tumu, 

, kia ir 
stoję 
nio.

Įtaręs “Smetonuką. .. . vai
kėzą” autorium Diyvos straip
snių, įrodžiusių Lietuvos pilie
čių būrio klastotą demokratiz
mą ir užsimotą oligarkiją, Gri
gaitis temoka jį išpravardžiuo- 
ti: “Tautos vado sūnelis, kron- 
princas, sosto Įpėdinis, beibė, 
Smetonos dinastijos atstovas,” 
ir tt. Naujienų redaktorius ci- 
vilizavosi, matyti, neblaivioje 
kompanijoje, kad jo špygų 
šiojimo žodynas taip labai 
tingas.

Kas del dinastijos, tai
“Smetonu- 
ar bloga, 
O Grigai- 
ne Lietu-

KIEKVIENAS KOMISARU- 
KAS TURĖJO PASIRAŠY

TI TUŠČIUS LAKŠTUS
Lietuvoje buvusio bolševik

mečio studijų biuras skelbia 
kad į jo rankas patenka vis 
daugiau dokumentų atsklei
džiančių bolševikinės okupaci
jos laikotarpio keistenybių.

Tarp tų dokumentų didelį 
susidomėjimą kelia įrodymai 
kaip iš Maskvos atsiųsti tik
rieji sovietinės Lietuvos valdo
vai bolševikų šnipai čekistai 
elgėsi su Lietuvos “liauides” 
komisarais. Pasirodo kad visi 
sovietinės Lietuvos komisarai, 
prieš jų paskyrimą valdžios 
nariais, turėjo pasirašyti net 
ant 10 tuščių popierio lapų, ku
rie buvo įvairaus dydžio. Tu
rėdami tokius parašus, sovietų 
šnipai su Lietuviais komisaru- 
kais galėjo daryti ką norėjo.

Bent koks pasipriešinimas 
čekistų Įsakymams ir norams 
buvo bergždžias todėl kad če
kas šnipai kiekvienu atveju/ ga
lėjo panaudoti lakštą popierio 
su Lietuvio komisaruko para
šu bent kokiems, net fantastiš
kiems kaltinimams ir “prisi
pažinimams” sudaryti, patys 
išpildydami tą tuščią lakštą.

šie biuro Įrodymai iškelia 
švieson kodėl Sovietijoje net 
žinomi didieji komunistų Va
dai, patekę “saulės” Stalino ne
malonėn, jiems iškeltose teis
muose bylose patys apipila sa
v’d -nuostabiausiais . “kaltini
mais”.

Jeigu jau subolševikintoje 
Lietuvoje “draugai” Paleckiai, 
Gedvilai ir kiti turėjo pasira
šyti net ant dešimties tuščių 
popierio lakštų, tai lengvai ga
lima Įsivaizduoti kad tokia pat 
praktika buvo ir pačioje sovie
tų Rusijoje.

SLA. 231 KUOPOJE 
NELEGALIAI BAL

SUOTA Štai Kas Tinka N<

kai
tų r-

štai
ką reiktų pasakyti, 
ko” dinastija gera 
bet yra Lietuviška, 
čio, kokia nori bet
viška. Mums atrodo kad bū
damas nelietuviškos dinastijos 
kūrėjas, p.M Grigaitis geriau 
padarytų susilaikydamas nuo 
dinastinių nagrinėjimų, nes tie 
nagrinėjimai net ir “cicilikiš- 
kos” Grigaičio aureolės padi
dinti negali.

su-
Nu-

SOVIETŲ valdovai iš Lietu
vos 'išplėšė ir išvežė daugybę 
kultūros vertybių, apie ką da
bar pradėta rinkti žinias, 
rašymui tikrų nuostolių,
statyta kad tie nuostoliai yra 
labai dideli. Iš muzejų ir mie
stų dokumentų archivų sovie
tų “činovnikai” pagrobė daug 
vertingos medegos.. Taip pat 
ir provincijoje jų plėšimas bu
vo įtemptai varomas. Lietu
voje neliko nei vieno didesnio 
dvaro iš kurio nebūtų išvežta 
kas tik buvo vertinga.

J JUOZAS TYSLIAVA nesusi- 
-įLalba su savim. Jis savo ko- 

■■Jumnoj Vienybėje pakartotinai 
W-ašo apie Ųau'kaičio pralaimė-
■ imą SLA. prezidentystės, del
■ o kad pats Tysliava rėmė Ba- 

$»°čių, betgi vieną kartą jis už
B,aukaičio nelaimėjimą kaltina 

.TB larpių, kitą sykį, apsivertęs,
■ tu kaltininku randa Klingą— 

$š~ toje pačioje savo kolumno-
.'I ’e. Štai kaip:

“Pavyzdžiui, Laukaičiui lai
mėti truko 200 balsų. Tuo tar- 
|pu Klinga gavo apie pusket
virto šimto balsų.
' “Jeigu > Klinga toks geras 
L utininkas tai kodėl jis tų sa- 
Ip balsų neatidavė Laukaičiui? 
I'odel jis kandidatavo?”

y-kas dabar tikrai kaltas, 
^Juozai? Ar ne laikas
protauti ir svarstyti ką 

ar sakai ?
pnė butų buvus rami jei 
butum rėmęs Laukaitį, 
ėbutum parsidavęs ^Bago- 
;r dabar nereiktų apie tai 
'au rašinėti. Rinkimai jau 

praėjo ir pasibaigė.

įdūrė į akis. Taigi šau- 
rėkia kaip pabludęs, kad 
■metų Gruodžio pervers- 
buvęs: “Niekšų, banditų,

1926 METŲ PERVERSMAS
Naujienų redaktorius stip- 

ras jaučiasi, užstodamas per
versmo dramos centrinį asme
nį, prezidentą Dr. Grinių. Kaip 
kiekviena operacija padaro ma
žesnę ar didesnę žaizdą žmo
gaus kūne, taip ir 1926 metų 
perversmas, reikia pripažinti, 
padarė žaizdą Lietuvių tautos 
organizme. Bet ji buvo neiš
vengiama. ši politinė operaci
ja skaudžiausia, be abejo, pa
lietė tą kuris aukščiausioje vie
toje buvo. Gruodžio 17 d. tu
rėjo būti švenčiama D-ro Gri
niaus 60 metų amžiaus sukak
tis, o čia jos išvakarėse būrys 
karininkų įsibriauna į jo butą 
ir paskelbia areštą. Tai jau 
tikrai žiauru! Bet kas dau
giausia kaltas: Grigaičio iško
neveikti kariai
partijos, neturėjusios 
daugumos, balsavusios 
nepriklausomybę ir 
įsiveržusios-į valdžią 
dovauti? Generalinio 
šininkas ir apsaugos
(abu soc. liaudininkai), 
laiku buvo (opozicijos!) įspė
ti kad butų atsargus, matyti, 
buvo daugiau susirūpinę prezi
dento sukaktim, ne kaip jo sau
gumu. «

Prezidentui Griniui buvo su
duotas skaudus moralinis smū
gis, bet dar skaudesnis smūgis 
butų buvęs krašto anarkija, 
pasireiškus liaudies diktatūra, 
numatyta Kalėdų šventėse. Ji 
nebūtų pasigailėjus nei Prezi
dento, nei kitų atsakingų val
džios žmonių. Tai butų buvus 
gera proga Pilsudskiui ateiti į 
Kauną ginti savųjų. Bet vie
toje rimtos diskusijos galime 
susilaukti čia iš Naujienų re
daktoriaus naujų piktžodžiavi
mų. Tai jo amatas.

Grigaitis tačiau, nebesuma
nydamas ko prieš argumentus 
pasakyti, apsimeta nežinančiu.

• ŠYMET Sausio mėnesi šio
je šalyje pagaminta 3,072,019 
tuzinų porų kojinių, iš kurių 
tik 140,577 tuzinai porų buvo 
padaryta iš šilko medegos.

Atlieka Pareigą Šalies 
Sveikatos Palaikyme 
NEWARK, *N. J. — Prisidėdami 

su savo dalimi prie palaikymo ša
lies * sVeikatos atitinkame laipsnyje, 
mokslininkai atydžiai tyrinėja per 
visą eilę 66 bandymų, kurie atlieka
mi Feen-a-mint gaminime pirm ne
gu tas vaistas perdupdamas parda
vimui vaistinėse visoje šalyje, iš 
Feen-a-mint laboratorijų Newark, 
N. J.

Feen’a-mint gaminamas moder
niškoje, švarioje laboratorijoje pa
vidale kramtomo gurno. S^ivo at- 
siekimu pastarų metų pastangose, 
šio vidurių liuosuotojo išdirbėjai 
padarė Feen-a-mijit labai patogų ir 
lengvai vartojamą, nes jis galima 
imti be jokio nemalonumo, ir kram
tant kaip kramtomą gumą. Nerei
kalinga vargintis jieškant šaukšto, 
stiklo ir maišyti mišinį vidurių pa- 
liuosavimui.

® BURMA, Indijos kaimynė 
valstybė, kurią dabar Japonija 
veik baigią užkariauti, skaito 
16,598,500 gyventojų ir jos 
didumas yra apie 270,000 ket
virtainių ’mylių.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

KAS TIE PERVERSMO 
DALYVIAI

Jo taip koneveikiami kariai 
(daugiausia jaunimas) buvo 
Lietuviai savanoriai, iškovoję 
Lietuvai nepriklausomybę. Jie 
griebėsi perversmo, kadangi 
bolševikai (daugiausia juod
plaukiai) socialistų režime ti
kėjosi greičiau Maskvą prijun
gti į Lietuvą. Tokia karių sa
vanorių baimė nebuvo tuščia. 
Demokratinių oligarkų valdžia 
leido sauvaliauti priešvalstybi
niams gaivalams, ii* ji už tai 
nebuvo gerbiama. Apskrityse 
komunistai ir jų tavorščiai chu
liganai, pagaliais apsiginklavę, 
mokėsi karinių pratimų, ruoš
damiesi į liaudies diktatūrą.

Auto ir Aviacijos Pionieriai Susitinka

GEjS.W®?ft

Glenn D. Martin, orlaivių išdirbinio pienieriusĮ susitinka su 
Fordu, kuris dabar išdirbą karo bomberius didelėje Willow Run 
dibtuvėje. Kairėje stovi Henry Ford, seka Albet Kahn, Mar
tin, ir Charles Sorensen, tos dirbtuvės darbų vedėjas.

CHICAGO, Ill.— Laike SLA. 
Pild. Tarybos rinkimų SLA. 
231 kuopoj atlikta nelegališkas 
balsavimas ir delegatų į seimą 
paskyrimas. Teko patėmyti 
Tėvynėje balsavimų pasekmes, 
kur tarp kitko pažymėta ir S. 
L. A. 231 kuopos 17 balsų. Iš 
to matyt kad kiek kuopoj bu
vo narių tai visi ir balsavo ir 
savo balsus atidavė už senuo
sius viršininkus.

Faktas yra kad SLA. 231 
kuopos nariai nekutie nežino 
kur įvyko kuopos susirinkimas 
ir balsavimai už Pild. Tarybą. 
Kiti tos kuopos naria pasisakė 
kad jie būdami savo namie nu
balsavo: jiems atnešė į namus 
balsavimo lapelius ir pasakė 
už kuriuos balsuoti.

SLA. 231 kuopos valdybos 
nariai savo tarpe pasiskyrė ku
ris bus delegatu į seimą, nes 
gaus dykai nuvažiuoti.

Tos kuopos sekretoriui buvo 
padaryta pastaba del tokio ne- 

tų amžiaus bus arba kariuo- j legalaus pasielgimo, bet jis sa- 
menėje arba karo darbuose iki j ko jiems niekas negali sulai- 
šių metų galo, skelbia žmonių: 
jiegų tvarkymo viršininkai.

Apie 10,500,000 darbininkų 
paskirstoma į darbus, kurių 
tas skirstymas vidutiniai iš
puola po 28,000 per dieną.

Iš nereikalingų darbų vyrai 
pereina į karo reikmenų dar
bus ; kiti išeina į kariuomenę.

Valdžia pasitiki kad į gink
lavimo reikmenų dirbtuves eis 
daugiau ir , daugiau moterų, 
kurios turės užimti vietas gre
ta vyrų, .paskubėjimui ginkla
vimosi ir aprūpinimui ginklais 
Amerikos sąjungininkių šalių.

Pereitą Sausio mėnesį gink
lavimo darbuose dirbo 7,000,- 
000 asmenų. Dabar sakoma 
dirba jau 9,000,000. Iki galo 
šių metų karo darbuose turės 
būti bent 17,500,000 darbinin
kų, tarp jų keli milijonai 
terų, stengiantis gamybą 
vesti numatytais kiekiais.

Likęs be tėvų kūdikis po or
laivių užpuolimo Norwich, An
glijoje, paimtas globon mote
ries veikiančios namų sargybo
je. Moterys ten atlieka daug 
darbų, tuomi paliuosuodamos 
vyrus tiesioginiam kariavimui.

PUSĖ ŠALIES VYRŲ 
TEKS KARIUOME
NEI IR KARO DAR

BAMS
Pusė vyrų tarp 20 ir 65 me-

kyt taip daryt.
Be abejo daug tokių atsitiki

mų yra kur susitarę keli valdy
bos nariai patys atlieka balsa
vimus už visus narius ir patys 
išsirenka į delegatus, be visų 
narių žinios.

SLA. seime šitie klausimai 
turi būti iškelti. žinantis.

mo- 
pra-

®1941 METAIS šioje šalyje 
sudėta į dėžutes (konservuota) 
įvairių daržovių virš 11 milijo
nų tonų, arba 7 nuoš. daugiau 
negu kurį kitą paskirą metą 
pirmiau.

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- 

... ............. -žmorTfi nau- 
Pal- Vziykit 

gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai

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

šeimaii n c

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

| The Wilkelis Furniture Co. |
= Rakandų Krautuve Ė
= Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia
| 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 i
= N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS :

Savininkas Vedėjas =
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KEEP FIT FOR VICTORY! Take an "all-oui" vaeaHon al 
nearby Cedar Point, ihis summer. Closer io home . . . you spend 
less lime getting there . . . more time for fun. Save tires 
save gasoline. On arriving, park your car for the duration of 
your stay ... No car is needed at the "Point." ♦ Every summer 
resort recreation! Swim in the blue waters of Lake Erie 
relax on the white, sandy beach. ^.11 spOris and amusements 
... tennis, riding, boating, golf, fishing. Exciting fun in the famous 
Amusement Circle . . . Hotel Breakers has 1000 outside rooms. 
Excellent food. A complete vacation, a step away from home.

EASY TO REACH Rail or bus to Sandusky 
Steamers from Cleveland and Detroit. On U.S Route 6 
Ohio 2, midway between Cleveland and Toledo.

i/our local travel urea u or Gįufo Club for folder or wrl£ė CEDAR POINT-ON-LAKE ERIE, Sandusky, 0.

THE PUYGRODND OF THE GREAT LAKES ♦ JUNE 13 THROUGH LABOR DAY

IA1 dyhi
r ) - -
Sudėjimas skanaus, gerai subala 

luoto valgio karo dirbtuvės dari 
ninkni yra svarbi šių dienų šein 
ninkėms užduotis. Pamokinimas 
tinkamai atlikti yra vienas 
gelio Home Victory’ Kursų, 
yadovauja Electrical League

•Clėvelando šeimininkėms. Tie ku 
sai yra vadovybėje Miss Sarah Ha 
ding Himter ir Mrs. Margueri 
Worth.

Kaip šiame vaizdelyje parodon 
tinkamas į darbų neštis valgis, s1 
sideda iš karštos com chowder (n 
šamasi thermos bonkoje), mesi 
sandvičio, tomatos, obuolio, grušė 

i ir dviejų pyragaičių—kas yra lab 
, tinkamas maistas ir užtenkamai 
. vienam vyrui pavalgyti, kaipo vi

as 2-
mt

Birže
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avimas
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COLD STORAGE
PARDUODAM GEROS RŪŠIE 

KAILINIUS (FUR COATS) 
Taisymas Perdirbimas

VISOKĮ MOTERŲ KAILINIA 
PERDIRBAMI į 1943 STYLIU1 
už žemiausias kainas. (36 ASTOR FUR CO.

EXPERT FUR WORK 
8407 HOUGH AVE. GA. 47*

HimmauRMUiMnniiaiKimuiiuiiMiiiuMt

CEdar 8476 Pristal

THE HOUGH
8800 Ho
“gaivinanč:49 Ri

Import

ŠAMPANAI - 1
Greitas, Mandagus Prist: 

Pabandydami Persitikrinsit 
VISI GĖRIMAI ŠALTI VIS 

i

A. W
D

Parduodame visokią

Į 8710 SUPERIOR ANE.
i GArfield 4623
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| VISOKIA
- Mes esaui pasirengę 
| tirtas Informacijas ir j 
= sokios Apdraudos (Insi 
E miau šaukite mus negu

: Vienatinė Vietinė Pa 
: ir Apdi
: 6606 Superior Ave.
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JOHN MARTI!
Maliavos — Sieninė Popi 

Plumbing Reikmenys 
Elektriški Padargai 
Namams ir Sportui

Įrankiai
LAWN SEEDS

. Lietuvių, kaimynystėje

PR1STATOM Į NAMUS

1085 East 79th St 
i

Kampas Bellevue A>e.
%

Phone HE. 0135

FARMERS P
Poultry

CHICKENS, DUCKS, 
Paranki vieta. Užkvic

Cor. Superior and E.

Geriausia nešur

Sfen&ia
Naudokit Blonder’

Prašykit savo parch 
Musu GOLR

THE H. J
i Parodymo kamb 
; Trys krutuvės jūsų pa

2695 BAST 55TH 1



A. 231 KUOPOJE 
^LEGALIAI BAL

SUOTA t Štai Kas Tinka Neštis į Darbą Pietums' Apvirtęs Laivas bus Atstatytas

ilCAGO, Ill.— Laike SLA.
Tarybos rinkimų SLA. 

tuopoj atlikta nelegališkas 
vimas ir delegatų į seimą 
arimas. Teko patėmyti 
nėję balsavimų pasekmes, 
;arp kitko pažymėta ir S. 
. 231 kuopos 17 balsų. Iš 
atyt kad kiek kuopoj bu
mų tai visi ir balsavo ir 
balsus atidavė už senuo- 
viršininkus.
etas yra kad SLA. 231 
•s nariai nekutie nežino 
vyko kuopos susirinkimas 
Įsavintai už Pild. Tarybą, 
tos kuopos naria pasisakė 
ie būdami savo namie nu- ' 
zo: jiems atnešė Į namus 
zimo lapelius ir pasakė 
iriuos balsuoti.
X. 231 kuopos valdybos 

savo tarpe pasiskyrė kū
lis delegatu i seimą, nes 
dykai nuvažiuoti.
kuopos sekretoriui buvo 

y ta pastaba del tokio ne- 
us pasielgimo, bet jis sa- 
ems niekas negali sulai- 
aip daryt.
abejo daug tokių atsitiki- 
•a kur susitarę keli valdy- 
ariai patys atlieka balsa- 

už visus narius ir patys 
ika i delegatus, be visų 
žinios.

L seime šitie klausimai 
>uti iškelti. žinantis.

dėjimas skanaus, gerai subalan- 
E valgio karo dirbtuvės darbi- 
n yra svarbi šių dienų šeimi- 
ėms užduotis. Pamokinimas tą 
imai atlikti yra vienas iš dau- 
1 Home Victory Kursų, kuriuos 

Electrical League dykaivauja

nas iš trijų valgių dienos metu.
šie kursai susideda iš keturių pa

skirų programų, duodami pirmadie
nį, antradienį, trečiadienį ir ketvir
tadienį — pasirodė tokie populia
rus Clevelando šeimininkių 
kad jie vėl pratęsiami, 
mokinama ir parodoma

stendo seimininkėms. Tie kur- 
vadovybėje Miss Sarah Har-

‘ Hunter ir Mrs. Marguerite

ip šiame vaizdelyje parodoma 
mas j darbą neštis valgis, su
it'iš karštos corn chowder (ne
si thermos bonkoje), mėsos 
zičio, tomatos, obuolio, grušės, 
neji> pyragaičių—kas yra labai 
mas maistas ir užtenkamai jo 
y vyrui pavalgyti, kaipo vie-

SOLD STORAGE
ČDUODAM GEROS RŪŠIES 
FAILINIUS (FUR COATS) 
'aiėymas Perdirbimas
JOKI MOTERŲ KAILINIAI 
[ĮDIRBAMI į 1943 STYLIUS 
žemiausias kainas. (36) 
%STOR FUR CO.
I EXPERT FUR WORK

HOUGH AVE. GA. 4742

ČIATĖS BLOGAI?
41 PALENGVINSITE SAU 

MODERNIŠKU, ŠVELNIU 
BUDU

net kankinatės vidurių užkie- 
— žarnos neveiklios — skauda 
nėra energijos, palengvinkite 
io modemišku budu—kramty- 
SEN-A-MINT. ši skani vidu-

tarpe 
Juose pa- 

kaip pirkti

mėsą ir kitus dalykus, parodoma 
viskas gražiomis ir įdomiomis fil- 
momis.

Pamokos atsibus Birželio
10 ir 11 nuo 2 vai. po pietų, 
savaite, Birž.
2

15, 16, 17 ir 
vai, po pietų.

Vėliau, Birž. 22, 2c, 24 ir 
vai. po pietų.

Viskas atsibuna Electrical 
auditorijoje, 18-me aukšte 
building, 101 W. Prospect

2

Dresės, Kotai 
PRIEINAMOM

Mes specializuojam 
romis. 29 metai

8, 9, 
Kitą 

18, nuo

25, nuo

League 
Mildand 
ave.

ir Siutai
KAINOM 
didelėm mie- 
šioje vietoje.

12425 Superior Ave.
GLenville 3450 (37)

^Edar 8476 Pristatėm į namus CEdar 8176

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

49 Rusių Alaus 
Importuoto ir Vietinio

VYNAI

palengvinimą
Vsai šeimai

iuosuojanti kramtoma gupia 
is švelniai, bet tikrai, išv0^- 
rius. Milijonai -žmonių 'Ol- 
FEEN-A-MINT. PakramųStc 
A-MINT einant 

tikrai jausite 
jausitės puikiai.
kainuoja tik

į. ŠAMPANAI
| Greitas, Mandagus Pristatymas į Namus be Ekstra Kaštų, 

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

VERMOUTHS

dVUNN Ql,ALITY MEATS, POULTRY 
DVI MĖSOS PARDUOTUVĖS 

visokią mėsą už prieinamas kainas.Parduodame

710 SUPERIOR
Arfield 4623

AVE. 2281 LEE ROAD
FAirm. 4181

Buvęs1 didysis Prancūzų laivas, Normandie, sulaikytas New 
Ycrke, kuris pereitą žiemą užsidegė perdirbant ji į karo trans
portini laivą ir apvirto šonu. Dabar galutinai paruošta budai jo 
ištraukimui iš dumblo ir pastatymui dugnu, po ko vėl jis bus 
sutaisytas ir naudojamas. Jis pavadintas U. S. S. Lafayette.

KEISTA KARVĖ. Wool
wich, Me. — Vienas ūkininkas 
čia turėjo karvę kuri buvo vi
sai plika, be plaukų. Ją ap
saugoti nuo šalčio laikė apvilk
tą blanketais. Bet ji šiomis 
dienomis vistiek nugaišo, ap- 
sirgus pneumonia. Ji buvo 4 
metų.

LIETUVOJE ir kituose Bal
tijos kraštuose Balandžio 15 d. 
surašyta visos kiaulės. Atei
tyje tas turės būti daroma kas 
trys mėnesiai.

Iš LAIKRAŠČIŲ matyti kad 
Vokiečių karo komendantas 
Lietuvoje yra Pulk. Just, iki 
bolševikų atėjimo buvęs Vokie
tijos karo atstovas Lietuvoje.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

Buvęs Akronietis Pr. Martin- 
kus, iš Ravenna, O., su reika
lais lankėsi Akrone. Sutvarkęs 
reikalus, jis atlankė savo drau
gus A. F’alionius ir sergančią 
Pr. Jonušikienę.

Taip pat ligonę atlankė abi 
Martinkaus dukteris, Magdė ir 
Jieva.

Iš Medina, Ohio, J. Noreika 
su savo žmona atlankė Akrone 
savo draugę Pr. Jonuškienę.

Kareivis Antanas Gardenis 
lankėsi pas savo žmoną, buvu
sią Gaškaitę, ir pas jos tėvus 
P. Gaškas. Trumpai čia pabu
vęs vėl išvažiavo kariuomenėn.

A. Oleknavičius su žmona, 
sunum Stasiu ir jo žmona lan
kėsi Qlevelande, naujos para
pijos surengtame pokilyje, at
lankė ir buvusį Akrone Kun. 
Angelaitį, dabartinį Lietuvių

naujos parapijos kldborią.
Pas Zdanius (Kazlauskienę) 

atvažiavo iš LUzerne, Pa., p-lė 
E). PovilaiČiutė, tikslu apsigy
venti Akronė. Ji Amerikoje 
gimus ir augiis, bet gražiai 
kalba Lietuviškai. Kąlnas.

LEO J. DICKMAN
Barbei* Sh'op’

1282 East 71st Street
Užpakalyjė Clėve. 'Trust. (28)

RADIO TAISYMAS
DIENĄ AR VAKARE 

visame mieste
Visokių išdirtyimų' Namų arba 

Auto Radio.
7313 Wade Park Ave.

HEnd. 2579 (26)-

PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

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

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

ROSSE Products Co. Dępt. X-3 
2708 W. Farwell Ave., Chicago. LIE

galima gauti pas
D-RĄ MATULAITĮ

(Lait)
7829 Euclid Avenue
CLEVELAND, OHIO

Pardavimui Namai
LAWNVIEW AVE. pavienis, tarp 

E. 71 ir Addison Rd., 4 kamba
riai apačioj, 4 miegkambariai, mau
dynė, 2 kamb. ant 3čio aukšto; 2 
karų garažius; medžiai, geras na
mas pigiai. Kreiptis:
Mr. FLYNN 3250 EUCLID Aye.

HEnderson 1622 )

Parsiduoda Restoranas
Prie fabrikų ir trokų dypo; įdėjus 
alų ir vyną biznis pasidvigubintų. 
Geroj vietoj, arti E. 55 St. Nuoma 
pigi, duodama lengvu išsimokėjimu. 
Didelis parking plotas. (24)

S. Rodas, 6820 Superior ave.
Cleveland. Telef. HE. 7921.

K. ŠTAUPAS 
Dekoratorius

Jeigu 
bariai

AVALŲ TAISYMAS
Taisom Avalus Geriausiu Budu.
Turim daugybę avalų pardavi
mui ir parduodam pigiomis kai
nomis. 425)

JOHN THOMAY
4409 Clark Avenue
Telef. WOodbine 1762.

AVALŲ TAISYMAS
JŪSŲ PAČIU KAINA 

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

Daniel De-Mand
4711 Payne Avenue

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laismiota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue - ENd. 1763

Keller’s
Modern Shoe Repair

9522 Madison Ave.
Geras darbas, tvirta medega 

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

INDEPENDENT
FOOD STORE

THE BIG DIPPER
7023 SUPERIOR AVE.

ICE CREAM HEADQUARTERS 
SODAS — SUNDAES MALTED 

MILKS and SANDWICHES
Served at all hours. (39)

I

ŠEIMININKĖMS
Aš specializuoju visokiais pipirais, 
arbata ir visokiais groseriais. Di
delis pasirinkimas visokios kavos 
ir arbatos. , (39)

Geo. B. Gehring
STALL 91 ir STALL 92

CENTRAL MARKETr

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso telefonas: MAin 1773 —

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

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

The MAY Co’s
Basement

Iiiiiiiiliitliilililllliiiiiiiiniiiiinrj

Wilkelis iM
Direktorius

JAS 
HEnderson 9292 = ■M

niture Co. |
tuvč 1
ii gaunami čia

ENdicott 2343 |
JURGIS ARBUCKAS =

Vedėjas E

—--------------------------------------------------5-----------------------------
iiiiiiiiimiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinr.

I VISOKIA APDRAUDA |
Mes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

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

n n Kiliui r i r* z

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729

OHN MARTINICH HARDWARE

14602

jūsų namas ar kam- 
reikia padabinti —
Telefonuokit:

Mulberry 0744.
Thames Ave. (22)

7211 Wade Park Ave

RICHARD ROTHIG
STALL 25 ,

WOODLAND-55TH 
MARKET HOUSE 

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

SAULĖTAI VASARAI!
Mergaitėms

ŽAISLUI

Durkee Oleo

aliavos — Sieninė Popiera
| Plumbing Reikmenys

Elektriški Padargai
Namams ir Sportui

Įrankiai . -
LAWN SEEDS

Sukaktuvių Specials
Daržui ir Namams

50 Ft. Garden Hose
LAWN MOWER

$3.98
S7.95

Lietuvių kaimynystėje.
IPRISTATOM i NAMUS

1085 East 79th St.
Kampas Bellevue AVe.

(22)

Di tižiausias
Unitized

Čarduodam
Lead

Pasirinkimas
Sieniniu Popierų
Dutch Boy White 

ir BPS Paints
TEMPLIN BRADLEY

Maliavos - Sienoms Popiera 
Plumbing Reikmenys - Elektors 

Padargai, Namų Reikmenys 
ir Sporto įrankiai.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

I CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, 
Paranki vieta. Užkviečiarne Lietuvius.

and EGGS
(39)

Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025

dl-ouf" vacation at 
home . . . you spend 
fun. Save tires . . . 
for the duration of 
t." ♦ Every summer 
s of Lake Erie . . . 
s and amusements 
ig fun in the famous 
000 outside rooms. 
> away from home.

to Sandusky. 
U. S. Route 6, 
and Toledo.

E Geriausia nešuntama ir neperšlampama

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

Musų GOLR SEAL Sampeliu Knvgas.

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

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

ON-LAKE ERIE, Sandusky, 0.

1VGH LABOB DAY

i------------- ;------- ;------------- ;-----1
Plumbing ir Heating 

Reikmenys
Parsiduoda arba įdedami sulyg 

MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLA.0 
Nereikia nieko įmokėti. 

Nauji ir naudoti padargai.
Empire Plumbing & 

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

vakarais iki 8 vai.

Kirkman’s

3 for 10c

dieną ir
1964

HE. 5000;
Atdara

Flakes, pkg. ]9C

Scott Tomatoes 
didelis can ]5C

EKSTRA SPECIAL
Musų specialiai pačių darytos

KEPENŲ DEŠROS
Taipgi kitokios mėsos dešros ir 
rūkyti kumpiai.

R. J. Stumpf
. WESTSIDE MARKET

Atdara pirm., tree, penkt. ir
Stand A3 (kampe)

INDEPENDENT
FOOD STORES

7211 Wade Park Ave.
šeši.

SERVICE STATION
GAS, ALIEJUS TAISYMAS

6602 Superior Ave.
LIETUVIŲ KAIMYNYSTĖJ

ENdicott 9713 (35)

DIDELĖ LIETUVIŠKA

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street

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

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namu aptaisyre.0> 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilrą apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

DRY CLEANING

ir kitokiu.

Senas Drapanas padaro'.u 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

Pakeltis Vaistine
E. 79 St. Cleveland, O.
Telefonas ENd. 8588

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

1001 6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

Great Lakes Storage 
& Moving Co.

Local & Long Distance Moving
Paskiri kambariai del Storage 
Supakuojam ir apkalam toli 

vežamus dalykus.
Dirbam valandomis ar kontraktu. 

Visi pervežimai audrausti. 
Darbas garantuotas.

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

Iš Vieno Daryti Žaislui Siutai 
Su Pritaikytu Andarokučiu!

Tiktai

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 $1.00.

Bedell’s Trading Post
7906-08 Hough Ave.

Skersai Addison Jr. High School

KAKLARAIŠČIAI
Vertės iki §1.00 po

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

FACTORY STORE
8204 Detroit Ave.

8204 Detroit Ave. (30)

ELDER-TILTON
CLINIC

Mechanotherapy — Chiropractic 
, Elektriškas gydymas, Colon Irriga- 

gation. Nuo kraujo spaudimo 
Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (38)

AETNA LUMBER

G A R A ŽIU S T A T Y T O J AI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be jmokėjimo.
1 iki 3 metu išsimokėjimas.

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

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

HE. GS43
MI. 1183

Jos mėgsta žai-s 
sti sveiką spor
tą sasaros metu 
ir joms reikia 
rūbų kurie liuo- 
si ir kartu gra
žus. Štai pavyz
džiai— nerkelių ir 
naujų stilių ke
liose spalvose ir 
Meksikos mar
giniai.
Miefos 7 iki 14.

The May Co.
Basement

MAŽUČIAMS ŽAISTI
Lengvi Vasariniai

Apvalkalai .'

Tinkamiausi Vasaros Laikui

3 Už $2.25

Leiskit vaikučius žaisti sveiko
je saulėje ... ir apvilkit juos 
patogiai! Vaikučiai mėgsta ši
tuos lengvus apvalkalus . . . 
jie tokie praktiški! Vieno ar 
dviejų dalių stilių margo per
kelio ir kitokį. Skaidrių vasa
rinių spalvų keletoje Įvairių 
stilių. MierOs 2 iki 6;

The May Co. Basement.
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Metinis PIKNIKAS
gali jų kratosi.

7708 St. Clair Ave.
Suvirs

HIPPODROME

ir

Vasarai ReikmenysJWW/WWWWYWAWWWWAWW'AVrV^

DARŽELIO PIKNIKAS
DABAR LAIKAS PIRKTI!

su
79c S

ĄTLĄNKYKIT MUSŲ PUIKIĄ $1.79

SERVE - SELF KRAUTUVĘ 39c
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DIRVOS METINIS

Naktinis r
Machutos Darže

T Lieuos- July 4a PINIGAIS DOVANOS

Piknikas prasidės 3 vai. po pietų šeštadienį, Liepos 4, baigsis sekmadieni saulei užtekėjus. Gera muzika šokiams.

Žinomoj vietoj — prie Green ir Glenridge Roads

ĮŽANGA 25c
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Valdžia Įvedė rendų kontro
liavimo- Įstatymą ir namų sa
vininkai turi to prisilaikyti. Už 
nepildymą to patvarkymo sa
vininkas gali būti nubaustas 
iki metų kalėjimo ir $5,000 pi
niginės pabaudos.

Visi namų savininkai kurie 
nuomoja savo namus kitiems, 

, jeigu po 1941 metų Liepos 1 d. 
pakėlė gyventojams nuomą, tu
ri numažinti nuomą iki to kiek 
buvo prieš Liepos 1, 1941 me
tais. Nuomotojau neprivalo 
mokėti pervirš to kiek jis mo
kėjo prieš pažymėtą laiką.

Apie 80,000 Cuyąhoga aps
krities namų savininkų kurie 
valdo nuomojamus namus tu
rės užsiregistruoti paduotu ad
resu.

Visais tais reikalais ir pasi
aiškinimais namų savininkai 
gali kreiptis į Direktorių Alt. 
A. Benesch, 1741 Union Com
merce Bldg.

Šis įstatymas neapima tų 
kurie patys savo name gyvena 
ir neturi nuomininkų.

Ekspertų Patarimai
Jums apie Akių (

Priežiūrą
PHONE: ENdicott 4486

31 d. kalbė- 
Lietuviams, 
piknike.
Salasevičiai

Akys šiuo karo laiku lošia svar
bią rolę-—darbe, namuose, ir karo 
fronte—taigi Sight Saving Council 
of Cleveland surinko svarbias ži
nias ir patarimus apie akių ir ma
tymo priežiūrą.

Dr. S. H. MONSON, akių specia
listas: “Kadangi akių nuvarginimas

PIKNIKAI
Du ankstyvi piknikai 

bus pagretui, kuriuose Lietu
viai prašomi dalyvauti:

DR. VINCO KUDIRKOS D- 
JOS metinis piknikas atsibus 
jau ši sekmadieni, Birželio 7, 
Mačiutos didžiajam darže, šio 
pikniko pelnas eis Am. Raudo
najam Kryžiui.

LIETUVIŲ DARŽELIO Są
jungos metinis piknikas kitą 
sotamidienĮ,—Birželio1 14, -Mačiu
tos didžiajam darže.

Vėliau, Liepos 4 d., rengia
mas Dirvos metinis 
piknikas toje pačioje

Tėmykit skelbimus

naktinis 
vietoje.
Dirvoje.

A. R. K. DĖKOJA
Liet. Moterų Atjautos Klu

bas po savo baliaus, laikyto 11 
d. Balandžio, paaukojo $25.00 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Klubo ^pirmininkė Mrs. 
P. Annul gavo laišką, Gegužės 
8, nuo Am. Raud. Kryžiaus su 
padėka už auką.

Youth’s Forum
6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND.

MINEVILLE LITHUA
NIAN DOES THE 

IMPOSSIBLE

VISITORS
many 
whom 
Falls,

Per šventes Clevelande vie
šėjo Jonas Rouika su žmona, 
iš Columbus, O. Poni Rouikie- 
nė yra pažystama ponios Sme
tonienės ir p. Tubelienės iš Lie
tuvos, taigi aplankė p. Prezi
dento šeimą, apžiurėjo Lietu
vių Darželį ir tt.

Julius Smetona lankėsi Wor
cester, Mass., Geg. 
jo Nauj. Anglijos 
Amerikos Lietuvio

Jurgis ir Julė
buvo nuvykę Į Detroitą pavie
šėti pas gimines ir pažystamus.

Iš Nauj. Anglijos lankėsi p- 
lė Ona Dovidenkaitė, seniau 
gyvenus Clevelande. Ji viešė
jo pas savo gimines A. Šešto
kienę ir dėdę A. šeštoką.

Poni Yčienė buvo apsilankius 
Clevelande su dviem savo duk
relėm, viešėjo pas žiurius ir 
Smetonus.

Prieš porą savaičių į Cleve- 
landą atvažiavo Juozas Andziu
laitis, iš Bridgeport, Conn, tik
slu čia apsigyventi. Siunčia 
geras dienas savo draugams 

' Bridgeporte.
Iš Bridgville, Pa., lankėsi p. 

M. Kurpavičienė, viešėjo pas 
savo vyro brolį, Juozą Kurpa- 
vičių, ir aplankė savo vyro se- 

’ šerį, Oną Matulienę, savo duk
terį, kuri čia gyvena ištekėjus, 
ir apžiurėjo Lietuvių Darželį.

7 PRIGĖRĖ
Sekmadienį, keista vandens 

banga nuo 4 iki 20 pėdų auk
ščio, užliejo Erie ežero pakra
štį tarp Bay Village ir Gene
va ir to pasekmėje prigėrė 7 
asmenys, keli kiti sužeista.

Spėjama kad staigus pasi
keitimas vėjo iš pietų į šiau
rinį buvo to priežastimi.

Twin Lakes ežere, Portage 
apskrityje, dvi seserys, Cleve- 
landietės, su pora vyrų išsiiru- 
sios gilyn Į ežerą, atsistojo 
valtyje, ir abi išgriuvo Į 
denį ir prigėrė.

ARKLIŲ lenktynių mėgė
jams bus blogai: iš valdžios 
įsakyta kad miesto busai arba 
gatvekariai negalės vežti žmo
nes į Thistle Down arklių lenk
tynes, kaip darydavo kitomis 
vasaromis.

APSIVEDĖ
Geg. 30 d. apsivedė jaunuo

lis Povilas Šukys su p-le Jose
fina Gustainyte.

Šliubas .buvo Šv. Jurgio baž
nyčioje, vestuvių pokilis Lietu
vių salėje. Dalyvavo daug sve
čių ir giminių.
Pabroliai buvo: Kostas Savic
kas sų Elena Bacevičiūte; Jo
nas Petrauskas su Stella Grei
čiūte ; Antanas Bacevičius 
Elena Žukaite.

Po vestuvių jaunavedžiai 
važiavo į Niagara Falls ir 
liau i rvtus.

iš- 
to-

DR. MONSON MRS. SMITH

ir padidina nelai-

Ensign Frank J. Java who 
listed at the Albany recruiting 
tion in 1939, is proof of the Navy’s 
progressive attitude in recent years.

From Albany he was transferred 
to the aviation machinists at Pensa
cola, Fla., and was graduated as 
seaman, 2nd class, 
tioned at the Naval 
tie, Wash., several 
transfer to Pearl

en- 
sta-

KOMUNISTŲ partija 
valstijoje šymet vėl nebus pri
imta apt valstijos rinkimų ba
loto, tai yra komunistai j nega
lės pastatyti savo . kandidatų.

Nors del šio karo sumetimų 
komunistai ir laiko save “iš
rinktaisiais”, tačiau Ameriko
nai kur

DIENA 
200 organizacijų 

sto vau j ančių apie 
vų kilmės žmonių 
Dieną Clevelande, 
Birželio 21. Tai
gos parodyti Slavų vienybę.

Toje dienoje dalyvaus Slo
vakai, Lenkai, tiekai, Rusai 
Slovėnai.

at-
Sla-250,000 

ruošia Slavų 
kuri atsibus 
bus pastan-

NORI KETURIŲ METŲ 
MAYORUI
/ Rudenį, Lapkričio balsavi
muose, miesto valdyba ruošia 
pasiūlyt miesto gyventojams 
nubalsuoti naują čarterį. Be 
kitų pakeitimų yra sumany
mas kad miesto mayoras butų 
renkamas keturiems metams, 
vietoje dviejų, kaip iki šiolei.

Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigios
Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 

Duosim kuogeriausį patarnavimą.

SAVINSNKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD MARKET
854 EAST 185TH STREET

sumažina matymą 
mingus įvykius, reikia duoti savo 
akis reguliariai patikrinti. Jeigu 
jūsų akių daktaras pritaiko akinius, 
DeVfK juos sulaikymui tolesnio 
matymo gedimo. Greitas ir tinka
mas akių prižiūrėjimas svarbu tuoj 
atsitikime sužeidimo.”

MRS. ALICE H. SMITH, maisto 
žinove, Clevealnd Health Council: 
“Akys parodo pasekmes nemaistin- 
go valgio taip kaip ir dantys, taigi 
reikalinga prižiūrėti sveikata ben
drai gerai balansuotu maistu, ku
riame turi būti reikalingi 
proteinai, vitaminai ir 
Du vitaminai, ribo-flavin 
minas A, yra ypatingai 
akių sveikatai. Vitaminas 
tis piene, žaliose ir geltonose daržo
vėse, kepenyse ir kiaušinių triniuo
se, gelbsti nuo akių silpimo. Ribo
flavin, randamas piene, žalėsiuose 
ir mėsose, gelbsti atitaisyti keblu
mą su laikymu - akių atdarų skais
čioje šviesoje”.

PROF. HENRY B. DATES, pir
mininkas Sight

mineralai, 
kalorijos, 
ir Vita- 

reikalingi 
A, esan-

Saving Council of
-;c’

A

CAPT ROTHPROF. DATES

Cleveland ir šalyje žinomas šviesų 
autoritetas: “Tinkamas apšvietimas 
namuose ir darbe, pagerina matymą 
ir stiprina ūpą. šviesos reikalinga 
turėti pakankamai. Skaitymui rei
kalinga šviesos mažiausia iš 150- 
watt lempos. Specialiams darbams 
dirbtuvėse arba ofisuose, šviesa tu
ri būti įrengta sulyg moksliškų iš
skaičiavimų. Šviesa turi būti lais
va nuo žėrėjimo. Neturi būti griež
tų šešėlių ir tamsių dalių gerai ap
šviestame kambaryje.”

CAPTAIN ARTĘUR ROTH, su
perintendentas saugos. I mokinimo 
ęievelaiido Policijos deįjartmente: 
“Prastos akys buna priežastimi di
delių auto nelaimių, taigi \prižiurė- 
kit savo akis. Duokit jonas pasil
sėti po keletą minutų po sunkaus 
darbo dieną ar naktį, pirm negu 
šoksit į savo karą važiuoti namon. 
Jeigu jums pritaikoma akiniai 
tinai nešioki^ juos važiuojant, 
ypač labai svarbu prieblandose, 
da dažniausia trafiko nelaimės 
sitinka.”

Prailginta Dar Savaitei
Ši įdomi filmą, 20th Century-Fox 

Technicolor produkcijos, “To The 
Shores of Tripoli", pratęsta dar 
vienai savaitei laiko pradedant Bir
želio 6, Hippdrome Theatre.

John Payne vaidina vadovaujamą 
rolę, kuris patenka į U. S. Mari
nes, prie jo romantišką rolę vaidi
na gražuolė Maureen O’Hara, kuri 
vaizduoja karo laivyno slaugę. Ji 
įsimyli į Payne.

Prie jų kitas svarbias roles turi 
žymus artistai, Randolph Scott, ku
ris vaidina sergeantą. Kiti yra šie: 
Nancy Kelly, William Tracy, Maxie 
Rosenbloom, Henry Morgan, Ed
mund MacDonald, Russell. Hicks, ir 
Minor Watson.

Ši filmą pagaminta su visapuse 
kooperacija S. V. valdžios ir Ma
rine Corps, San Diego Marine Base, 
kas, filmai priduota pilną autentiš
kumą.

‘China Under Fire’
Pradedant šiuo penktadieniu Tele

news Theatre rodoma įdomus vaiz
dai iš Laisvos Kinijos, “China Un
der Fire”. Prie to parodoma reik
šmė Suvienytų Valstybių kaipo “va
karų fronto”, ir vaizdai iš Ameri
kos pastangų tapti “Demokratijos 
Arsenalu”, aprūpinimui vakarinių 
šalių karo reikmenimis prieš šios 
šalies įstojimą į karą.

Toliau, padaroma peržvalga Ame
rikos įstojimo į karą, su vaizdais 
Amerikos tiekimo karo reikmenų 
Kinijai garsiuoju Burma Keliu, ir 
bombarduojamų Kinijos miestų. Pa
rodoma Amerikos laivynas jurose, 
ir didžiosios tvirtovės Pearl Harbor 
ir Singapore.

Navai 
mate,

He was sta- 
Air Base, Seat- 
months before 
Harbor

Base as aviation mchinists’ 
3rd class.

Java was in the Pearl Harbor 
attack last December and had noth
ing but praise for the gallantry of 
his comrades.

In January he received orders to 
attend the midshipmen’s school on 
the U. S. S. Prarie State at New 
York City. Four months later he 
received his commission.

Only three enlisted men were in 
the group of 450 officer candidates 
at the school and the hurdle of a 
commission is still considered dif
ficult. Ensign 
surmounting the 
included nothing 
of the ordinary 
tention to duty 
service.”

Ensign Java
St. Lawrence University in 1937. 
He was on the varsity football and 
wrestling teams. He plans to at
tend an advanced mine school, where 
he will specialize in mine disposal 
and demolition. The course lasts 
nine weeks, on completion of which 
he will receive his call for sea duty.

Java’s formula in 
traditional obstacle 
spectacular or 
— just “strict 
and loyalty to

ENGLISH WEEKLY 
SUSPENDS

PUBLICATION
Chicago.—The, English-Lithuanian 

weekly is suspending publication for 
the duration. , The publication is 
the Lithuaniap American Week, 
formerly the “Jaunimas”. The rea
son for this sudden suspension is 
due to the fact that its editor, 
Juozas Poshka received his call for 
duty with the armed forces.

Mr. Poshka in calling attention 
of the suspension to his readers 
says: “It will be a deep satisfaction 
to be given the privilege in this 
grave hour to wear the uniform of 
an American soldier fighting for 
human freedom”.

The holiday week-end saw 
visitors in Cleveland among 
were: Al Urban from Niagara 
N. Y. Al has a week’s vacation 
and decided before the Army gets 
him, or the gas is rationed he would 
like to visit his friends. So, play
ing lone wolf, he visited in DuBois, 
Pa. and Cleveland,

From Saginaw, 
the Baltrušaitis. 
Baltrušaitis visited 
many friends and Mrs. Baltrušaitis’ 
sister here in Cleveland. From here 
they journeyed to Youngstown, the 
home of Mrs., and Pittsburgh, the 
home of Mr.

From Dayton, Ohio came the for
mer Betty Lucas. Her brother Geo. 
visited she and her family in Day
ton and then decided to bring her 
back to her old home town for a 
month or so. We’ll all be looking 
forward to seeing charming Betty 
once again.

Miss Bernice Russell accompanied 
by Mr. and Mrs. Ben Bindokas visit
ed her family in Cambridge Springs, 
Pa. It was a very pleasant and 
happy reunion as her two brothers 
were home on furlough 
Army. Brother Thomas 
Air Corp at 
brother Julius 
in the service 
at Ft. Knox.
her younger sister, Jean, back to 
Cleveland where she is working for 
the summer months.

STATUS QUO 
VADIS?

Second Front?

Michigan 
Mr. and 
a few of

came 
Mrs. 
their

from the 
from the 

Field and 
10 months

Chanute 
who after 
is a Technical Serg. 
Miss Russell brought

Under the guiding eye and hand 
of two brothers, Alfred and Frank 
Comer Shaker’s beautiful new grill 
room and cocktail bar is flourishing.

The name of their establishment 
is “The Old Well” located at 16703 
Kinsman Road. Opened just a few 
months ago, the Old Well is of mo
dern colonial design, with its de
corative scheme providing a restful 
atmosphere. The taproom which 
is separated from the grill, has a 
large, elaborate thirty-foot back bar 
displaying a wide variety of im
ported and domestic liquors and 
wine. Paul the bartender, said to 
be one of the best mixers in this 
area, presides over the fifty-foot 
long bar.

“Delicious steak dinners are the 
specialty of the Old Well,” says 
Alfred Comer. “Club and frater
nal groups and dinner parties and 
meetings are all welcome. Free 
parking for the Old Well’s patrons 
is provided at the rear of the build
ing.

DR. VINCO KUDIRKOS PAS. DR-JOS 
SEKMAD. BIRŽELIO-JUNE 7

- Pelnas skiriamas Amerikos Raudonajam Kryžiui. 
Nepamirškit šio šaunaus pirmutinio pikniko, šviežiai, at- 
burusios gamtos pavasario malonumuose, 
zika, dovanos, užkandžiai ir išsigėrimai. 
rinta “Good time”. r"

Bus gera mu- 
Visiems užtik- 

Tęsis nuo vidudienio iki vidurnakčio.

MAČIUTOS DIDŽIAJAME DARŽE
Įžanga ypatai 25 centai. Prie Green Road.
$5 pinigais dovanų.

SEKM. BIRŽELIO-JUNE 14
MACHUTOS Darže * prie Green Road

Pikniko pradžia 1 vai. po pietų. Įžanga tik 15c.
GERBIRMIEJI! Atsilankykit šiame piknike, smakiai pra
leisti laiką, pa’simatyti su draugais ir pažystamais. Lietu
vių Darželio Sąjunga stengiasi užsidirbti kas metą po kiek 
pinigų išlaikymui ir prižiūrėjimui paties Darželio, nes lai
kas nuo laiko kas nors sugadinama, reikia atstatyti. \

Dalyviams skiriama piniginės dovanos.

Utljv

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ
Langams Užtraukalų (Blinds)WINDOW SHADES

Dabar laikas jau pradėti rūpintis papuošti savo
NAUJAIS VENETIAN BUNDS

Mes patamausim Lietuviams pigiau negu kiti. Kreipkitės tuojau.

SUN VENETIAN BLINDS
Tel. IV. 3356 J. Pečiulis, sav. 165 E. 208 Si.

(Published in the Columbia Univer
sity Press’ Weekly)

In the early fifteenth century 
Lithuania, having licked the Teu
tons and taken much territory away 
from Russia, was one of the strong
est powers in Europe, and her ter
ritory stretched from the Black 
Sea to the Baltic. Then Poland I 
began to get the better of her, and 
her star declined. And in the late 
eighteenth century the worm turn
ed entirely, and she was partioned, 
together with Poland, by Prussia 
and Russia. The Czars ran most 
of Lithuania for 122 years. At the 
end of World War I, Lithuania 
proclaimed her independence. It on
ly lasted 22 years, during which 
time Poland and the 
Nations worried her

The end came when 
ians, trying to drive 
out of one side of 
were

Lithuan- 
Russians 
country, 

surprised by the Germans 
coming in behind after both of them.
This is but the barest introduction 
to poor Lithuania as it will be all Į 

Economic Recon- 
after 1918”, 
by Anicetas

found in “The 
struction of Lithuania 
a new C. U. P. 1 book 
Simutis.

It is amazing how 
people were able to do 
time between wars, 
ians, 
groups- that formed the Aestii; the 
others were the Prussians and the 
Latvians. The Teutons absorbed the 
Prussians lock, stock, and language 
hack in the thirteenth century. The 
Latvians survived as a language 
and racial group and were called 
Livonians. The Lithuanians grew 
strong with the aid of the Poles, 
and grew weak because of the 
people. Poles, Germans, and 
sians have played shuttlecock 
her for the last 400 years, 
she still exists in heart, tongue, 
and manner, waiting for another 
chance to be herself — a chance, 
incidentally, which she pins on the 
Atlantic Charter, 
that Lithuanian may 
stretch 
Sea ?

Lieut. Gen. Brehon S. So
mervell, head of supply, U. S. ] 
army, whose arrival in London : 
to join American military lead
ers 1 ’ ’
tion as to a “second front”. į ------------------------------------- a

nn American imm-ary ieau- j 
there cause much specula-1

Columbus, Ohio
Paul John Masys is going to find 

the next week one of much excite-1 
ment. He will graduate from Ohio; 
State on June 15. Two days pre
vious to this he will be married, 
and three days after on June 18th 
he will leave for Fort Bra'gg, N. C.

Paul was a member of the Scab
bard and Blade Military Honorary 
Fraternity. Also a member of Kap
pa Phi Kappa PrcrfeBBionnl JJdnca-: 
tion 1 Fraternity.
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NAZI

Ger-

continues:

:

VYRAMS IR VAIKINAMS
Hfci

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai.

Who can 
never 

from the Baltic to the

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

According to 
tung im Osten”, 
Kaunas numbers 
mans.

Germanization
teachers of German have been 
to a small Lithuanian border town, 
Taurage, for that' purpose.

PARTY ORGANIZATIONS 
IN KAUNAS

the “Deutsche Zei- 
the Nazi party in 
285 resident

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.
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langus su
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m 

bfeiž; em: —
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Si V. hknna 
w Man 250 1” priedas prie

SUPERIOR- 
RUSSELL INN.

6824 Superior Ave.
LIQUOR WINE BEER

---------------------------------------------- - ------—

BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA

thui) >I™*1-ta rtupfįj 
g-žsa* 

raita

m '___

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

Visoks Alus — Vynai 
Degtinė Likeriai 

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

000 Lb
wJW. Iliuu*

Vyrams Polo Marškiniai________
Trumpom rankovėm, apvalu kaklu, baltų ir k. spalvų.

2 už $1.50.
t

Vyrams Gražios Kojines ___________ 39c
Trumpos ir ilgesnės, vienodų spalvų ir gražių marginių.

Vyrams Broadcloth Pajamas
Susegamų arba Užsimaunamų Stylių

Vyrams Atletiškos Kelnaites ____
Apatiniai Marškiniai ir Užmavos

SKRYBĖLĖS Vyrams, Vaikinams
Vėliausių Pavasarinių Pavyzdžių ir Spalvų

KELNĖS ir SLACKS Vyrams
Ir VAIKINAMS — didelis pasirinkimas.

7010 Superior Ave


