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RUBBER producers have pla 
approximately 779,000 acres in! 
Netherlands Indies in trees ui 
is estimated that natives own ih 
395,000 acres of tappable tm

Prez. Roosevelt pareiškia 
sutinkąs palikti 40 valandų 
darbo savaitės principą h 
pritaria kad darbininkams 
už viršlaikio darbą turėtų 
būti mokama puse tiek dau
giau, tačiau priešingas dar
bo unijų vadų užsispyrimui 
kad darbininkams turėtų 
būti mokama dvigubai tiek 
sekmadieniais. Jo manymu 
sekmadienis turėtų būti ly
gus bent kuriai kitai dienai, 
jei nedirbama septynias die
nas savaitės bėgyje.

Alljantai Stiprinasi prieš Japonus Australijoje
AUSTRALIJOS VANDENYSE SUNAI

KINTA 23 JAPONŲ LAIVAI
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įdėti rūpintis papuošti savo langus! 

J VENETIAN BLINDS 
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Detroit, Mich. — General 
Motors Corp? darbininkai 
dirbanti ilgas valandas, lai
mėjo dvigubą užmokestį už 
darbą sekmadieniais ir ki
tomis šventomis dienomis, 
jei dirbs virš 40 valandų sa
vaitėje.

Bedarbių skaičius, visoje 
šalyje per Sausio mėnesi 
padidėjo visu milijonu, iki 
4,150,000, delei sulaikymo 
darbų iki dirbtuvės bus pa
ruoštos karo reikmenų ga
mybai, ir del sumažėjimo 
Sezoninių darbų po švenčių.

Betgi bedarbių skaičius 
lyginant su 1941 m. Sausic 
mėnesiu buvo mažesnis, nes 
tada buvo 8,026,000 bedar
bių. 1940 m. Sausio mėne
sį bedarbių buvo 10,000,000 
suvirs.

Statys 200 prekinių lai
vų. Ruošiama planai sulyg 
kurių bus, išstatyta nauja 
didelė laivų statybos Įmo
nė, kur laivų darbai bus va
roma dideliu greičiu. ■

New Yorke gręsia su
trukdymas 115,000 moteriš
kų rūbų siuvėjų darbų, del 
siuvyklų trokų vežiotojų 
pasiryžimo streikuoti. Jų 
skaičius esąs apie 1,500.

yis gyvena komunistiš
kai. Iš Rusijos skelbia kad 
penki darbininkai nuteista 
mirtimi, kiti po 10 metų ka
lėjimo už pavogimą 21 mai
šo miltų ir kiekio degtinės 
iš vagonų traukinio kuriuo 
jie buvo vežami į statybos 
darbus. Kai komisarai pa
vagia, jie išlieka gyvi.

Gumo neduos. Senatui 
pareikšta ’kad nei vieno 
svaro neapdirbto gumo ne
bus duodama automobilių 
ratams nei dirbti nei taisy
ti. Visas bus sunaudojamas 
karo reikalams.

• Visoje šalyje prasidėjo 
bruzdėjimas ir reikalavi
mai iš tam tikrų organiza
cijų ir Įstaigų kad butų at
mesta darbo valandų var
žymas ir unijų kliudymas 
darbininkams dirbti šalies 
ginklavimo darbuose jeigu 
kas nėra unijos narys.

Visas reikalas dabar yra 
karą laimėti.

Washington, Kovo 19. — 
Didžiausias sutuokimas ka
riuomenių ir karo reikme
nų, su didžiausiu užsidegi
au atmušti Japonus ir lai
mėti pergalę atsibuna Aus
tralijoje, kur aukščiausia 
militarinė vadovybė pave
dama i patyrusias Ameri
kos vadų rankas, ir pasiti
kima kad paskutinė ir žy
miausią Aliantų pozicija 
Pacifike nesulauks likimo 
kaip'Hong Kong, Singapo- 
ras ar Java.

Australija paverčiama Į 
galingą tvirtovę, kur veža
ma Amerikos ir kitų Alian
tų kariuomenės. Joms va
dovauti ir karą prieš Japo
nų užpuolimą ten vesti pa
skirtas Gen. MacArthur, 
iki šiol pasekmingai gynęs 
Filipinų salas.

BRITAI RUOŠIASI 
SMARKIEMS ATA-

KAMS
Britai skelbia kad padi

dintu smarkumu Britų oro 
Įiegos apims Europos erd
ves šią vasarą, ir ant Vo
kietijos bus numetama di
desnės ir daugiau bombų 
negu iki šiol buvo numeta
ma. (Lėktuvai pasieks to
lesnius plotus ir užpuldinės 
visas Vokietijos dalis ir jų 
užimtas šalis.

Britai taipgi paaiškina 
tiems kurie sako jog Ang
lai laikosi viską pas save, 
kad nemažiau 80 nuoš. vi
sų militariškų reikmenų, ir 
kiekvienas kareivis kuriam 
tik esti vietos išvežimui, 
yra išsiunčiami i užjūrius 
kariauti kituose frontuose.

Rasta nužudyta. Eliza
beth, N. J. — “Meilužiu 
alėjoje” rasta nužudytas 
lavonas 17 metų amžiaus 
merginos, Natalie Chibors- 
ki, iš Newark. Jos burna 
buvo perpjauta nuo ausies 
iki ausies.

Washington, Kovo 18.— 
Karo laivyno vadovybė iš
leido pranešimą kad Japo
nų užpuolimo jiegos suga
bentos netoli Salamaua ir 
Lae, Naujojoj Guinejoj, ta
po smarkiai supliektos S. 
V. ir Australijos oro jiegų, 
nuskandinant arba sugadi
nant 23 Japonų laivus, ku
rių 12 buvo karo laivai.

Amerikos ir Australijos 
jiegos prarado tik vieną sa
vo lėktuvą dalyvavusi tame 
Japonų užpuolime.

Ten pat sudaužyta ar su
gadinta daug mažų laivu- 
kų ir trys priešų jūriniai 
lėktuvai numušti.

Japonai iš visų pusių su
pa Australiją, iš savo salų 
esančių aplinkiniupse van
denyse pasiruošę Australi
ją pulti,ir užimti.

Vėliau pranešta apie nu- 
skandinimą dar trijų Japo
nų laivų:

Suv. Valstijos neteko 16 
savo karo laivų, nuo prasi
dėjimo karo Atlantike ir 
Pacifike.

|GEN. MACARTHUR
AUSTRALIJOJE

I Šų"
Washington, Kovo 17.— 

Filipinų salų gynėjas, pasi
žymėjęs savo narsumu ir 
sumanumu prieš Japonus, 
Gen. Douglas Mac-Arthur 
tapo perkeltas Į Australiją, 
dar tiek tolumo į pietus 
kiek Filipinų salos randasi 
nuo Japonijos. Jis ten už
ėmė bendrą suvienytų tau
tų komandą, gynimui Aus
tralijos nuo Japonų, kurie 
ten pradėjo' veržtis.

Jam Prez. Roosevelt bu
vo Įsakęs pereiti i Austra
lijos gynimą jau Vasario 
22, tačiau jis atidėjo persi
kėlimą Į naują vietą iki su
tvarkė Filipinų salų gyni
mo reikalus.

Australijon jis išskrido 
orlaiviu, kartu, su savo sū
num ir žmona j su jais iš
vyko ir kiti Australijon nu
skirti S. V. generolai.

Filipinų gynėjus vado
vauti paskirtai Maj. Gen. 
Wainwright, 59 m. amž.

Japonai skleisdami mela
gingas žinąs, per radio pa
skelbė buk Gen. .MacArthur 
iš Filipinų sal^^'pabėgoĄ 
palikdamas savo kareivius 
vienus.

Dėkoja Sumanytojui Mokesties Padvigubinimo
Senatorius Ed C. Johnsbn iš Kolorado parodoma apsuptas 

kareiviu kurie dėkoja jam už jo pasiūlymą sumanymo, užgirto 
senato militarinių reikalų- komiteto, reikalaujantį padvigubini- 
mo įstojusiems į armiją vyrams mokesties, nuo $21 mėnesiui 
iki $42 mėnesiui.

Sen. Ed C. Johnson of Colorado is shown surrounded by soldiers who 
are expressing their appreciation to the senator for his sponsorship of 
the measure, approved by the senate military affairs committee, calling 
for a 100 per cent increase in pay for enlisted men in the army, boosting 
it from $21 a month to $42 a month. Left to right are Priv. Frank Būrelio 
of Pittsburgh, Pa.; Corp. Ted Grabinski of Ambridge, Pa., former center 
of the Pittsburgh Steelers football .team; Corp. Joseph, Bodalec of, Atn- 
bridge, Pa.; Sergt. William Urbany, Masontown, Pa., and Senator JonnS’Jrf;

DIRBDINS 148,000 
KARO LĖKTUVU
Prez. Roosevelt ruošiasi 

prašyti Kongresą kad skir
tų $17,579,300,000 daugiau 
pinigų kad, sudėjus su pir
miau paskirtais, galima bu
tų padirbdint Amerikos ka
rui su priešais 148,000 lėk
tuvų.

Dviejų metų bėgyje nu
matyta išstatyt 185,000 ka
riškų lėktuvų, kurie kaip 
audrų debesys neš prie
šams pražūti.

NUTEISĖ. Pereitą sa
vaitę nuteista kalėti septy
ni nazių šnipai veikę šioje 
šalyje. Jie gavo puo 12 iki 
20 metų kalėjimo.

Kinjjoje. oro nelaimėje 
užsimušė 13, asmenų, tarp 
jų 5 Amerikos kariai ir vie
nas Britų generolas.

: n & red
įerior Avė Atdara

BULGARIJOJE mobili
zuojama kariuomenė. Esą 
Bulgarai gali kartu su Vo
kiečiais pulti Turkija.

AR LAIKAS APSIPIRKTI 

SUTAUPYTI PINIGŲ.

iEEN STAMPS su kožnu pirkiniu, 
ia galit iškeisti savo Stamp Books.

Britų Indijos Kariautojai Burmoje
Burma, viena iš didžiausių pasaulyje ryžių auginimo šalių, 

yra viena iš svarbiųjų II Pasaulinio karo teatrų. Šis vaizdas pa
rodo Britų Indijos kareivius Mandalay mieste pirm Rangoon 
miesto puolimo. Karas už aukštutinę Burmą atsibus kebliau
siame žemyne pasaulyje.

Burma, one of the world’s greatest rice growing countries, is one of 
the main theaters of war in World War II. This picture shows British 
Indian troops in Mandalay before fall of Rangoon. The battle for upper 
Burma will be fought in the most difficult terrain in the world..

RUSŲ-VOKIEČIŲ
KARO EIGA

Rusai sako stumiasi pir
myn Viazmos srityje, kur 
dar Vokiečiai laikosi, ap
supti raudonarmiečių. Toje 
dalyje esą apsupta 200,000 
Vokiečių kareivių.

Rusai taip pat parodo di
delio veikimo Kharkovo 
srityje ir bendrai Ukraino
je. ’

Krimo pusiausalyje, kur 
Rusai darė pastangas Vo
kiečius pamušti, Berlino ži
niomis raudonarmiečiai po 
keturių dienų tapę sumušti 
ir panešė didelius nuosto
lius. i

Rusams iki šiol vis gelb
sti žiemos oras, nes pasi
taiko didelės sniego pūgos.

BRAZILIJOJE suse k t a 
suruoštas didelis sukilimas 
padarymui šalyje pervers
mo, tik laukta Įsakymo iš 
Japonijos imtis žygio.

Del ašies submarinų už
puldinėjimo ir skandinimo 
Brazilijos ir kitų Pietų A- 
merikos šalių laivų,, tose 
šalyse prasidėjo kilti pasi
piktinimo demonstrac i j o s 
prieš Vokiečius ir Japonus.

Prez. Roosevelt atsišaukė 
Į gubernatorius prašyda
mas valstijose Įvesti 40 my
lių Į valandą automobilių 
važinėjimo greiti, sumaži
nimui ratų gumų gedimą.

Iš GRAIKIJOS . praneša 
kad ten laike Vokiečių-Ita- 
lų okupacijos badu ir žu
dymais mite arti 200,000 
žmonių. Graikijoje skaito
ma 7,000,000 gyventojų.
Dirvai išsirašyt nereikia laukti 
pradžios metų — ji lankys jus 

nuo bent kurio numerio nuo

APIE 160 ŽMONIŲ 
ŽUVO AUDROJE

Šios savaitės pradžioje 
smarki audra-tornada pra- 
šlavė Missouri, Illinois, In
diana, Kentucky, Tennes
see ir Alabama valstijas ir 
padarė didelius nuostolius. 
Tai buvo viena aršiausių 
audrų kelių metų bėgyje. 
Žuvo apie 160 žmonių, tūk
stantis kitų sužeista. Su- 
naiknta daug namų ir kitų 
pastatų bei laukų.

Iš MINSKO praneša kad 
naziai užėmę tą miestą iš 
Rusų, nuo pereito rudens 
ten išžudė daug Žydų. Vi
soje Minsko gubernijoje iš
žudyta esą apie 83,000 Iz
raelitų.

Pranešimai sako taipgi 
kad Vokiečiai išžudę tūks
tančius Žydų Lietuvoje, Es
tijoje ir Lietuvoje. Tose 
šalyse likusieji Žydai ver
čiami atlikti sunkius dar
bus.
I______________________

ARGENTINA pasirodo 
nenori imtis vienodos akci
jos prieš nazius, kada kitos 
Pietų Amerikos šalys (iš
skyrus taipgi Čile) nutrau
kė diplomatinius ryšius su 
Vokiečiais, Japonais ir Ita
lais. Suv. Valstijos deda 
visas pastangas pritraukti 
Argentiną laikytis išvien, 
pirm negu bus pervėlai.

JAPONIJOS naujas am
basadorius Rusijai išvyko 
paskyrimo vietą su, visa* šei
ma, pasiimdamas' maisto 
reikmenų visam metui, 
basadorius Rusijai išvyko Į

Turbūt mano taikoje su 
Stalinu sugyventi.

S. V. Karo Laivyno va
dovybė skelbia ims vyrus 
i karo laivų statybos dar
bus, atsišaukdami Į darbi
ninkus rašytis tiems dar
bams.

išsirašymo dienos ištisą metą. Kovo 10.

GASOLINAS suvaržoma 
19-koje rytinių valstijų — 
tų valstijų gasolino stočių 
operatoriai gaus 20 nuoš. 
mažiau gasolino pradedant

KAUNO radio darė praneši
mą apie žalą kokią bolševikai 
padarė Lietuvos galvijų ukiui. 
Nors raudonieji pašeimininka
vo Lietuvoje trumpą laiką, bet 
jie sunaikino ' daug raguočių. 
Pav. melžiamų karvių skaičius, 
bolševikus išvijus, sumažėjo vi
su trečdaliu. Daugiau sunai
kinta galvijų prieauglio, o veis
liniai buliukai veik visai išnai
kinti. Todėl, atstatant dabar 
veislinių galvijų ukį< pirmiau
sia esą pasirūpinta veisliniais 
buliais, kuriuos tekę parinkti 
iš prieauglio. Mažiausia bolše
vikai suspėję sunaikinti arklių. 
Kokią žalą Vokiečiai daro Lie
tuvos ukiui nekalbama.

| *
KAUNE paskelbta kad kaž 

kodėl dienraščius galima užsi
sakyti tiktai vienam mėnesiui, 
o savaitraščius tik trims mė
nesiams. Tiktai išimtinais at
vejais laikraščius esą galima 
užsisakyti ir visiems metams.

o
NEMUNUI užšalus, įvairios 

pramonės ir prekybos įmonės 
apsirūpina ledu vasarai. Ta
čiau esą jaučiama didelis trans
porto priemonių trukmus. Kai 
kada transporto priemonių ten
ka laukti ne tik dieną-kitą bet 
net ištisas savaites.

KAUNO laikraščiuose pa
skelbta pranešimas kaip reikia 
surašinėti vaikus nuo 2 iki 10 
metų amžiaus. Tai daroma to
dėl jog švenčių proga (nepasa
kyta kokių švenčių, nes prane
šimas paskelbtas Sausio 10) 
visiems vaikams busią išdalin
ta po 50 gramų saldainių.

IŠ LIETUVOS
ATRADO DAR 29 NUŽU

DYTUS. Kauno laikraščiai ra
šo kad prie Petrašiūnų atkasta 
duobė su 29 nužudytų politinių _« 
kalinių lavonais. Esą nustaty
ta kad šiuos kalinius nužudęs 
komunistas šnipas Alfonsas Vi
limas, kuris Gruodžio 13 d. su 
dviem kitais buvęs / nuteistas 
mirti ir Kaune viešai sušaudy- 
taš. i Vilimas sakęsis kdd jis 
šių žmonių nekankinęs, juos 
nušovęs prie čekos bustynės 
Kaune specialiai tardymui įren
gtame kambaryje. Tačiau at
kastų lavonų tyrinėjimas pa
rodęs kad beveik visi jie bjau
riai sužaloti, ir nustatyta kad 
dauguma jų mirė bekankinami 
del kraujo nutekėjimo.

®>
KAUNO gyventojai turi la

bai susispausti savo butuosė; 
kaip praneša Kauno laikraš
čiai. Lietuvos miestuose, ypač 
Kaune, esanti didelė butų if 
kambarių stoka. Todėl tie gy
ventojai kurie turi didesnius 
butus, turį būti pažymėta ar 
pas juos esą laisvų patalpų.

•
BUVO rpšyta kad Lietūkis

u tr ’p i’tih FsTiT 7 "'KrTrHaT^S??? 
ninkai raginami pardavinėti li
nų sėmenis tiktai jam. Dabar 
gauta įsakymo tekstas, kurį iš
leido Vokietijos generalinis ko
misaras Lietuvoje. Pagal šį 
Įsakymą ūkininkai įpareigoja
mi linų sėmenis pristatyti Liet
ūkiui. Tačiau savotiškiausiaš 
yra įsakymo punktas kuriuo 
nustatoma premijų sistema už 
pristatytas sėmenis. Būtent, 
už kiekvieno 100 kg. pristaty
mą ūkininkas gauna atlygini
mo 15 kg.» sėmenų išspaudų ar
ba sutrupėjusių išspaudų ir — 
vieną butelį degtinės! Tat deg
tinės pagalba norima iš Lietu
vos ūkininkų išgauti linų sė
menis !

ŠIAULIUOSE, kaip praneša 
spauda, imtasi griežtų priemo
nių apsisaugojimui nuo dėmėto
sios šiltinės pavojaus. Teatre 
vieši spektakliai nebevyksta; 
uždaryta abu Šiaulių filmų te
atrai, sulaikyta pamaldos baž
nyčioje. Kiek galima, stengia
masi išvengti ir didesnio žmo
nių susibūrimo prie parduotu
vių bei kitose vietose kur ten
ka stovėti eilėse.

«
IŠ ŠIAULIŲ išvykti ir nau

dotis autobusais bei geležinkę- 
liais galima tik su “būtinos ke
lionės” leidimais duodamais Vo
kiečių apygardos komisaro. Be 
to reikalinga gydytojo liudiji
mas apie sveikatą. Būtinumo 
leidimo nereika tik keliaujant 
siaurojo geležinkelio Joniškėlis- 
Panevėžys-Utena linija. 

a
VOKIEČIŲ komisaro Kaune 

pavaduotojas Kaifler išleido 
pranešimą, kuriuo sakoma kad 
“dabartinė anglies pristatymo 
padėtis verčia kai kuriuose na
muose nutraukti apšildymą.” 
Todėl tuose namuose tuo tarpu 
nebusią ir vandens. Gretimų 
namų gyventojai kviečiami lei
sti pasinaudoti vandeniu jų bu
tuose. (Kauno naujuose na
muose statytuose pastarais ke
liais metais buvo įvesta vanduo 
ir centralini^ apšildymas.) ‘

WO.R vni^ivi
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

Nušovė Savo Seserį

SWISSVALE policijos nuo- 
vądon atsilankė 13 metų vai
kas, Vincent Rocco, kuris pa
sisakė kad jis nušovęs savo se
serį, 9 metų mergaitę, namuo
se sekmadienio vakare, kai tė
vai buvo išėję į šermenis, o ji 
nuėjo gulti ir užmigo. Vaikas 
išsyk sakė nežinąs kam jis ją 
šovė, paskui sakė kad ji jį la
bai pykinus ir barus kam jis 
groja radio, kada ji nori mie
goti.

Nušovęs seserį, naktį jis ap
sirengęs ir išėjęs iš namų, išsi
nešdamas ir tėvo revolverį. Iš
tisą naktį slampinėjęs, kai su- 
gryžę tėvai ėmė jo j ieškoti. Jis 
pasidavė policijai sekantį rytą.

Dehoitf MkIl, Naujienos
* MIRIMAI $U Nariai, Ibl

SUSIVIENIJIMUI REIKALINI

KUR WYOMING KLO
NIO LIETUVIŲ 
VEIKLUMAS?

Wyoming Klonio veikėjai 
vo besitariu 'surengti prakalbas 
Lietuvos Prezidentui Smetonai. 
Tačiau prakalbos matomai ne
įvyks, nes rengėjai nežino kaip 
galima gauti tam tikslui salę 
nemokamai; kurie teiravosi a- 
pie salę sako už ją reikalaują 
šimtų dolarių, bet nežino būdų 
salės gavimui.

Nėra vienybės, visi nori va
dovauti ir nesusikalba. Salių 
yra tokių gražių ir visuomenės 
pinigais pastatytų, kaip Maso
nų žinyčia, kurią galima gauti 
ir panaudoti tam tikslui. Mo
kyklų auditorijos taip pat vi
suomenės pinigais įrengtos.

Nėra tikro sumanumo, nėra 
vienybės. J. J. Nienius.

bu-

TMD. 68 KP. SMAGUS VA
KARĖLIS
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NUBAUSTAS. Tūlas Albert 
Mellinger, 25 m. amžiaus, Ver- 
sailler priemiesčio gyventojas, 

^norėjo nusiskandinti nušokimu 
nuo Jerome gatvės; tilto į upę. 
Bet buvo sulaikytas ir nugaben
tas policijon, kur užsimokėjo $5 
pabaudos už tai.

Jis nesugyveno su savo žmo
na, teismas buvo įsakęs jam 
mokėti žmonai po $55 mėnesiui 
jos išlaikymui, del to jis neno
rėjo nei gyventi.

FITTSBURGHUI išsikasimas 
iš/igilaus sniego, kuris buvo už- 

•klilpęs miestą prieš savaitę lai
ko, Kovo 2 d., pridarė tiek bė- 
4os kad miestui kaštavo $28,- 
299 sniego nukasimas ir 
žimas, iki apvalė pačias 
biasias gatves.

■ šiomis dienomis, del
kaus lietaus, upės vėl pakilo ir 
pasiekė 23 pėdų laipsnį Kovo 

.-46- dieną, 'targš- v^aftueiojįi po- 
tvinio laipsnio. r -

Didysis porinis Pittšburghe 
Kovo 17, 1936 metais, t •

nuve-
svar-

Mnar-

AMERIKOS ūkininkai, kad 
nepritruktų aliejų penėjimui 
kiaulių šio karo bėgiu, pradės 
auginti daugiau taip vadinamų 
“pynačų” — šymet bus užsėta 
5,000,000 akru pynacais —< 3 
milijonai akrų daugiau negu 
buvo jais užsėta 1941 metais.

LIETUVIAI FLORI
DOJE

HOLLYWOOD, Fla. — Tarp 
svečių kurie į Floridą atvyksta 
trumpesniam laikui ar ilges
niam, čia yra ir apsigyvenusių 
Lietuvių. Tarp tokių 
venusių yra Aušrai, iš 
gos.

Kita šeima, kuri turi 
tų apartmentą, vadinamą The 
Hollywood Duplex; tai yra 
Swolkinai, iš Melrose Park, Ill.

Swolkinas turi savo apart- 
mentus antrašu 1009 North 
18th avenue, pirmos klesos 
įrengimais, ii' priima turistus.

Yra dar ir trečias 
Zigmontas, iš Cicero, 
turi nuosavybę ir 
žiemą čia gyyena.

Lietuvių taip pat yra apsigy
venusių Fort Lauderdale, Mia
mi mieste ir kitur.

Floridoje nesenai žiemavojo 
Pittsburgho veikėjas ir biz
nieriuj P. Pivaronas. šiomis 
dienomis Hollywoode vieši ži
nomas veikėjas ir Tabor Far- 
mos savininkas J. J. Bačiunas 
su žmona. Rep.

apsigy-
Chica-

12 bu-

šeštadienį, Kovo 14, Miltono 
salėje įvyko TMD. 68 kp. va
karėlis, kuriame dalyvavo sve
čių į penkiasdešimts. Darbščios 
šeimininkės pp. Motuzienė ir 
Kibartienė pavaišino juos savo 
pagamintais valgiais. Svečių 
sukvietime daugiausia pasidar
bavo p. B. Keblaitienė. Taip
gi reikia paminėti kad prie sve
čių pavaišinimo prisidėjo B. 
A r manas ir atletas Juozas Ko
maras. Rengėjai reiškia padė
ką visiems atsilankiusiems.

Kviečiant svečius į šį vaka
rėli teko sutikti tokių vietos 
Lietuvių kurie pareiškė jog sa
lė jiems perprasta, todėl jie ne
norį vakarėlyje dalyvauti, ži
noma, tokie žmonės tai fasono 
žmonės, ne idėjos. Tokie žmo
nės eidami į parengimus turi 
galvoje auksuotus indus, šil
kuose šnabždančias ponias ir 
šampaną. Gal butų ir gražu 
kad mes spausdinto žodžio my
lėtojai galėtume tokius pokilius 
suruošti, bet deja, literatūros 
mylėtojų Amerikos Lietuviuose 
mažai, todėl turime pasitenkin
ti paprastom salėm, ir mes ne- 
shigėdim, ideališką darbą dirbti 
visur gražu. Pav., tokios di
delės ir kilnios idėjos kaip krik
ščionija buvo išugdytos ne rū
muose ii' puošnume, bet senojo 
Rymo kapinyno katakombose. 
Prisiminkime Lietuvos knygne
šius, Lietuvos savanorius, ko
kiais sunkiais keliais jie ėjo. 
Idėjos kelias visada dygliuotas 
kelias, ^bet pasišventusiems ide
alistams jis visados yra perei
namas.

likti tuojau kada išgirsta nepa
tinkamą šmeižtą. Taigi, tuoj 
rašykit laišką arba telefonuo- 
kit stočiai, protestuodami prieš 
tuos išsigimėlius.

Jis Nugirdo Priešus
Štabo Sgt. John L. Lockhard, 

kuris raportavo prisiartinimą 
priešų lėktuvų Gruodžio 7, ap
dovanojamas Atsižymimo me
daliu, Karo Sekretoriaus padė
jo Robert Patterson. Jis paei-RAUD. KRYŽIAUS VAKA- jo Robert Patterson. 

Kovo 26 d., vakare, Lie-Į na iš Pennsylvanijos. 
moterų Raudonojo Kry- 
skyrius rengia bingo va- 

Kurie prijaučiu Raudo- 
..... r norėtų daly-1

RAS. 
tuvių 
žiaus 
karą, 
najam Kryžiui ir norėtų daly-j 
vauti, susižinokite su skyriaus 
raštininke p. E. Moliene, telefo
nas LA. 1545. D. Reporteris.

LIET. MOTERŲ R. K. SUSI
RINKIMAS

Kovo 12, Lietuvių salėje įvy
ko Lietuvių Moterų Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus skyriaus 
susirinkimas. Perrinkta val
dyba : pirmininkė M. Kemešie-1 
nė, vice pirm. Motuziene, užra
šų rašt.’E. Molienė; ižd. Micke
vičienė. Visos darbščios mote
riukės. Taipgi nutarta rengti 
bingo vakarą Kovo 26, nuo 7.30 
vai., antrašu 1048 22nd street, 
įžanga nustatyta 50c. Pelnas 
skiriamas A. R. Kryžiui.

Šis darbas yra remtinas, nes 
Raudonasis Kryžius atlieku di
delį darbą, ypatingai karo lai
ku, nes R. K. buna visuomet 
fronte su kareiviais. Aš atme
nu pats kada buvau fronte su
žeistas, ten tai patyriau ką rei
škia R. K. pagalba. Taipgi pa
tartina kad kiekviena moteris 
įstotų Į šią garbingą organiza
ciją. Šis karas nėra amžinas. 
Metas-kitas ir baigsis. O ištik- 
ro. bus gėda tiems žmonėms ku
rie niekuo neprisidės šiame ka
re. J. A.

Staff Sgt. John L. Lockard, who 
reported the approach of enemy 
planes on December 7, is decorated 
with the Distinguished Service 
medal by Assistant Secretary of 
War Robert Patterson.

(Iš musų laikraščių)

»

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

Tarybos suvažiavimas nu-

Defense Bondsų net už

Lietuvis, 
III., kuris 
kiekvieną

• PILNAI aprengti vieną ka
reivį ir aprūpinti jį užsikloji- 
mu reikalinga 26 avių vilnos.

DEL BOLŠEVIKŲ RADIO
Jau šioje vietoje buvo minė

ta kad vietos Lietuviai bolševi
kai per savo radio programėlį 
pradėjo šmeižt vietos Lietuvius 
ir Amerikonus. Tuo reikalu 
buvo teirautasi atitinkamose įs
taigose ir sužinota iš WJBK 
radio stoties vedėjų kad jie ne
pritaria bolševikų šmeižtams ir 
nenori Detroito Lietuvius er
zinti, bet jie sako nežino ar De
troito Lietuviai bolševikų pro
gramų piktinasi. Todėl štai ką 
Detroito Lietuviai turi padry- 
ti jei jiems nepatinka bolševi
kų radio programai: lai para
šo stočiai laišką arba paskam
bina telefonu, ir tai reikia at-

ATITAISYMĄS. . Pereitame 
nr. Detroito žiniose į,vyko klai
da: Motuzų sukaktuvėse daly
vavo Keblaičial, ne Rėklaičiai.

. .i.i/'li-! ■

“AMERICAN^ ALL RALLY 
FOR FREEDOM’’

Kovo 22 d. rengiama chorų 
ir muzikališkų organizacijų va
dinama “The1- Americans All 
Rally For Freedom”, atsibus 
State Fair šalČje, ant Wood
ward avė., kur dalyvaus tūks
tantis dainininkų', 90 muzikan
tų, The Ford Motor Co. Post 
173, American Legion su 3200 
narių. Bus choristų įvairių 
tautų, kartu ir Lietuvių. Pra
džia 2 vai. po pietų, įžanga 25c.AMERIKA TURI LAIMĖTI!

Kiekvieno doro Lietuvio rūpestis turi būti dirbti ir dau
giau dirbti pastangose kad ši musų nauja tėvynė, ši ša
lis kuri davė mums prieglaudą, laisvę ir laimę, ir toliau 
galėtų būti musų ramaus, patenkinančio gyvenimo šali
mi ir namais. % £ rfBOlII!
DIRBTUVĖJE prie darbo kur gaminama karo reikme

nys, reikalinga dirbti sąžiningai ir atsidavusiai, kad 
kuodaugiau padarius reikmenų. Tas gelbės ir musų 
jauniems vyrams fronte kariauti ir greičiau priešą 
nugalėti.

DEFENSE BONDS reikia rūpintis pirkti pirmiau viso 
’ ko kito, nes juo labiau valdžia bus užtikrinta pinigais, 
tuo geriau darbai eis, tuo greičiau bus paskubėta per
galė. Priešai ruošėsi per' eilę metų pirmiau, mes tu
rim ne tik jį pasivyti ginklų gamyba, bet ir toli pra
lenkt.

DEFENSE STAMPS yra pirmas žingsnis į skolinimą 
valdžiai pinigų karo vedimui; šiuos Defense ženklus 
gali pirkti kiekvienas vaikas'ir šiaip šeimos nariai ku
rie nepajięgia išsyk bųndso pirkti. Surinkus atitinka
mą sumą^ Defense Stamps ųž juos gausite pirmutinį 
savo Defense Bondsą.

PRENUMERATA PASIBAIGĖ?
ATNAUJINTI reikalinga tuojau, nes. paštas draudžia dy- 

-kai laikraštį siuntinėti, be to ir mums šiais laikais ypač viskas 
brangiai atsieina, negalima be užmokesčio siuntinėti.

Nekurie skaitytojai turį paprotį laikas nuo laiko prisiųsti 
ir naują skaitytoją — jie pakafbina savo draugą ir jis noriai 
užsirašo Dirvą — inetams ar nors pusei metų.

Dirvos platinimo tikimės irjš Jūsų — taigi visada turėkit 
mintyje auginti Dirvos artojų eiles!

, Su pagarba — “Rirvos” Administracija.
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

IDEFENSE

BUY
UNITED 

įįĮQ STATES 
įrlr savings 
/Į-TmjZbonds 
I '4<®^UbTAMPb

PASKIRTAS LIETUVIS
Adv. Alex Conrad, 37 m. am

žiaus, Kovo 10 d. buvo paskir
tas Wayne apskrities proseku- 
toriaus padėjėju. Conrad yra 
baigęs teisių mokslą Universi
ty of Detroit, 1933 m. Jis tu
rėjo savo teisių ofisą 1624 Na
tional Bank Bldg.

Kaipo geras advokatas ir ge
ras Lietuvis jis vertas tokios 
vietos. Ir toliau Lietuviai tu
rėdami kokių reikalų galės į jį 
kreiptis ir gauti jo patarimus 
ir patarnavimą, kaip sepiau. 
Jo antrašas vis bus tas pats.

V. M.

NEW YORK, N. Y. — Tik 
ką užsibaigęs SLA. Pildomo

sios 
tarė nupirkti Suvienytų Vals
tijų
$50,000 šiais metais, nors pra
eitais metais tų bondsų jau nu- 
pirkta už $27,000.
e CHICAGO, Ill. — Ad, Gobis, 

sumigus šeimynai, išėjo į ga
ražą ir paleidęs automobilio 
motorą nutroško gasolino dujo
mis. Priežastis: negalėjo gau
ti darbo ir sirguliavo.
e BROOKLYN, N. Y. — Ko

vo 1 d., 5 vai. ryto, Sakalau
skų namuose kilo gaisras. Gai
sras buvo toks staigus kad Jo
nas Butkevičius, 63 metų am
žiaus įnamis, nespėjo išsigel
bėti ir sudegė.

- -'Brooklyne teisme iškelta 
byla prieš Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės direktorius, teismo 
tapo panaikinta kaipo neturė
jus jokio pagrindo. Visuome
nėje buvo susidarius nuomonė 
kad L. A. B-vės direktoriai bu
vo nuskriaudę tos bendrovės 
šėrininkus. Teismas rado už
metimus tiems asmenims nepa
matuotais. .

DITCHMANIENĖ Agota, 63 
m. amžiaus, mirė Kovo 8, 
Cleveland, Ohio.

BELEV1ČIUS Stasys, 55 m., 
mirė Kovo 6, Clevelande.

PETRAUSKIENĖ Ona, 58 m., 
mirė Kovo 7, Clevelande. — 
Vilkaviškio ap., Keturvalakių 
par. Po tėvais šmulkštyte. 
Amerikoje išgyveno 34 m.

JESALSKIENĖ Antanina, 49 
m., mirė Vas. 23, Los Ange
les, Cal. Po tėvais Smilgiu- 
tė. Iš Suvalkijos, Griškabū
džio par. Amerikoje išgyve
no 30 metų.

GCBIS Adomas, mirė Vasario 
mėn., Chicagoje.

VILIMAS Nikodemas, 50 metų, 
mirė Vasario 24, Chicagoj.— 
Rimšenų p., Prucių k. Ame
rikoje išgyveno 32 metus.

BALTUŠIS Jurgis, pusamžis, 
mirė Vas. 24, Chicagoje. — 
Kupiškio par., Puponių km. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

GERIBIENĖ Marijona (Peru- 
taitė), pusamžė, mirė Sausio

• 24, Chicagoje. — Telšių ap., 
Tveriu par.

GEČIUS Antanas, 41 m., už
muštas dart e Sausio 26, Bue
nos Aires, Argentinoj.

MARČIULYN^S Vincas, 36 
m., mirė Vausio 31, Buenos 
Aires, Argentinoj. — Mari
jampolės ap., Antrų Gudelių

j vai., Makrickų k.
ŠMIGELSK1ENĖ Juzė, 43 m., 

mirė Gruod. 31, New Haven. 
Conn. — Patiltės k.

ŠEMIENĖ Katrė, 64 metų, mi
rė Sausio 29, New Philadel
phia. Pa. — Marijampolės ap. 
Klebiškiu vai.

DEIV1ENĖ Vincenta, 55 metų, 
mirė Sausio 30, Los Angeles, 
Conn.

TCLAVIČIUS Povilas, 47 
mirė Vas. 18, Miners 
Pa.

SNIEČKIENĖ Ona, 46 
mirė Vas. 23, Great 
L. L, N. Y.

MATUSEVIČIUS Povilas, mi
rė Vas. 22, Swoyersville, Pa.!'

SINKEVIČIENĖ Morta, mirė 
Vas. 21, Swoyersville, Pa.

VITKOVSKIS Pranas, pusam
žis, mirė Vas. 25, Chicagoj.— 
Ežerėnų ap., Dūkšto p., Vėl- ' 
dzikėnų 
veno 30 metų.

Š1RV1NSKAS Stasys, mirė Va
sario 24, Chicagoje.

KUNDOKIENĖ Gendruta, mi
rė Vas. mėi)., Spring Valley, 
Illinois.’

BALSITIENĖ Jieva, mirė Va
sario m.. Spring Valley, Ill.

SEPAULIENĖ (vardas nepažy
mėta) mirė Vas m., Frack
ville, Pa.

KALENDA Vincas, mirė Vas. 
mėn., Paterson, N. J.

PALIONIS A., mirė Vasario 
m., Paterson, N. J.

GRIMAILIENĖ Pranė, mirė 21 
Vasario, Brooklyn, N. Y.

r

Chicagoje. — Ra- 
Kražių p., Livo- 
Amerikoj išgyve-

Petronėlė (Jukne-

s

i

m., 
Mills,

metų,
Neck,

MICKUS Antanas, mirė Vasa
rio men., Newark, N. J.

ZABRAUSKIENĖ Ona, mirė 
Vasario m., Newark, N. J.

KAZLAUSKIENĖ Apolonija, 
mirė Vasario 24, Norwood,. 
Mass, s

TRUŠKAUSKAS Povilas, seno 
amžiaus, mirė Kovo mėn., 
Pittsburgh, Pa.

NOMEIKA Jurgis, pusamžis, 
mirė Kovo 3, Chicagoje. — 
Kėdainių ap., Kodžonių km. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

BARŠYS Stasys, pusamžis, mi
rė Kovo 3, 
šeinių ap., 
niškių p. 
no 37 m.

KINERIENĖ
vičaitė), pusamžė, mirė Ko
vo 2, Chicago j. — Gaurės p., 
Purviškių k. Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

KAZLAUSKAS Stasys, pusam
žis, mirė Kovo 2, Chicagoj.— 
Viekšnių par., T učių k. Ame
rikoj išgyveno 30 metų.

ČESNAVIČIUS J. B., 32 metų, 
mirė Vas. 26, Edwardsville, 
Pa.

ILGŪNĄITIS Jurgis, mirė 28 
Vasario, Ašhley, Pa.

STANKEVIČIUS S„ mirė Ko
vo 1, Wilkes-Barre, Pa.

BURBULIS V., mirė Vasario 
men., Kingston, Pa.

KASPARIUNAS Martynas, mi-. 
rė Vasario m., Duryea, Pa.

JOKUBAUSKIENĖ M., mirė 
Vas. 6, Bridgeport,; Conn.

ANDUKAVIČIENĖ Gendruta, 
Mirė Vas. 9, Spring Valley, 
Illinois.

Urbonas Pranas, mirė Vasario 
12, Somerville, Conn.

GUMAUSKAS J., 37 m., mirė 
Kovo m., Girardville, Pa.

ŽVIRBLIS Kazys, 73 metų, mi
rė Vasario m., Donora, Pa.— 
Suvalkų r., Slabados p., Či
goniški ų k.

ŠARKA Jonas, mirė Vas. mėn., 
Donora, Pa.

Du Broliai Atlygino 
Gyvastimi už Žmog

žudystę

® BUENOS AIRES, Argenti
na. — Lietuvos Nepriklauso

mybės 24 metų sukakti Buenos 
Aires Lietuviai minėjo šešta
dieni, Vasario 7, su gražiu pro
gramų, kuris prasidėjo 9 vai. 
vakaro. Prakalbą sakė Lietu
vos Ministeris Dr. K. Grauži
nis. Baliavota iki ryto.

—Argentinos Lietuvių Susi
vienijimas išleido Musų Viltis, 
kuris, reikia teisybę pasakyti, 
yra visai rimtas. K. Norkus, 
kaip visuomet ir visur kad jis 
daro, savo laikraštyje vulga- 
riniai iškoliojo Susivienijimą ir 
to leidinio redaktorius. Norkui 
mat pikta kaip jo nepasiklau- 

dryso laikraštį leisti....

1 Kaip Apsieinu
1- į

k. Amerikoj išgy-

Skaitykit ir Garsinkites

sę

I
—apsaugojimui

didėjančio pavogi

mo pavojaus?

Nesenai vienam buvo pavogta 
automobilis prie pat namų iš jo 
kiemo dienos metu. Pamoka: 
nepražiurėkit net paprasčiausių 
atsargos priemonių. Net ir na
mie esane nepalikit automobilį 
gatvėje. Laikykit jį garažiuje— 
ir užrakykit automobilį ir gara- 
žių. Niekad nepalikit raktų ka
re .. . niekad nepalikit motorą 
veikiantį net įbėgant miliutai į 
krautuvę. Daug karų pavogta 
tokiu budu—ir nenorim kad at
sitiktų tas jums!
Ši Standard Oil Sugestija yra

ANOTHER (SOHO) SERVICE

THE STANDARD OILZOMPANY (OHIO!

Jūsų karo priežiūra—jūsų Šaliai!

'MIEGANTIEJI 
BROLIAI', PA

BUSKITE!

DBIOKRATIšKA baisa- 
VDJO TEISĖ

Sosirifflijimo ilgo gyvavimo 
istorijoje praktikuota Įvairus 
Catni valdybos rinkimai - ir 
riswtinu balsavimu, ir seurno
se ir vėl visuotinu Mlsarisii.

Pastaru laiku SLA. Pildomo
ji Taryba renkama narių visuo
tinu balsavimu - tas reiškia:

Seniau Pildomųjų Tirrbų 
rinkdavo į seimų suvažiavę de
legatai, bet tas rinkimo k idas 
pakeistas ir kiekvienam r riui 
suteikta demokratiška teis, pa
reikšti savo balsų oi savo< Tu
rinčios vadovus

Kiekvienas Sapient or- 
ganiacijos nariu turi teisę al
suoti ui sau patinkamų k odi- 
datų į Pildomųjų Tarybų r tie 
kandidatai’ kurie gauna d; igu- 
ma balsų lieka išrinktais dve
jetui metų.

BET-Bet -

SLA. nariai'
Seime bus

56 m

ARS

Ar nariai verti tos teisės jei
gu ja nesinaudoja? Juk gi iš 
šešiolikos tūkstančiu narių vos 
tik apie ketvirtdalis tebalsuoja 
Centro valdybos rinkimuose.

Tik 3000 narių ima ir pakiša 
kitiems 13-kai tūkstančių na
rių savo išrinktus asmenis.

Tai didelė skriauda tiems ki
tiems tūkstančiams narių, bet 
jie gal but to tik ir yra verti.

Jie tada, vienas su kitu su
ėję, ir skundžiasi, ir aimanuo
ja ir pyksta kam centre sėdi ir 
sėdi tie patys ir tie patys po
nai - BET KENO KALTĖ?

Patyria 
kai malk 
rius ir n 
rai sakyt

padėtyje 
geltonio, 
su savo 
Lėšų Fc

Štai v 
rius, ne 
nimo di 
bus, pr 
mą ’jau 
i jo pr 
uždirbti 
čiaus 1<

CSSINING, N. Y. — Valsti
jos kalėjime elektriškoje kėdė
je užmokėjo savo gyvastimi du 
broliai Italai, vienas 37 m>, an
tras 29 m. amžiaus, už nužudy
mą policininko laike apiplėši
mo. Laukdami mirties jiedu 
kovojo iki paskutines, paskelb
dami badavimo streiką. Jie bu
vo taip nusilpę kad į elektriš
ką kėdę atvežė juos stumiamo
se kedėse. Jaunesnysis Espo
sito brolis visą laiką buvo už
simerkęs ir mirė akių neatida
ręs, no to kai jį įvežė į mir
ties kambarį. Antras brolis 
buvo atsimerkęs, bet išrodė kad 
jis nieko nemato, buvo lyg ap- 
glušęs. Jų motina ir advokatai 
stengėsi iškovoti jiems gyvybę, 
bet nepavyko. • 

i

MONTREAL
KANADA

NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina metams 50c.
Lietuvių Naujienos 

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

J. Žemantauskas 
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

tasKas platina Dirvą — 
platina apšvietą.

pa

I'

VEIKIMAS. Kovo 29 d. 
rapijos salėje N. P. Merginų 
draugija stato veikalą, “Kantri 
Alęna”. Vaidinimas gražus ir 
tinka gavėnios laikui. Veikalą 
režisuoja p-lė H. Bandžiutė.

Balandžio 18 d., nuo 8 vai. 
vakare, parapijos salėje, Kana
dos Lietuvių Sąjunga rengia 
linksmą vakarą, prašom kitų 
draugijų tą vakarą nieko ne
rengti. To vakaro pelnas ski
riamas Lietuviškai spaudai pa
remti. Rengėjai turi viltį kad 
Montrealo Lietuviai suprasda
mi Lietuviškos spaudos reikš
mę išeivijoje, parems Sąjungos 
darbą ateidami į rengiamą va
karienę. A. S.

jmiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiuiiiiHiiiiiiiiniiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii’!PAGERBKIT MIRUSIUS
SAVO ŠEIMOS NARIUS

Antkapiai Monumentai Koplyčios | 
= Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar. S 
g CUYAHOGA MONUMENT WORKS i 
= East 99th St. ir Miles Ave. Telef. Mich. 1963. = 
= Prie ineigos į Kalvarijos Kapines, Clevelande. 5

Įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais.

= Art Reardon Jums Pasitarnaus f
= Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25“ m. 2

/fįfD BiriiĮ iki šiol ki- 
risimi ufistarL 

mis, nnsięolitikaMisiiis teatro 
viršininkus to tie tūkstančiai 
“broliu miegančių” privalo vie
na kartą išbusti ir eiti Į talka' 
tiems kurie siūlo ir balsuoja 
už NAUJUS ŽMONES į vado-1 
vus, ir kuriems trūksta papras-1 
tai tik keliu desėtku iki keliu1 
šimtu balsu NAUJUS-viršinin-1 
kus Susivienijimui išrinkti.

Tie 'miegantieji broliai’ nei
dami j kuopos susirinkimus 
trukdo kuopu gyvumui, neduo
da progos išrinkti geresniu na
rių į kuopos valdybas. Kada 
ateina Centro balsavimai arba 
delegatų Į seimą rinkiniai, tie 
“miegaliai” duoda proga nusi
politikavusiai mažai grupelei 

.nubalsuoti už netinkamus Pild. 
Tarybos narius, ir palaikydami 
tuos pačius ponus centre mig
do organizacijos gj-vumą.

Tie politikieriukai išrenka ir 
nusiunčia,) seimą sau patinka
mus arba keno nors pinigais 
apmokėtus delegatus, tie seime 
tik pravėpso, patvirtina senų 
ponų brangius raportus ir ga
vę užfundyt važiuoja namon.

Nuo tokių mažų grupelių po
litikavimo Susivienijimas vargo 
per daug metų; nuo 25,000 na
rių nupuolė iki apie 15,000; iš
tuštėjo Lėšų Fondas ir kiti 
fondai apgramdyti; skursta or- 
?nnas ir net nori kad nariams 
butų pakelta mokestys organo 
leidimui.

Seniau gi, ir Lėšų Fondas 
Tartė dešimtis tūkstančių dola- 
rių ir organas buvo aprūpintas

Aas i§a 
musu t 

> kai įvi 
■ išpurtė 

fas.”'

Taip 
šia iš] 
ėdė m 
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Ui

Taigi, SLA. nariai, gana zur- 
^ti, laikas pradėti jau gyviau 
gintis savo organizacijos rei- 
hlį

Duokim Susivienijimui nau
jus vadovus — tuo bus parody
to musų noras vesti SLA. pro
ceso keliu.

Gavę kuopos pranešimą apie 
brinkimą, eikit ir balsuokit 

•,, °ž naujus žmones j Centro vai
zbą ir už gerus, nepaperka
mus delegatus į seimą!

SLA, Senas Narys.
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LRIKOS LIETUVIAI 
tame skyriuje talpinama dykai)
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KODĖL TUŠČIAS SLA. LĖŠŲ FONDAS?SLA. Nariai, Imkit Akcijos Pebaz. Seime bus PerveluMAI SUSIVIENIJIMUI REIKALINGA NAUJOS, SUMANIOS, VEIKLIOS VALDYBOS - IŠSIRINKIM JA!
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DEMOKRATIŠKA BALSA
VIMO TEISĖ

ta 
o

MICKUS Antanas, mirė Vasa
rio men., Newark, N. J.

į ZABRAUSKIENĖ Ona, mirė 
Vasario m., Newark, N. J.

KAZLAUSKIENĖ Apolonija, 
mirė Vasario 24, Norwood, 
Mass, s

TRUŠKAUSKAS Povilas, seno 
amžiaus, mirė Kovo mėn, 
Pittsburgh, Pa.

) NOME1KA Jurgis, pusamžis E' 
mirė Kovo 3, Chicagoje. - E' 
Kėdainių ap., Kodžonių ta |

i- Amerikoj išgyveno 35 m.
i- BARŠYS Stasys, pusamžis, ta | 

rė Kovo 3, Chicagoje. — Ra- | 
šeinių ap., Kražių p., Livo- | 
aiškių p. Amerikoj išgyrė- Ji 
no 37 m.

K1NER1ENĖ Petronėlė (Juta-1 
vičaitė), pusamžė, mirė L | ( 
vo 2, Chicagoj. — Gaurės p. 
Purviškių k. Amerikoje iš-1 
gyveno 35 metus.

KAZLAUSKAS Stasys, pusai-E 
žis, mirė Kovo 2. Chicagoj,

MIEGANTIEJI
BROLIAI“, PA

BUSKITE!

' . . ' ' ' ..SLA. nariai! Eikit balsuoti už Naujus kandidatus j savo organizacijos vadovybę savo kuopos susirinkime ■ 
Seime bus pervėlu valdybą rinkti. — Gana zurzėti kad senieji viršininkai perilgai ponauja — pastatymas 

i naujų viršininkų reikš SLA.1 progresą ir apsaugosi m tradicijas ir reikšmę Susivienijimo kuriam jis per 
56 metus gyvuoja! Naudokimės savo demokratiška teise — balsuoti už naujus SLA. Viršininkus!

Balsuokit už šiuos ir kitus visus rekomenduoja mūs kandidatus
I

ft • . ■ • ,

Todėl kad SLA. nariai perilgai leido vienai klikai valdy
ti ir naudoti SLA. pinigus. Pamainymas valdybos duo
tų kitiems SLA. veikėjams progą parodyt savo gabumus 
ir sumanumus organizacijai. Ilgai jsisėdėjusieji ponai- 
visada nepaiso už visuomenės pinigus ir randa budus 
jiems išleisti, šis reikalas būtinai verčia SLA. narius 
pagalvoti ir mesti iš valdybos įsisėdėjusius kelmus, rink
ti naujus, darbščius ir viršininkus.
Balsuokit už šiuos kaip apačioje pažymėta kryžiukais:

is,

m.

Juozas J. Bachunas Stephanie -MasytėW. F. Laukaitis

S- 
O 
Ū 
O 
v>
(fi 
C cn

Susivienijimo ilgo gyvavimo 
istorijoje praktikuota įvairus 
Centro valdybos rinkimai — ir 
visuotinu balsavimu, ir se nuo
šė ir vėl visuotinu balsavimu.

Pastaru laiku SLA. Pildomo
ji Taryba renkama narių visuo
tinu balsavimu — tas reiškia:

Seniau Pildomąją Tarybą 
rinkdavo į seimą suvažiavę de
legatai, bet tas rinkimo b idas 
pakeistas ir kiekvienam r riui 
suteikta demokratiška teis,, pa
reikšti savo balsą už savo < 1'ga- 
nizacijos vadovus.

Kiekvienas iš apie 16<0C 
ganizacijos narių turi teisę 
suoti už sau patinkamą k 
datą į Pildomąją Tarybą i
kandidatai kurie gauna dt .igu- 
mą balsų lieka išrinktais dve
jetui metų.

BET — Bet —

SLA. BALOTAS
Padėkit kryželį (X) ties vardais tų kandida

tų kaip šiame lakštelyje pažymėta. }
Balsuoti galima tik už vieną kandidatą į kiekvieną 

urėdą, išskiriant Iždo Globėjų urėdą, j kurį reikia balsuo
ti už du kandidatus.

Ant Pre
zidento

F. J. Bagočius, So. Boston, Mass.— 
W. F. Laukaitis, Baltimore, Md.— 
D. Klinga, Brooklyn, N. Y. -------

__X__

f, .
Ant Vice 

Prez.
J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.__, 
V. A. Kerševičius, Scranton, Pa.—

i 
1

1 
1

1  X
 

■ 
■: 

:

Ant Sek
retoriaus

M. J. Vinikas, New York, N. Y.—
S. Masytė, Detroit, Mich----------- -— __ X

Ant Iždi
ninko

K. P. Gugis, Chicago, Ill-----------
J. J. Bachunas, Sodus, Michl--------
J. žebrys, Cleveland, Ohio----------

__x__«

Ant 
Iždo 
Globė j i)

Balsuok 
už du

S. Mockus, So. Boston, Mass-----
E. Mikužiutė, Chicago, Ill-----------
J.-Brazauskas, Cleveland, Ohio-----
W. E. Norkus, Philadelphia, Pa.__ 
A. Kriaučialis, Worcester, Mass.__ 
P. A. Jatul, Stoughton, Mass------

F 
1 

1 
1 

1 
1

1 
1 

1 
1 

1 
1

1  
X

 X

Ant Dr;- 
Kvot.

—x
Dr. S. Biežis, Chicago, Ill.----------
Dr. J. Baltraušaitienė, Pittsbgh, Pa.
Dr. A. šliupaitė, Brooklyn, N. Y.—

__x__

zis, mirė kovo z. unicagoj.- g 
ru-i Viekšnių par., Tučių k. Aut|

rikoj išgyveno 30 metu.įsio
ip„ ČESNAVIČIUS J. B., 32 meą

už-
>ue-

36 
?nos 
lari- 
lelių

mirė Vas. 26, Edwardsvik, 
Pa. .

ILGUNAITIS Jurgis, mirė $E 
Vasario, Ashley, Pa.

STANKEVIČIUS S., mirė Et- 
vo 1, Wilkes-Barre, Pa.

BURBULIS V., mirė Vasari 
mėn., Kingston, Pa. 

KASPARIUNAS Martynas. 
rė Vasario m., Duryea, h. 

JOKUBAUSKIENĖ M, 
Vas. 6, Bridgeport, Cou 

ANDUKAVIČIENĖ Gendnu 
Mirė Vas. 9, Spring Valą.| 
Illinois.

Urbonas Pranas, mirė Vasanf 
12. Somerville, Conn.

GUMAUSKAS J., 37 m., ta 
Kovo m., Girardville, Pa. f

ŽVIRBLIS Kazys, 73 metp< 

 

rė,Vasa'rio m., Donora,Pa-E 
Suvalkų r., Slabados p, i 

metų,\ goniškių k.

Neck,1 ŠARKA Jonas, mirė Vaitai 
Donorą, Pa.

m., 
įven.

, mi- 
ladel- 
ės ap.

metų, 
įgeles,

7 m., 
Mills,

or- 
bal- 
ndi- 
tie

teisės jei- 
Juk gi iš 
narių vos 
tebalsuoja

Ar nariai verti tos 
gu ja nesinaudoja? 
šešiolikos tūkstančių 
tik apie ketvirtdalis
Centro valdybos rinkimuose.

Tik 3000 narių ima ir pakiša 
kitiems 13-kai tūkstančių na
rių savo išrinktus asmenis.

Tai didelė skriauda tiems ki
tiems tūkstančiams narių, bet 
jie gal but to tik ir yra verti.

Jie tada, vienas su kitu .su
ėję, ir skundžiasi, ir aimanuo
ja ir pyksta kam centre sėdi ir 
sėdi tie patys ii’ tie patys po
nai — BET KENO KALTĖ?

GANA MIEGOTI!

AR SENŲ RIDIKŲ MELAI PASLĖPS 
JU ‘GUDRAVIMUS’?

s, mi-! 
lie, Pa. 
, mirė 
, Pa. 
pusam-
iagoj.— 
p., Vel
ti išgy-

Kaip ApsieiM

tūkstančiai 
privalo vie- 
eiti Į talką 
ir balsuoja

airė Va-

uta, mi- 
f Valley,

nirė Va
lley, m.
s nepažy-
_ F rack-

nirė Vas.
J.

Vasario

i, mirė 21
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Nesenai vienam buvo p»wp I 
automobilis prie pat namy iš J į 
kiemo dienos metu. Pan® ■ 
nepražiurtkit net paprastu® 
atsargos priemonių. Net ir # “ 
mie esane nepalikit automot' į 
gatvėje. Laikykit jį garazhiy-į 
ir užrakykit automobilį ir gi'E 
žiu. Niekad nepalikit nktv| 
re... niekad nepalikit e-'-'t . 
veikiantį net įbėgant mimt K 
krautuvę. Daug kary prA 
tekiu budu—ir nenorim ka*-E 
sitiktų tas jums!
Ši Standard Oil Sugestija J5 ;
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J. Žemantauskai
‘Dirvos” Agentas

N o t a r a s

130 Congress Avem* 
Waterbury, Conn

■

1

Kas platina Dirvą -p 1 
-1 ‘ platina apšvieti <

Jeigu 3,000 narių iki šiol ki
tiems visiems užmetė netinka
mus, nusipolitikavusius centro 
viršininku? tai tie 
“brolių miegančių” 
ną kartą išbusti ir 
tiems kurie siūlo
už NAUJUS ŽMONES Į vado
vus, ir kuriems trūksta papras
tai tik kelių desėtkų iki kelių 
šimtų balsų NAUJUS-viršinin
kus Susivienijimui išrinkti.

Tie ‘miegantieji broliai’ nei
dami į kuopos susirinkimus 
trukdo kuopų gyvumui, neduo
da progos išrinkti geresnių na
rių Į kuopos valdybas. Kada 
ateina Centro balsavimai arba 
delegatų į seimą rinkimai, tie 
“miegaliai” duoda progą nusi
politikavusiai mažai grupelei 
nubalsuoti už netinkamus Pild. 
Tarybos narius, ir palaikydami 
tuos pačius ponus centre mig
do organizacijos gyvumą.

Tie politikieriukai išrenka ir 
nusiunčia,} seimą sau patinka
mus arba keno nors pinigais 
apmokėtus delegatus, tie seime 
tik pravėpso, patvirtina senų 
ponų brangius raportus ir ga
vę užfundyt važiuoja namon.

Nuo tokių mažų grupelių po
litikavimo Susivienijimas vargo 
per daug metų; nuo 25,000 na
rių nupuolė iki apie 15,000; iš
tuštėjo Lėšų Fondas ir kiti 
fondai apgramdyti; skursta or
ganas ir net 
butų pakelta 
leidimui.

Seniau gi,
vartė dešimtis tūkstančių dola- 
rių ir organas buvo aprūpintas 
lėšomis.

Taigi, SLA. nariai, gana zur
zėti, laikas pradėti jau gyviau 
rūpintis savo organizacijos rei
kalais.

Patyriau kad SLA. viršinin
kai mulkina SLA. organizato
rius ir narius, slaptai ir atvi
rai sakydami jiems kad SLA. 
Lėšų Fondas atsidūrė blogoje 
padėtyje iš priežasties K. Jur- 
gelionio. Sako jie, Jurgelionis, 
su savo skymais nugyvendinęs 
Lėšų Fondą.

Štai vienas SLA. organizato
rius, negavęs iš Centro atlygi
nimo dar už antro Vajaus dar
bus, praneša man koki atsaky
mą ‘jam davęs F. J. Bagočius 
i jo prašymą atmokėti jam jo 
uždirbtus pinigus. Štai Bago- 
čiaus laiško žodžiai:

“Išmokėjimai laikinai yra už
vilkti todėl, kad SLA. Lėšų 
Fondas yra kol kas apsunkin
tas išlaidomis kurias sudarė 
musų visų mylimas ir savotiš
kai Įvertinamas ‘didelis senas 
išpurtęs ridikas’, brolis Kleo- 
fas.”

Taip kalba vienas iš labiau
sia išpurtusių ridikų, kuris iš
ėdė mane, kaipo naujai Įsodin
tą ridikėli, iš SLA. organo re
dakcijos.

Tikrenybėje, tai tokie ridi
kai kaip Bagočius neduoda Su
sivienijimo daržui augti, 
reikia geresnio pavyzdžio. Jei
gu jie išėdė mane, jie išės kiek
vieną. padorų žmogų iš SLA. 
centro.

Ir kaip negudrus yra tie pa
senę ridikai. Jie vadovaujasi 
tik neapykanta ir kerštu. Juk 
jie galėtų girtis tuo ką aš pa
dariau Susivienijimo paaugini- 
mui per pirmą ir antrą SLA. 
Pažangos Vajų. Jeigu SLA., 
vietoje apie 14,000 narių, da
bar turi apie 16,000 narių tai 
labiausia ačiū pirmam ir tre
čiam vajui. Trečias vajus jau 
daug mažiau pasisekė, bet jis 
nebūtų pasisekęs ir tiek kiek 
pasisekė jeigu nebūtų buvę pir
mo ir antro vajaus.

Pirmas ir antras vajus nesu
mažino Lėšų Fondo, bet jį pa
didino, ir jie tebedidina iki šiol, 
nes per tuos vajus prirašyti 
nariai tebemoka savo duokles 
į lėšų fondą. Tą rodo pačių tų 
negudrių ridikų paskelbtos skai
tlinės, kurios gal nemeluoja.

Ne-

$7723.74 
623.12 

1291.00 
$9647.86 

išlaidas nuo 
įplaukų, mes randame kiek pi
nigų liko Lėšų Fonde po ap
mokėjimo organizatoriams tais 
metais kada nebuvo vajaus ir 
tais metais kada buvo vajus. 
Štai kaip liko Lėšų Fonde:
1938 m. be vajaus $45,176.79
1939 m. su vajum 48,256.96

Tas reiškia kad Lėšų Fonde 
paliko $3080.17 daugiau pini
gų negu butų buvę jeigu ne
būtų rengta vajaus—tokio va
jaus koks buvo mano sumany
tas ir pasekmingai pravestas.

Be to reikia atsiminti kad 
be vajaus ir be žmoniško atly
ginimo organizatoriams Susi
vienijimas turi eiti žemyn, o 
su vajais.ir su žmonišku orga
nizatoriams atlyginimu 
vienijimas eis didyn.

Del viso ko paimkite ir 1937 
metų skaitlines iš raporto 40- 
tam seimui, 
apmokėjimo 
Lėšų .Fonde 
ba $2366.85 
1939 vajaus

Organizatoriams 
Centro Daktarui 
Vajaus išlaidos

Viso
Atėmę parodytas

Susi-

nori kad nariams 
mokestys organo

ir Lėšų Fondas
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t<BKIT MIRUSIUS
O ŠEIMOS NARIUS į

Jų filosofija reikalauja nosies 
krapštymo, politikavimo, bur
bulų pūtimo, ardymo ir mari
nimo.

Tik trumpai valandėlei, ma- 
sukurstyti, jie buvo pakry- 
prie mano filosofijos. Bet 
greit pasijuto esą iš pama- 
priešingi mano filosofijai,

no 
pę 
jie 
tų .
ypač kad-ji naudinga tik orga
nizacijai, o jokio pasipelnymo 
iš to nėra paskiriems asmenims.

Jiems geriau yra Susivieniji
mą laipsniškai slopinti ir j ieško

ti sau riebių “pašalinių” Įplau
kų. Jie mato kaip eina senyn 
dauguma musų narių, ir jie 
tuo džiaugiasi, nes su tokiais 
jiems lengva apsidirbti. Jie ne
nori matyti organizacijoje jau
nų arba jaunos dvasios žmo
nių, nes tokie# trokšta kad kar
tu 
tų

su jais organizacija gyven- 
ir augtų ir turėtų vilčių.

Kl. Jurgelionis.

(BUS DAUGIAU)^

DETROITO SLA. NARIAI BRUZDA 
IR RŪPINASI NAUJA VALDYBA

5

$5724 SLA. SEIMO

IŠLAIDU

ši

Monumentai Koplyčios 
yti paminklus Decoration Dienai da* 

IGA MONUMENT WQ< 
. ir Miles Ave. Telef. Mich. 1$

i Kalvarijos Kapines, Clevelande. 
lts sekiMdieniais ir kitais šventadieniais-

Reardon Jums Pasitarnaus 
Urbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 2a!

nau- 
tuo bus parody- 
vesti SLA. pro-

LĖŠŲ FONDO ĮPLAUKOS
Paimkim sekretoriaus Viniko 

skaitlines, kurias jis savo ra
porte pridavė pereitam SLA. 
41-mam seimui. Paimkite pa
rodytas Lėšų Fondo Įplaukas 
ir išlaidas už 1938 metus, ka
da Vajus galima sakyti dar ne
buvo prasidėjęs, ir už 1939 me
tus, kada vajus ėjo. Ar vajus 
padidino Lėšų Fondą ar jį pa
mažino, pamatysite atėmę iš 
įplaukų visas narių 
mo išlaidas.
1938 m. įplaukė
1939 m. įplaukė

1938 metais už : 
prirašinėjimą išmokėta:

Organizatoriams 
Centro Daktarui 

Viso
1939 metais, kada 

už narių prirašinėjimą ir 
jaus išlaidu išmokėta:

prirašinėji-

$45,748.33
57,904.82

naujų narių

gatai nepaiso kokios jiems at
skaitos yra paduodamos ir 
kaip lengva yra jiems pakišti 
nors ir kvailiausias skaitlines, 
visai nebijant kad jie ką nors 
galės dasiprotėti!

Bet dar labiau reikia stebė
tis kaip gi su tokiomis klaido
mis sekretoriaus Viniko atskai
tos susiderina ir susibalansuo
ja. Į£as gi žino kiek išviso jis 
yra tokių ir dar blogesnių klai
dų padaręs?

Nėra abejonės kad naujam 
S'LA.centro sekretoriui bus 

-tttrfiJu '15'uTuSti VI*“' 
sas klaidas kokių pridarė Vini
kas, Bagočius, Gugis ir iždo 
globėjai.

Reikalinga kad SLA. bent 
kartą pasiliuosuotų nuo tų be
galinių klaidų darytojų ir kar
jeristų.

SEIMAI NIEKAD TIEK NE
KAŠTUODAVO PIRMIAU
Tai baisus dalykas, tai nelei

stinas dalykas, o vienok taip 
stovi padėta juoda ant balto, 
parašyta, sudėta ir išdrukuota 
amžinam SLA. narių nusiste
bėjimui.

Paimkime SLA. 4Lrv,e
Darbų knygą, atsiverskime 53 
puslapį, ir ten rasite kelintoj 
eilutėje iš viršaus pasakyta:

Seimo išlaidos . . $5724.00

Paimkite tilpusį Tėvynėje 
SLA. 41mo seimo protokolą ir 
ten taip pat rasite pažymėta 
1938 metų seimo išlaidas taip:

Seimo išlaidos . . $5724.00
Apie tokias baisiai dideles S. 

L. A. seimo išlaidas iki šiol nie
kas nieko, nei mikt.

Seimai niekad tiek nekaštuo
davo Susivienijimui pirmiau. 
Tiesa, mes tikrai nežinom kiek 
jie Centrui atsieidavo, nes sek
retoriaus ir iždo globėjų rapor
tuose skaitlinės niekad nesusi
derindavo. Taip iždo globėjai 
raportavo kad 1932 m. seimo 
išlaidos siekė $382.88, o Vini- 
kas raportavo išmokėtų išlaidų 
$150. Bet vėl gi 1934 metų sei
mo išlaidas iždo globėjai pada
vė sumoje $300.70, o Vinikas 
to paties seimo išlaidas padavė 
sumoje $656.00.

Tai keista knygvedystė, kur 
priešingos skaitlinės tą patį 
reiškia.

Po 1934 metų, del kokių tai 
slaptų priežasčių, iždo globėjai 
visai r liovėsi raportavę seimo 
išlaidas. Visgi seimo išlaidos 
praeityje turbut nebuvo dides
nės kaip $656. O dabar mato
me kad 1938 metais jos pasiekė 
tūkstančiu dolarių suma, bū
tent $5724.00.

Už tiek pinigų juk galima 
buvo nugirdyti visus delegatus, 
galima buvo juos į seimą atvež
ti ir parvežti. Bet Scrantono 
seime rodos to nebuvo, ir jei
gu delegatai turėjo progos už 
dyką išsigerti tai ne Centro 
kaštais.

SLA. 
žinomi 
vyrai 

centro

nariai ir 
seimo de- 
kurie ne- 
ponų kad

Iždo Globėjais turime Joną 
Brazauską, iš Clevelando, ir W. 
E. Norkų, iš Philadelphijos. Jie 
yra darbštus 
atviri, drąsus, 
legatams kaip 
bijo paklausti
išduotų teisingus raportus.

Dr. S. Biežis į Daktarus-Kvo- 
tėjus. Jis išrinktas 1940 m.

Dar niekad Pild. Taryba ne
turėjo tokio stipraus, tinkamo 
nauju kandidatų sąrašo kaip 

Taigi visos kuopos, 
ir mes Detroitiečiai, 
praleisti progos bal- 
juos, nes išrinksime

žvalgas.
visada 
reikia

Ir tais metais po 
organizato r i a m s 

liko $45,890.11, ar- 
mažiau’ negu 
metais.

(X KUR PINIGAI?
Tame ir visa bėda kad 

mas ir antras narių prirašinėji
mo vajai padidino Lėšų Fondą, 
o Pildomoji Taryba, būtent Vi
nikas, Bagočius, Gugis sugebė
jo ir padidintą Lėšų Fondą taip 
išlyginti kad jame nieko neli
ko.

Kaip jie tą lėšų fondą ištuš
tino butų ilga istorija ir rašy
ti. Aš kai kame išgalėjau jų 
nesvietišką išlaidumą sustabdy
ti, bet tai buvo tik mažmožis 
palyginus su tuo ką jie išleis
davo, išleidė ir išleidžia be ma
no žinios ir be nei vieno kito 
nario žinios.

Man 
ti kad 
skelbtų 
sutiko 
riams tiek kiek kitos fraterna- 
lės organizacijos savo organi
zatoriams moka.

Tik žmoniškai apmokant or
ganizatoriams už jų sunkų dar
bą galima tikėtis auginti orga
nizaciją. Apmokant organiza
toriams ubagiškai, galima ti
kėtis tik marinti organizaciją. 
Organizatoriai gi gauna tik tuo
met atlyginimą kuomet jų pri
rašyti nariai užsimoka. Orga
nizatoriams atlyginimo todėl 
nereikia jieškoti kur kitur. Or
ganizatoriai patys pasidaro sa
vo fondą.

Iš Bagočiaus laiško galima 
suprasti kad ir tas fondas jau 
išanksto buvo ištuštintas.
, NEĮVERTINA ORGANIZA

TORIŲ DARBO
Dabar tie ponai ridikai gaili

si kad jie buvo sutikę mokėti 
musų organzatoriams tiek kiek 
kitos fraternalės draugijos sa
vo organizatoriams moka. Jie 
sako kad jie “durni buvo” kam 
manęs paklausė.

Durni buvo kodėl? Durni to
dėl kad jų filosofija nesutinka 
su mano filosofija. Mano filo
sofija reikalauja gyvumo, vei
kimo, augimo ir geros dvasios.

liko

pir-

pasisekė juos prikalbin- 
jie patvirtintų ir pa- 
Pažangos Vajus. Jie 
apmokėti organizato-

ATEINA SLA. 352 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS — RŪPIN
KIMĖS NAUJŲ KANDIDA

TŲ IŠRINKIMU!

Tarp Lietuviil reiškiasi bruz
dėjimas, mat netoli SLA. 352 
kuopos susirinkimas, kuriame 
bus Pildomos Tarybos balsavi
mai ir delegatų į seimą rinki
mas. Daug kalbama ir disku- 
suojama už ką balsuoti į Cen-/ 
tro Viršininkus. Bet 
prieinama išvados kad
pakeisti senąją valdybą naujais 
žmonėmis. Senoji per tiek me
tų būdama atbuko tame darbe 
ir sumanumo neturi.

Dabar gi kaip tik turim la
bai tinkamus kandidatus į SLA. 
Centro viršininkus:

Teisėjas W. F. Laukaitis i 
Prezidentus — jį gerai žinom, 
jis buvo pereitą kartą jau iš
rinktas, tik “pasidarbavus” se
najai valdybai jis nebuvo pri
leistas užimti vietą. Reikia 
tik pasidėkoti jo rimtumui, o 
jis turėjo progų padaryt daug 
nesmagumų seniems viršinin
kams.

Matom kaip tie senieji vir
šininkai pasielgė su J. V. Gri
nium, kuris seime išdavė jiems 
“trefną” raportą. Tik gėdą da
ro senai rimtai organizacijai 
tokie viršininkai.

V. A. Kerševičius j Vice Pre
zidentus. — Jaunas, energingas 
Pennsylvanijos biznierius, arti 
SLA. centro gyvena, plačiai 
patyręs biznyje.

Stephanie Masytė, Į Sekreto
rius. — Ogi tai musų pačių De- 
troitiečių narė ir veikėja, tikrai 
tinkama tai vienai. Gerai pa
mokyta,'čia gimus, tikrai darb
šti Lietuvaitė.

J. J. Bačiunas, į Iždininkus. 
— Tai tikrai patyręs pinigų 
vartojime ?r globojime senas 
biznierius, kuris savo rimtumu 
ir sumanumu pripažintas ir 
tarp Amerikonų kaipo viešų or
ganizacijų vadovas.

si karią.
o kartu 
neturime 
suoti už 
tikrai garbingus žmones.

J. Ambrose.

SLA. NARIAMS
PASTABOS d

BALSUOJA UŽ
NAUJUS S.L.A
KANDIDATUS

BROOKLYN, N. Y., 76 KP.:
SLA. 76 kp. balsavimo rezul-

tatai už kandidatus į 
rybą:

Pild. T

F. J. Bagočius 2
W. F. Laukaitis 53
D. Klinga 0
J. K. Mažukna 2
V. A. Kerševičius 53
M. J. Vinikas 22
S. Masytė 33
K. P. Gugis 2
J. J. Bačiunas 53
J. Žebrys 0
S. Mockus 35
E. Mikužiutė 5
J. Brazauskas 50
W. E. Norkus 20
Dr. S. Biežis 55

Pustapčdis Margutyje

NEDUOKIT CICILIKAMS
Už JUS' BALSUOTI

1. Sulaikykit mažose’ kuo
pose cicilikų kuopų viršininkų 
balsavimą už cicilikus kandida
tus, jūsų vardu, be laikymo su
sirinkimo. Yra žinių kad vie
nas kuopos valdybos narys nu
balsuoja už visus narius ir bal
sus pasiunčia į centrą. Tokie 
balsavimai yra apgavingi.

2. Centro valdybos balsavi
mui ir delegatų į seimą rinki
mui susirinkimai turi būti su
šaukti atvirutėmis pranešant 
kiekvienam nariui.

3. Kiekvienas narys priva
lo pats sužymėti savo balsavi- 
bo balotą, prisiųstą iš centro, 
su kandidatų vardais.

4. Balsuokit už NAUJUS 
kandidatus į viršininkus, kaip 
šiame puslapyje paduotas są
rašas rodo.

1

0
f

į

Neleiskit į seimą tokių ’5.
delegatų kurie patys siūlosi ir 
kurie yra gavę senųjų centro 
ponų.pažadėjimus apmokėti ke
liones ir užlaikymą seime.'

Tokie delegatai pasitarnauja 
Susivienijimo išdavikais: jie 
dirba ne organizacijai, bet nau
dai tų kurie juos į seimą atga
bena.

KAIP TIE $5724.00?
Taigi mes turime daleisti 

kad ta seimo išlaidų skaitlinė, 
$5724.00, yra klaidingai paduo
ta, o tikroji seimo išlaidų suma 
(kiek Centro viršininkai išlei
do) yra mums nežinoma.

Jeigu taip tai mes turime 
stebėtis kad Centro valdyba ir 
pora šimtų seimo delegatu tu
rėjo tą knygą, mate ir tikrino 
tas atskaitas, ir nei vienas ne
nusistebėjo ir neburbtelėjo ko
dėl Scrantono seimo surengimui 
tiek daug pinigų buvo išleista, 
ir nei vienas nepadavė klausi
mo kodėl taip atsitiko.

Tas parodo kaip seimu dele

Kartą pasakė SLA. preziden
tas prakalboje: Ugnis kurią 
mes čia ant žemės turim, tai 
tik niekis. Jeigu mes ją nu
neštame Į peklą tai velniai su
laižytų ją kaip “ice cream”. 
Gal but velniai ugnį ir sulaižy
tų, bet jeigu SLA. iždas butų 
toks karštas tai ne vienas na
gus taip nudegtų kad nei “dak
taras” Pjuša neišgydytų....

pranešimą apie

S. Valstijų 1940 metais 
ūkio produktų eksporto

Duokim Susivienijimui 
jus vadovus — 
ta musų noras 
greso keliu.

Gavę kuopos
susirinkimą, eikit ir balsuokit 
už naujus žmones j Centro val
dybą ir už gerus, nepaperka
mus delegatus j seimą!

SLA. Senas Narys.

$414.29
157.25 

$571.54
ėjo vajus, 

va-

KAIP IŠSIRAŠYT
DIRVĄ - • Iš

žemės
Į Prancūziją du trečdaliai buvo 
vata (medvilnė).
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6»20 Superior Ave., Cleveland. Ohio

Irvis Gedainis

c metais barė Kongresą, kuomet jis nukirto $26,500,000 
nuo Karo Departments reikalauto biudžeto sekančiam

ryžtingi Prusai.

ŠIRDIES LIGA

£ neįvyktų, tada Rusai gali turėti progų ir Vokiečius su-

i

m

LIETUVOJ likviduojama ei
lė bankų, kurie yra Lenkų bu
vusiame okupuotame krašte: 
Vilniuje ir apielinkėse, daugiau
sia buvę žydų, Lenkų, Rusų ir 
kt. smulkus bankai, šių bankų 
likvidatorium paskirtas Lietu- 
bos Bankas, Vilniuje.

OI 
ki 
lė. 
D 
k< 
ki 
ai 
ir 
u

VOKIEČIŲ patvarkymu, vi
si cukraus maišai kuriais cuk
rus siunčiamas iš fabriko, turi 
įbuti grąžinti per. 40 dienų. Už 
kiekvieną pavėluotą dieną rei
kia mokėti pabaudą.

valstybių ir Rusų 
Lietuviai Klaipėdos 
išvystę taip kad per 
ateidavo iki 1500 lai-

I AMERIKA DAR NE
SUPRANTA LAIKO 

SVARBOS

Klaipėdos Netekimo 
Sukaktuvės

Kovo 22 dieną sueina trys 
metai kaip Vokiečiai nuo Lie
tuvos atėmė Klaipėdą. Lietu
va buvo priversta atiduoti Vo- 
kiečiam§ savo vienintelj uostą, 
signatarų 
verčiami, 
ustą buvo 
metus Į jį
vų ir tiek pat išeidavo.

Lietuva turėjo jau 12 preky
bos laivų, vieną dideli 600 tonų 
karo laivą, šešis mažesnius pa
kraščio sargybos laivus.

Netekus Klaipėdos uosto, ka
ro laivas “Prezidentas A.' Sme
tona” klaidžiojo keturis mėne- 
rius kol išgilinta šventosios 
uostas.

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

Reikalaukit “Dirvoje”

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

fiskaliam metui kariuomenes reikalams. Jis tada išro-
KĄ TU KITIEMS DAVEI

, (Tęsinys iš pereito numerio)

Dienos Klausimais
ttedaktoriUB—K S. KAKPIUS—Editor

da AMERIKOS nepasiruošimas karui, perdidelis pasitikė- 
jimas nugalėti tokius priešus kaip Japonai ir Vokie

čiai, kurie per eilę metų rengėsi užpulti, dabar atsirūg
sta mums patiems. Pačių net žymių šalies žmonių ak
lumas ir atsisakymas permatyti pavojų, kuomet aiškiai 
pavojus po akimis švaistėsi, yra neatleistina kaltė truk
dytojams kurie kliudė kitiems rūpintis atsarga ateityje.

Gen. Douglas MacArthur, kaip paaaiški, jau 1932

Amerikos karo produkcijos 
direktorius Donald Nelson atsi
šaukia j visą šalį kad butu ima
masi didinti produkciją iki pa
ties aukščiausio laipsnio — dir
bti visas 24 valandas, septy
nias dienas — 168 valandų sa
vaitėje. To tikslas — atsieki- 
mas aukščiausios produkcijos.

Ar tas galima, klausia patys 
Amerikonai. Ir atsako:

Ne dabartiniu pagrindu — 
I ne pastarų kelių metų žmonių 
pažiūromis Į gyvenimą.

Negalima but iki mes neliau
sime maste apie mažiau dar- IYCXD 11UC.CU1 įjiuiiueuati x\cvo cvivuiįviciiiic nare uvcavaixc . . . v

ir tuos kurie ramino ir išvedžiojo jog niekas nedrys šiąjbo su dldesniu užmokesniu. 
valstybę užpulti, jis pavadino paikais arba neišmanėliais. • Negalima bus to atsiekti iki 

q Į žmonėms rūpės labiau kad bu-
I tu užmokama brangiau už virš-

1 RUSAI, ,pasinaudodami gilia žiema, kokia šymet Eu-jiaikio valandas, negu paskubi| 
i ropoję ir Rusijoje pasitaikė, pasekmingai atsilaikė _ nimąs karo produkcijos.
: ir net dikčiai atmušė Vokiečius. Prisimenant Napoleo-j

no laikus, kuomet 1812 metų žiemą tas Prancūzas užka- ’ pąlitikieriai daugiau 
riautojas atsidūrė pas Maskvos vartus ir pagaliau pra
laimėjo, turėdamas pasitraukti atgal, kuomet baisus šal
čiai iškirto daug jo armijos, duoda manyti kad ir tada 
žiema pasitaikė labai šalta. Napoleonas Betgi nesulau
kė Kovo mėnesio Rusijoje, jis gryžo per Vilnių tų pat 
1812 metų pabaigoje, jau sumuštas.

Dabar, žymus korespondentai Rusų pasisekimą pri
skaito giliai žiemai, ne jų narsumui.

Hitleris, kaip pasirodo, išvengė žiemos pavojaus ko- 
xkis pagelbėjo parblokšti Napoleoną..nors ir tada ne visi 
tėmytojai sutiko kad vien žiema gelbėjo Rusams laimėti.

Rusai dabar, per tris mėnesius nuo užėjimo gilios 
žiemos, atsiėmė iš Vokiečių vos dešimtą dalį savo terito
rijos ką Hitleris užkariavo. Hitleris dar laiko keletą la
bai stiprių pozicijų Rusijoje, kurias bolševikams reikės 
sudaužyti kad laimėjus

Prasidėjus pavasario slapiems keliams, nekurie tė
mytojai sako, Rusų ofensyva's gali suklimpti. Jeigu to 

mušti.* Hitleris giriasi laikęs savo geriausias jiegas pa
vasariui, ir ruošiasi naujam ofensyvui prieš bolševikus.

Maskva nepasitiki savo jiegomis, tat ne tik ragina 
o net ir reikalauja, ar nori padiktuoti, kad Britai su 
Amerikonais atidarytų frontą vakaruose, arba ir Nor
vegijoje, padėjimui Vokiečius sumušti. Kada reikėjo 
antro fronto prieš Vokiečius šio karo pradžioje, Mask
vos carai to nedarė, priešingai, kai Hitleris ištiesė Stali
nui savo kruviną ranką, tas ją džiaugsmingai priėmė ir 
leido išaugti tam siaubimui, kuris dabar atsitiko prieš 
juos.

v
Ą dinėjo jog ši valstybė, nors pirmutinė finansų atžvilgiu 
“ pasaulyje, militariškai stovi 17-ta valstybė eilėje kitų, 

m n rzacsnin ■uolaMiTnii Amon’Vn šeirio cfnvain nn T?lici_
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net mažesnių valstybių. Amerika tada stovėjo po Rusi
jos, Prancūzijos, Italijos, Ispanijos, Japonijos, Lenkijos, 
Kinijos, Rumanijos, Britų Imperijos, Švedijos, Turkijos, 
Šveicarijos, Belgijos, Graikijos.

Gen. MacArthur, tada buvęs generalinio štabo vir
šininkas, kalbėjo apie sekantį karą ir išrodinėjo jog nie
kas negali pranašauti kas sekančiame kare atsitiks —

Negalima bus iki ūkininkai 
rūpinsis 

savo produktų kainų pabrangi
mu, vietoje auginti daugiau 
maisto reikmenų. #

Negalima bus iki valdžios 
biurai — sudaryti kovoti su de
presija kuri pasibaigė — ir to
liau graibstys sau pinigus rei
kalingus šalies ginklavimui.

Negalima bus iki kongresma- 
nai stengsis pravaryti nenau
dingų kanalų ir upių bilius, ir 
gaišins laiką šalies gynimo vir
šininkų jieškant pinigų dirbtu
vėms ir kontraktams, lyg ka
ras ■ butų koks pasinaudojimo 
šaltinis.

Negalima bus iki kriminalis
tų gaujos kontroliuos darbinin
kų samdymą ir skirstymą dar
bininkų į darbus tokius kaip 
Normandie ir kitų laivų, iki ra-

O

AMERIKOS Lietuviai pasiuntė visą eilę laiškų ir rezo- 
liucijų Amerikos vyriausybei kai pasklido žinios kad 

Britų vyriausybės narys Sir Cripps, pataikaudamas Ru
sijai, sutinka pavesti Pabaltijo šalis, kaipo dalį Maskvos 
reikalavimų aliantams. Tarp kita ko, primenama kad 
toks žadėjimas toli .nesutinka su Roosevelto-Chur’chillo 
Atlantiko čarteriu, pasirašytu pereitą rudenį. Tame 
čarteryje tarp astuonių punktų pažymima kad visos bu
vusios nepriklausomos šalys turi teisę ir niekas negali 
ją nuo jų atimti, atsteigti savo nepriklausomybę savo 
buvusiose ribose. Maskvos carai gi begėdiškai, drysta 
savintis Pabaltijo šalis, savo klastingu, barbarišku “čar
teriu” remdamiesi — buk tos šalys “pabalsavę” prisidė
ti prie Sovietų.... Tokias klastas vykdydami, jie dar 
drysta laukti kad kitos šalys jiems pasitikėtų!

©

A MERIKOS žmonės palengya bet tikrai turės suprasti 
ir pajusti kad ši šalis yra dideliame kare. Turės at

eiti laikas kad dirbtuvių savininkai bus sulaikyti nuo da
rymo milžiniškų pelnų iš šios sunkios šalies nelaimės. 
Turės ateiti diena kad darbininkai nesidžiaugtų karu, 
nes jie gali turėti daugiau gerų laikų negu kitados ka
da. Turės būti suvaržyta ir pačios valdžios įstaigose 
tarnautojų laisvas gyvenimas ir užimąs tuo momentu 
kai kiti šalies nariai tolimose pasaulio dalyse aukoja sa
vo gyvastis už išlaikymą čielybėje to kas iki šiol priim
ta lakyti priklausančiu šiai šaliai.

Dar ir šiądien valdžia negali rasti tvarkos su atkak
liais unijų vadais, kurie kada užsimanę šaukia darbinin
kus streikuoti. Dar šiądien Darbo Sekretorius Frances 
Perkins neapsisprendus ar darbininkai turi dirbti 48 
valandas savaitėje, ar tik 40 valandų.

'Visuomenės veikėjai, spauda ir tam tikri valdžios 
pareigūnai jau pilnai supranta karo padėtį, bet kitiems 
tas dar tik žaislas. Visoje šalyje jau kyla reikalavimai 
kad valdžia imtųsi griežtų priemonių uždrausti streika- 
vimus ir aplaužyti karingų unijų vadų ragus.

Valdžioje svarstoma įvedimas uždraudimo išmesti 
iš darbo darbininką už jo atsisakymą prisirašyti prie 
unijos, jeigu jis gauna darbą šalies ginklavimo industri
joje. . X ,

Pats Prezidentas Roosevelt svarsto įvedimą kontro
lės darbininkams mokamų algų, kad šalis nebūtų prives
ta prie infliacijos, kuri labai kenksminga šaliai. Dar 
nenustatyta kokios krypties prezidentas imsis, tačiau jo 
mintis yra kad kėlimas algų per saiką, kaip ir kainų už 
prekes iškėlimas, yra labai pavojingi reiškiniai.

ketieriai kliudys samdymą dar
bininkų Į darbus jeigu nebus 
jiems užmokama po $20 iki $50 
ar daugiau už leidimą darbinin
kui dirbti.

lie ir kiti apsireiškimai lais
vos Amerikos gyvenime yra to
kie palaidai laisvi kad ši šalis 
pati save išsiaikvos jeigu ne- 
sigriebs priemonių tą palaidą 
laisvę suvaržyti!

Nelson Įsakė armijai ir lai
vynui duoti karo reikmenų už
sakymus visokioms šalies dirb
tuvėms, mažoms ir didelėms be 
jieškojimų kur kas apsiims ką 
padaryti pigesne kaina. Tuo 
budu darbus gaus tūkstančiai 

Miražų fabrikėlių, kuriems iki 
šiol buvo užkirsta progos gau
ti karo užsakymus.

DAINA APIE LIETUVĄ
Margi paukščiai padangėj sukas, 
Musų žemėn sugryš jie tikrai.
Po Aukštaičius, Žemaičius ir Dzukus 
Dainuos girios, kalnai, ežerai.

Ten pirkios medinės rymo, 
Beržai laužia šakas vieškeliuos. 
Musų žemė kvepės arimais, 
Ir širdyj Lietuva sužaliuos.

Mes užarsim kiekvieną pėdą, 
Užakėsim dirvų marias.
Senos aimanos, skundai, bėdos 
Kur sustot ir pabūt neberas.

Ir nunešim žinias lėktuvais
Į svečias tolimąsias šalis, 1
Kaip šią žemę myli Lietuviai, 
Kur laukai vasarojais žali.

Pasakysim kam beriam grudus, 
Kam nokinant pakluonėj linus, , 
Pavasarį ledą išgrudus 
Per upes už kalnų mėlynų.

Kai širdyj Lietuva pražydus
Tai vistiek — nors perkūnija griaus, 
Mes išeinam į darbą didį, 
Kad gyvent visiems buf geriau.

• štai jau paukščiai padangėj sukas, 
Tai pavasario naujo arai.
Per Aukštaičius, Žemaičius ir Dzukus 
Dainuos girios, kalnai, ežerai!

P.A.L. A. Miškinis.

KAS TU ESI, LIETUVI?
t

S.PAŠEE®

■

PUTINO EILĖS
Džiugsmu užsikuria dvasia 
Bešvintant aušrai rytuose. 
Pasaulyj liūdna ir skurdu 
Nykaus saulėleidžio metu.
Vai, jokia saulė nenušvies 
Nykiųjų sutemų širdies, 
Iki dvasia nesuliepsnos 
Verpetuos saulės amžinos.

Tu- esi daug kam ką davęs. Tiesa, ne 
visada duodavai tu pats, sava gera valia. 
Dažnai kaimynai imdavo iš tavęs, tavęs 
visai nepasiklausę. Ne tik kad jie, tave 
puldami, atimdavo tavo tėvų ir protėvių 
sunkiu darbu sukrautus turtus, jie atim
davo ir tai ko niekados negalima grąžinti: 
tavo tautos žmonių gyvybę. Per tavo pra
eities amžius jie atėmė šimtais tūkstančių, 
milijonais musų žmonių gyvybių!

Tau atimta visa tavo giminė: kilnus, 
Jiems atėmė žemę baltu 

kryžium paženklintu apsiaustu prisidengę 
ordino broliai, skelbdami kad visa žemė 
priklauso Romos popiežiui. Popiežiui jie 
tos žemės neatidavė. Patys įsigyvenę, pi
lis pasistatę, kvietė ton žemėn tau ir Prū
sams svetimos tautos žmones. Gi Prusus 
vertė bežemiais baudžiauninkais, jiems bu
vo nevalia net verstis amatu: siūti ordeno 
broliams baltus nekaltybės apsiaustus ar 
kalti ginklus.

Bet kas yra gera, niekados nežūsta. 
.Pamažu, labai pamažu, tik įsikūrus kry
žiaus ordeno žemėse Liuteronų evangeli
kų mokslui, į Prusus ir su jais vienoj ku
nigaikštijoj gyvenančius Lietuvius pradė
ta žiūrėti kaip į žmones. Ir tik labai vė
lai pamatyta kokių nepaprastų žmonių jų 
esama!

Šiądien visa Vokiečiu tauta didžiuo
jasi kaip joje sakoma, savais Prūsais. 
Taip, juose yra tikrų Vokiečių. Dauguma 
senovės Prusai, Lietuviai, — ne krauju, 
tik, vardu pasidarę Vokiečiai. ‘Nemažai 
jų ir maišyto kraujo. Bet visa ta šiądien 
Prūsais vadinama atranka tai Vokiečių 
tautos žiedas. Iš Prūsijos prasidėjo išsi
blaškiusios Vokiečių tautos surinkimas, iš 
čia ėjo tvarkos ir disciplinos pavyzdžiai.

Tu pats gali tuo pasididžiuoti. Pats 
matai kad neblogo Lietuvių ir Prūsų krau
jo esama. Kur gi ne, jei tu buvai sukūręs 
tokią milžinišką .valstybę, Lietuvą, tai ko
dėl nebūtų galėję, kad iy kitoje vietoje, 
nors ir mažesniu mastu, tai padaryti tavo 
kraujo giminės?

Kur čia pavieniui išskaičiuosi ką tu 
esi davęs šių dienų Prūsams. Čia tik skai
čiais nedaug pasakysi. Pakaktų tik dar 
kartą priminti Prūsijos pirmą kunigaikštį, 
naujos Vokiškos Prūsijos tėvą Albrektą, 
gavusį gyvybę iš Lietuvės motinos.

Lenkams beveik viską tu atidavei ge
ruoju. Tiesa, karalium Jogaila, kaipo Lie
tuvis, tu nelabai didžiuojies. Tai buvo gu
drus, garbės ištroškęs valdovas, kuris bu
vo atvėsęs Lietuvos reikalams. Užtat kiek 
Lenkų juo didžiuojasi! Jis ant kojų Len
kiją pastatė. Jam įlipus sostan, Lenkija 
buvo silpna, išblyškus iš baimės. Jis pa
liko ją sočią, patenkintą ir stiprią. Jo įpė
diniai. vaikai ir vaikų vaikai, palaikė ir 
dinino jo sukurtą Lenkiją. Jos silpnėjimo 
laikai prasidėjo paskutiniam Gediminai- 
čiui, Zigmantui Augustui, mirus 1572 me
tais.

Nors Lenkas negalėjo stipriau įkelti 
kojos Lietuvon, bet Lietuviai bajorai lais
vai galėjo įgyti žemės Lenkijoje. Ir ten 
mes matom šauniausius Lenkų bajorus, 
šakas ir atžalas tų pačių Lietuviškų Rad
vilų, Pacų, Katkevizių, Oginskiu, Sapiehų. 
Tikros Lenkiškos kilmės bajorai blunka 
prieš juos.

Nors Lenkams nelabai smagu pripa
žinti, bet ir Lenkijos didžiausias poetas, 
praeities ir laisvės dainius, Adomas Mic
kevičius, taip pat buvo Lietuviškos kilmės.

O kas buvo Juozas Pilsudskis? Ar 
nekalba iš viso jo budo, energijos ir neat
lyžtame užsispyrimo tikras Žemaitis?

Gal ne tiek daug, bet Rusams taip pat 
tu esi davęs. Iš .Gedimino dukterų ir iš 
Vytauto dukters Sofijos išaugo galinga 
Maskvos kunigaikščių dinastija, surinkus 

, visas Rusų žemes savo valdžion. Visų di
džiųjų Rusų bajorų gyslose tekėjo Lietu-

viškas kraujas. Nes tai* buvo ar surusėję 
mažesni Lietuvos kunigaikčiai, ar bajorai 
didžiūnai, ar Rusai bajorai, Lietuvių mo
tinų vaikai.

Dar nesenai tu dovanojai Rusams vie
ną jų pačių didžiausių, pačių švelniausių 
ir pačios giliausios minties poetų — Jurgį 
Baltrušaitį.

K a tau davė kiti?/ °
Tu galvoji, nesurandi. \
Tik ar reikėjo tau ką imtis ar skolin

ti, kai tu pats buvai toks turtingas? Ži
noma kad ne.

Ne. Vokiečiu tauta, nors mažai, bet 7 C 7 7

šiek-tiek atsilygindama, davė tau Georgą 
Sauerweina. Tave tikrai teisingai įver
tindamas, tavo praeities didybę pažinęs, 
tavo laisvą ateitį nujausdamas, jis para
šė tau gilaus grožio himną:

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir but...

Ar ne kilniai, ar ne tikrai tas himnas 
skamba ?

Seka: KAIP TU ATGIMEI.
(Bus daugiau)

Atidus studijavimas širdies ligų,Kkas 
buvo atlikta pastarų 25 metų bėgyje, pra-, 
dėjo duoti geras pasekmes, kaip praneša 
gydytojų raštai. Žmonės turinti širdies li
gą dabar turi daugiau progų- pasitaisyti 
arba mažiau kentėti negu buvo 25 metai 
atgal. Kitados širdies liga skaityta kaipo 
beviltis apsireiškimas ir žmogus ją turin
tis buvo nulemtas būti ligoniu iki pasilai
kė gyvas. Dabar taip jau nėra.

Širdies ligos priežastys, kaip tai reu
matizmas ir syfilis, dabartiniu laiku ge
riau'pagydoma negu buvo pora dešimčių 
metų atgal, ir moderninis gydymas palie
ka pacientą su jo širdies liga daug sauges
nį nuo pavojaus staiga kristi, kaip tai bu
vo senesniais laikais.

Daktarai dažnai įrodinėja kad reuma
tizmas nėra tai liga sąnarių, bet širdies, 
taip kad reumatizmu sergantis ligonis tu
ri turėti pakankamai pasilsio ir po to kai 
aštrus skaudėjimas reumatizmo praeina.

Prie to yra ir kitos širdies ligos prie
žastys, kurias ligonis gali pataisyti arba 
patirti atsilankydamas pas gerą gydyto
ją. Daktarai netikrina kad širdies ligą 
galima visiškai išgydyti, bet yra daug pa
vyzdžių kur žmonės jau buvo laikomi be
vilčiais invalidais, tapo atgrąžinti į tokią 
sveikatą jog gali atlikti savo kasdieninius 
darbus be vargo.

® CEMENTO šioje šalyje 1939 metais 
pagaminta už 1Q2 milijonus dolarių. Jis 
pagamintas 160 dirbtuvėse ir prie jo dir
bo 23,800 darbininkų.

®KANADOJE tyrinėjimai parodė kad 
biednų šeimų motinos sunaudoja maisto 
mažiau negu kuris kitas šeimos narys.

(Tęsinys iš pereito nrj

. - Eik, vaike, - sako karalienė, - 
jau, ka tau karaliunas pasate. gal 
naskutinė tavo diena, karalaite i 
nubėgo į savo laivus, liepė patek] 
klius, apsitaisė žvaigždžių rubais ir 

į žiavo į bažnyčią. _
įsėdo iš savo vežimo. ' įsi 

regėtais pakinktais ir gražiais ruba 
nepažintų, ji ir savo vadą kiek pe 
Karalaičiui parupo ji, ir tuojau siu 
vo dvaiiškį pasiklausti kas ji pe 
Atsako: - “Esu iš to krašto ku 
kaitusius baudžia botagėliu”. Ste 
ralaitis, negalėdamas suprasti kas 
šalis'gali būti Antrą šventadiei 
laitis vėl taisosi važiuoti. Karate 
naitė sukinėjasi arti kambariu ii

greitai jam padavė. —Ar tu vėle 
- jis sušuko: - užmušiu tave f 
sudavė rankšluosčiu per veidą

Pasiprašė ji vėl karalienės leis 
žnyčią Gavusi leidimą, greitai ff 
savo laivus ir liepė duoti naują ve 
pati apsitaisė mėnesio rūbais. K« 
žiavo į bažnyčią, vėl visi i ją suž 
savo veidą užsidengė kad jos nej 
Karalaičiui dar labiau parimo - v 
čia dvariški su gražiu žiedeliu, ki 
davė kitkart motina, sakydama 1 
jo niekam neatiduotu. Karalaitė 
paėmė, o j klausimą iš kur atv; 
atsakė: “Esu iš tos šalies kur žmor 
džia rankšluosčiais per veidą’, 
karalaitis kur gali būti tokia šalis.

Trečią šventadieni vėl ruošia 
laitis Į bažnyčią. Karalaitė vėl v?

duoti jam vandens nusiprausti, ji 
atnešė jam praustuvą, pilną vandei 
šalip, bjamybe!” sušiko ir tuo pa 

deniu ją apipylė; "dabar neišsisuks

Vėl prašosi ji karalienė te

tur but, jau paskutini sykį paa 
dabar tikrai tave užmuš mano 

! ' kiau juk tau - nesirodyk jai 
Nubėgo kuogreičiausia karate 
jurį liepė duoti kuogražiausią 
vo taniams įsakė apsivilkti į 
rūbais, aukso guzikais, pati p 
saulės rūbais. Iškilmingai ir t 
atvaaavo ji, apsupta puikių ; 
bažnyčią, Visi net žado nustojo 
kur ir kas tai atvažiavus. Pati 
pribėgęs, padeda iš vežimo iš 

' nibai žvilga, kaip saulė, visą bt 
I > ją nušvito, visi stebisi ir atsiži 

Po pamaldų karalaitis pat vėl 
šniai Įsėsti ir Įedrąsiai klausi' 
ji esanti? ‘Aš iš tos šalies, ku 
liūs vandeniu apipila”, - pas 
tai nuvažiavo. Karalaitis, niek 
js, nubudęs gryšta namo ir a 
beturįs žiedo. “Ką sakysiu i 
pasiklaus žiedo”? - sako pats

Karalaitė buvo jau rumuo 
do tuos jo žodžius. Pagailo ja 
laukė tik progos kad jį išvada’ 
bis karalaitis iš to nubudimo n 
ir atsigulė į lovą. Kai kąra] 
)°g neša karalaičiui gerti ji mil 
Bematant, Įmetė i puodelį tą ž 

I laitis išgėręs, nustebęs pamato 
I Pili žiedas. Klausia jis motino 
I *{s? “Niekas svetimas nebu 
j Jotina, "tiktai nauja musų tar 

Kilaičiais čia sukinėjosi ’.
, Ėmė karalaitis atsiminti 
w tarnaitę kad ji kaž k 
®«tin, liepk pašaukti čia tarn 

> Jį pajieškotų, taip pradėjo m 
l’okią pasmirdėlę leisti į tav 

priau aš pati pajieškosiu tau 
j ^motina. “Ne, motin, aš m 
t Į norėčiau ją atsiprašyti kad

Skriaudęs”.
. .Liepę motina ją pašaukti, 
^’gynėsi neisianti į tokį gr 

į J " ji tokia purvina ir niek 
Į 2*°^ P° ikalbinėjim 

a!’ kasinėti karalaičiui galv^ 
/ Jin Į ją žvairomis, bene' 

į kokio nepaprasto ženklo, įj 
I l*r užantį is po kailinaičių

I

Kaina su prisiuntimu $1.GO.
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
neonuose.

' Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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IRVIS GEDAINIS

IETUVI?

kas kraujas. Nes tai* buvo ar s®® 
žesni Lietuvos kunigaikčiai, ar bajj 
Ižiunai, ar Rusai bajorai, LietuviųjJi 
ų vaikai.

Dar nesenai tu dovanojai Rusams d 
jų pačių didžiausių, pačių švelniaJ 

pačios giliausios minties poetų - b 
Itrušaitį.

Ką tau davė kiti?
Tu galvoji, nesurandi.
Tik ar reikėjo tau ką imtis ar skjį 

kai tu pats buvai toks turtingas?; 
na kad ne.

Ne, Vokiečių tauta, nors mažai, |[
k-tiek atsilygindama, davė tau Gw 
lerweina. Tave tikrai teisingai ji 
damas, tavo praeities didybę paį 
o laisvą ateitį nujausdamas, jis ik 
tau gilaus grožio himną:

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir but...

Ar ne kilniai, ar ne tikrai tas him 
.mba?

Seka: KAIP TU ATGIMEI.

(Bus daugiau)

ŠIRDIES LIGA

Atidūs studijavimas širdies ligi,) 
n atlikta pastarų 25 metų bėgyje, p 
o duoti geras pasekmes, kaip praiE 
ytojų raštai. Žmonės turinti širdimi 
dabar turi daugiau progų-pasta 
i mažiau kentėti negu buvo 25 
ai. Kitados širdies liga skaityta 
iltis apsireiškimas ii- žmogus ją ®i| 
buvo nulemtas būti ligoniu iki pasiil 
gyvas. Dabar taip jau nėra.
Širdies ligos priežastys, kaip tai re 

;izmas ir syfilis, dabartiniu laiku įi 
i pagydoma negu buvo pora dešinu, 
ų atgal, ir moderninis gydymas pM 
pacientą su jo širdies liga daug saugjf 
nio pavojaus staiga kristi, kaip taiij 
senesniais laikais.
Daktarai dažnai įrodinėja kadre®! 

nas nėra tai liga sąnarių, bet širfij 
) kad reumatizmu sergantis ligoni į 
urėti pakankamai pasilsio ir po to* 
•us skaudėjimas reumatizmo praeisi 
Prie to yra ir kitos širdies ligos 

tys, kurias ligonis gali pataisyti $ 
irti atsilankydamas pas gerą gydj*-

Daktarai netikrina kad širdies to s 
ima visiškai išgydyti, bet yra daug!*i 
džių kur žmonės jau buvo laikomi I* 
iais invalidais, tapo atgrąžinti į . 
ikatą jog gali atlikti savo kasdien® 
bus be vargo.

•CEMENTO šioje šalyje 1939 
aminta už 1!)2 milijonus dolariiĮ. * 
gamintas 160 dirbtuvėse ir prie jo ► 
23,800 darbininku.
•KANADOJE tyrinėjimai parodė į ‘ 

Inu šeimų motinos sunaudoja n®5 
žiau negu kuris kitas šeimos narys.

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

lomios pranašystės senovės laiką 
ilstybės karalienės Mikaldos.
ų jau vėl galima gauti, ir visai pW 
risiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti F 
mkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

Kaina su prisiuntimu $1$ 
Didelis, gausiai paveiksluotas Ssgį 

ražiai sutvarkytas, išaiškinantis m 
ipną. Kiekvienas privalo JI tureu 
amuose,

' Reikalaukit “Dirvoje J
-- Avenue Clevelm

— Eik, vaike, — sako karalienė, — girdė
jau, ką tau karaliunas pasakė: gal but tai 
paskutinė tavo diena. Karalaitė greitai 
nubėgo į savo laivus, liepė pakinkyti ar
klius, apsitaisė žvaigždžių rubais ir nuva
žiavo į bažnyčią.

Išėdo iš savo vežimo. Visi stebisi ne
regėtais pakinktais ir gražiais rubais. Kad 
nepažintų, ji ir savo veidą kiek permainė. 
Karalaičiui parupo ji, ir tuojau siunčia sa
vo dvariškį pasiklausti kas ji per viena. 
Atsako: — “Esu iš to krašto kur prasi
kaltusius baudžia botagėliu”. Stebisi ka
ralaitis, negalėdamas suprasti kas tai per 
šalis" gali būti. Antrą šventadienį kara
laitis vėl taisosi važiuoti. Karalaitė tar
naitė sukinėjasi arti kambarių ir, išgir
dusi kad karalaitis šaukia rankšluosčio, 
greitai jam padavė. — Ar tu vėl čia esi?!
— jis sušuko: — užmušiu tave tuoj! ir 
sudavė rankšluosčiu per veidą.

Pasiprašė ji vėl karalienės leisti į ba
žnyčią. Gavusi leidimą, greitai nubėgo į 
savo laivus ir liepė duoti naują vežimą, o 
pati apsitaisė mėnesio rubais. Kai atva
žiavo į bažnyčią, vėl visi į ją sužiuro, ji 
savo veidą užsidengė kad jos nepažintų. 
Karalaičiui dar labiau parupo — vėl siun
čia dvariškį su gražiu žiedeliu, kurį jam 
davė kitkart motina, sakydama kad jis 
jo niekam neatiduotų. Karalaitė žiedelį 
paėmė, o į klausimą iš kur atvažiavus, 
atsakė: “Esu iš tos šalies kur žmones bau
džia rankšluosčiais per veidą”. Stebisi 
karalaitis kur gali būti tokia šalis.

Trečią šventadienį vėl ruošiasi kara
laitis į bažnyčią. Karalaitė vėl vaikščioja 
netoli nuo jo kambarių. Kai tik jis liepė 
duoti jam vandens nusiprausti, ji tuoj ir 
atnešė jam praustuvą, pilną vandens. “Eik 
šalin, bjaurybe!” sušuko ir tuo pačiu van
deniu ją apipylė; “dabar neišsisuksi, sako, 
iš mano rankų, sugryžęš iš bažnyčios liep
siu tau galą padaryt!”

Vėl prašosi ji karalienės leisti į ba
žnyčią. “Eik, sako, nelaimingasis vaikeli, 
tur but, jau paskutinį sykį pasimelsi: jau 
dabar tikrai tave užmuš mano sūnūs, sa
kiau juk tau — nesirodyk jam į akis”. 
Nubėgo kuogreičiausia karalaitė į pa
jūrį, liepė duoti kuogražiausią vežimą, sa
vo tarnams įsakė apsivilkti 
rubais, aukso guzikais, pati 
saulės rūbais. Iškilmingai ir 
atvažiavo ji, apsupta puikių 
bažnyčią. Visi net žado nustojo nustebę iš 
kur ir kas tai atvažiavusi. Pats karalaitis, 
pribėgęs, padeda iš vežimo išsėsti, o jos 
rubai žvilga, kaip saulė, visa bažnyčia nuo 
jų nušvito, visi stebisi ir atsižiūrėt negali.

, Po pamaldų karalaitis pat vėl padeda vie
šniai įsėsti ir nedrąsiai klausias!, iš kur 
ji esanti? “Aš iš tos šalies, kur nusikaltė
lius vandeniu apipila”, — pasakė ir grei
tai nuvažiavo. Karalaitis, nieko nesužino
jęs, nubudęs gryšta namo ir atsimena ne- 
jbeturįs žiedo. “Ką sakysiu motinai kai 
pasiklaus žiedo”? — sako pats sau gailiai.

Karalaitė buvo jau rūmuose ir nugir
do tuos jo žodžius. Pagailo jai karalaičio, 
laukė tik progos kad jį išvadavus. Netru
kus karalaitis iš to nubudimo net ir susirgo 
įr atsigulė į lovą. Kai karalaitė pamatė 
jog neša karalaičiui gerti ji mikliai, niekam 
nematant, įmetė į puodelį tą žiedą. Kara
laitis išgėręs, nustebęs pamatė kad dugne 
guli žiedas. Klausia jis motinos kas čia bu
vęs? “Niekas svetimas nebuvo”, atsako 

.motina, “tiktai nauja musų tarnaitė su kai
linaičiais čia sukinėjosi \

Ėmė karalaitis atsiminti visa ir tuoj 
įtarė tarnaitę kad ji kaž kokia keista. 
^Motin, liepk pašaukti čia tarnaitę kai gal
vą pajieškotų, taip pradėjo man 'niežėti”. 
“Tokią pasmirdėlę leisti į tavo kambarį? 
geriau aš pati pajieškosiu tau galvą”, sa
kė motina. “Ne, motin, aš nesutinku, be 
to norėčiau ją atsiprašyti kad buvau nu
skriaudęs”.

Liepė motina ją pašaukti, bet karalai
tė vis gynėsi neisianti į tokį gražų kamba
rį — ji tokia purvina ir niekam neverta 
mergiotė. Po ilgų įkalbinėjimų karalaitė 
nuėjo kasinėti karalaičiui galvą. Karalai
tis žiuri į ją žvairomis, bene'jpnmatysiąs 
jos kokio nepaprasto ženklo, ir štai mato
— per užantį iš po kailinaičių žiba mėnu-

gražiausiais 
gi apsitaisė 
trukšmingai 
palydovų, j

lio rūbai. Pamaži įkišo pirštą pro kaili
nukus, stipriai patraukė ir perplėšė kaili
nukus, šaukdamas:

— Mesk tuos bjaurius kailinukus!
Karalaitė nenorėjo sutikti, sakydama 

dar nepabaigus gedėti, ir apsakė visą atsi
tikimą su savo tėvu. Pagaliau, spiriama 
karalaičio ir motinos, nusimetė kailinu
kus ir sutiko tekėti už karalaičio. Buvo 
šaunios vestuvės, daug svečių ir didelės 
vaišės: midų, vyną gėrė, puotavo ir šoko.

— Ir aš ten buvau, — pridūrė Jocius, 
— midų, vyną gėriau, per barzdą varvėjo, 
nieko burnoj neturėjau. Dabar, po tokios 
ilgos pasakos, midui į burną nepatekus, ji 
labai išdžiuvo, gal-but, duotum mums, mo
tin, alaus!

* — Gerai, — atsakė senelė, — teišge- 
ria visi prieš miegą.

Nuėjus įnešė dideli vario ąsotį. Geri 
ūkininkai niekuomet alaus namie netruk
davo.

— Vaidilas Meninas dabar mums, kad 
geriau miegotume, ką nors gražiai padai
nuos, — pasakė Motiejus.

Meninas paprastai gyveno Virbamo
se, kur sergėjo su kitais šventąją ugnį, ir 
atėjo aplankyti sergančio Vivulio tėvo; 
jis turėjo gražų balsą ir gerą atminti, tai 
jo dainų mielu noru visi klausydavo.

— Tai kad nieko tinkamo neatsimenu.
— Tai dainuok ką nori, — atsakė Vi- 

vulis, — dabar visi užmiršo linksmas dai
nas.

Paėmė Meninas kankles ir pradėjo 
dainuoti savo gražiu, jausmingu balsu, 
kuris visus graudino; '
“Eina garsas nuo rubežiaus, žirgas reik balnoti, 
Daug kryžiokų nuo Malburgo rengias mus terioti. 
Pasilik, sesute, sveika! Nuramink širdelę, 
Gal sugryšiu, nepražūsiu už tėvų šalelę!
Daugel turto pas kryžiokus nuo senos gadynes: 
Auksu žiba miestų bonės, šilko pilnos skrynios. 
Aš parnešiu sau iš Prustj plieno kardą kietą, 
Tau, sesute, šilko skarą, diržą aukso lietą.
jau pavasaris išaušo, giede veversėlis, 
nebegryžta nuo Malburgo mielas bernužėlis;
Saulė leidos, buvo kova, kraujo daug tekėjo, 
Mylimasis tiž tėvynę galvą ten padėjo.
Visos mano draugės linksmos ir šilkais dabinas, 
Man gi ašaros tik žiba ir kapai vaidinas.
Nekalbėsi, 
Neužmausi

bernužėli, man meilių žodelių, 
aukso žiedo ant baltų rankelių.

¥ ¥ ¥
jau pavakaris. Žiema, nujaus-Buvo 

dama savo galą, siautė pasiutusiais viesu
lais, kuomet Motiejus su Juozu Opulskiu, 
abu pasitaisiusiu ligusonių rubais, ėjo pas 
sunkiai suliegusią moteriškę. Suteikę jai 
pagalbos, skubiai gryžo namon, kad pūga 
nepriverstų nakvoti laukuose. Jau sute
mo kuomet jie atėjo prie kryžkelės kur 
stovėjo Motiejaus pastatytas kryžius. Žiu
ri, pas kryžių pusiau apkastas sniegu žmo
gus. Skubinai šoko gelbėti jam; Motiejus 
pasilenkė ir sušuko:

— Jonai! Jonai, ir kaip tu čia atsira
dai? Broli, kas tau?

Bet tas nieko neatsakė, tik lyg stiklo, 
akim į jį pažvelgė. Motiejus skubiai įpylė 
jam į burną gaivinančių lašų, kuriuos su( 
savim nešiodavo ligoninis, paskui bendro-! 
mis pajiegomis su Juozu ėmė trinti jo kū
ną, o kai tas atgavo žadą, šiaip-taip nusi
vedė jį į pilį, kuri buvo iš čia jau netoli; 
kad jau buvo visai arti, pamatė žmones 
einančius su degančiais žibintuvais ir šu
nimis.

— Išėjome jūsų jieškoti, — ėmė šauk
ti ištolo Jocius, — kad sniege nesustiptu- 
met. Bet ką čia vedatės?' Aš jums padė
siu, nes į kalnus patįs vienudu neužtrauk- 
sita.

— Tu, Jociau, eisi rytoj į Virbams, — 
tarė Motiejus, — ten rasi Kazį, gydo jis 
Meniną nuo peršalimo; atsimeni kaip jis 
išėjo iš musų aną vakarą, peršalo ir su
sirgo.

Jocius išryto jau buvo Virbamose, pa
statė tvarte žirgą atilsėti, nes iš Betygalos 
į Virbams daugiau kaip mylia kelio, ir tai 
kelio labai pabjurusio po vakrykščios au
dros.

Virbant meldykla buvo muro, bet la
bai maža. Sienos buvo statytos iš Kaune 
dirbtų nedidelių keturkampių plytų.

(Bus daugiau)

■MMM

DAR APIE ISTORINE 
APYSAKĄ ‘ALPIS’

Aš irgi norėčiau pridėti sa
vo žodelį-kitą apie istorinę apy
saką “ALPIS”. Ši istorinė-fak- 
tiška knyga yra viena iš pui
kiausių Lietuvių literatūros dir
voje. Kaslink mano nuomonės, 
tai yra vienas iš puikiausių, tu
riningiausių musų tautai litera
tūros ir istorijos dirvoje raš
tas, tautai dovanotas brangus 
“gintaras”. Lai ,b,una garbė au
toriui p. K. S. Karpiui.

Musų tautinėje literatūroje 
Alpis tikrai užima žymią vietą, 
greta kitų pirmaeilių musų li
teratūroje kurinių.

Kam Lietuvybė, jos praeitis 
ir ateitis yra miela, ir kam 
Lietuvių turtingi saštai ir gar
bingos istorijos faktai yra mo- 
lonųs ir būtinai žinotini, tas 
privalo skaityti,knygą ALPIS.

Kas nori susipažinti su Ku
nigaikščio Kęstučio kovomis su 
Lietuvių turtingi raštai ir gar- 
vargais nelaisvėje ir pabėgimu 
iš Vokiečių kryžiuočių nagų; 
su kariavimais, laimėjimais ir 
bendra Kęstučio ir visos tų lai
kų Lietuvos ir žemaičių gyve
nimu — tą viską rasite istori
nėje apysakoje “ALPIS”.

Atidžiai “Alpi” skaitant, at
sirandi anuose musų tautos lai
kuose, ir nepasijunti kad ašaros 
( Lietuvos anų laikų ašaros)

Iš kairės į dešinę paveiksle 
matosi (pirmoje eilėje apačio
je: Brig.-Gen. Francis Pet- 
rott; P. žadeikis, Lietuvos Mi- 
nisteris Washingtone; Herbert 
R. O’Conor, Maryland^ Guber
natorius ; Antanas 
Lietuvos Prezidentas; 
Admiral John Beardall 
Gen. Dwight L.‘Mohr.

Antroje eilėje: Adv.

Smetona, 
Rear- 
Brig.-

Nadas 
Rastenis, Adv. W. F. Laukai
tis, Dr. S. Biežis iš Chicagos; 
Col. Harry C. Jones iš Baltimo
re ; A. Vanagaitis.

Užpakalinėje eilėje: Lieut. L. 
T. Smith; Adv. A. A. Olis iš 
Chicagos; Antanas Miceika iš 
Baltimore; August J. Bourbon, 
Gubernatoriaus sekretorius; ir 
St. Yanušas iš Baltimorės.

Fotografija vaizduoja Lietu
vos Prezidentą A. Smetoną su 
palydovais atsilankiusi Mary
land valstijos rūmuose, Anna
polis, Md., Vasario 17 d.

• GLASGOW mieste, Škoti
joje, dulkių ir suodžių pter me
tą laiko ant ketvirtainės mylios 
nupuola po 820 tonų. Londone 
apskaičiuojama tik 248 tonai.

• NUO ŠILTINĖS, laike Ci
vilinio Karo Amerikoje mirė 
daugiau kareivių negu nuo su
žeidimų šūviais. Pereitą metą, 
betgi, visoje šalyje nuo šiltinės 
mirė tik 1,443, taip pasekmin
gai ta liga nukovota.

per veidus rieda. .. . Tai buvo 
Lietuvių-žemaičių gyvenimas.

Petras Barauskas.

JAU GAUNAMA

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS
C-

KĄ TURIT ŽINOT!
APIE DANTIS

Rašo Dr. G. I. Bložis
Dantys, reikalingi tinkamos 

priežiūros kad jie galėtų atlik
ti savo uždavinį. Visuomenė 
yra linkusi manyti kad dantims 
nereikia rūpintis iki jie nepra
deda skaudėti. Senovėje buvo 
manyta kad dantys yra kietas, 
suakmenėjęs, savotiškos rūšies 
kaulo gabalas ir, kaipo tokiu, 
nereikia rūpintis iki jis nepra
deda gesti. Tai yra didelė klai
da, užsilikusi nuo senovės.
Kada ir kas turi pradėti rūpin

tis su dantimis? ' ~š 
Ne kas kitas kaip tik moti

na, kadangi gyvybei esančiai 
pas,motiną, šsšių savaičių dan
tukai pradeda formuotis. Gal 
but, skaitytojui bus naujiena 
kai pasakysiu jog dantys pir
ma pradeda formuotis, negu jų 
palaikytojai kaulai. Nors dan
tys turi panašią medžiaga kaip 
kaulai, vienok neturi bendros 
funkcijos ir ataugimo ypatybių 
kaip kaulai. Būtent kaulas pa
žeistas, su tinkama priežiūra, 
vėl sugija bei atgaua per tūlą 
laiką, bet dantys pažeis tas bei 
papuvęs nebesugyja savaime ir 
ko ilgiau lauksi tai daugiau su
pus. Taigi, norint dantis turė
ti sveikus, reikia laikas nuo 
laiko atydžiai apžiūrėti, o pa
stebėjus skylutę tuojau užtai
syti iki neišpuna perdaug. Kuo
met dantis yra daugiau išpu
vęs, tai dentisfcui yra blogiau 
užtaisyti ir dantis yra menkes
nis, kadangai dantims labiau 
išpuvus pasidaro plonas danties 
kraštelis ir skaudžiau pakandus 
iengvai išlušta, gi vėliau ir 
užtaisius išpuola.

Dar viena ypatybė, dantis iš
traukus, jų skylutes žandikau
liuose skubiai užauga, o vėliau 
ir net išdyla ir jųjų pėdsakai, 
tarsi visai dantų nebūtų buvę. 
Kitais žodžiais 
būtinybė lieka 
žmogus galėtų 
sau dantis.

Dantis galima palyginti prie 
pavasario gėlės. Gėlę pasodi
nus jei ją atydžiai prižiūrėsi ir 
laistysi tai ji augs, bus graži 
ir dailiai žydės. Taip ir su 
dantimis. Jei dantis tikamai 
prižiūrėsi, valysi ir atkartoti- 
nai juos pataisysi tai jie žydės, 
žibės ir sveiką gyvenimą gy
venti padės. O jei priežiūros 
nebus, tai turėsi kai tą nuvy
tusią gėlę išrauti ir išmesti.

tariant dantų 
prašalinta kad 
gauti dirbtinus

PER TVORA
PASIŽVALGIUS

, '’HL ----

KAI Lietuvą dar valdė bol
ševikai, buvo laikraščiuose pra
nešta kad Lietuvoje radosi or
ganizacija pavadinta “Sojuz- 
util” • vardu.

“Sojuz” reiškia unija, “util” 
gi primena utėles, tai reikia 
spėti kad ir utėlės turėjo uniją 
ir todėl jos taip gerai bolševi
kų apikaklėse gyveno. Kai at- * 
ėjo laikas, nuo bolševikų šoku
sios utėlės užpuolė Vokiečius ir 
ne tik padeda juos sumušti, 
bet ir šiltinę į Pabaltiją ir Len
kiją atnešė!

LIETUVIŠKIEMS bolševikė- 
liams Amerikoje reikėtų del at
sargos jau pasiruošti kokiais 
žodžiais ir budais niekins ir 
trukdys Amerikos valdžiai jei, 
kaip kalbama, Stalinas susitai
kytų su Hitleriu....

GERB, PUSTAPĖDIS Margu
tyje šitaip: \

Dabar komunistai turi savo 
obalsi: “Ginkim Demokratiją!” 
Kiek man žinoma, Amerikoje 
Demokratija yra nuo George 
Washingtono laikų. Aš klau
siu, kodėl jus, komunistai, per
eitą karą atsisakėte ginti De
mokratiją? Buvo tokių kad net 
j surpaipes sulindo, kad tik ne
reikėtų kariauti. Klausimas: 
Ai- komunistai atgavo sąmonę, 
ar ką ?....

Puiki, didelė K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka

288 puslapių didelė knyga, su istoriškais paveikslais.
Popieros viršeliais kaina $1.50. .. Tvirtais viršeliais, $2.00.

Ši istorinė apysaka jums patiks — aprašoma kaip Didis Lie
tuvos Kunigaikštis Kęstutis pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip jį 
iš nelaisvės išgelbėjo ALPlS, jaunas sukrikščionintas Lietuvis 
nelaisvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas. Ši apysaka 
plačiai vaizduoja Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po to 
kaip jie sugryžo į Lietuvą. Alpio meilę, prietikius, ir tt.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

• DUONOS ir kitų miltinių 
dalykų per metus šioje šalyje 
žmonės suvalgo už apie $1,300,- 
000,000. Kepimo įstaigų yra 
apie 18,050 ir jose dirba 201,- 
533 darbininkai.

SVEIKATA TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pa

saulyje, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu jus kankina reumatiški 
skausmai prieš oro permainą, jau
čiat dieglius, rankų, kojų sustingi
mą, nuovargi, šaltį,—tuoj nieko ne
laukiant įsigykit DEKSNIO GALIN
GOS MOSTIES. Ji sudaryta iš daug 
skirtingų elementų iš tolimų kraštų 
svieto, ši mostis turi savyje galingą 
šilumą, galingai šildydama sunaiki
na minėtus skausmus.

Sena ir teisinga patarlė sako: kas 
tepa tas ir važiuoja. Tat jeigu norit 
važiuoti tai tepkit ir vėl tepkit su 
Deksnio Galinga Mostim.

Pasarga: Neimkit jokių kitų pa
siūlymų, visada reikalaukit ir žiūrė
kit kad ant dėžutės butų užrašyta: 
DEKENS OINTMENT. Taip aplai- 
kysit tikrąjį Dekens Ointment. (13

DEKENS OINTMENT 
HARTFORD, CONN.



S.L.A. NARIAMS

METROPOLITAN OPERA BALANDŽIO 6 IKI 11
VIETINES ŽINIOS

Prez. Roosevelt — ar 
S. Gabaliauskas?

BĖDA JUMS RAŠTO 
MOKYTIEMS 

4

CLEVELANDE
Visų SLA. kuopų nariai Cle- 

velande, tėmykit Dirvoje tel
pančius straipsnius ant 3-čio 
puslapio apie SLA. centro se
nus ponus. Tie straipsniai tu
ri kada nors jums atidaryti 
akis ir nušviesti mintis — kad 
jau laikas keisti juos, kad atėjo 
laikas duoti Susivienijimui ge
resnius, jaunesnius, tinkames- 
nius ir daugiau organizacijos 
reikalų, ne savo naudos, žiūrin
čius viršininkus.

Rūpinkitės eiti į savo kuopos 
susirinkimą kada gausit žinią, 
ir balsuoti už naujus veikėjus 
Į Centro valdybą, nežiūrint ką 
jums kas kuždės ar žadės.

Laikydami politikierius cen
tre žudot, smaugiat savo orga
nizaciją, neleidžiat jai plėtotis 
ir eiti satfo pareigas kaip ji yra 
užsibrėžus.

Rose 
Rampton ST£i-Ln Roman

dAR.MIL A 
A/OVOTNA

MIRĖ FISHER. Detroite mi
rė Albert Fisher, 78 metų am
žiaus, vienas iš įsteigėjų Fisher 
Body Co. Jie prieš 1903 metus 
išdirbo vežimus ir karietas, po 
to palengva perėjo j automobi
liams viršų dirbimą ir toje in
dustrijoje pragarsėjo.

THE SALVATION
* .Gelbsti Dedei

ARMY

Šamui

senų laikraščių,Išvežimui jūsų 
knygų, magazinų, rūbų, skarma
lų, rakandų ir kitų smulkių daly
kų, taipgi ir metalo, telefonuo- 
kit: HEnderson 5357.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Jaunos ir gražios pragarsėjusios di
džiųjų operų žvaigždės dalyvaus 
perstatyme operų su Metropolitan 
Opera Association iš New Yorko, 
Clevelando milžiniškoje Public Au
ditorium savaitės bėgyje pradedant 
Balandžio 6 ir baigant 11 d. Bus 
pastatyta pačios populiariškiausios 
operos kdkios tik yra žinomos, ir 
jų pastatymu čia rūpinasi Northern 
Ohio Opera Association.

Atvyks visa eilė geriausių 1942 
metų artistų ir artisčių, kurie kartu 
su iš anksčiau žinomais mėgiamais 
dainininkais sudarys 
vaitę atmintina.

Naujos dainininkės 
ko pirmą kartą yra 
kuri dainuos Aida 
Novotna, dainuos “Don Giovanni 
“Der Rosenkavalier”; Astrid Varnay 
su Lauritz Melchior dalyvaus “Lo
hengrin” operoje; Rosa Bok “The 
Magic Flute”, ir Lily Djanel, sensa- 
cinė Belgė dainininkė, Carmen rolė
je tuo vardu operoje.

Jau žinomos operos žvaigždės iš 
kitų metų, kurios dalyvaus šiame se
zone yra šios: Rose Bampton, Helen 
Jepson, Grace Moore, Lotte Leh
man, Bruną Castagna, Bidu Sayao, 
Kerstin Thorborg ir Licia Albanese.

Ezio Pinza, garsus vyriškas dai
nininkas, dalyvaus “Don Giovanni” 
operoje pirmadienio vakare, Balan
džio 6, ir “Aida” šeštadienio vakare, 
Balandžio 11. John Brownlee, Char
les Kullman ir Norman Cordon da
lyvaus “The Magic Flute” penkta
dienį po pietų, o Jan Peerce pasiro
dys pirmą kartą “La Traviata” ope
roje penktadienio vakare.

Lauritz Melchior, Kerstin Thor- 
borg ir Julius Huehn dainuos su As-

šią operų sa-

kurios atsilan- 
Stella Roman, 
rolę; Jarmila 

ir

trid Varnay “Lohegnn perstatyme* 
antradienio vakare, Balandžio 7 d. ’

“Carmen” bus perstatyta trečia
dienio vakare, Balandžio 8, ir “Der 
Rosenkavalier” ketvirtadienio vaka
re, Bal. 9.

šeštadienį po pietų statoma “Tos- 
ca” su Grace Moore, Kullman, Sved 
ir Baccaloni.

Tikietai gaunami dabar po $1,10, 
$2.20, $3.30. $4.40, $5.50 ir $6.60, su 
apmokėtais taksais; galima užsisa
kyti laišku rašant į Northern Ohio 
Opera Association, Union Bank of 
Commerce, Cleveland. Atsakymui 
reikia įdėti čekis ir vokas su štam
pu.

TELENEWS
■THEATRE

AETNA LUMBER 1 SCHMID AUTO BODY
BODY and FENDER WORK

1252 Addison Rd.
ENdicott 4947 (20)

HIPPODROME

“Ball of Fire”
Nepaprastai juokingas romansas 

kolegijos profesoriaus ir naktinio 
klubo šokikės yra tai tema šios fil
mos, pavadintos “Ball of Fire”, ku
rioje vadovaujamas roles vaidina 
Gary Cooper ir Barbara Stanwyck. 
Tas veikalas po pasekmingo rodymo 
paliktas dar vienai savaitei daugiau 
Hippodrome Theatre, pradedant ket
virtadieniu, Kovo 19. z

ši filmą daugelio pripažinta kai
po juokingiausia iš eilės metų, vaiz
duojanti keistus nuotikius kurie at
sitinka vienam profesoriui, dirban
čiam prie rašymo naujos enciklope
dijos, kuris užsikviečia tą šokikę- 
dainininkę norėdamas gauti iš jos 
tiesiogines informacijas apie naujus 
slang žodžius.

Ta mergina greitomis apsuka gal
vas aštuonių profesorių, ir paties to 
kuris ją pasikviečia, bet ji įsimyli 
jį. Nelaimei, vienas gangsteris, ku
ris slapstosi nuo policijos, taipgi tą 
merginą pamilęs, nuo ko ir susida
ro komplikacijų, kuomet jai prisiei
na nusisverti už kurio ji turėtų te- 

1 keti.

‘The France that Fights’
Veik kiekviena užkariauta tauta 

Europoje suorganizavo priešinimosi 
ir sukilimų sistemą prieš Nazius už
kariautojus, bet labai mažai buvo 
progų tą viską nufotografuoti. Bet 
Prancūzijos vyriausybė tą progą 
sudarė ir štai pagaminta įdomiausia 
istorinė filmą kuri pradedama ro
dyti Telenews Theatre, penktadienį, 
241 Euclid Ave. “The France That 
Fights” yra paveikslais atvaizdavi
mas Charles DeGaulle Legionų — 
laisvų Prancūzų kurie tęsia karą po 
Aliantų komanda.

Britų pastangos perkelti karą į 
kontinentą atvaizduojama taipgi iš 
ten gautomis filmomis, kurios paro
do Britų kareivių lakūnų puolimą 
ir naikinimą Vokiečių radio stočių, 
suėmimą belaisvių, ir ardymą priešų 
komunikacijų ir kitų punktų visu 
pajūriu. Prie to rodoma įvairybė 
visokių kitokių svarbių pasaulinių 
įvykių ir pamokinančių dalykų.

PENN SQUARE
E. 55TH ir EUCLID AVE.

GARAŽIV STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas.

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

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

HE. 6843
MI. 1185

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

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

SUPERIOR- 
RUSŠELL INN

6824 Superior Ave.
LIQUOR WINE BEER
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar
1 Savininkės

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.

Pavienės Vietos Parduodama
NORTHERN OHIO OPERA ASSOCIATION

Association iš New York, Edward Johnson, 
Edward Zieęlnr, Ass’t Gen. Mgr.

Balandžio 6 iki 11,
DON GIOVANNI b™d.,6

Bampton, Novotna, Sayao, Pinza, 
Crooks. Baccaloni, Ballert. Walter.

LOHENGRIN
Varnay, Thorborig, Melchior, Huehn, 

Cordon, Warren, Le i n s d o r f

D A R M E N E® 
Djanel, Albanese, Votipka, Oldheim, 

Jobin, Warren. Ballet. Beecham.

DER ROSENKAVALIER 
KETVIRTADIENI. BALANDŽIO 9 

Lehmann, Novotna, Steber, Votipka, 
Petina, List, Huehn, Leinsdorf.

PREZENTUOJA

General Manager 
Earle R. Lewis, Ass’t Gen. Mgr.

Public Auditorium
THE MAGIC FLUTE 

PENKTAD. PO PIETŲ, BALAND. 10 
Conner, Bpk, Andreva, Kullman, Kipnis, 

Cordon. Breisach.

LA TRAVIATA pbeaTatndva£ 
Jepson, Votipka, Browning, Peerce, 

Tliomas, De Paolis. Ballet. Panizza.
T Cl C Q A ŠEŠTAD. PO PIETŲ 
1 kJ kJ 0 21. BALANDŽIO 11
Moore, Petina, Kullman, Sved, Gurney, 

Baccaloni, De Paolis. Panizza.

AT n A ŠEŠTAD. VAKARE
J. U BALANDŽIO 11

Roman, Castagna, Martinelli, J. C. Thomas, 
Votipka, Pinza, Hatfield, Ballet. Pelletier.

paštu galit užsisakyti pavienėms operoms, $j.io iki $6.eo. 
(Būtinai {dėkit Adresuotą Voką su Stimpu Tikietų Persiuntjmui)

UNION BANK OF COMMERCE
Main Banking Lpbby—E. 9th at Euclid—MAin 8300

Box Officę Atdaras 9 ryto iki 5:30 po p. kasdien
Knabę Piano Naudojama Išimtinai Librettos Parsiduoda

Išskiriant 
Sekmadienius 
Box Office

PAVASARINIAI SIUTAI VELYKOMS
SUAUGUSIEMS ir JAUNIMUI >.

Etyliy: Vieneiliai ir Dvieiliai, su Diržais Pečiuose ir be 
Spalvos: Mėlynos, Pilkos, Teal r Rudos.

Meros: Jauniems 3 iki 10. Jaunimui 12 iki 20.
Didelis pasirinkimas Mėlynų Cheviot ir Serge.

Visi Siutai su dviem porom kelnių.
1 knicker, 1 ilgos arba 2 ilgos.

KAYNEE Marškiniai Suaugusiems ir Vaikams — spal
vose ir įvairių marginių, taipgi balti broadcloth.

FRANK BELAJ
MEN’S WEAR (14) 6205 ST. CLAIR AVE.

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

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

Savininkas Vedėjas

“General Suvorov”
ši Rusiška filmą atvaizduoja nar

sų anų laikų Rusijos generolą, Su- 
vorovą, kuris vadovavo Rusų armi
joms mūšiuose 1771, 1773, 1774, 
1787 ir pagaliau nugalėjo Napoleono 
geriausius generolus kare su Italija 
prie Velnio Tilto, Alpų kalnuose 
1799 metais. Ta filmą pradėta ro
dyti Penn Square Theatre, trečiadie
nį, Kovo 18.

Filmą vaizduoja palyginimus tarp 
Nazių pastangų užkariauti Sovietų 
Rusiją ir Napoleono nepasekmingą 
užpuolimą Rusijos. Palyginimas ir 
dabar daroma tas kad kaip anuo
met taip ir dabar reikalinga yra 
daugiau negu vienai vakarų Europos 
valstybei prisidėti sunaikinimui to 
užpuoliko.

Prie to rodoma ir kitos filmos iš 
Rusijos, kaip tai Maskvos gynimas.

Dievas sakęs: Žmogau, dirbk, 
stengkis, tai ir aš padėsiu.

Prezidentas Roosevelt, Lie
tuvos Prezidentui A. Smetonai 
sakė: Važiuok per Lietuvių ko
lonijas ir dirbk savo tautos iš
vadavimui.

Na o S. Gabaliauskas dirba 
sušilęs kad tik daugiau paken
kus Prez. Smetonos darbui.

Kokiais kerštingais, nekultū
ringais nekurie Lietuviai pasi
rodo Amerikonų akyse I

Gabaliauskas mano kad Pre
zidentas Roosevelt nieko ir ne
žinojo apie Prez. Smetoną nei Viena Dieviška išmintis ir ga- 
kas jis Lietuvoje buvo? Taip, lybė veikia su Dievo įstatymais 
Roosevelt žinojo, ir jis Smetoną įr Dieviškas programas vadina 
pripažino Lietuvos prezidentu, tą užrašyti į Dievišką įstaty- 
taip pat pripažino ir Lietuvos 
atstovus šioje ,šalyje, 
toks Gabaliauskas norėtų vis
ką panaikint, nes ir komunis-1 
tėliai to labai geidžia. Tada I 
:ai gal atsitiktų ir Lietuvai į 
taip kaip Ukrainai po pereito į 
karo. Kai Versalyje tautų at
stovai braižė Europos rube- 
žius, vienas iš dalyvių užklau
sė, o kaip bus su Ukraina? Ki
tas šalyje sėdėdamas klausia, 
o apie kokį instrumentą tu čia 
šneki ?....

Dabai’ Gabaliauskui matyt 
visai nesvarbu kad Lietuvių 
tautos ir valstybės reikalų gy
nimui yra tikras asmuo, jam 
tik ’norisi kad jis vienas dabar 
butų visa Lietuvos valdžia...

Tik pažiūrėkit kaip jis nedo
rai šmeižia Prez. Smetoną: Ga
baliauskas nori įrodyti buk A. 
Smetona kaltas kad Stalino ar
mijos užėmė Lietuvą; Smetona 
kaltas kad dabar Hitlerio žan
darai Lietuvą okupuoja.

Bet Gabaliauske, pasakyk 
kas kaltas Latvijoj ir Estijoj: 
juk ten Smetonos nebuvo. Jei 
tu mums šitą išaiškinsi tai mes 
tavo žodžiams tikėsime, o jei
gu ne tai pasilieki neteisingas 
šmeižikas, kaip ir bolševikai.

Bolševikai dirba net su Ru
sų pagalba kad tik išmušus bu
vusios Lietuvos valdininkus iš 
jų pareigų. Gal tas išeitų 
jiems ir j naudą. Bet kokia 
nauda butų Lietuviams jeigu, 
Gabaliausko paklausęs, Washin- 
gtonas atstumtų Lietuvius ?

Rodos jau du sykiu Litvino
vas prašė Washingtona panai
kinti Baltijos tautų konsulatus 
ir atiduot jų auksą Maskvai. 
Ar Gabaliauskas manai Litvi
novas nežino ką reiškia tavo 
pastangos? Aš manau bolše
vikai už tavo pagalbą yra tau 
labai dėkingi. L-vė.

I--------------------------------------------------------------------f

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Cg.
dieną ir nąktį patarnavimas.

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

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

EAST 79th STREET
GARAGE

GENERAL AUTO REPAIRING 
Towing and Expert Repairing 

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

RADIO TAISYMAS
DIENĄ AR VAKARE 

visame mieste
Visokių išdirbimų Namų arba 

Auto Radio.
7313 Wade Park Ave.

HEnd. 2579 (26)

Pirkit Velykoms Dešras 
iš

ADDISON FOOD
MARKET

7400 Wade Park Ave.

VALYTOJAI I
Musų moderninėj dry cleaning 
įstaigoj valohi Langines, Dra
pes, ir šiaip užtiesalus.
Taipgi valom Suede ir Odos 
žakietus, Pirštines ir kitką.

Duokit savo rubus išvalyti da
bar, bus gatavi pavasariui.

T R O Y’ S
Tailoring & Dry Cleaning Co.
1721 Crawford Rd. GA. 3810
Arti Hough ave.(18)

šv. Luko 11: 53 e.

Pasaulio Karalius jau čionai.

tokis: Ramybė geros valios 
tautoms ant žemės. Jo karaly
stėje nesimokys daugiau ka
riauti. Mikas. 4:3.e. Viešpats 
kalba kalba per pranašą. įsa. 
29:18.e. Nes j tą laiką kurtieji 
išgirs žodžius tųį knygų kurių 
dabar negirdi, reiškia dabar 

nusikreipė, nenori 
skelbimo karalystės 
tuos užpuola kurie 

Jėzus jau čia.

pasaulis 
klausyti 
Dievo ir 
skelbia.

W. Shimkus, 1150 E. 76 st.,
Cleveland, O. (Skelbimas)

DETROIT, MICH.
Biblijos Studentai

> mą, į žmonių širdis. Tat vieš- 
Tiktai pataus Dieviškoji meilė vietoj 

saumylumo. Keturi yra pasau
lio pamatai: mokslas, maistas, 
drapanos ir apdrauda; taipgi 
gyduolės nuo ligų, pašalpa be
darbėje ir nelaimėje, ką dabar 
pasauliui reiškia tų dalykų, ir 
del senatvės pašaipi nė. Ketu
ri pamatai tokie užrašyti’ šven
tame rašte. Dievas nesirūpina 
žmonijos senatve, Dievas pra
šalins pasenimą savo karalys
tėje; bus vieno amžiaus visi; 
nebus sirgimų, bus prašalinta 
pažeidimai, nereikės ligoninių, 
įsa. 11:9.e.

Trumpas Dievo planas naujo 
pasaulio atitaisymo į rojaus pa
našumą ir žmonija bus atitai
syta. Ligas ir mirtį už nuodė
mę musų pirmųjų tėvų, Ado
mo ir Jievos, Jėzus per savo 
mirtį prašalino, nuodėmes nuo 
viso pasaulio ir Jis atvadavo šį 
pasaulį. Jam Jo Tėvas pavedė 
visą galybę ant dangaus ir ant 
ant žemės. Jis sugryžta antrą 
kartą. Dabar ir Jo pi’ogramas

Kviečia visus protaujančius žmo
nes pasiklausyti jų radio programo, 
iš Stoties WJBK (1490 kyle.) kas 
sekmadienio rytą nuo 8:30 vai.

Ar mes tikim Biblija ar ne, vie
nok esam priversti pripažinti ją 
kaiįio svarbią knygą. Paprastai, / 
Lietuviai yra mažai susipažinę su 
Biblija, tankiausia jie skaito tokias 
knygas kurios ją šmeižia. Bet tarp 
Angliška kalbančių tautų Biblija 
yra Įvertinama ir gerbiama.

Daugelis atsižymėjusių mokslin
čių tyrinėja Bibliją ir tiki jos mok
slu.

verta

mok- 
AUŠ- 
Mich.

Joje randasi svarbių praneši
mų link musų gentkartės ir 
jų pasiklausyti.

Jeigu norit sužinoti Biblijos 
sius, rašykit pareikalavimą į 
RĄ, 12312 Elmdale, Detroit,
Jums prisiųsim dovanai, 90 puslapių 
knygutę užvardintą. Dievas Ir Pro
tas.

Detroitiečiai kurie interesuojatės 
Biblijos mokslu, prašome atsilanky
ti i musų susirinkimus, kurie buna 
kas sekmadienį, nuo 10 vai. ryto, 
YMCA Bldg., 13130 Woodward avė., 
Highland Park. Nebus jokių parei
gų jums uždėta. (Skelbimas :16)

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei- metų.

MES DUODAM IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS

THE MAY CO
PRADINIS IŠPARDAVIMAS

PAJIEŠKAU savo senus iš Lietu- i 
vos pažystamus, savo draugę Juzę “ 
Buividaitę, iš Vaiguvos par., po vy- ■ 
ru nežinau pavardes. Amerikoj jau " 
apie 40 metų, gyveno Chicagoj.

Taipgi Liudviką Pocių, Vaiguvos 5 
par. Butų malonu su jais pasidalin- g 
ti laiškais. Aš buvau Lietuvoj prieš i s 
šį karą. Mes visi iš Žemaitijos. Aš | 
irgi esu iš Vaiguvos par., Laukgi- j J 
riškių k., po tėvais Jadvyga Daukš-1 j 
saite. Rašykit man: (14) į J
Mrs. J. Mackunas Kelayres, Pa. ■

Lietuviai pas Lietuvi
GASOLINAS — ALIEJUS

Auto Taisymo darbas
Nuomoju trailerius visokiam rei
kalui, ypač tinkamus kraustymosi 
tikslui. Aš esu Lietuvis ir pasi
tarnausiu . saviems atsakančiai. 
Turiu automobiliams reikmenų 
pardavimui. (15)

JOHN’S HI-SPEED
SERVICE

1463 East 71st Street

MOKYKITĖS

WELDING
Gelbėkit šalies Apsigynime.
Naktinės ir Dieninės Klesos
Electric Are ir Acetylene

Welding (Nitavime)
Aplankykit klesą bent vakarą. 

Didelis reikalavimas
Gera mokestis.

Fusion School of Welding
4017 Payne Avenue

Telef. EN. 0626 (15)

ELDER-TILTON 
CLINIC

, Mechanotherapy 
Chiropractic 

Electric Treatments 
Colon Irrigation 

Gydymas nuo
Aukšto Kraujo Spaudimo 

Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (17)

I

500 NAUJŲ PUIKIAI IŠDIRBTŲ

Išlenkto Plieno
Kėdžių

X

2 UŽ $5.75
. I

Kiekviena

Didelės, gražiai proporcingos kėdės .... nepaprastai 
togios, taipgi! Lengvai supasi ir pasiduoda visokiam 
jimui. Turi apvalius plieno rėmus kurie atlaiko labai 
Patėmykit kokio gražaus išdirbimo užpakalinė atrama, 
kėdės galima gauti raudonos, burgundy, mėlynos ir 
spalvos.

iiNiiO W' *£* 
? .BOKŠTO įš®

_ _ _ _ matomas iš krantą.
. j susekta.

Vilniaus dienraštis, Naujoji 
jetuva, patalpino Vyt. Mačer- 
to straipsnį “Vilnius iš Pilies MRU 

tostu". Šio straipsnio iširau- 
los seka: RįJ

Dilusis susidomėjimo ten- 
|»s visada buvo ir tebėra Ge- 
įminu pilies bokštas, iš kurio ■ 

jp plikiai matytis visas mie- ,

stas. g*
Kai pažvelgi iš pife ^t0 . V j

ianyn ir pamatai gatvėse knb- 
jjanii žmonių skruzdėlyną tuoj 
susivoki jog šitas miestas dar 
yra gyvas ir realus. Tačiau 
kas butų jo realybė jeigu jos 
pepuoštu tokie kuriniai kaip BHbSm 
kalno kaimynė Katedra, jeigu j įįj s 
jos nepaįvairintu bokštu boki- tjrccd e slsal *b< 
tai. štai, tarp namą dengtu 
raudonom čerpėm, iškyla Šv. 
Jono bažnyčios varpinės' gigan
tas; jis dairosi toli aplinkui ir 
neranda ui save aukštesnio.

Dešinėj, netoliese, stovi Do
minikonų bažnyčia; aplinkui ją 
jpiečiasi tankiai sustatyti na

Ant Tauro kalnu regi Romano
vą cerkve, kuri savo kupolų dė
ka atrodo tarsi pakybus dan
guje.

0 kiek daug 13 
minėtą smulkiu p

desniuju masyvą 
skaitėme juos ir u 
suskaityti. Suski 
sušunki:
- Iš kur gi šia 

sirado tiek daug 
stebisi vienas ka

, Kai' nukreipi žvilgsnį tiesiog 
i šiaure, negali nepastebėti juo- 
|o šv. Kazimiero bažnyčios ma- 
yvo, kurio mažas, paauksintas 
upeliukas žėri saulės spindu
lėse. Čia pat dešinėj, aikšte- 
j, šešiomis Dorėnų kolonomis 
įremta stovi senoji miesto ro- 
išė. dabartinis Vilniaus Meno

rini pasakoti ką n 
amžių, apie asų

i bažnyčią atšviečia už jos 
it kalniuko stovinti balta Šv. 
visios cerkvė. Kairiau ant

miesto bajorus, 
lingus betmonus,. 
Tie žmonės garse 
savo kariniais i 
bet ir meniniu si 
tai tuometinė 1 
menė gerai cusri 
lykuose išaugi 
rimtu saviškiu 
vadovavimui kvi 
tiniūs meistrus 
tada jungė savi 
gyvumą su ryt

yčia, už jos matyti Rasų ka
nos. Gi prie blizgančios Vil

ios vagos rymo Bernardinu, ja ir impulsyvu 
įžnjčia, stelbiama mažesnės, linn neramus, 
it už jį nuostabesnės šv. Onos veikė, griovė i 

'Ir taipsot senu
U it ,3SK W

gali rasti Įdomų aspektų, ^vai, naujos' 
įkysim Tris Kryžius to paties 
irdo kalne. Jie atrodo nepa-

■ Kiek labiau kairėj tamsiai 
Byname miško fone iškyla 

I Petro Ponio bažnyčia, tar- 
tobulas pro ją einančios gat-

B. J. RADIO
SERVICE 

ekspertai taisyme 
feldų Išdirbinių Radio 
į Gas darbas garantuotas.

RADIO TUBES
Ctlinia gauti reikale 

R A PRIETAISUS ir KARA
SU GARSAIS

jEasHSth St.
Bit 3028 (i?)

URL’ S 
FOOD market

Kava-Bekonas 
“Usniai - Daržovės 
pi - Wieners • Druska

Usokios Mėsos ir 
ir Grudų Valgiai 

; žievių kaimynystėje 
I ATVEŽIMAS 

ssr® RDjul

dien ka ateina 
ri tai ir regi k 
matus slegia v 
grumtynės, pa 
sus kitus apv 
architekto G 
tas, iškyla d 
stilius.

0 kitados t 
ninių bažnyči 
senovės šven 
sokrautes iš 
girių. Jačiai 
liau išaugo k 
žai bepanaši

'DIDELE 1 
vai; 
C. Pakeli

1001 Eas 
(Kampas 

Užlaiko visokį 

portuątas gyd 

M, kaip tai o 
Remi 

žaizdų, deden 

Genimo, ūžkit 

t»ro, lytiškų 
Ih lytišku Ii 

migęs ir kiti

C. Pake
1001 E. 79 

Telefoi 

Vaistinė atdai

f ’AIMERS POULTRY h
Poultry for all occasions 

Cfil^XS, DUCKS, GEESE, TURKE 

I 'ieta. Užkviečiame Lietuvius, 
f Vior and E. 43 St.
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VISOKIA APDR, 
tįč 5° pasirengę suteikti visiems 
wiis yMas ir praktiškus patar 

(Insuranc*) visai dv 
"aie mos negu ugniagesius (fi

. p- P. MULIOL
Vietinį Pastovi Lietuviška

THE MAY CO. . . . SEVENTH FLOOR

pa- 
judė- 
daug.

šios 
žalios



tokis: Ramybė geros valios 
tautoms ant žemės. Jo karaly
stėje nesimokys daugiau ka
riauti. Mikas. 4:3.e. Viešpats 
kalba kalba per pranašą. įsa. 
29:18.e. Nes į tą laiką kurtieji 
išgirs žodžius tųį knygų kurią 
dabar negirdi, reiškia dabar 
pasaulis nusikreipė, nenori 
klausyti skelbimo karalystės 
Dievo ir tuos užpuola kurie 
skelbia. Jėzus jau Čia.

W. Shimkus, 1150 E. 76 st, 
Cleveland, 0. (Skelbimas)

Baura

VILNIUS IŠ PILIES
BOKŠTO

DETROIT, MICH., 
Biblijos Studentai

| Vilniaus dienraštis, Naujoji 
Lietuva, patalpino Vyt. Mačer
nio straipsnį “Vilnius iš Pilies 
Jokšto”. Šio straipsnio ištrau
kos seka:
f Didžiausis susidomėjimo cen
tas visada buvo ir tebėra Gc- 
įimino pilies bokštas, iš kurio 
aip puikiai matytis visas mie
tas.

Kai lažvelgi iš pilies bokšto 
iemyn ir pamatai gatvėse knib
ždantį žmonių skruzdėlyną tuoj 

nusivoki jog šitas miestas dar 
pra gyvas ir realus. Tačiau 
įkas butų jo realybe jeigu jos 
(nepuoštų tokie kuriniai kaip 
[kalno kaimynė Katedra, jeigu

Sutorpeduotas Laivas Rytiniame Pakraštyje
Ašies submarinų auka, šis aliejaus laivas, “Gulftrade”, pa

rodoma pasirėmęs į seklumą pusketvirtos mylio nuo Bernegat 
švyturio, N. J., po torpedavimo perlūžęs pusiau. Sudužęs laivas 
matomas iš kranto, šešiolika likusių vyrų išgelbėta, 18 kitų ne
susekta.

LIETUVOJE PLIN
TA ŠILTINĖ? AKRON, OHIO

Smulkios Žinios

Kviečia visus protaujančius žmo
nes pasiklausyt* jų radio programo, 
iš Stoties WJBK (1490 kyle.) km 
sekmadienio rytą nuo 8:30 vai.

Ar mes tikim Biblija ar ne, vie
nok esam priversti pripažinti ją 
kaipo svarbią knygą. Paprastai, į 
Lietuviai yra mažai susipažinę su 
Biblija, tankiausia jie skaito tokias 
knygas kurios ją šmeižia. Bet tarp 
Angliška kalbančių tautų Biblija 
yra įvertinama ir gerbiama. .... , , v
’ Daugelis atsižymėjusių moksiin- Pos nepaivairintų bokštų boks- 
čių tyrinėja Bibliją ir tiki jos mok- Štai, tarp namų, dengtų 
siu. Joje randasi svarbių praneši- jl’audonom čerpėm, iškyla ŠV. 
mų link musų gentkartės ir verta įjono bažnyčios varpinės' gigan- 
jų pasiklausyti.

Jeigu norit sužinoti Biblijos mok
slus, rašykit pareikalavimą į AUŠ
RĄ, 12312 Elmdale, Detroit, Mick 
Jums prisiųsim dovanai, 90 puslapiu 
knygutę užvardintą- Dievas Ir Pro
tas.

Detroitiečiai kurie interesuojata 
Biblijos mokslu, prašome atsilanky-

■ ti į musų susirinkimus, kurie bau 
kas sekmadienį, nuo 10 vai. ryto, ka atrodo tarsi pakybus dan- 
YMCA Bldg., 13130 Woodward avė, įguje.
Highland Park. Nebus jokią parei- F . . v .. ....
gų jums uždėta. (Skelbimas:!?) B Kai nukreipi žvilgsnį tiesiog 

I šiaurę, negali nepastebėti juo
do šv. Kazimiero bažnyčios ma- 
lyvo, kurio mažas, paauksintas 
kupoliukas žėri saulės spindu
liuose. čia pat dešinėj, aikšte
lėj, šešiomis Dorėnų kolonomis 
paremta stovi senoji miesto ro
tušė, dabartinis Vilniaus Meno 
buzejus. Tamsią šv. Kazimie
ro bažnyčią atšviečia už jos 
įnt kalniuko stovinti balta Šv. 
Dvasios cerkvė. Kairiau ant 
Kalniuko stovi Misijonierių baž
nyčia, už jos matyti Rasų ka- 
jįnes. Gi prie blizgančios Vil
nos vagos rymo 
iažnyčia, stelbiama 
liet už ją nuostabesnės 

• R^nyčios.
f Bet ir šiaurės rytų 
e gali rasti 
įakysim Tris 
Jardo kalne, 
pastai balti 
e. Kiek 
lėly name 
V. Petro 
i tobulas 
ės atbaigimas.

rtas; jis dairosi toli aplinkui ir 
neranda už save aukštesnio.

. Dešinėj, netoliese, stovi Do- 
ninikonų bažnyčia; aplinkui ją 
(plečiasi tankiai sustatyti na
tai, tarsi vaikai apie motiną. 
Ant Tauro kalnų regi Romano
vų cerkvę, kuri savo kupolų dė-

o
0
3,
lė 
it'
•ąą Dirvą galima išsirašyti už 
is vieną dolarį, — pusei' metų.

(EIČIAM EAGLE STAMPS

I AY CO,
JPARDAVIMAS

Bernardinų 
mažesnės, 

Šv. Onos

, ,y<J -,
įijįį^3-<^

• ' •■ \ ' ~^?$^xiaxį&g&#. *įgz <)&/ ;. > .• -z

Victim of Axis submarines, tins tanker, the “Gulftrade,” is shown 
"aground on shoal about 31^ miles eft Barnegat Light, N. J., aftei being 
torpedoed and breaking in half. The wreck is visible from shore. Sixteen 
survivors were landed, with 18 unaccounted for.

spauda skelbia infor- 
iš Berlino kad Lietuvo- 
bažnyčios esančios už- 
del dėmėtosios šiltinės 

Kauno arkivysku-

JUCIAI IŠDIRBTU

o Plieno

Kiekviena

pa-

horizon- 
ąspektų,įdomių

Kryžius to paties 
Jie atrodo nepa- 
mėlynam dangu-

labiau kairėj tamsiai 
miško fone iškyla 

Povilo bažnyčia, tar- 
pro ją einančios gat-

B. J. RADIO
SERVICE

I TAISYME 
Visokiu Išdirbiniu Radio

Visas darbas garantuotas. 
RADIO TUBES

Galima gauti reikale 
A. PRIETAISUS ii- 

SU GARSAIS 
1363 East 45th 

Telef. HE. 3028

i EKSPERTAI

f

p. KARA

St.

FOOD MARKET
f ■'

Šviestas — Kava — Bekonas
Kiaušiniai — Daržovės

Kumpiai - Wieners - Druska 
pukrus. Visokios Mėsos ir 
Miltai ir Grudų Valgiai

Į. Lietuvių kaimynystėje
L DYKAI ATVEŽIMAS

1209 NORWOOD RD.
ENdicott 8262 (14)

is kėdės .... nepaprastai

>asi ir pasiduoda visokiam judė- 

rčmus kurie atlaiko labai daug.

lirbimo užpakalinė atrama. Šios 

is, burgundy, mėlynos ir žalios

. . SEVENTH FLOOR

O kiek daug liko dar nesu
minėtų smulkių pastatų, kurie 
slepiasi arba glaudžiasi prie di
desniųjų masyvų. Ne kartą 
skaitėme juos ir negalėjome be- 
suskaityti. Suskaitai 25-30 ir 
sušunki:

— Iš kur gi šiame mieste at
sirado tiek daug bažnyčių?' — 
stebisi vienas karys. Ir tada 
imi pasakoti ką nors apie 17-tą 
amžių, apie anų laikų Vilniaus 
šeimininkus, išdidžius Vilniaus 
miesto bajorus, vaivadas, ga
lingus hetmonus, kunigaikščius. 
Tie žmonės garsėjo ne vien tik 
savo kariniais žygiais, turtais 
bet ir meniniu skoniu. Apskri
tai tuometinė Vilniaus visuo
menė gerai nusimanė meno da
lykuose, išaugindama nemaža 
rimtų saviškių menininkų, jų 
vadovavimui kviesdama tuome
tinius meistrus Italus. Vilnius 
tada jungė savyje vakarietišką 
gyvumą su rytietiška fantazi
ja ir impulsyvumu, žmonės jie 
buvo neramus, jie vis ką nors 
veikė, griovė ir perstatinėjo. 
Ir taip ant senų pamatų bityo 
lipdomi vis naujo stiliaus pa
statai, naujos bažnyčios, šią
dien kai ateina ir į juos įsižiū
ri tai ir regi kaip senuosius pa
matus slegia visų žinomų stilių 
grumtynės, pav., Katedroje, vi
sus kitus apvaldęs meisteriško 
architekto Gucevičiaus sukur
tas, iškyla didingas klasiškas 
stilius.

O kitados tose pačiose šiądie- 
ninių bažnyčių vietose stovėjo 
senovės šventyklos. Jos buvo 
sukrautos iš rąstų, atvilktų iš 
girių. Tačiau ant pagrindo gė
liau išaugo kiti sluogsniai, ma
žai bepanašųs pagrindiniam.

I DAYTON, OH SO I

švedų 
macijas 
je visos 
darytos
epidemijos, 
po atsišaukimas į visuomenę 
parodas kad bažnyčių ųždary- 
rymas sukėlęs didelę opozici
ją ir kad arkivyskupas turėjęs 
net nubausti tuos kunigus ku
rie tą uždraudimą ignoravę.

Ant visų bažnyčių durų esą 
iškabinta plakatai su užrašais 
kad patalpos uždarytos laikinai 
del epidemijos pavojaus. Ves
tuves, laidotuves, krikštus ir k. 
bažnytines apeigas leįsta atlik
ti uždarytomis bažnyčių duri
mis ir dalyvaujant jose tik ar
timiausioms giminėms ir nedau
giau kaip 49 asmenų. Genera
linis komisaras leidęs laikyti 
mišias ir kitas pamaldas Kau
no bažnyčiose, jei atsakomybę 
už pasėkas prisiima dvasiškiai. 
Toks leidimas duodama tik pa
maldoms kuriose dalyvauja 30 
asmenų daugiausia. Apie to
kias pamaldas reikalinga pra
nešti policijai 48 valandas iš- 
anksto.

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- 
jusin Reumatismo, rtio įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokiu.

Pakeltis Vaistine
E. 79 Si. Cleveland, O. 
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas eaxaiteio-

1001

' FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, 
Paranki vieta. Užkviečiame Lietuvius.

and EGGS
(39)

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

Tas laikraštis rašo, 
nuo

na-
pa-

TEISINGA PASTABA KO
MUNISTAMS. Rytinės laidos 
dienraštis Daytcn Journal rašo 
kad Earl Browder’o draugai ko
munistai deda pastangas išliuo- 
suoti savo vadą iš kalėjimo ir 
sykiu įieško visuomenėje jam 
simpatikų.

Earl Browder buvo komuni
stų partijos Amerikoje sekreto
rius. Jis yra nubaustas kalėti 
už klastingą naudojimąsi pas
vertais savo kelionėms į Sovie
tų Rusiją,
jeigu jau Browderj reikia 
bausmės atleisti vien dėlto 
jis yra komunistų partijos 
rys tai butų lygiai logiška
leisti išgalėjimų ir visus tuos 
kurie laužo įstatymus ir jų ne
bausti jeigu jie yra nariais re
liginių sektų, fraternalių orga
nizacijų ar kurios nors parti

jos šalininkus.
šiądien publika jau serga ir 

.pavargo nuo tokių reikalavimų 
simpatizuoti Įstatymų laužyto
jams kurie pasitaiko būti ko
munistais, laikraštis sako. Ge
riausia bus kad Browder atliks 
savo bausme už savo papildytą 
nusikaltimą, ar iki Įstatymų 
vykdytojai matys reikalą jį 
paliuosuoti anksčiau.

Tas Dayton Journal redakto
riaus pareiškimas yra labai ge
ras patarimas. D. Rep.

VOKIEČIŲ komisaras išlei
do patvarkymą del personalo 
paskyrimo kovai su epidemijo
mis. Pagal aną potvarkį, tose 
“generalinėse Lietuvos srities” 
vietose kurioms gresia epide
mijos, gali būti patraukta į 
darbą visas medicinos persona
las: gydytojai, dantų gydytom 
jai, farmacininkai, chemikai 
vaistininkai, felčeriai, slaugės, 
akušerės, dezinfektoriai, masa
žistai, medicinos studentai ir 
buvę sanitarijos puškarininkai.

KOVAI su ligomis, be grynai 
mediciniškų priemonių, pagal 
Vokiečių komisaro patvarkymą 
Vokiečiai sričių komisarai gali 
uždaryti mokyklas, i bažnyčias, 
teatrus, ir uždrausti turgus bei 
kitokius žmonių susirinkimus. 
Pavojingomis laikomą šrQs li
gos: raupsai (lepra), dėmėtoji 
šiltinė, geltonasis drugys, rau
plės, maras, ir cholera.

Pirmiau to Lietuvoje nebuvo, 
iš kur tie pavojais .atsirado ?

i Musų darbuotojo B. Yara- 
šiaus žmona, Kastė Yarašienė, 
tapo Amerikos pilietė. Jos vy
tas jau senai yra šios šalies pi
lietis, kuris kartu yra ii’ dide
lis Lietuvis patriotas, SLA. 198 
kuopos darbuotojas, buvęs jos 
valdyboje, ir kaip organizato
rius prirašęs daug narių į Su
sivienijimą. Jis yra ilgametis 
Dirvos skaitytojas, nuolat pa
rėmęs aukomis ir Lietuvos rei
kalus. Jis buvo ‘vienas iš or
ganizatorių A. L. P. Klubo, ir 
jo pastangomis jo žmona tapo 
Amerikos pilietė. Sveikinu ir 
linkiu kad Lietuvybės reika
luose ir toliau dirbtų ir kad ne
nukryptų nuo tikro kelio kaip 
kad yra atsitikę su kitais tū
lais Akroniečiais, kurie nuėjo 
vėjais.

Kadangi Akrone yra daugu
ma Dirvos skaitytojų Juozų, 
šiuomi sveikinu juos jų vardo 
dienoje, Kovo 19.

Jaunuolis Stasys Lukas iš
ėjo kariuomenėn. Jo tėvai gy
vena Oakland, Md. Jis čia Ak
rone baigė high mokyklą ir biz^ 
nio kolegiją, turėjo tarnybą 
valdžioj įstaigoje. Jis buvo 
susipratęs Lietuvis, su senais 
ir jaunais kalbėdavo Lietuviš
kai. Linkiu jam sveikatos ir 
gerų pasekmių.

PRAMOGA. Am.
Klubas rengia didelę su- 
kortavimą , sekmadienį,- 
22, toje salėje kur laiko 
mitingus, 
Pradžia 1 

užkandžiai,

Turi Palikti Viską
Šis vaizdas parodo kas apsi

reiškė visoje Kalifornijoje, kur 
ateiviai Japonai valdžios iškrau- 
stomi išvengimui sabotažo ir 
gelbėjimo priešams. Vaizdas 
parodo San’ Francisco gyvento
ją iškabinantį “išsipardavimo” 
skelbimĄ.

This picture is typical of what is 
happening throughout California, 
where alien Japanese are being 
evacuated by the government to 
prevent sabotage and aid to the 
enemy. Photo shows a San Fran
cisco resident hanging out “evacu
ation sign.”—Soundphoto.

RAVENNA, OHIO
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VISOKIA APDRAUDA
Mes esa^n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

P. P. MULIOLIS
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate

ir Apdraudos Agentūra į
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 = 
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Kalnas.
Liet. Poli-

Pirkit Defense Bonds

AVALU TAISYMAS
JŪSŲ PAČIŲ KAINA 

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

Daniel De-Maud
4711 Payne Avenue

ACCORDIONS
ir ai

ir daugiau

Akordionų dirbtuvė ir 
taisymas, balsų sutvar
kymas; mainom į nau
jus ir didesnius. (11

N. SHKORKA
ACCORDION' MFG. CO.

4610 Broadway Cleveland

HARVEY MOVING & 
TRUCKING CO. 

Ekspertai Pianų Pervežime 
Rengiantis kraustytis į 
kitą vietą šaukit mus 

8101 Madison Ave., N.W. 
Ofiso telefonas: WO 2479 

Namų: Lakewood 6179 
Res.: 1585 ELMWOOD AVE. 
LAKEWOOD (15)

FRANK GERCHAR
MĖAT MARKET
1132 East 71 St.

Quality Meat
Fresh Poultry

i Mes specializuojame Namie 
darytom Rukytom Mėsom

HE. 9454

MOTERYS KARO
DARBUOSE

1918 metais dirbo

Moterys pradeda užimti vie
tas karo industrijose. Bet pa
lyginus kiek jų diribs šių metų 
pabaigoje su tuo ką dirba da
bar arba kiek dirbo pereito Di
džiojo Karo metais, tai jų mar- 
šavimas į dirbtuves dar gerai 
nei neprasidėjo.

Dabartiniu laiku moterų ka
ro darbuose tepriskaitoma apie 
500,000. Iki šio meto galo sa- 
koma jų skaičius pasieks arti 
4,000,000.
2,250,000 moterų įvairiuose ka
ro reikmenų darbuose.

Iš kur tos moterys ir mergi
nos į tuos darbus atsiras lie
kas nežino. Remiantis pereito 
gyventojų surašymo statistiko
mis, esą apie 7,00A,020 ir-’erų 
kurios galės užimti vyrų vietas 
darbuose, kai vyrai išeis "į ka
riuomenę.

Bendrai visoje šalyje karo 
darbams šymet busią reikalin
ga apie 15 milijonų darbininkų 
daugiau. Jų eilėse atsiras po
ra milijonų tokių darbininkų ir 
darbininkių kuriems paprastai 
nereikia eiti dirbti.

1241 Sweitzer 
vai. po pietų, 
išsigėrimų 
skiriama

ir
Am.

Lietuviai 
Amerikos 
/laimėti karą,

nuo- 
val-

tikos 
eigą, 
Kovo 
savo 
avė. 
Bus
dovanos. Pelnas 
Raud. Kryžiui.

Mes Akronp 
širdžiai remiam 
džios pastangas
aukojam savo gyvastį ir darbą, 
taigi ir i šią pramogą kviečiam 
visus te skirtumo pažiūrų. Mu
zikos ir šoklų "šiame’ parengime 
nebus. Kviečia Komisija.

RADO NUŽUDYTĄ. Chica- 
goje, šiaurinėje miesto dalyje, 
kambaryje kur buvo apsigyve
nus. rasta nužudyta Jane Do- 
biusky, 21 m. amžiaus ištekė
jus moteris. Jis paėjo iš Hamp
ton, Iowa, Jos kūnas rastas 
visai nuogas. Suimtas jos vy
ras, Peter, kuris policijos tar
domas.

JOHN KUBACKI
Skelbia atidarymą savo

antrašu: 1218 EAST 79th STREET
Phone EN Priešais LIBRARY,

. . . Mr. Kubacki seniau dirbo 
Frank Moore Studios.

Higbee-Chesshire ir
(16)

ĮKURTUVĖS. Jaunuolis Sil
vestras Martinkus, kuris prieš 
metus apsivedė ir ant sklypo 
žemės farmoje palei Ravenna 
pasistatė naują namą, įkurtu
vėms sukvietė svečių. Atsilan
kė jo teta Jieva su savo vyru 
Noreikai iš Medin?, Ohio, te
tos sūnūs su žmona K. Skirvy- 
das nuo Loddi, Ohio. Jis ten 
yra high mokyklos mokytojas; 
B. Zaniauskienė iš Chicagos; 
A. Palionis su žmona, J. Jonuš- 
ka su žmona iš Akrono. Sve
čiai pasigerėję jo darbštumu, 
iš jo nuvyko aplankyti kaimy 
nystėje gyvenantį jo tėvą, Pra
ną Martinkų, buvusį Akronie- 
tį, kuris jau daug metų farme- 
riaiija, yra našlys, bet geras 
ir darbštus ūkės vedėjas ir šei
mininkas. Jo ūkė yra 4 mailės 
nuo Ravenna miestelio'. Palei 
jo ūkę yra išstatytos valdžios 
amunicijos dirbtuvės, kuriose 
dirba tuksiančiai darbininkų ir 
kurie sudarė gyvumą pačiame 
miestelyje ir apielinkėse.

Prano Martinkaus duktė Ma
gdė su savo vyru persikėlė gy
venti į Ravenna ir juos ten už
tiko garnys, palikdamas dovanų 
dukterį.

Taip pat garnys su dovana 
nepamiršo ir kitą jo dukterį, 
Jievą, kuri su savo vyru gyve
na prie Roottown, Ohio. Paliko 
jiems sūnų. "

Kovo 12 d. čia siautė didelė 
vėtra, padarė daug nuostolių 
ūkiams ir šiaip Įstaigoms šioje 
apielinkėje. Kalnas.

Karo ir Vargų Ugnis 
Degina Pasaulį

“Diena rusti, 
diena ana,

Apvęrs svietą 
į peleną.

Aiškiai sako 
raštas gana”—

Pranašas Mala- 
lakia 397 met. 
prieš Kristų

pranašavo apie šitą baisėtiną 
rūstybės dieną, sakydamas:

“Nes štai diena ateiti degin
ti lyg pečius. Čia visi pasidi
džiavę ir Dievo nesibijanti bus 
šiaudais ir ateinanti diena juos 
uždegs, sako Viešpats Dievas 
Visagalis, ir nepaliks nei šak
nį, nei želmenį”. Mal. 4:1.

Platesniam sužinojimui gali
ma kreiptis antrašu:

JOSEPH
1129 E. 1

MASLAVECKAS 
St. Cleveland, 0,

PAGALBA NUO
REUMATIZMO

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

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

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

PRANEŠIMAS
Naujas ir didelis pasirinkimas
Nauj^ Vestuvių Suknių
Suknios . . nuo $13.75 ir daugiau 
Velionai . . nuo 7:95 ir daugiau
Patartina pasirinkti suknias anksti. 

Taipgi pilniausias pasirinkimas
FIRMOS KOMUNIJOS 

SUKNELIŲ ir VELIONĘ
labai gražiu ir išimtinų medegų 

nuo $3.00 ir daugiau

GRDINA SHOPPE
HE. G800 6111 St. Clair Ave

VELYKOMS MAISTO DALYKAI
Ruošiantis Velykų šventėms, su svečiais draugais ir 

giminėmis _  prisiminkit apie mano didelę mėsos ir gro-
serių parduotuvę — aš.parduodu pirmos rūšies prekes, 
mano mėsos yra geriausios, šviežios ar rūkytos. (15)

A. NUNN
8710 Superior Avenue

PERKA ir PARDUODA
Jūsų dreses, indus, namų pa
dargus, paveiksluš, skalbia
mas mašinas, radios ir viską 
ką norėtumėt parduoti. Taip 
pat parduodam visokius to
kius dalykus. (14)

BEDELL TRADING POST
7906 Hough Avenue

SULAIKYK KOSULĮ
su SEDAKOFF

Greitai paliuosuoja nuo gerklės 
uždegimų, paliuosuoja atsikosėji
mą, stimuliuoja ir paliuosuoja

Geras nuo ko- 
ir užkimimo.
pagalbą, arba

Mes prista-

stimuliupja 
plaučių užgulimą, 
šulių naktį, šalčių 
Garantuotas duoti 
pinigai grąžinami, 
tom į namus.

ECLAIR CUT RATE DRUGS 
7600 St. Clair Avenue

ENdicott 9202 * HD

Cleveland Furnace & 
Sheet Metal 

Industrial Sheet Metal Work 
CINUOJAM. DENGI AM STOGUS 

Turim visokias dalis pečiams. 
Darbas geras. 8 mėnesiai 
išsimokėjimui, arba ilgiau. 
1396 East 65th Street 

ENdicott 0335 (11)

SERVICE STATION 
6510 Wade Park Ave. 

Visokis Automobilistams 
Patarnavimas

Visokį geriausios rūšies padargai 
MOTORŲ IR BATTERY TAISY

MAS IR PARDAVIMAS.

Taisom sulankstytas mašinas, sa- 
liedinam ir tt. (12)

i---- :--------------------------- :____ i

P. J. KERSIS
809 Society for Savings Bldg.

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

kitės Į mane, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit patarnavimą 
įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy-
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DRY CLEANING?

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

tąsi įvesti tam įstatymas.

f-u

se

Naujos Gražios Pavasarinės
Skrybėles

Pasipuošk Velykoms

- su unija sutarti pareiš-

THE KRAMER & RETCH CS
7010 Superior Ave
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Jų didžiausią pasirinkimą rosit dabar! Vėliausių pavyzdžių, ir 
' spalvų, ir bryliais kurie pritiks jūsų veidui!

DARBAI
IR darbininkų ŽINIOS

A,i»r«l as Second-Ctes matter De»-SlJtkMatthelJveWP^Hice 
under the Act of March 3, IM.

S 

D 
r 
i

Sanforizuotai sutrauktos 1 ZC 
broadcloth medegos. Gra- " •’**'* 
žili spalvų ir balti marškiniai.

VYRAMS ir VAIKINAMS Geros KELNĖS
Didelis pasirinkimas visokių spalvų ir medegų O QC
Vaikinams ir Suaugusiems Vyrams Modelių O*

Rayon mercerized’ ir vatinės 
kojinės. Visokių spalvų ir 
marginių, kurios jums patiks.

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

-'Z! Whim . •
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With best personal regards,
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which I 
mailing

therefore, the undersigned 
reaffirm the faith and con- 
of the undersigned in the

restor- 
forcibly

musical 
affair, 
Orpheus

In addition to Mr. Landis, two nationally famous 
organizations have donated their services for this 
namely, The Cleveland Symphony Orchestra and the 
Male Choir.

Enclosed you will find a self-addressed post card 
should very much appreciate your filling out and 
back to me immediately. •

that 
the 
ag- 
na-

of your society in 
and the most colorful 
this time when war 

essential

Atlantic Charter applies not 
the parts of the world 
the Atlantic, but to

As far 
seated in a body.

said press reports 
is known that Mos-

Soviet Ambassadore 
concerning post-war

THE ASSOCIATION TO LIBERATE 
LITHUANIA

By its executive officers:
Anthony A. Olis, president
Dr. Stephen Biezis, secretary.

Mr. Landis1 talk will outline our responsibilities 
and will serve as a valuable stimulus to our efforts at tills 
time.

i May I count on the cooperation 
making this the largest, most successful 
affair that Cleveland has ever seen. At 
is carried on behind the actual front lines 
that the civilian population be completely and thoroughly
organized for the many responsibilities which we must all assume

It is nęr hope and the hope of the committee pre
paring this meeting that we may have uniformed groups repre
senting all organizations, attend this demonstration 
as possible, each “separate group will be

<1

Mayoras Užkviečia Lietuvius į Viešą Sueigą
FRANK J.LAUSCHE

MAYOR

Youth’s Forum
PRESIDENT ANT. SMETONA’S SPEECH

In Worcester, Mass., March 1

ds

k
k

ii
u

I am asking you and your organization to join with 
other patriotic American groups in a mammoth mass meeting to 
be held in the Public Auditorium during the evening of March 51 
The meeting will be addressed by James M. Landis, Executive 
Director of the Office of Civilian Defense, who, because of 
Cleveland’s importance to the entire Defense picture is honor
ing this city by his presence here.

Very, truly your

I i

,1

Antradienio vakare, Kovo 31, 
miesto didžiojoje Auditorijoje 
rengiama viso Clevelando gy- 

-^ventoju sueigą 'masinis mitin
gas," ir iųėjimas Visiėms ttėirib- ’ 
karnai — tik eikit visi kas tik 
galit, pasiklausyti, pamatyti, 
pasigerėti. Tą vakarą rengia 
Cuyahoga County Council for 
Civilian Defence, kurio pirmi
ninku yra Mayor Lausche.

Tai bus labąi įvairus ir pa
mokinantis vakaras. Pirmą sy
kį čia kalbės James M. Lan
dis, Civilinės Apsaugos Nacio- 
nalis Direktorius, iš Washing
ton, D. C.

To Vakaro programą išpildys 
pragarsėjus visoje šalyje Cle
veland Symphony Orchestra ir 
Orpheus Vyrų Choras. Kalbės 
Mayoras Lausche, Daniel T. 
Moore, O. C. D. srities direkto
rius, ir William’ A. Stinchcomb, 
Cuyahoga Apskrities Apsigyni
mo Tarybos ekzekutyvis direk
torius.

Direktorius Landis apsakys 
Clevelando gyventojams apie 
svarbą rūpintis civiline apsau
ga šio karo metu.

Mayoras Lausche užkvietė į 
šią sueigą visas vietos Ameri
koniškas ir ateivių organizaci
jas, kurios turi savo vėliavas 
ir uniformas ateiti, dalyvauti.

Lietuviai prašomi ir ragina
mi ateiti į auditoriją nevėluo
jant, kad rastų atsisėsti vietos. 
Ten nebus renkama nei aukos 
nei prašoma kitų kokių pinigų. 
Tai bus išaiškinimas gyvento
jams ir veikėjams ką mes turi
me daryti šio karo bėgiu ir kas 
mums labiausia apeina.

Ateityje manoma surengti 
visa eiliFtokių viešų sueigų pa
skirose miesto dalyse.

Šių rengimo komitete daly
vauja miesto organizacijų ii* ki
tataučių grupių atstovai, tarp 
jų ir Lietuviai.

Eikit į tą susirinkimą su sa
vo draugais, kaimynais, šeimų 

y nariais. 1

VINCAS STRAVINSKAS
Vincas Stravinskas, 61 metų 

amžiaus, nuo 5495 Clement dr., 
Maple Heights, mirė’Kovo 13. 
Palaidotas Kovo 16, Kalvarijos 
kapinėse; pamaldos atsibuvo Šv. 
Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona, Kazimiera, ir 
trys sunai, Jonas, Viktoras ir 
Kazys.

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Della Jakubs.

• FEDER ALĖS valdžios įs
taigose Clevelando srityje dir
ba jau 12,0C0 tarnautojų, vyrų 
ir moterų. Tuo budu federate 
valdžia yra didžiausia kaipo pa
skira darbininkų samdytoja.

Republic Steel Corp, skaitosi 
didžiausia paskira industrinė 
kompanija, kuriai dirba apie 
8,000 darbininkų.

Gimimų Padaugėjo
Cuyahoga apskrityje 1941 

metais gigimų buvo 23,687, ar
ba 3,948 daugiau negu 1940 
metais. Mat, nuo 1940 metų, 
kai pradėjo imti vyrus kariuo
menėn, atsibuvo dikčiai dau
giau vedybų ir to pasekmė — 
padaugėjimas gimimų.

Bet pernai buvo daugiau ir 
mirimų — 13,255, o 1940 me
tais buvo 12,893, kaip skelbia 
apskrities Sveikatos skyrius.

Lietuvis Draftuotas 
Tarp Pirmutinių

Kovo 17 d. buvo traukimas 
numerių naujai užregistruotų 
vyrų S. V. kariuomenei. Trau
kimą atliko Washingtone Ka
ro sekretorius.

Tarp pačių pirmutinių nume
rių ištraukta ir vieno Clevelan- 
do Lietuvio numeris — tai Pet
ras P. Jekutis, nuo 6212 Lin
wood avė. Jis yra iš jaunųjų 
vyrų, vos suėjusių 20 metų.-

Tarp pirmutinių 51 ištrauktų 
numerių Cuyahoga apskrityje 
trys vyrai pasitaikė tokie kurie 
jau buvo kariavę pereitą kar
ią pasauliniame kare, bet dar 
jiems nebuvo suėję 44 metai 
amžiaus. .

Šį kartą užsiregistravusių vy
rų visoje šalyje susidarė apie 
9 milijonų skaičius. Cuyahoga 
apskrityje — 87,183.

38,000 Bedarbių
Nors" Kovo mėnesį visos 

dustrijos pradėjo smarkiai dir- 
jti ir pasiekė aukščiausią dar- 
jininkų skaičių savo istorijoje, 
pasirodo betgi kad dar Cleve- 
ando ribose esama 38,000 svei

kų ir galinčių dirbti žmonių ku
rie neturi darbo.

Raišųjų Vaikų Naudai 
Vajus

Cuyahoga apskrities Raišų
jų Vaikų globos draugija pra
dėjo Easter Seal (Velykinių 
ženklelių) vajų, sukėlimui tų 
nelaimingų vaikų globai $25,000 
sumos.

• OTIS STEEL CO. perėjo į 
PittSburgho Jones & Laughlin 
Steel Corp, rankas. Cleveland© 
kompanija verta .39 milijonų 
dolarių. Ta Pittsburgho kor
poracija yra 259 milijonų plie
no organizacija

• MAYORAS Lausche pasiū
lė Ohio gubernatoriui Bricker 
investuoti 20 milijonų dolarių 
valstijos taksų pinigų į šalies 
Defense Bonds, jeigu jis atsisa
ko tuos pinigus duoti miestų 
reikalams ir civilinės apsaugos 
reikalams. Jeigu bondsai tin
ka pirkti šiaip piliečiams tai ir 
valstijai tinka, sako Lausche. 
Gubernatorius tuomi parodytų 
gerą pavyzdį kitiems. “ 
bernatorius atsisako ką 
su tais pinigais daryti.

Dedikuota Dirbtuvė
Nauja 14 milijonų dolarių 

vertės Thompson Aircraft Pro
ducts Co. dirbtuvė, Euclid dis- 
trikte, Kovo 18 d. tapo oficia
liai dedikuota. Joje pradėta 
dirbti pereitą rudenį, o šiomis 
dienomis produkcija joje pra
dėjo pasiekti patį aukščiausi 
laipsnį.

Many believe that the United 
States is destined to be the center 
of the universe, drawing around it 
all the continents. This belief is 
engendered by the geopolitical situa
tion of the United States. It is a 
huge country, lying between two 
expanses of ocean, having a grand 
neighbor in the North, Canada, rich 
with possibilities, and to the South 
a number of large and small re
publics, also rich in resources — a 
country nearing in population the 
second hundred million/ with its gi
gantic industry and commerce it is 
gradually taking first place in the 
progress of civilization. The rapid 
tempo of American life, the optim
ism of Americans, their bold deter
mination in undertaking great tasks 
entitle them to the leadership of the 
human race. The eyes of the en
slaved nations are turned with con
fidence towards this land of great 
□residents, Washington, Lincoln, Wil
son and Franklin Roosevelt, this 
land where the principles of free
dom are not only proclaimed, but 
are practiced in everyday life.

America is a haven for th£ in
tellectuals, scholars, artists, 
tists, 
thertr 
here, 
these

In his last speech President Roose
velt gave an outline of the war and 
indicated where the American arm
ed forces are, warning, that fight
ing is going on everywhere, where- 
ever the strength of the enemy ap
pears. America is alert and untir
ing with her allies. Of particular 
import are these words of the Pre
sident:'

“The 
only to 
border 
whole world: disarmament of 
gressors, self-determination of 
tions and peddles and the four free
doms — freedom of speech, free
dom of religion, freedom from want, 
and freedom from fear.”

Why did President Roosevelt find 
it necessary to again repeat the 
principles' of freedom which he has 
s*o frequently advocated in the past? 
Because even today the leaders of 
certain leading, disguising them
selves as defenders of democracy, 
try to weaken the confidence in the 
Atlantic Charter, or perhaps, be
cause these'1 leaders are trying to 
regain the nations which they have 
enslaved and now lost to another 
aggressor. Who they are, disguis
ing themselves as friends of de
mocracy, we know from the press 
and radio reports.

The last war was won by the 
Allies and the result was President 
Wilson’s fourteen points of freedom 
with the right of self-determination 
for nations. If the same will pre
vail in this war, President Roose
velt’s four freedom points and the 
Roosevelt-Churchill Atlantic Chart
er will win.

The Lithuanian nation, which has 
lived a glorious past and had under 
her sovereign rule the territories 
of White Russia and the Ukraine, 
the while allowing them to enjoy 
a great freedom, today is content 
to govern herself within her ethno
graphic borders. She does not even 
crave foreign territories. Therefore, 
neither will she consent to becom
ing a province of Russia or Ger
many, no matter how heavily she 
may be pressed. Lithuania desires, 
Lithuania can, and must be free 
independent state just as are her 
neighbors Poland, Latvia and Es
tonia.

in-
scholars, artists, scien- 

and all who are persecuted in 
own countries, seek refuge 
even gold is placed within 
shores for safekeeping.

Bet gu- 
nors

• THOMPSON Products 
sutiko mokėti savo 6,000 
bininkų po 7c j valandą 
giau.

Inc. 
dar- 
dau-

REIKALINGA SENYVA 
MOTERIS 

lengvam namų darbui Lietuvių 
ukėje, netoli Clevelando. 
gas sutarsim asmeniškai, 
ptis: A. Cypas, Chardon, 
(Arba Clevelande: 1339 
124 street.)

Išly- 
Krei- 
Ohio. 
East 
(U)

To the United States 
America

State Department 
Washington, D. C.

WHEREAS reports have recent
ly appeared in the press to the 
effect that the Honorable John G. 
Winant, United States Ambassador 
to Great Britain, has been in con
ference with 
Ivan Maisky 
Europe, and

WHEREAS 
state that: “It
cow considers British agreement on 
the return of the Baltic States — 
Estonia, Latvia, and Lithuania — 
to the U.S.S.R. as an essential test 
cf Britain’s good faith”, and that 
United States Ambassador Winant 
returning to Washington, D. C., to 
discuss said question among others 
with the United States Government, 
and

WHEREAS the President of the 
United States and Prime Minister 
of Great Britain signed and pro
claimed a joint declaration known 
as the Atlantic Charter, in which 
was stated the principles and aims 
of the Allied Nations in the present 
struggle against the Axis Powers, 
and whereas the second and third 
paragraphs of the Atlantic Chart
er are as follows:

“2. They desire to see no terri
torial changes that do not accord 
with the freely expressed wishes of 
those concerned.

“3. They respect the right of all 
peoples to choose the form of gov
ernment under which they itall live, 
and they wish to see the sovereign 
rights and self-government 
e<J to those who have been 
deprived, of them.”

WHEREAS the Atlantic
was incorporated in the Joint Dec
laration of 26 nations, which de
clared and agreed “to defend life, 
liberty, independence and rejigious 
freedom, and to preserve human 
rights and justice in their own lands 
as well as in other lands.”

The undersigned respectfully rep
resent the claims and assertions of 
Soviet Russia against the Republic 
of Lithuania are unlawful and un
just and contrary to the principles 
and aims of the Atlantic Charter 
and of the Joint Declaration of the 
26 nations (one of which is Rus
sia).

Now, 
hereby 
fidenice
sacredness of the principles and the 
aims of the Atlantic Charter and the 
determination of the leadership of 
the United Nations, that the prin
ciples of self-determination and of 
the sovereign rights of all nations 
shall not be violated.

The undersigned respectfully pray 
that the United States Government 
standi firmly upon its policy and 
position, theretofore made and de
clared, that the Republic of Lith
uania is one of the aggrieved na
tions whose independence and sov
ereignty must be restored, and that 
the United States Government con
tinue to refuse to recognize the 
claims of any other government 
constituting a threat against the 
sovereignty or independence of the 
Republic of Lithuania.

Mokės Iki $1,000 Atly
ginimo už Pagerinimus

General Motors Corp., kuri 
Clevelande užlaiko virš 5,000 
darbininkų, skelbia kad mokės 
savo darbininkams atlyginimų 
iki $1,000 už jų išrastus*arba 
pritaikytus pagreitinimus karo 
produkcijos.

LANKĖSI URBONAS
Dainininkas Jonas S. Urbo

nas atsilankė Clevelande atsi
sveikinti su draugais ir gimi
nėmis, nes tuoj išeina kariuo
menėn. Po trumpo pa viešėji
mo, apsilankęs Dirvos redakci
joje ir kitur, išvažiavo atgal 
į Chicagą.

PARDAVIMUI DU AUTOMO
BILIAI

Turim du automobiliu, vieną reikai 
parduoti katrą norėsit:— Chrysler, 
1941, ,6 pasažierių. Plymouth coupe 
1941. Gerai užlaikyti. Kurie Lietu
viui norit, ateikit pažiūrėti nuo 6 
iki 8 vakare. Kreipkitės tuoj (14) 

5815 LUTHER AVE.

PARDAVIMUI DODGE 1940 
AUTOMOBILIS

geras, gerai užlaikytas, nedaug va
žinėtas; geri gumai, vidus kaip nau
jas. Kreipkitės: P. P. Muliolis,

6606 SUPERIOR AVE.

PARSIDUODA Cigarų, Saldainių ir 
delikatesų kampinė krautuvė, ne

ša iki $500 savaitinių ineigų,’ nėra 
kompeticijos. Kreiptis tarp 2 ir 3 
po pietų. 9501 Madison avė. (14)

GEROS ANGLIES
Šaukit

GArfield 2G21

Komer Wood & Coal Co.
1409 E. 92nd Street

PRI

G. Richman and J. Aponavich, 
nd men and mammsys”. Joe

tai IVPSti tam ktatvrm

AN ANTIDOTE FOR 
“BLUES”

Does the war 'and news of the 
war fill you with the jitters? Does 
your income tax make you walk 
around with a grim face? Or. are 
you just plain tired of the ever
lasting winter and longing for just 
a breath of spring?

If you’re touched with any of the 
above mentioned maladies, here’s a 
sure-fire cure. Come down to the 
“BLACKOUT MINSTREL SHOW” 
which will be held at St. George’s 
Church Auditorium on April 12th. 
It’s being given thru the combined 
efforts of the St. George’s Church 
Choir and the Choral Club. These 
lively young people are to do their 
utmost to give you a fine evening’s 
entertainment. The entire program 
will consist of about twenty popular 
songs and the very latest jokes.

The performers include such live
ly pranksters as: M. Frankas; Mrs. 
G. Prankas; Mary Sharkus; Wm., 
Machuta; B. Circle; J. Vaitekaus-1 was reported wounded at Port Da> 
kas; ( 
all end men and mammsys”. 
Brazaitis will act as “Mistah 
locotah”.

All the children can ^enjoy their 
share of the fun by attending the 
afternoon performance where they 
will be royally entertained at 
afternoon matinee.

So, April 12th is a red-letter 
on your calendar, a day when 
can laugh to your heart’s content.

Gen. Pat Hurley, secretary of to 
in the Hoover administration, wha 

1----------- ----------------------r>... n..

win while en route to his new postu 
U. S. minister to New Zealani 
Flying from Java, his army bombo 
was attacked by a swarm of Ja 
bombers. Later his quarters at Port 
Darwin were shelled and Hurley w 
slightly injured. Photo is copy ofrej 
cent photo sent to Mrs. Hurley.

Tariasi Suspenduoti 
Šventadienio Dvigubą

• Mokestį

Senas Drapanas padaromi 
kaip naujas, išvalom ir 
šutai som.

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

' 495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ 
' Langams Užtraukalų (Blinds)
WINDOW' SHADES _

Dabar laikas jau pradėti rūpintis papuošti savo langus su
NAUJAIS VENETIAN BUNDS

Mes patarnausim Lietuviams pigiau negu kiti. Kreipkitės tuojau.

SUN VENETIAN BLINDS < į
Tel. IV. 3956 J. Pečiulis, sav. 165 E. 208 SI.

DEUBA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai

' LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

Washington. - CIO. ir 
Darbo Federacijos viršinin
kai nusileisdami prezidento 
spaudimui, pareiškė sutin
ką atidėti reikalavimą mo
kėti darbininkams ekstra 
už darbą, kaip dabar mo
kama. CIO. viršininkai re
komendavo savo nariams ir 
bendroms unijoms kad dar
bininkai nereikalautų mo
kėti ekstra už šeštadienio, 
sekmadienio ir šventadieniu

liekama 40 valandų darbo 
savaitės laikotarpyje. Da
bai' yra, ar darbininkas šio
kiomis dienomis išdirbo 40 
valandų .ar ne, jei pasitaiko 
dirbti šventą dieną, jam tu
ri būti mokama dvigubai.

■ Karo produkcijos direk- 
Įi torius Nelson kreipėsi Kon- 
t gresan patardamas duoti 30 
' dienų laiko, kurio bėgiu tu

ri būti padalyta laisvano- 
rįaisusitarimai suspenduo-i 

ą mokestį darbi-' 
už šventadienių

Naujos Kinksley Fashion Skrybėlės 5.00 
Gerai žinomos Merrimac Skrybėlės 2.45 
Vaikų Naujos Pavasarinės Skrybėlės... 1.79

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 skarų vidu
rius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės ’švelniai, bet tikrai, išvaly- 

... ...............žmonių nau- 
Pakramtyk: c 

gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai šeimai

10c

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

Naujų pavyzdžių ir margi- Ztp Dviejų spalvų efekto. Su> O 0 
nių, vėliausių spalvų ir iš- ------ : »•'
dirbimų, pavasariniai kaklaraiščiai

2 už $1.25.

ziperiu priešakyje susegi
mui, raglan rankovėm sveteriai

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

Atdara Vakarais

Alia 
me v 
žymiai 
nams 
rytinė, 
biose . 
galo u 
puola 
cat Ii 
Japon 
cente 
jaus'

Spė 
se ir 
spren 
nams 
Būni 
lijos

ką bi 
Post 
rėj r 

Th

lakii 
Japo 
mi a 

Du 
la

Traks darbininku. Pre
zidentas Roosevelt pareiš
kė’ susirūpinimą kad apie 
ateinantį radenį gali apsi
reikšti trukumas darbinin
ku karo reikmenų industri
jose. Prezidentas neparei
škė, kaip spaudoje daroma 
spėjimu, kad apie 13 mili
jonų vyry tarp 45 ir 65 me
tų, kurie bus užregistruoti 
Balandžio 27 d., galės būti 
naudojami sulyg reikalo į 
darbus.

Dnrhame, Anglijoj, buvo 
sustreikąvę 2,000 angliaka
sių, kurie sutramdė anglies 
josimą. Valdžia ir unijos 
vadai darbavosi streiko su
taikymui. Streikas kilo ne 
® algų ar darbo valandų, 
w del anglies svorio sužy
dėjimo, kas daliai anglia- 

nepatinka.

Detroit, Mich. — General 
Motore Cor., kuri dirba ka- 

reikmenis, atnaujinda-
. — outaii/Į

® jad nuo dabar reikalin- 
?? ous daugiau dirbti, ma- 
^šnekėti. General Mo- 

gamina apie 10 nuoš. 
šalies ginklavimo reik

menų. '
. O^rbininkams duota SI 
' daugiau mokesties.

valdžia sulaikė 
J. ®ininkij laivų, kurie 

priešų svetimša- 
t08. savininkams, dau- 

Italams. Del to ne- 
^'enti 

™ darbininkų.
Statyba nereikalingi) pa- 

namu šioje šalyje 
u1 sumažės šių metų

gUL E l®iatvta statyba
21 ..J3’^.000,000, arba 
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