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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 šventadienių 
darbą, jeigu tas darbas at
liekama 40 valandų darbo 
savaitės laikotarpyje. Da
bar 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- 
I torius Nelson kreipėsi Kon-
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KŪJAIS VENETIAN BIJNttj 
ašim Lietuviams pigiau negu kiti. Krere

UN VENETIAN BUND!
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56 J. Pečiulis, sav. ; 1611

Truks darbininku. Pre- 
[ zidentas Roosevelt pareiš

kė susirūpinimą kad apie 
. ateinanti rudenį gali apsi- 
, reikšti trukumas darbinin- 
I kų karo reikmenų industri- 
į jose. Prezidentas neparei- 
I škė, kaip spaudoje daroma 
I spėjimų, kad apie 13 mili- 
i jonų vyrų tarp 45 ir 65 me- 
; tų, kurie bus užregistruoti 
į Balandžio 27 d., galės būti 
j naudojami sulyg reikalo Į 
t darbus.

AUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių H 
CALE VEŽIMAI LIGONIAMS 1OT 

ai pašarvojimui leidžiama nauddis 

THUAN1AN FUNERAL HO!
Edna Avenue ENiĮ Durhame, Anglijoj, buvo

sustreikavę 2,000 angliaka- 
muj.LTu i——šių, kurie sutramdė anglies

t, kasimą. Valdžia ir unijos 
i vadai darbavosi streiko su- 
I taikymui. Streikas kilo ne 
I del algų ar darbo valandų, 
| bet del anglies svorio sužy- 
I mėjimo, kas daliai anglia- 
I kasių nepatinka.

jos Gražios Fan
krybėles I

Pasipuošk Velykoms
> *' ■ - • y*.

liausią pasirinkimą rosit dabar! • Vėliausią F1

spalvų, ir bryliais kurie pritiks jūsų vri

os Kinksley Fashion Skrybėlei 
i žinomos Merrimac Skrybėlės 
ų Naujos Pavasarinės Skrybėlė

IAMS ir VAIKINAMS Gero* 
delis pasirinkimas visokių spalvų ir medegv 
iikinams ir Suaugusiems Vyrams Modelių,

Detroit, Mich. — General 
I Motors Cor., kuri dirba ka- 
| ro reikmenis, atnaujinda- 
jma su unija sutarti pareiš- 
[ kė kad nuo dabar reikalin- 
Lga bus daugiau dirbti, ma- 
t žiau šnekėti. General Mo- 
I tors gamina apie 10 nuoš. 
ftvisų šalies ginklavimo reik- 
I menų.
į Darbininkams duota $1 
| į dieną daugiau mokesties.

Padėtis Azijoje Blogėja, Japonams Laimint
PRIEŠAI VERŽIAS! INDIJON, UŽĖMĖ 

ARTIMAS SVARBIAS SALAS

Aliantų pozicija tolima
me vakariniame Pacifike 
žymiai pablogėjo, Japo
nams Įsiveržus Į Įjozicijas 
rytinėje Indijoje ir svar
biose Andaman salose Ben
galo užlajoje, iš kur jie už
puola aliantų laivus. Tuo 
nat laiku žeme einantieji 
Japonijos kareiviai pasiekė 
centralinės Burmos alie
jaus laukus.

Spėjama kad šiose srity
se ir turės atsibūti sekanti 
sprendžiami mūšiai, Japo
nams veržiantis užkariauti 
Burma ir Indiją. Austra
lijos frontas tuo tarpu pa
liktas ramybėje, išskyrus 
ką buvo užpultas lėktuvais 
Post Moresby, saloje šiau
rėj nuo Australijos.

Thailande padarę užpuo
limą Amerikos Laisvanorių 
lakūnų grupė sudaužė 40 
Japonų lėktuvų, atskrisda- 
mi anksti rytą auštant.

Du Amerikos nedideli ka
ro laivai nuskandinti Java 
salos apielinkėse pastoro- 
mis dienomis, kaip praneša 
Laivyno departmentas.

APDAUŽĖ KITAS JA
PONU SALAS

išTik dabar, pavėluotai 
Hawaii praneša, kad S. 
karo laivyno lakūnai ir lai
vai padarė smarkius už
puolimus Japonų valdomų 
salų Pacifike.

Wake salax užpuolė Vas. 
24, pora mėnesių po to kai 
ją puolę Japonai užėmė ir 
užvaldė.

Marcus salą užpuolė Ko
vo 4. Ši sala yra vos 950 
mylių atstu nuo Japonijos 
sostinės Tokyo.

Priešams padaryta bai- 
j siu nuostolių ant salų ir 
i pakraščiais vandenyje lai
vams ir tt.

RUSŲ-VOKIEČIŲ
KARO ŽINIOS

CRIPPS. Britų specialis 
atstovas, jau pasiekė Indi
ją, kur pradeda derybas su 
Indijos vadais apie bendrą 
kariavimą prieš Japoinus.

VOKIEČIAI griežtai su
varžė savo užimtose žemė
se, kartu ir pačioje Vokie
tijoje, traukiniais keliavi
mą, grasindami bausme jei 
kas bereikalo važinėtų. Iš 
to matyt kad naziai rengia
si rimtam kam pavasari ir 
spėjama kad tai bus prieš 
Rusiją.

Vokiečių užimtose šaly
se pasirodė kuro stoka.

Brazilijoje, kaip praneša, 
esą apie 25,000 slaptai su
organizuotos Japonų armi
jos, kuri tik laukia Įsakymo 
iš Tokyo pradėti sukilimą 
ir išvertus Brazilijos val
džia ir paimta šąli Japonų 
rankosna.

L Bostone valdžia sulaikė 
J 100 žuvininkų laivų, kurie 
Į priklausė priešų svetimša- 
fliams savininkams, dau- 
■ giausia Italams. Del to ne- 
I galės iš žuvavimo gyventi 
I bent 500 darbininkų.

L Statyba nereikalingų pa- 
| statų ir namu šioje šalyje 
| žymiai sumažės šių metu 
| bėgyje.J| Šymet numatyta statyba

Tiir vnAiirn o nnfllBsieks $goaG0°a arba InE™O&W^^imažiau negu bu-

pavyzdžių ir margi- Z Dviejų spalvą & 
Liausiu spalvų ir iš- J ziperiu priešaky 
!, pavasariniai kaklaraiščiai mu^

2 už $1.25.

izuotai sutrauktos 1 
loth medegos. Gra- * J 

aivų ir balti marškiniai.

Rayon merceiW( 

kojinės, Visokrp 
marginių, kuras /

f K Al GREEN STAMPS su komu pirk*1 
čiA galit iškeisti savo Stamp

010 Superior Ave Aldai*

LAIVU SKANDINI
MAI TĘSIASI

------------- /
Amerikos lėktuvai ir lai

vai kare su Japonais, nuo 
šio karo pradžios, kartu su 
Rolandais ir dabar Austra- 
liečiais, nuskandino 118 lai
vų, kurių dalis yra karo lai
vai, kiti prekiniai ir trans
portiniai.

Italai skelbia kad pasta
rais susikovimais Vidurže
mio juroje jie nuskandino 
19 Britų laivų.

Britai skelbia nuskandi
nę 11 Italų laivų, tarp jų 
du submarinu.

Maskva, Kovo 25. — So
vietų armijos kareiviai pa
čiūžomis sniegu keliaudami 
pasiekė Staraja Russa mie
sto apielinkes, kur randasi 
apsupta Vokiečių kariuo
menė. Ten sako įvyko dve
jeto dienų mušis, raudonie
ji tikrina atmušę Vokiečių 
pastangas juos nugalėti.

Iš to matyt kad Rusijoje 
dar visi žiema tebesilaiko 
ir Rusai gali sniegu čiuož- 
dami daryti užpuolimus.

Sovietai giriasi nuo Va
sario 9 d. išžudę virš 140,- 
000 Vokiečių keletoje vietų 
ilgame fronte, kur atsibuvo 
smarkus susirėmimai. Iš 
tų Rusų pasigyrimų nema
tyt kad jie butų atėmę žy
mius plotus savo žemių iš 
Vokiečių, nors jau buvo pa
siskelbę virš mėnuo laiko 
atgal buk tuoj jau įsiverš 
į Latviją. Išeina kad na
ziai atmuša visus bolševikų 
puolimus, nors Rusai skel
bia kad jie atlaiką Vokiečių 
atakus. ; /

Vokiečiai iš savo pusės 
tikrina atmušę ^usų puoli
mus Kharkovo ir kitose sri
tyse.

Kas išeis iš Hitlerio gy
rimosi ir ruošimosi pava
sariniam ofensyvui prieš 
Rusus pasirodys netrukus.

KINAI pasirengę karui 
trejetui metų. Jie turi su
sikrovę urvuose kalnuose 
reikmenų kurių užteks 30 
ar 40 mėnesių.

Raportavo apie Tolimų Rytų Karo Padėtį
Trys karo laivyno vyrai .parodomi vykstą į Baltąjį Namą 

tartis su Prezidentu Rooseveltu apie Tolimų Rytų karo padėtį. 
Jie yra, iš kairės į dešinę, Adm. Ernest J. King, vyriausias ko- 
mandierius U. S. laivyno, Laivyno Sekretorius Frank Knox, ir 
Adm. Thomas C. Hart, atsistatydin-s komandierius Aliantų jie- 
gų Tolimuose Rytuose.

Three navy men pictured on their way to the White Honse to confer 
with President Roosevelt on the Far Eastern war situation. They are, 
left to right, Adm. Ernest J. King, commander-in-chief of the U. S. fleejt, 
who has been placed in charge of tl activities of the navy; Secretary >f 
the Navy Frank Knox, and Adm. Thomas C. Hart, retired commander 
of the Allied forces in the Far East.

JAPONAI RUOŠIASI
PULTI SIBIRĄ?

IS LIETUVOS
Iš LAIKRAŠČIŲ matyti kad • 

Lietuvoje, kaip ir pereito Di
džiojo karo metu, pradeda plis
ti plėšikų gaujos. Šiaulių ap
skrityje, ypač Kuršėnuose, vei
kia plėšikų gauja, terorizuoda
ma gyventojus. Apsiginklavę 
revolveriais ir kirviais jie įsi- • 
veržia į įsutus ir plėšia.

TAURAGĖJ savotišku budu 
nusižudė darbininkas Norgėlas. 
Jis užlipo ant bažnyčios bokš
to ir iš ten šoko. Norgėlas bu
vo nuvežtas į ligoninę, kur bet
gi greit mirė.

FER KAUNO radio kelintą 
kartą buvo priminta apie sava
norių priėmimą į' Vokietijos 
darbo tarnybą. - Pasak kalbė
tojo, į registracijos biurus at
vykstą savanoriai, tačiau jiė 
esą arba perjauni arba perserii. 
Radijas dar kartą priminė kad 
savanoriais galį įsirašyti gimę 
1920-22 metais, taigi vyrai po 
20-22 metu amžiaus. Registra
cijų biurai esą Kaune, Vilniuje, 
Šiauliuose, ir Panevėžyje.

E laikraščiai pa

VOKIEČIŲ s u m barinai 
tęsia skandinimą Amerikos 
pakraščiais prekinių laivų. 
Kovo 22 d. nuskandinta vėl 
vienas laivas, kurio jūrei
vių dalis išsigelbėjo, kiti 
žuvo.

Viso nuskandinta jau 66 
laivai dviejų mėnesių bė
gyje.

14 užmušta.
Ore. — Susprogus dviem 
armijos lėktuvam kalnuo
se, žuvo 14 vyrų. Viename 
žuvo keturi, kitame 10 la
kūnų.

GEN. MacARTHUR, ap
leisdamas Bataan pusiau- 
sali, išplaukė su buriu savo 
artimų štabo žmonių ir šei
ma nakties laiku, greitais 
motoriniais laivais. Jie tą 
kelionės būdą panaudojo iš
sprukti nuo galimų Japonų 
užpuolimų. Bet dabar at
eina žinios kad jo kompa
nijai priplaukiant Į reika-

Pendleton, ijngą vietą kitoje saloje, iš

Sudužę Kariški Lėktuvai Ohio Valstijoje
Šis vaizdas parodo likučius vieno iš keturių armijos greitų

jų lėktuvų, kurie patekę didelėje sniego audroje, nukrito ir su
degė apie pusės mylios aplinkumoje ant ūkių netoli Lima, Ohio. 
Jų pilotai, skridę su jais iš Detroito, žuvo.

This picture shows the wreckage of one of the four army pursuit 
planes which, caught in a heavy snow storm, crashed and burned within 
a half mile radius on farmlands near Lima, Ohio. Their pilots, out of 
Detroit on a ferrying mission, were killed.

kur lėktuvu turėjo išskris
ti Australijon, toje saloje 
pelkėse buvę Amerikos ka
reiviai ko patys neatidarė 
ugnies prieš juos. Jie nie
ko nežinojo apie generolo 
partijos kelionę. Iš tos sa
los Į trečią dieną jie lėktu
vu išskrido Į Australiją.

Gen. MacArthur, nuvy
kęs Į Australiją vadovauti 
aliantų jiegoms gintis nuo 
Japonų, sako, nesitikėkim 
stebuklų.
kariauti. Vienas generolas 
iš nieko negali ką nors pa
daryti.

Kovo 25 d. Prez. Roose
velt paskyrė Gen. MacAr- 
th tirui aukščiausi Garbės 
Medali kokį tik karo laiku 
kariškiui ši šalis gali duo
ti, už jo pasižymėjimus Fi
lipinų salų gynime.

Reikės sunkiai

Iš Kinijos praneša kad 
Japonija surinkus 10 mili
jonų vyrų iš Japonijos ir 
salų bei užimtos Kinijos, 
ruošia juos užpuolimui Si
biro tuoj kaip tik pasitai
kys tinkama proga.

Eina gandai kad naziams 
ruošiant pavasario ofensy- 
vą prieš Rusus dideliu mas
tu, tuo pat kartu Japonai 
pataikys pulti Rusiją iš Si
biro, galutinai tą didelę so
vietų imperiją suplėšyti.

Rusų sumušimas apsau
gotų pačią Japoniją ateity
je jos kariavimuose Azijos 
vandenu'ose.

Maskva turi padarius su 
Japonija nepuolimo sutar
ti, bet abi jos Į tas sutar
tis žiuri su nepasitikėjimu.

.S. VALSTIJOSE paruoš
ta planai įsteigimui “sve
timšalių legionų” iš piliečių 
tų šalių kurios laikosi šia
me kare Suvienytų Valsty
bių pusėje. Tų šalių pilie
čių Amerikoje esama apie 
pora milijonų. Skaičius mi- 
litariško amžiaus vyrų dar 
nepatirtas.

Legionai gali susidaryti 
iš Britų, Kinų, Kanadiečių, 
Meksikonų, Lenkų, Rusų, 
Graikų, Čekoslovakų, Nor
vegų, Jugoslavų, Holandų, 
Belgų ir kitų.

SERBIJOJE laisvų kovo
tojų armijos esą gatavos 
vėl pulti iš kalnų ir naikin- 
ti-žudyti savo šalies oku- 
pentus. Esą, tuomi nori
ma pradėti pavasarinis su
kilimas prieš nazius Balka
nuose.

Von Papen, Hitlerio at
stovas Turkijai, ir nesvei- 
kuodamas, nežiūrint gy
dytojų draudimo apleido 
Turkijos sostinę ir išvyko 
pasimatyti su. Hitleriu jo 
rytinio fronto stovykloje.

LINDBERGH, kuris vi
są laiką palaikė Vokiečių 
pusę ir skelbė Amerikos ne
sikišimą į karą, kai Japo
nai ’Ameriką užpuolė jis 
pamatęs savo klaidą liovė
si skelbęs nesikišimą, ir pa
sisiūlė valdžiai tarnybon Į 
bent kokias pareigas. Val
džia jo patarnavimu nesi
naudoja tiesioginai. Jis ta
po pakviestas Į Fordo or
laivių dirbtuves, tik dar ne
aišku kokioms pareigoms.

RADVILIŠKYJE, spaudos ži
niomis, viename name kilęs 
gaisras, kuris buvęs pervėlai 
pastebėtas. Ugnyje sudegė 6 
žmonės.

GASOLINO naudo j i m ą 
suvaržius, sakoma kiekvie
nam automobilistui busią 
leista pirkti 5 galionus ga
soline savaitėje.

LENKIJOJE, vienas pat
riotas Lenkas slaptu žinių 
biuru teikė Lenkams žinias. 
Ji/s tapes nukirsdintas, o 
200 Lenkų kurie jo buleti- 
nus ėmė, išvaryti į sunkius 

i darbus Vokietijon.

SODYBOS Bendrovė Lietu
voje, kaip skelbiama, turinti 
savo žinioje provincijoje aštuo
nis skyrius. Jai priklauso vi
sa Lietuvos vyno pramonė, spi
ritinio acto pramonė, krakmo- 

. lo gamyba, gliukozės pramonė, 
vaisių ir daržovių džiovyklos, 
marmelado gamyba, vaisių sul
čių gamyba ir vaisių bei dar
žovių konservų gaminimas. Be 
to, Sėdyba aktyviai rūpinasi 
vaistažolių auginimu, jų surin
kimu ir džiovinimu, garstyčių, 
šokolado, makaronų ir biskvitų 
gamyba. Visiems tiek produk
tams auginti sudarinėjamos su
tartys su ūkininkais. šymet 
ūkininkai raginami didinti svo
gūnų auginimą. Laikraščiai ne
pažymi kur visa ši gamyba 
parduodama.

LIETUV
skelbė kadyje, 
kai kurie be pateisinamų prie
žasčių nesumokės už butą dau
giau kaip vieną mėnesį, gali bū
ti policijos pagalba iškraustyti 
iš namų. Naujas butas tokiems 
žmonėms busiąs duodamas tik 
tuomet kai bus atsiteista už se
nąjį butą. Iš buto galima iš
kraustyti ir tada jeigu nesu
mokama už įvairius patarnavi
mus (vandenį, bendrą apšildy
mą, kanalizaciją, ir tt.).

PER KAUNO radijo buvo 
prisiminta Stepono Dariaus, 
sparnų galiūno, gimimo diena. 
Atpasakojus trumpai jo biogra
fiją, buvo prisiminta apie jo 
paskutinį žygį, Atlantiko per- 
skridimą 1933 metais ir apie 
jo katastrofą Liepos 17 d. ties 
Soldinu. Dabar Dariaus kars
tas esąs padėtas į Medicinos fa
kulteto koplyčią, nes rūsyje,, 
kapinėse, kur turėtų būti lai
komas, esą perdrėgna.

VOKIEČIŲ laikraštis prane
šė kad Sausio 30, Vokietijos 
nazių sukaktuvių dieną, Kaune 
buvus atidaryta Vokiečių pra
džios mokykla su keturiais sky
riais.

VOKIEČIŲ komisaras Lietu
voje buvo pasikvietęs pas save 
profesinių sąjungų vadovaujan
čius asmenis. Komisaras api
budinęs profesinių sąjungų už
davinius, kurie privalo rikiuo
tis į Vokietijos “darbo fronto” 
organizacijas. Reiškia, vers 
Lietuvius dirbti Vokiečių nau
dai.

PER KAUNO radio buvo pa
skelbta kad buvę Lietuvos pa
sienio policijos tarnautojai pri
valą iki Sausio 31 užsiregis
truoti Kaune, pažymėdami var- 
dus-pavardes, eitas pareigas, 
dabartinį užsiėmimą ir adresą. 
Kuriam tikslui ta registracija 
vykdoma nepasakyta. Gal tam 
kad apsidirbus su tais kurie an
ksčiau saugojo Lietuvos sieną 
su Vokiečiais.
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PASISKAIČIUS MU
SU LAIKRAŠČIUS

Apie Kun. Joną Mišių
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Kitą syk Dirvos redaktorius 
stebėjosi kaip Pittsburgho tau
tininkai susitaiko su katalikais 
ir surengia tokius didelius ir 
skaitlingus parengimus- kaip 
va Vasario 16, 1941 m., kur 
net Pittsburgho miesto valdi
ninkai stebėjosi tokiu skaitlin
gu Lietuvių susirinkimu, kur 
kalbėjo ir miesto mayoras.

Mayoras pirmiausia peržvel
gė salę aukštai ir žemai, kuri 
buvo kimštinai pilna, kiti net 
už durų stovėjo, nors salė di
delė. Už tai Pittsburgho tauti
ninkai dėkingi dideliam patrio
tui. Lietuvių mylėtojui, Kun. 
Jonui Misiui, kurio įtaka ir pa
sidarbavimu Pittsburgho Lie
tuviai gali bendromis jiegomis 
taip skaitlingai pasirodyt’prieš 
Amerikonus, kurių simpatijos 
Lietuviams šiais laikais labai 
žvarbu.

Nors paviršutinai noriu 
žymėti apie jį. Kun. Jonas 
sius gimė Vasario 14, 1883
iš tėvų Jono ir Elzbietos Mišių; 
motina po tėvais Miškainytė. 
Šiaulių ap., Lygumų par. Mok
slą ėjo Šiaulių gimnazijoje ir 
lankė Kauno kunigų seminari
ją, bet už platinimą Lietuviškų 
knygų buvo caro valdžios nu
žvelgtas ir turėjo išvažiuot į 
Ameriką, čia kiek užsidirbęs, 
ir gerų žmonių pagalba užbai
gą kunigo mokslą Šv. Vincento 

^ęypinarijoje, Latrobe, Pa., ir 
įšventintas į kunigus Liepos 4, 

’11907 m. Jis kunigavo Donora, 
Pa., Waterville, Pa., ir jau 7 
metai Pittsburghe, N. S., Dan
gun žengimo Lietuvių parapi
joje.

Kun. J. Misius yra labai ge- 
... ros širdies, neišdidus; patari-

vienos 
o to- 
15 su

dirb-

visos

į

pa- 
Mi-
m.,

Raštelyje 
kad kita- 

daiktelį. 
Tai sąži-

DIRVOJE žvalgas rašo ir ba
ra SLA. seimo delegatus kodėl 
jie neprašo paaiškinimų jeigu 
yra kas neaiškiai padaryta. At
rodytų lyg žvalgas nebūtų bu
vęs SLA. seime.

Paimkim kad ir pereitą Chi- 
cagos seimą. Ar gavo delega
tai balsą? Aš atmenu: man 
buvo neaišku Vienybės namo 
didelės išlaidos, o dar kaip vie
nas delegatas paaiškino kad jis 
prašė išnuomuoti jam Vienybės 
namą, o jis pats pasitaisys, bet 
SLA. centro viršininkai jam 
nenuomavo, jie tik praleido dar 
keliolika tūkstančių dolarių to 
namo taisymams, na o namas 
dar ir dabar neužbaigtas. Aš 
reikalavau balso paaiškinimų 
paklausti. Ar gavau? Ne.

Šalę manęs sėdėjęs Detroito 
delegatas sako, nei neprašyk 
balso, nes jie tau vistiek ne
duos. Taigi matote kur yra 
kaltė. J. Ambrose.

“AMERICANS ALL RALLY 
FOR FREEDOM”

Kovo 22 atsibuvo State Fair 
Grounds auditorijoje patriotiš
kas parengimas.

Filipinų Gynėjas
Paskiausias vaizdas Maj. Gen. 
Jonathan M. Wainwright, da
bar vyriausio karininko likusio 

i vadovauti Amerikonų ir Filipi-
Dalyvavo 20 nų kareivių Japonų apsuptame 

skirtingų tautų chorų, buvo ir Bataan pusiausalyje. 
Lietuvių Aido choras, kuris pa
dainavo “Marš, Marš į Vilnių”.1 
Dainavimas išėjo vidutiniškai, 
nes šiuo laiku nekurie seni cho
ro nariai turėjo išeiti į kariuo-| 
menę. Chorą vadovauja A. Gu
gas, ir jam bei chorui priklau
so padėka už dalyvavimą iškil
mėje musų tautos vardu.

MIRĖ. Jurgis Bundza, 58 
m., nuo 8996 N. Clarendon avė. 
mirė pereitą savaitę. Paliko 
žmoną, Izabellę, dukterį Alice, 
sūnūs Kazį ir Jurgį ir du po
sūnius. Buvo geras žmogus. 
Iškilmingai jį palaidojo Kovo 
21 d., pamaldos atsibuvo Šv. 
Jurgio Lietuvių bažnyčioje.

MIRIMAI

d^SS****

Su 
čiais

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

Recent photo of Maj. Gen. Jona
than M. Wainwright, now senior of
ficer with the embattled American 

Philippine troops in besieged

MIRĖ 8300 IŠEIVIU
LIETUVIU

šiame numeryje telpan- 
mirusių išeivių Lietuvių 

vardais, mirusiųjų skaičius pa
siekia 8300. Mirusiųjų žymė
jimas Dirvoje pradėta Vasario 
mėnesį, 1937 metais.

s— oion.uuse' ar svrtrciSK’SuTStT’ 
pijonams ir pašaliniams teikia 
nuoširdžiai, už tai jis ir yra 
visų Lietuvių, tautininkų ir ka
talikų, gerbiamas ne tik North 
Side bet ir visoje Pittsburgho 
apielinkėje.

Jis dalyvauja kad ir' tautinin
kų rengiamuose mitinguose ir 
prakalbose ir kalbas' pasako, 
yra gabus kalbėtojas, . už tai 
tautininkai yra jam dėkingi.

B. Gramba.

SMULKIOS ŽINIOS
Pora savaičių atgal rašiau 

kad Lietuviai nevažiuotų čia, 
nes darbų čia nėra. Valdiškos 
įstaigos atsakė į melus kasyk
lų bosų. 12,853 žmonės yra be 
darbo, per savaitę išmokama 
jiems $85,235 pašalpų.

Daug Lietuvių randasi namie 
be darbo, kurie dirbo ikšiolei, 
o dabar jiems darbo nėra jau 
mėnuo laiko. Tai tik 
kompanijos darbininkai, 
kių kompanijų yra viso 
apie šimtu kasyklų.

Visi šilko audimo fabrikai 
užsidarė, kur dirbo 10,000 mo
terų fr merginų. Viena 
tuvė jau pradėjo dirbti lakū
nams parašiutus, • kitos
laukia iš valdžios užsakymų.

Vagilius sugrąžino 2.50 Jur
giui Ažiui, prisiųsdamas U. S. 
Defense štampais, 
sako: Siunčiu už tai 
dos pavogiau tavo 
Ačiū už palaukimą. 
ningas vagis.

Patriotiška Lietuvaitė, Al
berta Bertainiutė, yra Filipinų- 
salose, slaugė leitenantas laivy
no tarnyboje. Slaugės mokslą 
baigus Homeopathic ligoninėje 
Wilkes-Barre, vėliau įstojo Ge
neral Hospital, Philadelphijoje, 
kur baigtos speciaįį kursą įs
tojo slauge S. V. karo laivyne, 
Boston, Mass. Dabar motina 
gavo laišką kad ji tarnauja lai
vyno ligoninėje Filipinuose.

Chester Bartašius, iš Lar- 
kinsville, Vinco Bartašiaus sū
nūs, jau trys metai tarnauja 
kariuomenėje, nors dar tik Ge
gužės mėnesį jam sueis 18 me
tų amžiaus. Jis, būdamas auk
što stambaus sudėjimo išrodė 
į vyrą ir todėl galėjo į kariuo
menę įstoti. Ištarnavo Pana
mos Kanalo Zone, ir įsigijo 
korporalo laipsnį. Dabar apie 
jį sužinojo teisybę.

Wilkes-Barre Lietuvių Pro- 
gresivis Klubas šią savaitę sta
to Pittstone veikalą “Baudžiau
ninkė”, vadovystėje Botyriaus.

SLA. APSK. SUVAŽIAVI
MAS. Kovo 29, Pittstone bus 
SLA. VII Apskričio suvažiavi
mas. Šis apskritis yra daug 
ko nuveikęs Susivienijimo rei
kalais. Jis gali nuveikti ir to-

liau gerų darbų, jeigu susiklau
sys. Apskričio pastangomis į 
SLA. sekretorius įstatytas A. 
B. Strimaitis, kurį vėliau pats 
apskritis ir išvijo.

Vėliau, SLA. iždą vežėsi Gu- 
gis į Chicagą, bet VII Apskri
tis jį sulaikė Pittsburghe ir 
ten SLA. turtas bankuose pa
liktas ir laikomas po šiai dienai.

Jurgelionio “flaphauzė” bu
vo pavirtus į anarchiją, bet S. 
L. A. VII apskritis išlygino 
viską. 
Yorke,
nepasiekė Pittsburgho, 
ko Brooklyne, kur traukia SLA. 
į teismą, šis apskritis išgel
bės organizaciją ir nuo tos ne
laimės. Kas bus daugiau nau
jo, pranešiu. . J. J. Nienius.

“Flaphauzė” liko New 
košerna. Jurgelionis 

pasili-

KUN. COUGHLIN
MILIJONIERIUS

Kun. Coughlin, kuris per de
šimts metų per radio kalbėda
mas rodė žmonėms buk jis iš
gelbės pasaulį ii* panaikins vi
sas bėdas, pasidarė milijonie
rium. Biedni žmonės per tą 
laiką susiuntė jam virš du mi
lijonu dolarių, kaip parodo jo 
ofiso knygos. ♦

Trumpam Saikui tik
Visam metui—visoje Amerikoje

' pigaus
- Lalflwaselol

l ...

DIRVA, 27 m. senumo, 8 psl. dydžio savaitraštis, reguliarė kaina metams $2.
Už Jūsų Dolari tuoj gausit paliudijimą. Dirva lankys Jus per 52 savaites — ištisą metą.

Adresuok: . D|RVA 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Iškirpkit

ir kartu su $1 
pasiuskit
Dirvos adresių

Parašykit 
aiškų savo 
savo adresą.

■gave

tn<

PRENUMERATOS KORTELE
GERB. DIRVOS ADMINISTRACIJA:

ant

Siunčiu $..........kaipo savo mokestį prenumeratai už Dirvą
metų laiko. Prašau siuntinėti šiuo adresu:

Vardas,

Adresas,

Adresas.

Užrašė

LAIMĖJO. Vincent Banonis, 
All-American center, Universi
ty of Detroit studentas, Kovo 
18 islaimėjo dvigubą handball 
titulą. Vince Banonis ir Ed 
Kukurowski išlaimėjo nuo Art 
Link ir Bill Hentz, pirmą 21-9, 
antrą 21-1.

FORD MOTOR CO. nemo
kės daugiau darbininkams va
dinamą Insurance. Ford Local, 
United Automobile Workers 
(C.I.O.) paima apdraudą darbi
ninkų, ragina visus darbinin
kus kurie buvo užsirašę gyvas
ties apdraudą, ar nuo sužeidi
mų ar ligoninės, kad atnaujin
tų per unijos skyrių. Pavie
niui darbininkui reikės mokėti 
$2.90 i mėnesį, vedusiems ir jų

Mi-
po 

, ir

visai šeimai $5 Į mėnesį, 
rus, bus išmokėta $1,500; 
$15 sergantiems į įsavaitę, 
$5 jei bus ligoninėje.

TRIE DETROITO miesto ro
tušės (city hall) prikaBinta se
kanti iškaba: “For Victory’s 
Sake Help ,Russia”. Ameriko
nų- laikraščiai rašo, “Help Bri
tish Defense of India”, “Send 
Ships to Aid MacArthur Now”.

Kovo 10, i» orlaivių virš mie
sto mėtyta atsišaukimai į Det
roito gyventojus, “Wake Up, 
Detroit! This Could Have Been 
a Bomb!”

Detroito miesto gyventojai 
raginami pilnai pasiduošti sa
vo apsaugai, vyrai ir moterys 
kuriems nereikia eiti į kariuo
menę, raginami užsiregistruo
ti liuosnoriai apsigynimo ir pa
galbos pasiruošimui.

Tas butų geriausia jei mes 
rupintumes pirmiausia apsau
goti šią šalį kur mes gyvenam, 
o vėliau gelbėti kitus. V. M.

ADVOKATAS J. JEFFERSON
Per gana ilgą laiką čia prak

tikavęs teises Adv. J. Jeffer- 
son-Janulionis nuėjo dirbti į 
defense darbų dirbtuvę. Reiš
kia atsisveikino su advokato 
praktika. Adv. Jefferson bu
vo vienas tų Lietuvių ką pra
gyveno iš Lietuvių dolarių, bet 
prie Lietuviško gyvenimo jis 
neprisidėjo nei centu nei dar
bu, ir jeigu jam kas tą primin
davo jis gąsdindavo, “Aš 
trauksiu visus reikalus su 

Dabar matome 
bet kas
Jefferson ar 
su juo? 
turėtų būti 
profesiona-

nu- 
Lie- 
kad 
nu-

tuviais”, 
reikalai nutraukti, 
traukė juos: Adv. 
Detroito Lietuviai

Adv. Jęfferson 
pavyzdžiu kitiems
lams ir biznieriams, kad kaip 
tik koks profesionalas atsuka 
Detroito Lietuviams nugarą, 
tai tokiam profesionalui Det
roito Lietuviai atsuka nugarą. 
Keno pralaimėjimui tas išeina?

D. Reporteris.
r------------------- - —;--------------- -

Skaitykit ir Garsinkites

NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina metams 50c.
Lietuvių Naujienos

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

1------------------------ -----------—

Bataan.

(Iš musų laikraščių)

dainininkė, iš-

advokatą, iš Bingham-
Jiedu susišliubavo

HARTFORD, Conn. — Ona 
Kaskas-Katkauskaitė, Metro

politan Operos
tekėjo, vyrą gavo Anthony J. 
Lokot,
ton, N. Y.
Vasario 14, bet tik dabar išėjo 
žinia apie tai.
* CHICAGO, Ill. — Kovo 18, 

ties namais 4321 So. Halsted 
st., trukšmaujančius berniokus 
pagąsdinęs Lietuvis, juos tik 
suerzino ir jie pradėjo labiau 
trukšmauti ir jį įžeidinėti. Jis 
pasiėmęs revolverį šovė į būrį, 
vieną vaikiną peršovė, jis mirė 
ligoninėje.

—Sandaros red. M. Vaidyla 
išvykęs j rytines valstijas, lan
kė Mass, sandariečių kuopas.
®S. BOSTON, Mass. — Lietu

vai Remti Draugijos seimas 
Įvyks sekmadieni, Balandžio 26, 
Lietuvių Ukėsų klubo salėje. 
Lietuvai Remti draugija yra 
sutverta iš 34 organizacijų iš 
visų Mass. Lietuvių kolonijų.

DAUKšYS Vincas, virš 70 m., 
mirė Kovo 16, Brooklyn, N. 
Y. — Dilginės k., Jonavos 
v., Kalvarijos par., Suvalki
jos. Amerikoje išgyveno il
gus metus. Savo dienose jis 
buvo žymus veikėjas, laikra
ščių bendradarbis, redagavo 
vieną-kitą laikraštį, ir išver
tęs “Raistą” ir “Baltramie
jaus Naktis”. Mėgo paišybą 
ir yra nupiešęs keletą pavei
kslų. Yra tarnavęs Ellis Is
lande, ateivių biure.

ČIGAS Petras, 53 m., mirė Ko
vo 20, Cleveland, Ohio. — 
Papilio p., Mikalių k., Kau
no ap. Amerikoje išgyveno 
33 metus.

STARTINSKAS Vincas, 61 m., 
mirė Kovo 13, Cleveland, O.

KEMEŽYS Jurgis, 90 m., mirė 
Vasario 18, Montello, Mass.

IAMAŠAUSKAS Antanas, mi
rė Vas. 22, Baltimore, Md.

MATUSEVIČIUS Martynas, 33 
m., mirė Vas. 26 d., Baltimo
re, Md.

KILIOTAITIS Vincas, mirė 26 
Vas., Grand Rapids, Mich.

BACIUS Antanas, seno amž., 
mirė Kovo 6, Chieagoje. — 
Tauragės ap., Žvingių
Kumščių k. Amerikoj išgy
veno 53 metus.

KLUKAS Martynas, 34 m., mi
rė Kovo 7, Chieagoje. Gimęs 
Lietuvoje.

par.,

VERTELKA Zigmas, ptts«»iiS','1 - E-BNACipS

Smulkios Žinios

Babcock-Wilcox Co. dirbtu
vėje, kur dirba Lietuvis J. Jo- 
nuška, Kovo 23 d. keltuvas ką 
nešė karštą geležį truko ir trys 
Jonuškos draugai darbininkai 
tapo aplieti, vienas tuoj mirė, 
o kiti du sunkiai apdeginti. Jie 
ne lietuviai.

Kovo 22 d. dviem automobi
liam susidūrus, tapo užmušta 
20 m. amžiaus mergina, Joy 
Buc'es. Ji sunkia sužeista ta
po nuvežta ligoninėn, kur tuoj 
mirė. Kitas to susikulimo da
lyvis, John Washington, 45 m., 
irgi mirė ligoninėje.

čia daug Lietuvių pradėjo 
sirgti flu. Ilgametė Dirvos 
skaitytoja p. Galdikienė jau 
antras mėnuo kaip serga. Prie
žiūroje vyro ir gydytojo pra
dėjo taisytis.

Kovo 22 d. Fr. Jonuškienė 
urnai susirgo, ji gydosi namuo
se. Liga sunki.

Kiti nekurie Lietuviai trum
piau tesirgo, pasitaisė, ar svei
ksta, kiti jau gryžo dirbti.

Pas Višnelius atsilankė jo' 
žmonos brolis Juozas Šeškevi
čius iš CleVelando ir čia pas se
serį ir švegerį minėjo savo var-

Kalnas. I 
rengia1 
ir šo-| 

Pro- j 
Cleve- 
Kom.

mirė Kovo 7, Chicagoj. — 
Panevėžio ap., Ramygalos p., 
Čiplių k. Amerikoj išgyveno 
39 metų.

BLOŽIENĖ Petronėlė, pusamžė, 
mirė Kovo 6, Chieagoje.

ALIŠAUSKAS Kazys, pusam
žis, mirė Kovo 10, Chicagoj. 
— Šiaulių ap., Skaisgirės p. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

NAVICKAS Aloyzius, pusamž., 
mirė Kovo 9, Chicagoj. — 
Šiaulių ap., šakenos p., Dur
tinių k. Amerikoj išgyveno 
351 metus.

MILLER Agnieška, 57 m., mi
rė Vas. 9, Chicagoj. Gimus 
Suvalkijoje. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

PUZONAS Klemensas, mirė 21 
Vasario. Edgewater, N. J.

ČAIKAUSKIENĖ Elena 
kešiutė), mirė Kovo 
Shenandoah, Pa.

PRASPALIAUSKAS Jonas, 55 
m., mirė Kovo 9, Chieagoje. 
— Telšių ap. Amerikoj iš
gyveno 37 metus.

RAMANAUSKAS Vincas, mi- 
rė Vasario 25, New Britain, 
Conn.

NORMANTIENĖ Elzbieta, mi
rė Vas. 25, New Britain, Ct. 

ZDANIS Jonas, mirė. Kovo 1, 
New Britain, Conn.

ALIŠAUSKAS Juozas, 55 m., 
mirė Kovo 10, Detroit, Mich. 
Užmuštas automobilio einant 
į darbą.

K A IRIS Antanas, 55 m., mirė 
Kovo 7, Detroit, Mich.

YUCIUS Kazys, pusamžis, ,mi
rė Kovo 8, Chicagoj. —Šiau- , 
lių ap., Vaiguvos p., Kelonių 
k. Amerikoj išgyveno 30 m.

EININGIS Juozas, 55 m., mirė 
Kovo 9, Chicagoj. — Telšių 
ap., Luokės p., Užvenčiu k. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

KAZLAUSKIENĖ Morta, mirė 
Vas. 24, Waterbury, Conn.— 
Šeduvos p., Žibartų k. Ame
rikoje išgyveno 31 metus.

ŽIČKUS Kajetonas, pusamžis, 
mirė Kovo 1, Chieagoje. — 
Panevėžio ap., Šeduvos par., 
Velžių k.

G ALKIS Baltramiejus, 54 m., 
mirė Kovo 2, St. Charles, UI.
— Šeduvos par.

KANTAUSKIENĖ Uršulė (po 
tėvais Lukšaitė), seno amž., 
mirė Kovo 1, Chicagoj.—Ža
garės p., Lizikų k. Amerikoj 
išgyveno 28 metus.

KANAPKIENĖ Paulina (Simą- * 
navičiutė), pusamžė, mirė 2 
Kovo, Chicagoj. — šventaže- 
rio p., Mikeičių k. Amerikoj 
išgyveno 33 metus.

BUBLIAUSKAITė ( V i enuolė 
Apolonija), mirė Vasario 28, 
Chieagoje. Gimus Brighton, 
Mass.

GILVIDIENĖ Kazė, mirė Va
sario 25, Chieagoje.

SKIBISKIENĖ Katrė, 68 m., 
mirė Vas. 10, Zeigler, Ill.

PEČUKINAS Jurgis, 68 metų, 
mirė Vas. 28, Chicagoj. — 
Panevėžio ap., šilų p., Veje- 
liškių k. Amerikoj išgyveno 
41 metus.

SLEDŽIUS Jonas, pusamžis, 
mirė Vas. 25, Chieagoje. — 
Vilkaviškio par. Amerikoje 
išgyveno 32 metus.

KVIETKUS Stasys, 27 m., mi
rė Kovo 5, Chicagoj, kur bu- į 
vo ir gimęs. /

____ > V/adas, mirė Ko- J 
vo m., Shenarffthah, Pa. ’ ]

BOBINIENĖ (vardas nepažy
mėta), 80 m., mirė Kovo m., 
Shenandoah, Pa.

POŠKUS Antanas, 54 m., mirė 
Sausio 7, Minden, W. Va.

JANAVIČIUS Pranas, 64 m., 
mirė Sausio 31, Steubenville, 
Ohio.

KOŽTČIUS Juozas, 59 m., mirė 
Vas. 13, Fork, Pa. — Vil
niaus rėd., Nedzingų par.
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DETROIT, MICH., 
Biblijos Studentai

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- 4 
nok esam priversti pripažinti j? 
kaipo svarbią knygą. Paprastai, 
Lietuviai yra mažai susipažinę su i
Biblija, tankiausia jie skaito tokias 
knygas kurios ją šmeižia. Bet tarp 
Angliškai kalbančių tautų Biblija 
yra įvertinama ir gerbiama.

Daugelis atsižymėjusių mokslin
čių tyrinėja Bibliją ir tiki jos mok- ą 
siu. Joje randasi svarbių praneši
mų link musų gentkartės ir verta 
jų pasiklausyti.

Jeigu ąorit sužinoti Biblijos mok- ! 
sius, rašykit pareikalavimą Į AUŠ- | 
RA, 12312 Elmdale, Detroit, Mich. , 
Jums prisiusi m dovanai, 90 pusią- ,i 
pių knygutę užvardintą DiexSs Ir 
Protas.

Detroitiečiai kurie interesnojatės 
Biblijos mokslu, prašome atsilanky
ti į musų susirinkimus, kurie buna 
kas sekmadienį, nuo 10 vai. ryto, 
YMCA Bldg., 13130 Woodward avė., 
Highland Park. Nebus jokių pa
reigų jums uždėta. - (Skelbimas:16) 1
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dodieni, Juozapines.
SLA. 198 KUOPA 

programą su kalbomis 
kiais, vėliau po Velykų, 
gramą išpildyti atvyks 
landiečių grupė. \

Antkapiai Monumentai Koplyčios
: Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar.

Į CUYAHOGA MONUMENT WORKS
i East 99th St. ir Miles Ave. Telef. Mich. 1968.
j Prie ineigos į Kalvarijos Kapines, Clevelande.

įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais.

Art Reardon Jums Pasitarnaus
i Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m.
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:imai Vienybės Namo Skandalas Atgyja! KODĖL TUŠČIAS SLA. LĖŠŲ FONDAS?
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YUCIUS Kazys, pusamžis, mi
rė Kovo 8, Chicagoj. —Šiau
lių ap., Vaiguvos p., Kelonių 
k. Amerikoj išgyveno 30 m.

EININGIS Juozas, 55 m., mirė 
Kovo 9, Chicagoj. — Telšių 
ap., Luokės p., .Užvenčiu k 
Amerikoj išgyveno 35 m.

KAZLAUSKIENĖ Morta, mirė 
Vas. 24, Waterbury, Conu.- 
šeduvos p., Žibartų k. Ame- Į 
rikoje išgyveno 31 metus.

ŽIČKUS Kajetonas, pusamžis, 
mirė Kovo 1, Chicagoje. - 
Panevėžio ap., Šeduvos par, 
Velžių k.

GALKIS Baltramiejus, 54 m, 
mirė Kovo 2, St. Charles, UL 
— Šeduvos par.

KANTAUSKIENĖ Uršule’ (po 
tėvais Lukšaitė), seno ami. 
mirė Kovo 1, Chicagoj—Ža
garės p., Lizikų k. Amerikoj 
išgyveno 28 metus?

KANAPKIENĖ Paulina (Sima-I 
navičiutė), pusamžė, mirė 2 K 
Kovo, Chicagoj. — šventais-1.
rio p., Mikeičių k. Amerikoj L 

išgyveno 33 metus.
BUBLIAUSKAITĖ (Vienuolėj

Apolonija), mirė' Vasario 2S,| 
Chicagoje. Gimus Brighton | 

Mass.
GILVIDIENĖ Kazė, mirė Vai 

sario 25, Chicagoje.
SKIBISKIENĖ Katrė, 68 1| 

mirė Vas. 10, Zeigler, Ill E.
PEčUKINAS Jurgis, 68 meti r 

mirė Vas. 28, Chicagoj. -I 
Panevėžio ap., šilų p., Veje-B? 
liškių k. Amerikoj išgyvs|. 
41 metus.

SLEDŽIUS Jonas, pusamži. |. 
mirė Vas. 25, Chicagoje.-i 
Vilkaviškio par. Amerikoj B . 

išgyveno 32 metus.
KVIETKUS Stasys, 27 m., ai

rė Kovo 5, Chicagoj, kur bt| 
vo ir gimęs. /

BERNĄ.CKIS V/adas, mirėM- 
vo' m., Šhenaridbah, Pa.

BOBINIENĖ (vardas nepažy
mėta) , 80 m., -mirė Kovo a, į

Į Shenandoah, Pa.
POŠKUS Antanas, 54 m., n®

Sausio 7, Minden, W. Va
JANAVIČIUS Pranas, 641 [ 

mirė Sausio 31, SteubenviDt 
Ohio.

KOŽIČIUS Juozas, 59 m., mih 
Vas. 13, Fork, Pa. - W 
niaus rėd., Nedžiugu par.

TEN SUKIŠTA

VINIKAS, BAGOČIUS, GUGIS, MOCKUS IR CIBULSKAS PRIVALO SUGRA
ŽINT! Į SLA. IŽDĄ PO $5,000

Štai Turinys Kontrolės Komisijos Raporto, su Kuriuo Kiekvienas/ SLA. Narys Privalo Susipažinti
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DETRO1T, MICH., 
Biblijos Studentai

Kviečia visus protaujančias iš
neš pasiklausyti jų radio progns 
iš Stoties WJBK (1490 kyle.) h 
sekmadienio rytą nuo 8:30 vai

Ar mes tikim Biblija ar ne, u 
nok esam priversti pripažinti j 
kaipo svarbią knygą. Paprasi 
Lietuviai yra mažai susipažinę s 
Biblija, tankiausia jie skaito tots 
knygas kurios ją šmeižia. Bet te 
Angliškai kalbančių tautų B® 
yra įvertinama ir gerbiama.

Daugelis atsižymėjusių moksb 
čiu tyrinėja Bibliją ir tiki jos te 
siu. Joje randasi svarbių pnte 
mų link musų gentkartės ir 
jų pasiklausyti.

Jeigu norit sužinoti Biblijos te 
sius, rašykit pareikalavimą į Ak 
RA, 12312 Elmdale, Detroit, 
Jums prisiųsim dovanai, 90 Į® 
pių knygutę užvardintą Diena i 
Protas.

Detroitiečiai kurie interesuoji’ 
Biblijos mokslu, prašome atsilsi 
ti i musų susirinkimus, kurie k* 
kas sekmadienį, nuo 10 vai. f 
HIGA Bldg., 13130 Woodwart * 
Highland Park. Nebus jotų A 
reigų jums uždėta. - (Skelbimas^
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Monumentai Koplyčios
i paminklus Decoration Dienai dabar ! 

>A MONUMENT WORKS! 
r Miles Ave. Telef. Mich. 19691 
js į Kalvarijos Kapines, Clevelande.

sekmadieniais ir kitais šventadieniais.
t J

jardo n Jums Pasitarnaus J

Dabar mes paimsime tą gar
sų dokumentą del kurio taip 
daug krokodilio-karčių ir rūgš
čių ašarų buvo pralieta, bet 
kurio dar niekas iki šiol nebu
vo matęs ir skaitęs, išskyrus jo 
rašytojus ir Susivienijimo cen
tro ponus. Įvairus tipai norė
jo ir kėsinosi tą dokumentą lik
viduoti — papjauti, sukapoti, 
sušaudyti, sudraskyti, vande
nyje prigirdyti ar ugnyje su
deginti. Vienok stebuklingu 
budu tas dokumentas išliko gy
vas. Laimė Susivienijimo na
riams kad dabar jie susilaukia 
progos tą skausmingą doku
mentą ištisai paskaityti, ir pa
skaičius giliai atsidusti, apgai
lint save ir savo pinigėlius.

Tas dokumentas yra t LA. 
Kontrolės- Komisijos rape tas, 
kas tapo surasta tyrinėjant 
Vienybės namo (Brooklyn N. 
Y.) taisymą Susivienijimo Gaš
lių ir Našlaičių Fondo ir P( vir
tinių fondo pinigais.

Reikia pasakyti kad Ko .ro
lės komisijos pirmininkas Jenas 
Grinius apsiverkė po to .aip 
pamatė kas buvo padaryta am 
namui už $43,748.00 našli i ir 
našlaičių pinigų, ir kad is iso 
tan naman sukišta virš $7f )00 
pomirtinių fondo pinigų, c tas 
namas pasiliko vertas ne slau
giau kaip $18,000.

J. Grinius negalėjo visą nak
tį užmigti' po įspūdžiais taip 
gramozdiškai taisyto namo, ku
ris visas pasiliko nepataisytas, 
o ištaisyta jame buvo tik kar- 
čiama — už tokią baisią dau
gybę pinigų, paimtų iš pomir
tinių fondo. Taip tą namą “tai
sė” M .J. Vinikas, F. J. Bago- 
čius ir S. Cibulskas.

Tai yra vienas iš didžiausių 
skandalų Susivienijimo istori
joje, ir tas palaidas našlių ir 
našlaičių fondo pinigų išleidi
mas pasiliks duriančiu Lietu
viams į akis skandalu kol tik 
Susivienijimo nariai, ir vėl ir 
vėl ir vėl balsuos už F. J. Ba
gočių ir M. J. Viniką ir K. Gu- 
gį, tarytum pagirdami juos už 
jų švaistymąsi Susivienijimo 
pinigais nežinia keno naudai.

O gal jus, nariai ir narės, 
to dar nežinojot? Gal nenorėjot 
žinoti? Gal tas nuo jūsų bu
vo slepiama net pereito seimo 
delegatų, kurie tą raportą sei
me girdėjo? Apie tai jau ir 
žvirbliai pastogėmis čirška. Lai
kas ir jums sužinoti.

Su dideliu apgalvojimu rei
kia skaityti tą Kontrolės Ko
misijos raportą, kurs žemiau 
ištisas telpa.

KAS TO NAMO TAISYMO 
IŠLAIDAS UŽGYRĖ?

Pastebėti reikia kad nei Pil
domoji Taryba nei niekas kitas 
nepatvirtino ir neužgyrė Vie
nybės namo taisymui ekstra 
išlaidų sumoje $25,154.65.

Kaltininkais buvo ir yra Ba- 
gočius ir Vinikas, kurie pini
gus taisymui leido, ir Gugis, 
kuris pinigus jiems davėį

Jie, kaipo kaltininkai, netu
rėjo balso tų išlaidų užgyrime, 
Dr. Stanislovaitis nedalyvavo 
susirinkime, o kiti trys nariai 
balsavo taip: Mažukna prieš 
užgyrimą; Mikužiutė — pusė 
balso už, pusė balso priešų taip 
pat Mockus — pusė balso už, 
pusė prieš. Tokių budu pasida
rė vienas balsas už, o du balsai 
prieš.

Tas reiškia kad Vinikas, Ba- 
gočius, Gugis ir Cibulskas turi 
sugrąžinti Susivienijimui $25,- 
154.65. Bet kur jie tau be prie
vartos sugrąžins! Toks daly
kas jiems tik juokai. Ir jie 
juokiasi iš visų Susivienijimo 
narių.

Jiems liko tik rezignuoti jei
gu jie neatmokėjo Susivieniji
mui taip niekeno neautorizuotai 
išleistų pinigų. Bet kur jie 
tau rezignuos! Kur jie tau 
trauksis nuo auksinės karvutės.

Brolis Mockus sutiko geriau 
skriaudą vargšėms našlėms pa
daryti už $25,000, negu reika
lauti iš jų rezignacijos, ypač 
prieš pat rinkimus, kas butų 
pakenkę jų išrinkimui.

S. Mockui pasidarė švenčiau
siu dalyku kad Bagočius ir Vi
nikas ir Gugis butų ir vėl ir 
vėl ir vėl renkami ir išrenka
mi — kol tik bus Susivieniji
me pinigų Vienybės namų re
montams daryti, byloms vesti,, 
morgičiams forklozuoti.

$25,000 atimti nuo našlių ir 
našlaičių S. Mockui be abejo
nės išrodė menkniekiu, kada jis 
sužinojo kad netikusių bondsų 
pirkimais ir ’ morgičių forklo- 
zavimais Gugis su Bagočium ir 
Viniku jau buvo atėmę nuo 
našlių ir našlaičių iš jiems su
dėtų fondų daugiau kaip pusę 
milijono dolarių. Jeigu Mockus 
butų užsiminęs apie tuos $25,- 
000, ką Vinikas su Bagočium ir 
Gugiu ir Cibulsku turėtų su
grąžinti Susivienijimui, tai S. 
L. A. nariai butų nebalsavę nei 
už Viniką, nei už Bagočių nei 
už Gugi. Tiktai del to kad 
Mockus tylėjo, noriai balsavo 
už tuos išlaidunus. Mockus ir 
dabar tyli.

Argi iš to nėra aišku kad ir

Mockus turi prisidėti prie su
grąžinimo tų $25,000 Susivie
nijimui ?

Susivienijimo nariams dabar 
yra laikas reikalauti kad ir 
Mockus ir Vinikas ir Bagočius 
ir Cibulskas ir Gugis atidėtų 
i pomirtinių iždą po $5,000. 
Tuos pinigus Susivienijimas 
dar gali atgauti. Tie vyrai gal 
dar turi po penketą tūkstančių 
dolarių, nors kai kurie iš jų yra 
paėmę iš Susivienijimo morgi
čių ant savo namų.

Tas vienas reikalas pasida
rys SLA. nariams aiškus, la
bai aiškus, per akis aiškus.

O yra dar daugiau /panašių 
reikalų, kurie taip pat atsiduo
da ir dvokia, taip pat ir gal 
dar daugiau.

Skaitykit, skaitykit tą Kon
trolės Komisijos raportą, o per
skaitę bėgkite į savo kuopos 
susirinkimą išsigelbėti nuo pa
vietrės — balsuodami už ką?—

Už NAUJUS, 'RIMTUS AS
MENIS Į SLA. VALDYBĄ!

KONTROLES KOMISIJOS RAPORTAS
APIE VIENYBĖS NAMO TAISYMĄ

SLA. Kontrolės Komisija dė
lei remonto SLA. nuosavybės 
193-7 Grand St., Brooklyn, N. 
Y., gavus rimtų įtarimų, ėmėsi 
žygių patikrinti. Peržiurėjus 
Pildomsios Tarybos suvažiavi
mo tarimus, nekuriuos susira- 
šinėimus, kontraktus, išmokė
jimus ir’ daugelį kitokių popie
rių, komisija negalėjo padary
ti rimtų ir konkrečių išvadų 
be paklausimų Pildomosios Ta
rybos narių ir narių Specialės 
to namo remonto komisijos.

Todėl 20 d. Sausio, 1938 m., 
SLA. Centro raštinėje, 307 W. 
30th St., New York, N. Y., 4 
vai. po pietų buvo apklausinė
jami Pildomosios Tarybos na
riai : SLA. Prezidentas F. > J. 
Bagočius, Sekretorius M. J. Vi
nikas, Iždininkas K. P. Gugis, 
Vice Prezidentas J. K. Mažuk
na, Iždo Globėjai S. Mockus ir
E. Mikučiutė; taipgi taisymo 
komisijos nariai: Adv. F. J. Ba
gočius, Dr. M. J. Vinikas ir S. 
Cibulskas. Taipgi dalyvavo ta
me. posėdyje SLA. organo re
daktorius, Kl. Jurgelionis, Ap- 
švietos Komisijos pirm. Dr. P. 
Grigaitis ir Finansų Komisijos 
narys A. S. Trečiokas.
RADOME:

Kad Pildomoji Taryba įgalio
jo komisiją iš trijų narių: Adv.
F. J. Bagočių, Dr. M. J. Vini
ką ir buvusį Kontrolės komisi
jos narį S. Cibulską, buvusi 
Vienybės namą, 193-7 Grand 
St., Brooklyn, N. Y., remontuo
ti taip kad kaštai neviršytų 
$50,000 su jau įdėtais į morgi- 
čių ir forklozavimą pinigais, 
kad morgičius buvo $23,705.86, 
kaip tas buvo raportuota Cleve- 
lando Seimui ir tas reiškia, 'kad 
Pildomoji Taryba autorizavo iš
leisti remontui nedaugiau kaip 
$18,294.14. Todėl iždininko K. 
P. Gugio ir kitų aiškinimas kad 
tas reiškė autorizavimą $27,000 
yra klaidingas ir nemalonus.

Toliau Kontrolės komisija 
randa kad Vienybės namas, re-

montas ir surištų su remonto 
išlaidų suma iki šiol, kiek Ko
misijai pasisekė sužinoti iš bi
lų ir čekių, pasiekė labai dide
lės sumos — $75,154.65; kad 
taisymui tapo išleista $43,748, 
tai yra $25,154.65, arba 142%, 
daugiau negu Pildomosios Ta
rybos buvo autorizuota.

Toliau, Kontrolės komisija 
randa kad Pildomoji Taryba 
niekad legaliu budu neautori
zavo ii' neužgyrė visų ekstra 
išlaidų sumoje $25,154.65 ir jo
kioj kitoj sumoje, kad Vieny
bės namo remonto komisijos 
raporto priėmimas visai nebu
vo sąskaitų ar bilų ratifikaci
ja, nes Pildomoji Taryba nebu
vo padarius sąskaitų patikrini
mo arba “Audit”, be ko jokia 
ratifikacija yra negalima, o an
tra, kad ta neva “ratifikacija” 
buvo priimta su pastabomis, su 
protestais ir labiausia todėl kad 
“atmest remonto komisijos ra
portą prieš pat rinkimus SLA. 
viršininkų, reiškia reikalauti 
jų rezignacijos ir pakenkt iš
rinkimui”, kaip tą paliudijo Iž
do Globėjas, S. Mockus.

Toliau, Kontrolės komisija 
randa kad jokios atskaitos apie 
Vienybės namo remontą nebu
vo patiekta SLA. 40-tam Sei
mui ir kad, Seimas todėl nega
lėjo ratifikuoti ar neratifikuo
ti jokių Vienybės namo remon
to komisijos darbų, atskaitų ar 
neautorizuotų išlaidų.

Toliau, Kontrolės komisija 
randa kad jai nebuvo ir nėra 
įrodyta kad buvo koks nors 
“emergency” neautorizuotoms 
išlaidoms sumose $4,960.00 ir 
$3,910.00 arba bendroje sumo
je $13,840 ir kad tos išlaidos 
sveikam protui nėra pateisina
mos ; kad nebuvo “emergency” 
statyti sceną, taisyti brangius 
toiletus, refrigeracijos įtaisy
mus, barus ir kitus alkoholinių 
svaigalų vietos šinkavimui įren
gimus, o taipgi nupiešimui di
delių brangių paveikslų (toje 
įstaigoje).

Toliau, Kontrolės komisija 
randa kad Vienybės namo re
monto komisijos vyriausiu ir 
dažnai vienutiniu inspiratorių, 
veikėju ir pilnu bosu buvo sek
retorius M. J. Vinikas, kad ki
tas komisijos narys, S. Cibuls
kas, buvo nuo jo priklausomas, 
gavo didelį atlyginimą už prie
žiūrą darbo ir turėjo daryti 
viską tik pagal Viniko įsaky
mo. Kad trečias komisijos na
rys, F. J. Bagočius, mažai teži
nojo kas ir kam buvo daroma 
ir per septynis remonto mėne
sius buvo atsilankęs Brooklyne 
ir New Yorke 5 sykius trum
pam laikui kiekvieną sykį, vi
sai nebuvo susipažinęs su re
monto eiga ir gali pakartoti tik 
tą ką jam Vinikas sakė.

Toliau, Kontrolės komisija 
randa kad pastebėjo nekuriu 
neteisėtumų sąskaitų išmokėji
me, gana žymią laisvę Susivie
nijimo pinigų leidime, išmokė
tas sąskaitas be pažymėjimo 
laiko kada darbas ar patarna
vimas buvo atliktas, įvairias se
kretoriaus bilas už patarnavi
mus nežinomos vertės bendrai 
ir neaiškiais žodžiais pažymė
tus, taipgi daugybę keistų ap
linkybių kuriose Vienybės na
mo remontas ėjo.

Toliau, Kontrolės komisija 
randa kad Sekretorius Vinikas 
ii' Prezidentas Bagočius, patys 
būdami Vienybės namo remon
to komisijos nariais, negalėjo 
ratifikuoti patys savo darbo ir 
dėlto jau žinant dviejų (Centro 
valdybos) narių pastabas ir tre
čio balsavimą prieš, išeina kad 
Pildomosios Tarybos protoko
las yra neatitinkantis tiesai.

Toliau, Kontrolės komisija 
randa kad sekamos sekr. M. J. 
Viniko sąskaitos už pasitari
mus, konferencijas, už viršlai
kį ir tt. be datų ir specifinių iš
laidų parodymo yra nepateisi
namos :
No. 1402 June 13, 1936 $ 47.50 
No. 2852 Dec. 18, 1937 210.00

Toliau, Kontrolės komisija 
.randa kad Cibulskio sąskaitos 
sumose $480 — po $8.00 už 60 
dienų, — $60 už kelionės išlai
das ir $14.75 už kelionės išlai
das su telefonu yra be datų, 
kada darbas buvo atliktas, be 
nurodymo kelionių kur ir kam 
jos buvo atliktos, yra nepatei
sinamos.

Toliau, Kontrolės komisija 
randa kad Sekretorius Vinikas 
paliudijo jog pažinojo Šedlovą 
apie dvejetą metų apie remon
tą, kad buvo apie 20 kitų nuo
mininkų kurie norėjo nuomoti 
Šedlovui atiduotą vietą Vieny
bės name, bet jie buvo atmes
ti, kad su Šedlovu sekretorius 
Vinikas turėjo pasitarimų ii’ 
konferencijų, kad tapo surašy
tas vienos tokios konferencijos 
protokolas, kuriame užrašyta 
Šedlovo pasiūlymas įrengti sa
vo kaštais “karčiamą” (smuk
lę) Vienybės name/ kad todėl 
Viniko pareiškimas jog Šče- 
gaus atvedė jam šedlovą kaipo 
nuomininką, yra nepatikėtinas 
ir apmokėjimas Ščegaus bilos 
sumoje $300 už neva prirody
mą Šedlovo jo pažystamam Vi- 
nikui, yra nepateisinamas ir 
palieka labai prastą įspūdį.

Toliau, Kontrolės komisija

randa kad atremontuotas Vie
nybės namas paties Viniko žo
džiais yra ištaisytas, bet neiš
baigtas, kad užbaigimas koks 
yra, paliečia tik salę ir gėri
mo vietą, kad namo sienos dar 
metams laiko praėjus po re
monto yra blogame stovyje, 
kad visas darbas yra atliktas 
nerūpestingai, kad antras ir 
trečias namo aukštas yra neiš
taisyti nei išbaigti ir negali 
būti išnuomoti be įdėjimo dau
gelio tūkstančių dolarių jų iš
taisymui ir užbaigimui^, kad 
slenksčiai nesilaiko, durys su- 
sikreipė, sienos šlampa ir tt., 
ir kad tas viskas daro tą Vie
nybės namo remontavimą dar 
didesniu skandalu. '

Todėl, atsižvelgiant į visus 
šiuos atradįjnus, Kontrolės Ko
misija duoda Pildomajai Tary
bai sekamas rekomendacijas:

Pildomoji Taryba turi pada
ryti Vienybės namo remonto 
pilną ir nuodugnų patikrinimą 
arba “Audit” ir po to ratifikuo
ti arba atmesti padarytas be jo
kios autorizacijos dideles išlai
dis.

Pildomoji Taryba turi suras
ti tikrąjį kaltininką del kurio 
priežasties ai’ neišminties tos 
didelės išlaidos pasidarė, jeigu 
toks kaltininkas galima suras
ti.

Pildomoji Taryba turi išrei- 
kalaut iš sekretoriaus M. J. Vi
niko kad sugrąžintų Susivieni- 
mui sumą $257.50, kurią jis 
paėmė iš Susivienijimo sąskai
tomis, kurias Kontrolės Komi
sija rado nepateisinamomis.

Pildomoji Taryba turi išrei
kalauti iš S. Cibulskio kad su
grąžintų Susivienijimui sumą 
$74.75, kurią jis gavo nepatei
sinama sąskaita.

Pildomoji Taryba turi išrei
kalauti iš Ščegaus sumą $300, 
kuri jam nepateisinamai buvo 
išmokėta.

Šiomis rekomendacijomis 
Kontrolės Komisija neužbaiga 
Vienybės namo remonto klau
simo, bet lauks tolimesnių Pild. 
Tarybos žingsnių ir palieka sa
vo galutiną sprendimą ir reko
mendacijas tolimesniam laikui.

Pasirašo:
Jonas Grinius, 
Rev. M. Valatka, 
Jonas Tareila

SLA. Kontrolės Komisija.

(BUS DAUGIAU)

NORI UŽDĖT NAU
JUS MOKESČIUS?
SLA. organe Tėvynėje noriai 

talpinami narių sumanymai siū
lanti užpildyti SLA. lėšų fon
dą padidinant nariams mokes
tis. Kiekvienas ir mažos gal
vos žmogutis pakeldamas mo
kestis surinks daugiau pinigų.

Bet svarbu surenkamus pini
gus taupyti. Paskaitykit šia
me puslapyje telpančius įrody
mus kaip centro ponai mėto S. 
L. A. pinigus, matysit kad rei
kalinga naujos valdybos, kuri 
mokės taupyti ir nereiks na
riams mokestis pakelti.

SUSIVIENIJIMUI REIKALINGA NAUJOS, SUMANIOS, VEIKLIOS VALDYBOS
SLA. nariai! Eikit balsuoti už Naujus kandidatus į savo organizacijos vadovybę savo kuopos susirinkime — 

Seime bus pervėlu valdybą rinkti. — Gana zurzėti kad senieji viršininkai perilgai ponauja — pastatymas 
naujų viršininkų reikš SLA. 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 rekomenduojamus kandidatus

■buojžtši tarp Lietuvių Clevelande 25»

KAIP JIE VIENAS KITO 
KAILĮ SAUGOJA

O, tai yra istoriški S. Moc
kaus žodžiai, kuriuos Kontroles 
Komisija užrekordavo savo ra
porte, ir musų vaikų vaikai 
juos skaitys ir jais negalės at
sistebėti :

“Atmest remonto Komisijos 
(tai yra Bagočiaus ir Viniko ir 
Cibulsko) raportą prieš pat 
rinkimus reiškia reikalauti j u 
rezignacijos ir pakenkti išrin
kimui”. W. F. Laukaitis Juozas J. Bachunas Stephanie Masytė

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 įsisėdėjusieji 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: ,

’3^ Išsikirpkit šį balotą, m
isineškit į kuopos susirinkim

ą

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

tu kaip šiame lakštelyje pažymėta.
Balsuoti galima tik už vieną kandidatą j kiekvieną 

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

Ė

Ant Pre
zidento

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

__ X — C 1

: 

s

į 
į

’.g

Ant Vice 
Prez.

J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.__
V. A. Kerševičius, Scranton, Pa.— __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, Mich'.---------
J. Žebrys? Cleveland, Ohio-------------

<

__x__

Ant 
Iždo 
Globėjų

Balsuok 
už du

' " 1
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, Mdss--------

I 
I 

I 
I 

1 
1

1  
1 

1 
1 

1 
1

: * *
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Ant Dr.- 
Kvot.'

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

__ X _.

TA! MUSŲ PRO
TESTAS PRIEŠ 

VINIKĄ!

VINIKO “GRIEKAI” NELEI
DŽIA MUS JĮ REMTI NEI 
SKAITYTI TAUTINĖS SRO

VĖS ŽMOGUM
S. E. Vitaitis, tas sandarie- 

tis kuris bėgyje savo redakto- 
riavimo. Tėvynėje susitepė įvai
riomis spalvomis, dabar, Vie
nybės 12 nr. drysta primesti 
Dirvai “bendrą frontą su ko
munistais”, del to kad Dirvoje 
dedama SLA. narė iš Detroi
to, S. Masytė, kandidatu j SLA. 
sekretoriaus vietą prieš lygiai 
taip įvairiomis spalvomis kaip 
Vitaitis, susitepusį Viniką, da
bartinį sekretorių.

Vitaičiui ir kitiems kurie jo 
paklausytų ir jo klastingiems 
prikaišiojimams patikėtų, štai 
ką pasakau:

1. Dirvos nerėmimas Viniko 
ir vieton jo rekomendavimas 
tokios pat lygiai geros SLA. 
narės Masytės yra tai musų 
protestas prieš Viniką, kurio 
machinacijos su socialistais il
ki tais gaivalais Susivienijime 
privedė prie nepakenčiamumo. 
Jei Masytės vardo nežymėtume 
šiame sąraše, išeitų kad mes 
sutinkame su palikimu Viniko, 
o tokio asmens kaip jis, kad ir 
tylus rėmimas yra prieš musų 
sąžinę.

2. Kad tarp Dirvos ir komu
nistų nėra jokio “bendro fron
to’’ tą liudija komunistų išleis
ti SLA. rinkimų agitacijos pla
katai, kuriuose jie neremia NEI 
VIENO tautininko ar sandarie- 
čio kandidato, priešingai, juos 
komunistai žiauriai smerkia.

3. Mes niekad nepriimtume 
jokį komunistų ar socialistų pa
siūlymą bendrai ką nors remti, 
kuo yra pasižymėjęs Vitaitis ir 
Vinikas, kuriedu daugiausia ža
los padarė tautinei-sandariečiu 
srovei savo machinacijomis S. 
L. A. reikaluose—tat atėjo lai
kas atsikratyti ir Viniko ir jo 
gizelio, Vitaičio iš musų tarpo.

4. Masytę parekomendavo ir 
remia SLA. veikėjų būrelis iš 
Detroito, kurie nei vienas nėra

komunistai, bet kuriu tarpe yra 
tūli ką žino visus Viniko ir Vi
taičio šposus iš pereitų seimu, 
o tie šposai buvo jų asmeninei 
naudai, nė SLA. ar tautinės 
srovės gerovei.

5. Vitaitis neprivalo taip 
drąsiai kitiems “bendrus fron
tus” prikaišioti jau vien tik del 
to kad pats, besilaižydamas it 
besigerindamas s o c i ai istams, 
beremdamas juos, skaudžiai nuo 
jų nukentėjo, kas įrodo kad nei 
jam .nei kitiems “bendri fron
tai” nėrą sveika ir mes prie to 
niekaid .Fenrisileiębme ir ^.toliau _ 
hėprisileisime, nors jokiu budu 
daugiau nepakęsime tokių dvi
veidžių asmenų kokiais pasiro
dė esą Vinikas ir Vitaitis.

6. Jeigu Vitaičio-Viniko kli
kai, kuri laiko bendrą frontą 
su socialistais, leistina statyti 
ir remti kandidatus SLA. na- . 
rius į Pildomąją Tarybą pava
dinant savo “šleitą” “koalici
niu” — nes ten yra ir tautinin
kų, ir sandariečių (gaila, jie 
yra tik tos srovės kenkėjai), 
ir socialistų, ir komunistų, tai 
kodėl kitai grupei negalima 
rekomenduoti ir remti kito koa
licinio sąrašo, kur yra visi do
ri, švarus, prakilnus SLA. na
riai, kad ir ne visi grynai tau
tinių pažiūrų? Tas parodo tau
tininkų platų žiūrėjimą į SLA. 
reikalus.

Niekas negali uždrausti Dir
vai remti ir Dr. S. Biežį, nors 
jisai yra toje “senoje valdybo
je”, kurią Vitaitis “blagaslovi- 
ja” ir savinasi. D»r. Biežis yra 
juk tas kandidatas kuris perei
tais rinkimais sulaužė Viniko- 
Grigaičio klikos “šleitą” ir pa
rodė kad jų siena nėra nėper- 
laužiama. - į

Pereitame seime nebuvo ga
lima jokiu budu “paslėpti” Dr. 
Biežio gautos balsų daugumos, 
kaip pasisekė paslėpti W, F.. 
Laukaičio balsus, ir tik ačiū Vi- 
nikui, kuris tautinės srovės pa
sitarime vienaip nublofino, o 
su socialistais slaptai varė kitą, 
politiką, SLA. Prezidentu per
eita?; seimas paliko Bagočių, o 
ne Laukaitį.

Jau nežiūrint kitų Viniko 
“griekų” Susivienijime, tas vie
nas jo pasielgimas su Laukai
čiu padaro Viniką daugiau ne- 
remtinu ir nepakenčiamu tau
tinėje srovėje, nežiūrint ką Vi
taitis dabartiniu SLA. rinkimų 
laiku rašinėtų ir mums, tauti
nei srovei, ai- Dirvai prikaišio
tų.

Jeigu Vitaitis turi kokią sa
vo “tautinę srovę”, kuriai gali 
pritaikyti savo kurną Viniką, 
lai taiko. Mes tautininkai nuo 
jo jau atsikratome anksčiau. , 

Atėjo laikas Susivienijimui 
išrinkti naują valdybą — ir S. 
L. A. nariai privalo pasiimti 
ant savęs tą pareigą DABAR.

K. S. Karpius, 
Dirvos Redaktorius.

Jonas Brazauskas \

KAIP IŠSIRAŠYT 
DIRVĄ -

(žiur. 2-rą pusi.)
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'TUO metu kai Britų vyriausybės narys pasiryžęs “ati- 
. duoti” Lietuvą ir jos kaimynes Latviją ir Estiją So

vietų Sąjungai, ašies vadai kalba apie savotišką Euro
pos padalinimą ir pertvarkymą. Sako, nesenai įvyku
sioje slaptoje jų konferencijoje buvo sutarta paskirsty
mas Europos ir Azijos karo grobio.

Nazių, Italų ir Japonų atstovai susiėję išanksto taip 
sakant jau supjaustė ir pasidalino tarp savęs Rusiją. 
Jie pagamino naują formula į vietą anksčiau padaryto 
Hitlerio-Mussolinio plano Rusijos suplėšymui. Dabar 
skiria dalį ir Japonijai.

Kola pusiausalis ir Karelijos sąsmauga nuskildama 
Suomijai. Leningradas ir artima teritorija į pietus' nuo 
jo priskiriama prie Hitlerio valdomos Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos. Baltgudija ir Lenkija priskiriama prie Vo
kietijos, kartu su visa Ukraina nusitęsiančia iki Volgos 
ištako, kartu su Kaukazo aliejų laukais pietuose.

Tame naujame plane nukalbama ir toliau į rytus 
gulinčių Rusijos ir kitų teritorijų paskirstymas. Bet 

* mus apeina tik Lietuvos likimas.
Dar nei Cripps’o pataikavimai ar net pažadai Sovie

tų Sąjungai “padovanoti” Pabaltijos šalis, tik del to kadį 
jas 1940 metų vasarą buvo pasigrobę bolševikai, neturi 
reikšmės, nei Hitlerio dalinimais! visų tų plotų ką dabar 
paminta po jo batu neturi prasmės nei reikšmės.

Pirmiausia, karo pabaiga dar neaiški, o iki tos pa
baigos gali ir Rusai ir Vokiečiai likti tik tokie silpnokai 
kai pavasariniai ančiukai, kuriuos lengvai galės sudoro
ti Lietuviai, ir jų kaimynai, jei tinkamai bus pasiruošę.

Atmename pereitą (karą kas liko iš dviejų galingų 
milžinų — Rusų ir Vokiečių — nuo kurių Lietuviai ap
sivalė, ir dar trečią užpuoliką, Lenkiją, pritrenkė tiek 
kad ji turėjo šauktis aliantų pagalbos sulaikyti karą su 
Lietuviais.

Bet Lietuviai turi būti pasiruošę — nelaukti' meke
no malonių ir neleisti jokiam svetimam sulyg savo sko
nio musų amžiais seną tėvynę-žemo “dalinėti”.

y To iš musų reikalauja musų tautos paliktis, ta yra 
miVšų pareiga linkui musų senovės dievų— kurie pasky
rė inums Lietuvą Baltijos parkaštyje ir įsakė ją ginti.

Išdavikai, svetimiems pataikūnai, siauramačiai savi 
gaivalai yra tik laikinas apsireiškimas, ir jie privalo bū
ti sudrausti ir net pastumti iš kelio.

Šiame numeryje 2-me pusi, 
telpantis SLA. Kontrolės Ko
misijos raportas, kuris buvo pa
tiektas SLA. seimui Chicagoje, 
bet delegatų praleistas rankos 
pamojimu turi būti pradžia di
delio SLA. narių sujudimo da
ryti Pildomojoje Taryboje per
mainą — ir tą padaryti laikas 
yra dabar.

Iš to raporto sužinome kodėl 
prieš Chicagos seimą keliais at
vejais buvo paleista gandai kad 
socialistai nori išmesti iš val
dybos sekretorių Viniką. Jei
gu Pild. Tarybos nariai matė jo 
kaltę Vienybės namo taisymo 
darbe pridaryme perdaug kaš
tų, aišku turėjo priežastį gąs
dinti ji išmesti, jeigu jis ban-' 
dė kame jiems neužsileisti.

Vinikas betgi šaukėsi į san- 
dariečius ir tautininkus pagal
bos. lyg jį kiti Pild. Tarybos 
nariai norį kryžiavoti be 
žasties, tik todėl kad jis 
tininkas”....

Iš to raporto išeina
kad jie visi kalti: vieni kitiems 
leido pinigus ’ švaistyti, sąskai
tas priėmė, pinigus išmokėjo, 
kaltininktas užtylėjo, ir rinki
mams atėjus, patys savo kai
lius gelbėdami sutarė remti iš
rinkimą vienas kito. .. .

Pereitame nr. buvo paduota 
žinia kad “seimo kaštų” centro 
porai padarę virš $5000! Tai 
tikrai negirdėtas skandalas!

Iš to galim dasileisti kas buvo 
tie delegatai kurie Chicagos 
seime į Kontrolės Komisijos 
raportą dėmesio nekreipė — tai 
gal but tais centro ponų įvai
riais pinigais papirkti, į seimą 
atgabenti delegatai.... Ką jie 
nabagai darys, turi tylėti ir už-

girti raportus ne apie pinigų 
sklaistymą, bet kur viskas nu- 
zalatinama. Neužgirs centro 
ponų darbų, negaus pinigų už 
hotel], už kelionę....

Kad taip buvo daroma visi 
žino ir turime po ranka centro 
ponų laiškus su pažadais dele
gatams ....

Kada jau SLA. centre priei
ta prie tokių darbelių, nariams 
nelieka nieko daugiau kaip tik 
leisti tiems “seniems ponams” 
pasilsėti, nes jie gaus nervų 
suirimą bandydami ilgiau kovo
ti už tas vietas kuriose jie ne
pasitarnavo garbingai.

“ŠEŠTAKOJAI”
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TZARO su priešais pasekmingam vedimui, nugalėjimui 
^^stipriausios priedų kombinacijos kokia kada šios ša-

Im Ų jflu lų* ^erAsddžig&^siyy-žus- -leisti- pinigus gin
klavimuisi taip kad nebūtų jokio trukdymo iš to atžvil
gio. Už šiuos metus S. V. Iždo Sekretorius siūlo įvesti 
dar didesnį aptaksavimą, sukėlimui $7,610,060,000 nau
jų ineigų. Planas apima padvigubinimą asmeninių tak
sų nuo ineigų, kas sudarytų dar $3,200,000,000.

Taksų nuo ineigų kolektavimą norima įvesti tokį, 
’kad kiekvienam darbininkui ir tarnautojui kas tik už
dirba savaitinę mokestį, išimti iš jo mokesties po 10% 
prieš išmokėjimą, ir tą kredituoti prie taksų nuo ineigų 
kas bus mokama kitą metą. Šį kolektavimą norima įve
sti nuo Liepos 1 d.

Uždės daugiau taksų ant saldžių gėrimų, saldainių 
ir kramtomo gurno ir ypatingai ant gasolino, alaus, deg
tinės, cigare tų ir kitų tokių dalykų.

Pats Iždo Sekretorius sako: “Mes esame kare ir jo 
pasekmingam pravedimui reikalinga atsakantis taksų 
programas. Nauji taksai bus aštrus ir jų smūgis bus 
pajaustas kiekviename Amerikos gyventojų name.”

Taigi, jau dabar kiekvienas šios šalies gyventojas 
turi rūpintis nemėtyti pinigų, nepirkinėti kas nereikia, 
nepraužti uždarbį ir nesiausti turėjimui “gerų laikų”, 
dabar gerai uždirbant, nes kiekvienam teks pasiimti ant 
savęs sunki karo našta ir nešti ją pakantriai iki galo.

Karą laimėsim — vėl laimingai gyvensim; jeigu gi 
išeitų priešingai, mes pajusim visą sunkumą ant savęs.

Amerikoje pradedama išskir
ti savi kenkėjai, vadinami “šeš- 
takolumnistais”.

Apie penktakolumnistus ži
nome tiek kad jie yra priešai 
viduje, svetimos valstybės at- 
stovai-agentai-šnipai ir jų pa
pirkti ar suklaidinti žmonės, 
kurie kenkė ir kenkia savu bu- 
du, išdavikišką darbą varyda
mi, sabotažuodami ir tt.

“šeštakojais” arba “šeštako- 
lumnistais” apšaukiami tie sa
vi žmonės, kurie nebūtų nei iš
davikais nei nenorėtų papildyti 
jokį prasižengimą prieš savo 
tėvynę, bet jie yra tokie kurie 
mėgsta skleisti pletkus, gan
dus, kritikas, kaltinimų mėty
to.]’ai ir klaidų jieškotojai, ku
rie patys neprisideda darbu ir 
tik mano kad kitas turi viską 
atlikti — ir bondsus pirkti, ir 
darbus dirbti, ir karą laimėti, 
taksus mokėti.

naikinančias ligas.

METAIS išgerta 766

• NERVŲ suirimas žmones 
labiau nusilpnina, vidutiniai 
imant, negu kokia kita liga, iš- 
skriant gal džiovą ir kitas tū
las kūną

*1941
milijonai bonkų alaus šioje ša
lyje, kas, kaip apskaičiuojama, 
sudarytų upę 20 pėdų gylio, 100 
pėdų pločio, kuri siektų nuo 
Bridgeport, Conn., iki Washin
gton, D. C.

(Tęsinys iš pereito numerio)
VI. KAIP TU ATGIMEI

MAŽOJOJ LIETUVOJ

Jei Albrektas nepaskyrė nei vienos sti
pendijos paruošti Prūsų kunigams tai, 
matyt, tik todėl kad Prūsiškai kalbančių 
buvo likę jau labai mažai. Čia galėjo bū
ti ir kitų priežasčių. Lenkų istorikas Jan 
Dlugosz savo 1470 m. kronikoje nustato: 
“Aiškiai matyti kad Prusai su Lietuviais 
ir Žemaičiais yra vienos kilmės, tos pačios 
kalbos ir vienodų papročių”. Gal but ir 
Albrektas didelio skirtumo nerado. Ne, 
kaip Elbinge rastas nors ir labai netikusiai 
vieno nežinomo Vokiečio sudarytas Prū
sų-Vokiečių kalbos žodynėlis rodo, tų skir
tumų butą, tik jie iš vakarų į rytus grei
tai mažėjo. Samblai jau buvo daugiau 
Lietuviai nei Prusai. Be to, butą aplinky
bių kurios skubiau išnaikino Prūsų kalbą 
ir papročius ir, iš kitos pusės, padėjo Lie
tuviams geriau ir ilgiau atsilaikyti.

(Bus daugiau)

APSE SKILVIO BĖDAS

Nekurie tyrinėtojai tvirtina kad žmo
guli išgerti bent tris kvortas degtinės 
dieną, žinoma, po biski, ne vienu kar- 
- ir tą tęsti per 10 metų ar daugiau,—

gus 
per 
tu -
ir jo skilvis bus vis toks geras kaip ir to 
kuris degtinės negeria.,

Šitai tvirtina du Chicagos gydytojai, 
kurie darė tyrinėjimus su 100 chronišką 
alkoholikų — tikrų girtuoklių, kurie ‘per 
20 metų ištisai sunaudojo, bendrai imant,

daviniai 
mažiau- 
Tur but 
gyvena-

torų ilgio, stipriomis sienomis. E 
dų reikėjo laiptais, kaip į kokįresį 
Pastatyta buvo ant kalnelio.

Kai Jocius inėjo, rado jau ta 
dinčius Meniną ir RazĮ, kurie giedi 

j ' mečio giesmes.
- Labą dieną, lai šventoji ugi 

kad čia negestai-tap pasveikino 
I vaidilus.

Tie atsakė: - Kad tie zodza 
b eitu.... iš tavo burnos i dievo ss

i

- Mielu uore nuvažiuosi. - 
Rąžys, — ypač kad Meninas tevei

- Tuo tarpu, Jodau, prekaJ

-Labai gerai Kaip tara
j r , 7 o • 

prašomas paskaitau malku.
Joeius buvo žmogus pasture 

rėjo kelis brolius kurie buvo prie' 
turėdamas namie daug darbo, v 
kydavos ir kiekvienas žinodamas 
mimą ir gerumą, jį išnaudodavo.

čia ir atėjo pasižurėtL Kaip gi vi 
t bo, ypač Motiejus, kuomet Jurgis ]

- Tėve Jonai! tėve Jonai!
— Iš kur jj žinai, tai mano 

Ų - Ar jis tavo brolis, nežinai 
' man.gyvybę išgelbėjo, kai kariav 

du žemėje: jis mane sužeistą par 
kovos lauko, gydė, budėjo ir a 
paskui pakrikštijo.

- Kaip tat, — klausė Moti 
kunigaikštis sakė tave Krokuvoj 1

- Tai tiesa, ne tik aš, bet Vyi 
visi kunigaikščiai, kurie jau buvo

' tikėjimą priėmę krikštijoa ir vėl

~ ■ i

KAS galingesnis, Vokiečiai ar Japonai? Tas klausimas 
pasidaro įdomus dabar kada pasirodė kaip Japonai 

kariauja. Trys musų laikais geriausia pasiruošusios ka
riavimui šalys buvo tai Vokietija, Rusija ir Japonija. 
Jų tikslas kariauti ir užkariauti buvo šventai įauklėtas 
jų žmonėse nuo pat kūdikystės. Rusijoje visa naujoji 
gėntkartė išaugo mokinama jog visas pasaulis yra jų 
“priešai”. /Panašiai buvo auklėjami ij* Vokiečiai ir Ja
ponai.

Daug nukariavo Hitleris, savo sistematingu negalė
jimu ir užėmimu vienos šalies po kitos.

Japonai, nors penki metai kariauja su Kinija, dabar 
šokę į karą prieš aliantus, parodė nepaprastą prisiruo
šimą, karingumą ir pasekmes. Hitleris visą savo karia
vimą atliko, galima sakyti, sausžemiu eidamas, na o Ja
ponai juromis pasiekė daug tolesnius plotus ir užkaria
vo, lyginant su Vokiečių kariavimo toliais.

Japonija, tiesa, pasinaudoja tuo kad Vokiečiai lai
ko dalį Britų ir kitų jiegų kituose frontuose. Bet Japo
nų laimėjimas, kad ir laikinas, yra tikrai stebinantis, ir 
Amerikai reikia rengtis prieš tą agresorių visai rimtai 
ir gana ilgai.

Rusija, kuri norėjo pasigirti kad ji galingiausia vi
same pasaulyje, savo karingumu neatsižymėjo, nors yra 
daug didesnė negu sudėjus abi, Vokietiją ir Japoniją į 
vieną. ‘Iš Rusų matėme tik atkaklų gynimąsi kai Vokie
čiai užpuolė. Visą savo ‘narsumą" jie tepajiegė parodyti 
rpieš mažutes kaimynes — Suomiją, Lietuvą, Latviją, 
Estiją, kas negarbingai užžymės Sovietų vardą ateities 
istorijoje.

PAVASARIS
(Petro Vaičiūno eilės) 

t

Gamtą vėl pavasaris gaivina 
Oro malonaus jau atdusiais. 
Vėversys daina laukan vadina. 
Liejas saulė spinduliais šviesiais.
Vakar aš mačiau jau gervės skrido 
Į meilias gūžtas šalies gimtos. 
Medžiai audžia sau jau žalią šydą. 
Greitai nepažinsimie gamtos.
Per laukus sraunus upelis rieda 
Nebeslėgiamas šaltų ledų. 
Paukštužėliai saulei giesmes gieda — 
Skamba oras nuo linksmų aidų.
Sukvepės gėlių žiedai spalvoti-, 
Saulė dar kaitriau, skaisčiau spindės. 
Gegutėlė man padės svajoti — 
Mano liūdesį dainon įdės.
Negaliu užmiršt šalies aš savo, 
Kur pavasarį daugiau varsų, 
Kur mane ir saulė taip bučiavo, 
Kur svaigau aš nuo girios garsų.

•BRITANIJA normaliais laikais importųojasi pusę 
viso sau reikalingo maisto.

HP

(Prano Vaičaičio eilės) 
Lakštingala, gražus paukšteli, 
Pas mano langą nečiulbėk, 
I mano gimtinį namelį 
Linksmai giedodama nulėk. 
Tenai mamelę nuraminkie, 
Palinksmink baltą galvą jos, 
Jai apie , manę pasakykie, 
Lai apie mane ką žinos. 
Tenai kuplioji liepužėlė 
Dejuoja vėjo pučiama, 
Tenai mamelė sengalvėlė. 
Vaitoja manęs'laukdama. 
Sakyk, sulauksi tuoj sūnelį:

' Laiminga busi ir linksma.

/

Nejau esi atėjūnas savam krašte?
Yra atsiradę jaunų Vokiečių moksli

ninkų, kurie tvirtina kad Lietuvių kry
žiuočių ordeno žemėse nebūta kad jie ten 
atsikėlę tik vėliau, kolonizacijos keliu. 
Ypatingai tas Lietuvių įsikraustymas tu
rėjęs būti didelis po 1709—1710 m. ir kitų 
18-to šmt. bado ir negerovių metų. Prieš 
kryžiuočiams įsikuriant, jų nuomone, iki 
Nemuno ir už jo, dabartiniame Klaipėdos 
krašte, gyvenę vieni Prusai. Gi kur gy
venta Prūsų, tai priklauso Vokiečiams. Ki
tais žodžiais, gal butų geriau kad tu iš čia 
išsikeltum. O jei ligi kol ir lieki tai tik 
svečio teisėmis. Laikykis tyliai, buk ma
lonus ir paklusnus, kitaip gali būti duota 
tau suprasti kad jau laikas namon. “Ke
liauk, sveikas, iš kur atėjęs!” Ar iš tiesų 
taip ?

Mokslininkas Gerhard Schultze-Pfal
zer savo 1938 m. išleistame veikale “Die 
grosse Grenze” aiškiai nustato: “Lietuvių 
tauta, giliai šaknis savo žemėn suleidusi, 
gyvena ten kaip pirmapradė rasė. Lietu
viai ten taip gyveno jau prieš Germanų 
tautų didyjį persikėlimą. Gal but, jie tu
ri seniausią pastovią tėvynę iš visų Ariš- 
kųjų tautų”. z

Anglų .mokslininkas Harold H. Ben
der, “The Home of the Indo-Europeans”, 
buvo jau anksčiau panašios nuomonės: 
“Šioje lygumoje gyvena Lietuviai, kurie 
geriau negu kuri kita žemės tauta išlaikė 
savo senovinę kalbą ir Indoeuropiečių pir
mapradę kultūrą. Nėr jokių Įrodymų, is
torinių ar lingvistinių kad Lietuviai butų 
pajudėję iš savo dabar gyvenamos vietos 
nuo Tndoėuropėnų laikų. Tikrai, labai ga
limas daiktas, o ta kryptimi kalba lingvi
stiniai, gamtiniai ir geografiniai 
kad Lietuvių ten pat gyvenama 
šiai nuo penkių tūkstančių metų, 
nerasi kurio kito Indoeuropiečių
mo krašto kaip šis, apie kurį tiek tikrai 
gali pasakyti kad ten anksčiau kokios ki
tos kilmės negyventa”.

Richard Dethlefsen savo žinomam 1919 
metais Berlyne išleistam veikale “Bauer- 
hauser und Holzkirchen in Ostpreussen” 
rašo kad “Lietuviai šiaurinėje Prūsijos 
dalyje gyvena iš senų senovės. Taip, viso
kios įtakos reiškėsi tame krašte per išti
sus šimtmečius, tik niekas negalėjo pakeis
ti senos Lietuvių tautos. Kur ji gyveno 
istorinių padavimų pradžioje, ten gyvena 
ir šiądien. Lietuviai kalba savo senoviška 
Lietuviška kalba, kuri iš visų gyvų Euro
pos kalbų yra artimiausia Sanskritui. Lie
tuviai išlaikė savo meną, papročius, rubus 
ir savitą statybą, kuri įrra plačiai pavei
kusi ir savo kaimynų' statybos formas.”

D-ras Max Toeppen savo pagarsėju
sio j palyginamojoj ir istorinėj “Geografi
joj” sako: “Šiaurinėje Prūsijos dalyje dar 
ir šiądien gyvena Lietuviai, kurių ten gy
venta iš žilos senovės. XVI šimtmetyje jie 
ten dar tirščiau gyveno nei dabar”. Kitoj 
vietoje jis dar kartą sako: “Hennebergerio 
laikais, 1595 m., Įsrutės administratyvėje 
srityje, kuri apėmė didelę Prūsų Lietuvos 
dalį, gyveno beveik vieni Lietuviai”.

Kad Lietuvių nuo senų senovės gy
venta ne tik kur juos randa Dethlefsen ir 
Toeppen, o dar toliau į vakarus, iki Alnos 
ir Deimenos, įrodo ir toks žinomas filolo
gas kaip Prof. A. Bezzenberger. Kad Lie
tuvių kryžiuočių ordeno žemėje butą tik
rai labai daug, nemažiau kaip Vokiečių, 
geriausiai matyt iš to kad kunigaikštis Al- 
brektas 1546 m., skirdamas Karaliaučiaus 
universitete 12 stipendijų Vokiečiams ku
nigams paruošti, paskyrė 12 stipendijų to
kiam pat reikalui ir Lietuviams. Kvies
damas Vokiečius profesorius naujan Ka
raliaučiaus universitetan, jis kvietė ir Lie
tuvius.

dieną.
Tie daktarai patyrė kad 55 nuošimčiai 

tų girtuoklių turėjo skilvius “nei kiek ne- 
kitokius negu normaliai sveiki 20 metų 
amžiaus asmenys”, o kiti 45 nuoš., nors 
jie turėjo skilvio negeroves, jų skilviai vis 
tik buvo gana tvirti.

Nors jų patyrimai parodo kad gali iš
gerti alkoholio galionus ir vis turėti svei
ką skilvį, tačiau jie bando įrodyti taipgi 
kad alkoholis gali prisidėti prie skilvio su
gadinimo arba kokių negerovių.

Tarp daktarų viešpatauja dvi nuomo
nės apie alkoholio atsiliepimą į skilvį: vie
ni tikrina kad alkoholis skilviui kenkia, ki
ti kad jis nesudaro jokių tikrai blogų pa
sekmių. /

Tie 100 vyrų kuriuos tiedu daktarai 
tyrinėjo yra tarp 24 ir 66 metų amžiaus. 
Jie gėrimu užsiėmė vieni per tris metus, 
kiti gėrė net per 50 metų. Keliolika pradė
jo smarkiai gerti jauni, būdami 12 ir 14 
metų amžiau^ ir gėrė visą laiką.

•ŽMOGUS negali savu noru visiškai 
sulaikyti ritmišką eigą įkvėpimo ir iškvė
pimo oro, taigi tuo budu negali nei papil
dyti savižudystės, kas ir nėra žinoma.

•BARBADOS sala, Britų Vakarų In
dijoje, neaugina kitko nieko kaip tik vieną 
cukrų, cukrines lendres, nuo ko jų visas 
ekonominis gyvenimas priklauso.

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

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

Reikalaukit “Dirvoje”

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

. g sakė kunigaikštis — gal 
Ina esanti ėiieiė jog reMą su ja 

n ties, lai žino jog mes visi katalM
Vivulis ateidavo ir masažais 

ligonies sopulius, ir jis užnngda 
dėdamas prie Jono, Motiejus ga 

Į kia priežastis atvedusi čia brolį, 
į svarbi tai priežastis kad atvedė 
į kurs jau netoli karsto stovi; be 
I per priežastis? .

Jonas kantriai sirgo; nušald 
I kas ir kojas išbėrė. > Motiejaus 

Kazys ir Vivulis, padėjo budėti, i 
dus dažnai ateidavo ir savo link 
duguozdavo ligonį; turėdamas m 
są, dainuodavo visokias dainas, d 

į vo sudėtas, kaip antai apie Lenki, 
H. pinimą balose.
j - Menki juokai buvo, tėve J 
T Keisgaila tikrai butą mane už ki 
I įpirMar padus pasvilinęs kad b 
Į sugavęs, bet aš tyčia pasirinkau 
■ kėrį žii’gą kad nakčia bėgančio n

I j Ii Nebegalėčiau dabar pasakyti 
Jonai, gražių pasakų. 0 gal noi 
pasakosiu dar vieną, bet tikrą.
- Kai, Praamžiaus įsakynn 

nas išperėjo per devynerius metu 
sulį, nuėjo jis paskui pasižiūrėti 
b; mato, visa gerai, tiktai žale 
Tatės jam'nepatinka; surinko

r te į didelį maišą ir liepė žmoĮ 
’ Iplią upę, tiktai — sako — nėr 
■nežiūrėk, kas ten yra. Eina 
^ka didelį maišą; taip priėjo i 
ont tilto ii; pasirinkęs giliausią

įVtl jau bemetąs, bet čia jam pasii 
I bnai tų žalčių paskiirėti; atrii 
i Į Imatės, žalčiai kad iri lėkti 
I ™ ims šliaužti, kad ims šliaužt 
I visi jie iššliaužiojo iš ma 
į po visą pasaulį. Vėl v: 
|, p’įis po žemę ir, pasipiktinęs,: 
j 5^ vėl šliaužioja. — Tai tai] 
[ ~ ^eva 
e J™ k, pastvėręs iš artimo 
I'kad ėmė vanoti 
Į į.'j s: Nuvalyk dabar nuo t 
i n/i-i ^Painiotų, — ir v 
I <kl)ar gužučiu, 
I Et"'Valgysi pats “■ 1

I dan?"? neprošali dabar išmo
■ S’ Jau
Idiripi-J1 Plojau, — s 

^1) kuris irgi klausės.
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Ji buvo trijų sieksnių platumo ir ke
turių ilgio, stipriomis sienomis. Eiti Į vi
dų reikėjo laiptais, kaip į kokį rusi, žemyn 
Pastatyta buvo ant kalnelio.

Kai Jocius inėjo, rado jau ten bebu- 
dinčius Meruną ir Razį, kurie giedojo ryt
mečio giesmes.

— Labą dieną, lai šventoji ugnis nie
kad čia negesta! — ta’ip pasveikino Jocius 
vaidilus.

Tie atsakė: —‘Kad tie žodžiai nenu
eitų .... iš tavo burnos į dievo ausį!

Paskui apsakė ko jis atkeliavęs.
— Mielu noru nuvažiuosiu, —. atsakė 

Rąžys. — ypač kad Merunas beveik išgijo.
— Tuo tarpu, Jociau, priskaldyk man 

malkų, kol tavo arklys pasilsės.
— Labai gerai. Kaip buvau užvažia

vęs čia pasilsėti, gryždamas iš Šatrijos, ne
prašomas paskaldžiau malkų.

Jocius buvo žmogus pasiturįs, bet tu
rėjo kelis brolius kurie buvo prie ūkio; ne
turėdamas namie daug darbo, visur lan
kydavos ir kiekvienas žinodamas jo suma
numą ir gerumą, jį išnaudodavo.

Sužinojo Biliminis apie netikėtą sve
čią ir atėjo pasižurėti. Kaip gi visi nuste
bo, ypač Motiejus, kuomet Jurgis puolė ant 
keliu ir ėmė bučiuoti rankas, šaukdamas: L. Z

— Tėve Jonai! tėve Jonai!
— Iš kur jį žinai, tai mano brolis.
— Ar jis tavo brolis, nežinau; bet jis 

man,gyvybę išgelbėjo, kai kariavome Gu
dų žemėje: jis mane sužeistą parsinešė iš 
kovos lauko, gydė, budėjo ir atgaivino, 
paskui pakrikštijo.

— Kaip tat, — klausė Motiejus, — 
kunigaikštis sakė tave Krokuvoj krikštiję.

— Tai tiesa, ne tik aš, bet Vytautas ir 
visi kunigaikščiai, kurie jau buvo Graikų 
tikėjimą priėmę krikštijosi ir vėl katali
kais, Vytautas net trečią kartą, nęs — 
sakė kunigaikštis — popiežiaus galybė to
kia esanti didelė jog reikią su ja skaity- 
ties, lai žino jog mes visi katalikai.

Vivulis ateidavo ir masažais ramino 
ligonies sopulius, ir jis užmigdavo. Bu
dėdamas prie Jono, Motiejus galvojo ko
kia priežastis atvedusi čia broli. Turbut, 
svarbi tai priežastis kad atvedė čia senį, 
kurs jau netoli karsto stovi; bet kas tai 
per priežastis?

Jonas kantriai sirgo; nušaldytas ran
kas ir kojas išbėrė, t Motiejaus draugai, 
Rąžys ir Vivulis, padėjo budėti, net ir Jo
cius dažnai ateidavo ir savo Unksmių bu
du guozdavo ligonį; turėdamas malonų bal
są, dainuodavo visokias dainas, dažnai sa
vo sudėtas, kaip antai apie Lenkų nuklam- 
pinimą balose.

— Menki juokai buvo, tėve Jonai; tas 
Keisgaila tikrai butų mane už kojų pako
ręs ir dar padus pasvilinęs kad butų mane 
sugavęs, bet aš tyčia pasirinkau sau juod
bėrį žirgą kad nakčia bėgančio nepamaty
tų. Nebegalėčiau dabar pasakyti tau, tėve 
Jonai, gražių pasakų. O gal nori, tai pa
pasakosiu dar vieną, bet tikrą.

— Kai, Praamžiaus įsakymu, Perkū
nas išperėjo per devynerius metus visą pa
saulį, nuėjo jis paskui pasižiūrėti savo dar
bo; mato, visa gerai, tiktai žalčiai ir gy
vatės jam "nepatinka; surinko tat visus 
juos į didelį maišą ir liepė žmogui įmesti 

neaugina kitko nieko kaip tik M I UP-’ Ūktai sako nerišk maišo 
- • ir nežiūrėk, kas ten yra. Ema žmogelis, 

velka didelį maišą; taip priėjo upę, užėjo 
ant tilto ir, pasirinkęs giliausią vietą, bu
vo jau bemetąs, bet čia jam pasinorėjo bu

dinai tų žalčių pasilhrėti; atrišo maišą, 
o gyvatės, žalčiai kad ims lėkti iš maišo 

■ kad ims šliaužti, kad ims šliaužti, jog be
matant visi jie iššliaužiojo iš maišo ir iš
siskirstė po visą pasaulį. Vėl vaikštinėja 
dievaitis po žemę ir, pasipiktinęs, mato kad 

: žalčiai vėl šliaužioja. — Tai taip išpildei 
mano įsakymus, — sako dievaitis tam 
žmogeliui ir, pastvėręs iš artimos ugnia
vietės nuodėgulį kad ėmė vanoti žmogelį 
šaukdamas: Nuvalyk dabar nuo tų žalčių 
žemę kad nesipainiotų, — ir vis mušė 
smalėku. — Busi dabar gužučiu, — sako 
pagaliaus, — ir valgysi pats ir tavo vai
kai tuos žalčius.

— Butų neprošalį dabar išmovus mi
daus taurelę, nes gerklėj jau išdžiuvo, taip 
daug šią dien jums pasakojau, — sako Jo
cius 'į Biliminį, kuris irgi klausės.

Irvis Gedainis

iktas nepaskyrė nei vienos sti- 
ruošti Prūsų kunigams tai, 
odei kad Prūsiškai kalbanti 
i labai mažai. Čia galėjo bu-1 
iežasčių. Lenkų istorikas Jan 
o 1470 m. kronikoje nustato: 
tyti kad Prusai su Lietuviais 
s yra vienos kilmės, tos pačios 
enodų papročių”. Gal but ii 
Lidelio skirtumo nerado. Ne, 
e rastas nors ir labai netikusiai 
omo Vokiečio sudarytas Pra
kalbos žodynėlis rodo, tų skir- 
tik jie iš vakarų į rytus grei-

Samblai jau buvo daugiau 
n Prusai. Be to, butą aplink?- 
skubiau išnaikino Prūsų kaltei 
s ir, iš kitos pusės, padėjo U 
riau ir ilgiau atsilaikyti.

(Bus daugiau)

ie tyrinėtojai tvirtina kad » 
■gerti bent tris kvortas degtinė 
žinoma, po biskį, ne vienu h

, tęsti per 10 metų ar daugiau- 
ris bus vis toks geras kaip ir lt 
ūnės negeria.,
tvirtina du Chicagos gydytoji 
ė tyrinėjimus Su 100 ehronŠh 
į — tikrų girtuoklių, kurie pa 
štisai sunaudojo, bendrai in 
pusantro^-’ degtifl® pe 

aktarąi patyrė kad 55 nuoširnoi 
kliu turėjo skilvius “nei kiek i* 
negu normaliai sveiki 20 met 
asmenys”, o kiti 45 nuoš., n® 

) skilvio negeroves, jų skilviais 
gana tvirti.

j jų patyrimai parodo kad gali fe 
uholio galionus ir vis turėti w 
į, tačiau jie bando įrodyti taip; 
holis gali prisidėti prie skilvio s 
j arba kokių negerovių.
p daktarų viešpatauja dvi nuo® 
alkoholio atsiliepimą į skilų: ū 

ia kad alkoholis skilviui kenkia, fe 
is nesudaro jokių tikrai blogų ]»

100 vyrų kuriuos tiedu daktan 
yra tarp 24 ii* 66 metų amžiau* 

mu užsiėmė vieni per tris meta 
ė net per 50 metų. Keliolika prai 
■kiai gerti jauni, būdami 12 iri 
nžiaų^ ir gėrė visą laiką.

/

MOGUS negali savu noru visisfe 
ti ritmišką eigą įkvėpimo ir 
ro, taigi tuo budu negali nei pa 
vižudystės, kas ir nėra žinoma. 

tARBADOS sala, Britų Vakaru

cukrines lendres, nuo ko ji} 
ninis gyvenimas priklauso.

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

lies pranašystės senovės laikų SabM 
ybės karalienės Mikaldos. Tų W 
au vėl galima gauti, ir visai pigiai. “ 
untimu tik 30c. Galit prisiųsti 
lėliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

A P N 1 N I NKAS
Kaina su prisiuntimu 1. » 

lidelis, gausiai paveiksluotas Sapni 
žiai sutvarkytas, išaiškinantis kfe 
na. Kiekvienas privalo jį turėti ’ 
anose.

Reikalaukit “Dirvoje”
^-nnrior Avenue Cleveland

— Tikrai neprošalį — tarė karvedys, 
— net ir musų ligonis sutiks vieną taure
lę išgerti.

Jocius ilgai nelaukė ir atnešė puikaus 
Kauno midaus.

— Kaip gi pasibaigė byla del Maskvos 
patrijarko, tėve Jonai? Žinau tik jog Vy
tautas nebojo į prašymus savo dukters 
Sofijos, Maskvos kunigaikščio žmonos.

— Gerai pasibaigė;.tikrai, pirm gimi
nės reikalų statė kunigaikštis savo bran
giosios Lietuvos reikalus, nors ir daug ru
pesnių su tuo turėjo musų mylimasis Vy
tautas. Pirmiausia prašė kunigaikštis Bi
zantijos patrijarko kad atskirtų Lietuvius 
ii” Gudus nuo Maskvos metropolijos, bet 
patrijarkas nesutiko. Tuomet Vytautas 
įsakė suvažiuoti visiems Graikų tikėjimo 
vyskupams iš savo valstybės; jie suvažia
vo, ir Vytautas jiems Įsakė išsirinkti sau 
metropolitu mokytą Bulgarą, Grigalių 
Zemblaką. Jo sostine paskyrė jam kuni
gaikštis Kijevo miestą. Vytautas yra ti
kras savo tėvo Kęstučio ir doros Birutės 
sūnūs, visas atsidavęs Lietuvos reikalams, 
ir savo geležine ranka visa tvarkoje valdo.

— Tiesą kalbi, tėve Jonai, kol Vytau
tą turime, Lenkas ir kryžeivis ramiai sau 
tupi, bet po jo mirties sunkus ateis mums 
laikai!.... ■

— Bet nepasakiau tau, kaip Vytauto 
rupesnį del cerkvės gerovės norėjo Care- 
grade išnaudoti. Mirus Kaličo metropo
litui Kiprijonui, pareikalavo Vytautas iš 
patrijarko kad įšvęstu metropolitu Polocko 
arkivyskupą Teodozijų, ir ta proga išreiš
kė norą kad metropolitas nuolat gyventų 
Kijeve ir pats bažnyčios reikalų iš ten ge
rai žiūrėtų. Taip ciesorius, taip patrijar
kas tą prašymą atmetė. Atsiuntė iš Ca- 
regrado metropolitą Graiką vardu Focijų, 
kuri Vytautas priėmė ta sąlyga kad jis 
gyvensiąs Kijeve ir žiūrėsiąs cerkvės gero
vės; matyt, kunigaikštis paklausė, cieso
riaus Emanuelio, kurio sūnūs Jonas bu
vo vedęs Vytauto anūkę, gimusią iš di
džiosios Maskvos kunigaikštienės Sofijos. 
Tas ryšys tačiau nedavė vilties kad cerkvė 
pakilsianti, bet tik ciesoriui davė drąsos 
vis smarkiau reikalauti pinigų, ir kas blo
giausia, plėšti cerkvę Focijaus pagalba. 
Nes tas savo pasižadėjimo visai neišlaikė: 
retai kuomet būdavo Kijeve ir dažnai va
žiuodavo Į Caregradą, kur veždavosi pini
gus, turtus ir brangius cerkvių daiktus, 
Gudų kunigaikščių dovanas, žodžiu sakant, 
plėšė cerkvę.

— Gal but, nežinai, tėve Jonai, tolime
sniuose atsitikimuose dalyvavau ir aš. Bu
vome tuo kartu Kamienco mieste, kuri tik 
nesenąi buvo Įkūrę Karijotaičiai, kai Vy
tautas sužinojo apie Focijaus simonijas. 
Pasišaukė mane pas save ir sako: “Nuva
žiuosi Į Kijevą, pasiimk tik su savim Lie
tuvius, kurie čia gyvena, bus su tavim 
Čartoriskis ir Mirskis su Gudais. Patri
jarkas plėšia cerkves ir neturtingus po
pus visai Į vargą Įvaro. Jei reikės dau
giau kareivių duos juos Kijevo karvedys”. 
Tuojau iškeliavome, bet kai atvykome Į 
Kijevą, tai pas vartus mums pasakė jog 
Focijus jau vakar išvažiavęs pakeliui Į 
Caregradą plėšti cerkvių. Kuomet dar 
stovėjome pas vartus ir šnekučiavomės, 
žiūrime — atjoja karžygių būrys, vedamas 
Daškos, kuris Čartoriskio seserį yra vedęs.

— Ar prieš Totorius joji?" — sušuko 
Čartoriskis, — ko taip piktai žiuri?

— Ir tu taip žiūrėtum kad tau žmoną 
pavogtų.

— Kaip tat, ką sakai? Kas pavogė' 
Anastaziją?

— Bazilis, Focijaus seserėnas.
— Negali būti, argi Focijus butų tat 

leidęs?!
— Nesakau kad patrijarkas butų tat 

leidęs, tikriausia apie tai nieko nei nežino, 
bet Bazilis, už tokio viršininko pečių bū
damas, mano jog jam tai bus dovanota. 
Bet aš pavysiu, abudu užmušiu, ir tarnaitę 
Olgą, kuri pabėgti padėjo, užmušiu.

— Palauk, Daška, mes irgi vejamės 
Focijų, paimtų cerkvės turtų atsiimti. Jis 
keliauja su nemažu buriu, ką gi reiškia 
tavo karžygių būrelis. Nuo karvedžio 
gausime dar daugiau kareivių kad tikrai 
galėtume turtus atsiimti. Toks kunigaik
ščio Vytauto Įsakymas.

Dar Pusšimtis Naujų 
Dirviečių!

Negalime nepareikšti džiaug
smo ir nepasveikinti šiuos nau
jus virš 500 Dirviečių, kurie 
pastarų keliolikos dienų bėgyje 
užsirašė sau Dirvą!

Tėmykite: ir vėl iš plačios 
Amerikos, iš visų valstijų nuo 
Atlantiko iki Pacifiko jie tuo
kiasi Dirvon.

Jie pastoja eilėn tš keleto 
šimtų naujų Dirvos artojėlių 
kurie užsirašė Dirvą šiųzme'tų 
pradžioje.

štai jie:
P. Durasevičius, vietinis.
Martinas Nowickas, Lorain, 
M. Apanaitis, Toledo, Ohio
Mrs. Peter Grebas, Groveport, 

Ohio.
P. Mcdelinskas, Grand Rapids, 

Mich.
Pr. Besasparis, Detroit, Mich. 
Kazys Daminikaitis, Detroit, 

' Mich, (abu užrašė V. Mar- 
kuzas.)

Antonia Sinkevich, Saginaw, 
Mich. .

Stephanie Masytė, Detroit, 
Mich.

Peter Zaldokas, LeoRy, Mich. 
George Lutkus, Detroit, Mich. 
Mrs. Joseph Degutis, Jackson, 

Mich.
Anna Palub', East Hempstead,

Magdė Bulotienė, Cotonsville, 
Md. (užrašė P. P. Jaras)

J. Miliauskas, Buffalo, N. Y. 
Ant. Raila, Amsterdam, N. Y. 
Petras Pusnikas, Brooklyn,

Y. (užrašė J. Sagys.)
A. Malinauskas, Rumford, Me. 
Marijona Povil, Lewiston, 

(užrašė P. Adominas.)
John Budris, Dover-Foxcroft, 

Maine.
Helen Mikalonis, Lewiston, Me.
Joseph .N. Sherry, Lewiston, 

Maine.
Mrs. Joseph Chuikinis, Lewis

ton, Me.
Anna M. Lauris, Worcester, 

Mass.
Tam.Xxladas, Worcester, Mass. 
Mary Agurkis, Allston, Mass. 
Bernice Mikelk, North Brook

field, Mass.
Kastantas Navikas, Athol, Mass. 
Mrs. Aldona Vasįl, Roslindale, 

Mass. t
Anthony Kireilis, Staughton, 

Mass. |
Joe Ragazinskas, Herrin. Ill. 
George Rimkus, Joliet, Ill. 
John D. Blozis, Rockford, Ill. 
Anton Aitches, Granville, Ill. 
Vine. Jakubauskas, Tęluca, Ill. 
O. Martišienė, Aurora, Ill.
Frank Noreiko, Johnston City, 

Ill.
Joe Stalorites, Buckner, Ill.
A. Malinowski, Johnston City, 

Illinois.
Juozas Biržietis, Philadelphia, 

Pa. (užrašė Pr. Pūkas).
Antonina Matulis, Philadelphia, 
Mrs. Mary Salus, Wilkes-Bar

re, Pa.
Marcele Višnauskas, California, 

Pa.
John Enikes, Aliquippa, Pa.
Mrs. Annette Roach, Osceola 

Mills, Pa.
Frank Linkauski, Coal Center, 

Pa. '

(Bus daugiau)

Mrs. A. Linski, Chester, Pa.
Adomas Zideckas, Providence,

R. L • <
Joseph Kralikauskas, Newark, 

’ N. J.
Mrs. Francis Bazis, Omaha, 

Nebr.
John Kraucunas, Gilsum, N.H.
J. Simanauskas, Kenosha, Wis. 
Katerine Sacawitz, Camden,

N. J.
P. Ratnik, Oregon City, Ore.
Joe ’ Dennis, Clinton, Ind.

Butch, Rosemont, W. Va.
KAS DAUGIAU?

šių desėtkų naujų skaity- 
kaip ir iš pirmesnių, ma-

Iš 
tojų, 
tome kad Dirva yra populta- 
riška, kas tik gauna su ja su
sipažinti tuoj užsirašo Dirvą.

Kviečiame ir visus kitus ku
rie Dirvos dar nespaito prisių
sti savo prenumeratą kaip greit, 
gaunat susipažinti su Dirva, ir 
tapkite Dirvos artojėliais.

Dirva jums patiks — Dirva 
duoda ir duos įdomių, lengvai 
skaitomų raštų, kurie jums pa
tiks.

BALANDŽIO 27 DIENA PA
SKIRTA TAI REGISRTA- 

CIJAI

REGISTRUOS VY 
RUS 45 IKI 64 

< METU

PER TVORĄ 
PASIŽVALGIUS

BRIEDŽIAI UŽPUO
LĖ MIESTĄ

Utah valstijoje, iš kalnų at
sibastė į Salt Lake City miesto 
apielinkes alkani briedžiai, ku
rie apgraužia medžius ir nuėda 
sprogstančių krūmų viršūnes. 
Briedžiai tokie drąsus kad jie 
pasiekia sodus ii’ darželius be
veik arti miesto centro.

Tų briedžių priskaitoma trys 
tūkstančiai.

Paskui briedžius atsekė iš 
kalnų, sniegų pusnių išvalytos, 
ir kalnų katės, kurios taip pat 
sudaro žmonėms nemalonumą.

KAUNE per radio buvo vėl 
pakartota kad dėmėtoji šiltinė 
Lietuvoje mažėjanti dėka Svei
katos valdybos ir gydytojų pa
stangų. Tačiau patarta žmo
nėms ir ateityje vartoti viso
kias apsaugos priemones prieš 
tą epidemiją, šiais laikais ne
turint muilo, esą, reik patiems 
pasigamint šarmą. Baigdamas 
patarimus, pranešėjas perspėjo 
del naujų epidemijų, kurios ga
linčios atsirasti Lietuvoje apie 
Balandžio mėnesi, kai oras 
šils ir kai išsilies upės.

• MEKSIKOJE 
milijonų žmonių 
ai’ dėvi kokius 
pantaplius.
gimė 24,976 poros dvynukų.

at-

12dar apie 
vaikšto basi 
namų darbo

JAU GAUNAMA

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS

Puiki, didele K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka

288 puslapių didele 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 nelaiąvėn, kaip jį 
iš nelaisvės išgelbėjo ALPIS, 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. .

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.

Prezidentas Roosevelt išlei
do proklamaciją kuria nustato 
pirmadienj, Balandžio 27, užre
gistravimui visų vyrų tarp 45 
ir 64 metų amžiaus. Tokių 
vyrų visoje šalyje numatyta 
apie 13,000,000.

šie 13 milijonų vyrų bus su
skirstyta sulyg jų užsiėmimų 
ir ką kuris moka dirbti, kokis 
amatininkas ar specialistas.

Lietuviams patartina atlikti 
registraciją nesislepiant ir ne
praleidžiant jos, nes apsilenku
siems su registracija bus uždė
ta pabaudos. z

Kongrese siūloma bilius su- 
registravimui ir moterų tarp 
18 ir 65 metų amžiaus, civili
nėms ir militarinėms parei
goms šalies gynimo tikslu.

gyrimasis ir 
jie yra nuošir- 
rėmėjai šiame

GAMTA ŠILDO MIES
TUI VANDENĮ

Islandija, sala šiauriniam At- 
lantike, kur apsibuvo Ameri
kos kariuomenė, apsaugai mu
sų kontinento nuo Vokiečių už
puolimo, turi pačią automatiš- 
kiausią karšto vandens šildy
mo sistemą pasaulyje. Salos 
sostinėje, Reykjavike, į namus 
įvestas karštas vanduo tiesivg 
iš gamtos karštų šaltinių.

Islandija yra 40,000 ketvir
tainių mylių didumo sala, pra
minta “Ledų žemė”, bet galim 
suprasti kiek ten ledas gali lai
kytis, jeigu iš gamtos šaltinių 
nuolat teka karštas vanduo.

Toje safbje randasi daugybė 
karšto vandens šaltinių. Pačios 
sostinės srityje mažame plote 
randasi virš šimto tų šaltinių.

Vanduo iš tų karštų šaltinių 
pumpuojamas plieno dūdomis j. 
miestą ir cirkuliuojamas per 
radiatorius po mokyklas, ligo,- 
ninę, maudymosi pirtį, ir 72 
namus. Tas vanduo yra 183 
laipsnių karščio šaltiniuose ir 
buna 178 laipsnių kai pasiekia 
namus.

BOLŠEVIKŲ 
nudavimas kad 
dus Amerikos 
kare, neužslepia jų tikrų tiks
lų, kurie kaip dumblas per rė
tį veržiasi ir varva.

Jie liovėsi Amerikos valdžią 
šmeižę ir rengę demonstracijas 
kai naziai užpuolė sovietų rojų. 
Bet neužilgo jie pasirodė ne 
Amerikos rėmėjai, nors Ameri
ka turi gelbėti sovietus kad na
ziai nesupliektų, bet susirūpinę 
vaikšto, galvas susiėmę, kaip 
iš kur išviliojus sau pinigų, po 
priedanga raudonarmiečių gel
bėjimų ir tt.

Dabar jie vėl šaukia savo 
“didyjį” kongresą išreikalavi- 
raui kad Roosevelt paliuosuotų 
iš kalėjimo kriminališkai nusi
kaltusį, paniekinusį šios šalies 
įstatymus, komunistų ^partijos 
sekretorių Browder.
, Vietoj dirbti ramiai ir tylėti, 
komunistai kursto Amerikos 
žmones prieš valdžią, įrodinė
dami buk valdžia klaidingai tą 
jų vadą nuteisė, nors Browder 
buvo sugautas pasportų klasta- 
vime, nors jis naudojo klastuo- 
tus, svetimų žmonių pasportus 
važinėjimui į sovietų rojų, kur 
tarėsi apie revoliucijas ir dar
bininkų kurstymą prieš šios 
šalies valdžią ir tvarką.

Taigi, taįgi, dumblas ir pasi
"T * o‘Tver— ’—vturcrzrfrj—

tys ir labiau persitikrins kad 
komunistus reikia laikyti ly
giais šalies priešais kaip fašis
tus ir nazius — po senovei.

u

DIDINS TAKSUS

Suv. Valstijų iždas rūpinasi 
gauti $9,000,000,000 naujų tak
sų 1942 metais. Be kita 
numatyta už šiuos metus 
didinti taksus nuo ineigų 
kančiai:

Pavieniui 
čiam:

ko 
pa
se-

asmeniui uždirdan-

Bus: Buvo:
$ 800 $- 8

1,000 40 /21
1,500 ' 128 69
2,000 230 117
2,500 345 , 165
3,000 470 221
Vedęs asmuo su pora vaikų

nemokės taksų iki $2,500 inei-
gų. Po to, uždirbantis $2,500
jau mokės $32 (iki šiol, mokė
jo $12).

Už $3,000 uždarbio mokės 
$118 (mokėjo $58). Ir tt.

•PEREITO Didžiojo . Karo 
metu taupant odą inėjo į madą 
ir pasiliko dėvėjimas žemų ava
lų, vietoje kaip seniau būdavo 
su aulukais ir aukštai šniuru- 
kais surišami.

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, nuovargį, 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.

DEKENS OINTMENT 
HARTFORD, CONN.

GABALIAUSKAS jau nori 
užimti vyskupo vietą ar ką: jis 
taip puikiai išmoko šventųjų 
gyvenimų deklamaciją kad ku
nigai net stebisi....

Jis dar ir katalikybę nori 
pasisavinti tiktai savo siauro 
partinio biznelio naudai. Tą 
galima suprasti iš jo plačios ko
respondencijos iš Worcester, 
Mass., kur nukalba buk Lietu
vos Prezidentas ten lankyda
masis nuėjo į bažnyčią “pasige
rint katalikams”.

Gabaliauskas, savo dykaduo
nio gyvenimą vesdamas, neno
rėdamas dirbti kaip dirba kiti 
rimti žmonės savo pragyveni
mo. darymui, pats tikėdamas tik 
iš katalikų išmaldų savo gud
riais prisilaižymais tamsioms 
moterėlėms, nori įkalbėti kad 
riiekas negali būti kataliku jei 
nėra nariu kokios ten partijos 
kurią Gabaliauskas ir jo plau
ko biznieriai.

Nuo kada katalikybė patapo 
partijos nuosavybė? Išrodytų 
kad viso pasaulio katalikai turi 
priklausyti Gabaliausko parti
jai, nors taip nebuvo ir nebus: 
geras katalikas gali būti ir Ita
las, ir Lenkas, ir Meksikonas, 
ir kitoks, nors jie nieko apie 
Gabaliausko norus juos prisi
savinti nežino ir neduoda nei 
ditkės.

Lietuvis gali būti geras ka
talikas būdamas ar vienos, ar 
kitos, ar dar kitos partijos na
rys.

Blogi, taigi, tokie žmonės ku
rie nori uzurpuoti tikybą savo 
bizniui ir savo purviną politi
ką varydami iš katalikų pini
gus žebravoti.

Supa Garba.

(13

• AUTOMOBILIŲ n e 1 aimės 
pasiekė aukščiausi skaičių ne
gu kada buvo, pereitą metą, 
kuomet užmušta apie 40,000 
asmenų, kaip skelbia Nacionalė 
Saugos Taryba.
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ANOTHER (go) SERVICE 

’HE STANDARD Oil COMHKV'WHIO! 

Justi karo priežiūra—juso šaliai

B 
į

E

oresnė 
šuto

kurios atsilan- 
Stella Roman, 
rolę; Jarmila

Commerce, Cleveland. Atsakymui 
reikia Įdėti čekis ir vokas su štam
pu.

Už! 

por

jus 
lai

šią operų sa-

Telefonas: ENdicott 0878

VIETINES ŽINIOS
Naujausia Požemine Slėpynė nuo Orlaivių
Užkandžiu duodamu orlaiviu lėkštėse viešai atidarė slėpynę

< r

dž
bis<;ok’
lė?
k 
a
ii
u

v 
j!

Lankysis Al Blozis
Pagarsėjęs Amerikoje atle

tas, Lietuvis milžinas, George
town Universiteto studentas, 
dalyvaus Clevelando K. of C. 
rengiamoje atletų pramogoje 
Arenoj šio penktadienio vaka
re.

Al Blozis pastarais keliais 
metais sumuša pats savo re- 

' kordus skritulio sviedime. Be 
to pasižymėjimo, jis yra dar 
geras kumštininkas ir bėgikas.

PAVASARIS!
Pavasaris Clevelande reiškia

si gana keistai. Pereitą sek
madienį oras viena diena per
ėjo visų keturių meto sezonų 
fazes: štai buvo ir šilta ir lie
tus, ir žaibai, ir ledai ir paga
liau atšalo ir prisnigo.

Po sekmadienio oras pagry- 
nėjo, bet liko vėsus.

ACCORDIONS 
$18 ir 

ir daugiau

Akordionų dirbtuvė ir 
taisymas, balsų sutvar
kymas; mainom į nau
jus ir didesnius. (14

N. SHKORKA
ACCORDION MFG. CO.

4640 Broadway Cleveland

nuo bombų įrengtą vienos didelės Akron, Ohio, gumo kompani
jos. ' 
karo departmento. . ...... . .
sudarančių laisvą nuo gasų ir vandens cilindcrį ir gan^ didelis 
sutalpinti 50 žmonių.

Jūsų Elektriškas Roaster Gali Apeiti Pakilusias 
Maisto Kainas

Tai yra nesubyrančio lankstaus tipo pastatas išbandomas 
Jis išstatytas iš stiprių rumbuotų plotvių,

A luncheon served on air line trays publicly opened the bomb shelter 
by a large rubber concern at Akron, Ohio. This is a shatterproof flexible 
structure of the type tested by the war department. It is made of strong 
corrugated plates forming a gas and water-tight cylinder, and is large 
enough to accommodate 50 people. (

METROPOLITAN OPERA 
BALANDŽIO 6 IKI 11

“Duokit pirmą pagalbą biudže
tams kurie turi nešti smūgius nuo 
kylančių maisto kainų, gaminant 
ekonomiškesnius valgius su elektri
šku roasteriu”, sako Mrs. Margue
rite Worth, šeimininėms patarėja 
prie Electrical League of Cleveland.

Žemos kainos valgis, toks kaip šis 
ką Mrs. Worth išima iš roasterio 
greta telpančiame paveikslėlyje, pa
tiks ir akiai ir apetitui.

Didesnėje blekėje matomas pada
ras yra tai Salmon Surprise (kep
tos bulvės, kurios buvo sutrintos, 
uždarytos ir sumaišytos su salmon 
šmotais) yra kaip tik tinkamas val
gis Gavėnios -metu. Dvi mažesnės 
blekės roasteryje turi žalias pupas 
baltame sūrio sose, ir obuolių kep
snį užsigardavimui.

Maistingumo papildymui reikalin
ga tik žalumyno salota, ir maistas 
yra pilnai atsakantis—skanus paten
kinimui apetitų ir sveikas visai šei
mai, kartu gi ir ekonomiškas, taip 
kad šeimininkė gali sutaupyti pini
gų tokį maistą gamindama.

Iki paruošia šį maistą dėjimui į 
roasterį ir įkaitina elektrišką roas- 
terį, taupi šeimininkė tuo kartu iš
kepa porą eilių plonų pyragaičių, 
ar didesnį pyragaitį sekančiai die
nai, taip kad sutaupo karštį ir ne
reikalauja išnaujo roasterį kaitinti.

Daržoves šiame roasteryje reikia 
virti įpylus pusę colio ar tik ketvirt- 
dalį colio vandens, tokiu budu su
taupant vitaminus ir kitus svarbius 
mineralus. Mėsa taipgi, kepama 
elektriškai, mažiau susitraukia ir 
todėl daugiau skalsia.

Svarbu taipgi ir tas faktas kad 
elektriškos roaster, kurio karštis 
ir kitas visas sudėjimas nustatyta, 
reikalauja labai mažai dėmesio, o 
tas palengvina virtuvės darbą ir su
taupo šeimininkės brangias valandas 
jos kitokiems užsiėmimams, kurie 
yra pirmos pagalbos klesos, mezgi
mas arba kitokį su karo reikalais 
surišti užsiėmimai.

Pavienes Vietos Parduodama
NORTHERN OHIO OPERA ASSOCIATION PREZENTUOJA

Association iš New York, Edward Johnson, General Manager 
Edward Ziegler, Ass’t Gen. Mgr. Earle R. Lewis, Ass’t Gen. Mgr.

Balandžio 6 iki 11, Public Auditorium
DON GIOVANNI “^6.“

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

THE MAGIC FLUTE 
PENKTAD. PO PIETŲ, BALAND. 10 

Conner, Bok. Andreva, Kullman, Kipnis, 
Cordon. Breisach.

LOHENGRIN a^atlanden7!
Varnay, Thorborg, Melchior, Huehn, 

Cordon, Warren, Leinsdorf

LA TRAVIATA
Jepson, Votipka, Browning, Peerce, 

Thomas, De Paolis. Ballet. Panizza.
CARMEN

Djanel, Albanese, Votipka, Oldheim, 
Jobin. Warren. Ballet. Beecham.

HP H P Q A ŠEŠTAD. PO PIETŲ 
i U P O M. BALANDŽIO 11
Moore, Petina, Kullman, Sved. Gurney, 

Baccaloni, De Paolis. Panizza.
j DER ROSENKAVALIER 

KETVIRTADIENI. BALANDŽIO 9
Lehmann, Novotna, Steber, Votipka, 

Petina, List, Huehn, Leinsdorf.

A T TA A ŠEŠTAD. VAKARE
M 11J n BALANDŽIO 11
Roman, Castagna, Martinelli, J. C./Thomas, 
Votipka, Pinza, Hatfield, Ballet. Pelletier.

PAŠTU GALIT UŽSISAKYTI PAVIENĖMS OPEROMS, $1.10 IKI $6.60. 
(Būtinai Įdėkit Adresuotą Voką su Štampu Tikietų Persiuntimui)

UNION BANK OF COMMERCE
Main Bankini* Lobby—E. 9th at Euclid—MAin 8300

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

DRY CLEANING
Senas Drapanas padarom 

- kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

AETNA LUMBER

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų • išsimokėjimas. 

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

t

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

medį.

Co.
6843
1185

Atvyks visa eilė geriausių 1942 
metų artistui 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" ir 
“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
trid Varnay “Lohegrin” 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

KAIP ŠALIS IŠNAU
DOJAMA/ Komer Wood & Coal Co.

1409 E. 92nd Street

nesveiki klie 
DĖJIMAI 
A* -p9

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

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

SUPERIOR- 
RUSSELL INN 

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

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
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.

Skelbimai “Dirvoje”
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Smulkus skelbimai ‘Dirvoje’, 
kaip tai namų pardavimas, iš
nuomavimas, krautuvių išnuo
mavimas ar pardavimas, pajieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina.

Valdžia susekė kad Jack & 
Heintz, Inc., dirbtuvė, esanti 
Bedfordo pusėje nuo Clevelan
do, kur dirba šalies gynimo už
sakymus, pereitais metais pa
darė tokius milžiniškus pelnus 
kad išmokėjo šimtus tūkstan
čių dolarių savo kompanijos 
aukštesniems vedėjams algo
mis, darbininkams 
vienai moterei tos 
sekretorei $39,000. 
tai pasinaudojimas 
me. grobišavimas 
visiems taksų mokėtojams.

Nei vienas tos kompanijos 
vedėjų nėra verti tų desėtkų 
tūkstančių dolarių metinių al
gų, bet gaudami valdžios užsa
kymus su brangiu atlyginimu, 
daro tokius didelius pelnus.

Kongrese pradėta kelti rei
kalavimai kad butų panaikinta 
toks grobišiškas pasipinigavi
mas iš karo. Paaiškėjo kad ir 
kitų kompanijų viršininkai už 
pereitus metus gavo dešimti
mis tūkstančių dolarių ekstra 
mokesčių.

bonais, ir 
kompanijos 
Aišku kad 

šalies nelai- 
ir skriauda

MARGUTIS
Skaitykit “Margutį”, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui.

6755 So. Western Ave. 
Chicago, Hl.

PAVASARINIAI SIUTAI VELYKOMS
SUAUGUSIEMS ir JAUNIMUI ..

Elylių: 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 BĖLAJ
MEN’S WEAR (14) 6205 ST. CLAIR AVE.
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I Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co
Rakandų Krautuvė

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

Savininkas Vedėjas

jienų 
nuošali 
aktuali; 
vietų p 
bartinii 
jei Lie 
širmo I 
mokrat

Prieš 
šitą kk 
aš nesi 
1926 n 
buvus 
o po t 
tmė. 
tuvos

• p, GRIGAIČIO DEMOKRATI
JA NEIŠGELBĖJO ČEKO

SLOVAKIJOS NEI 
buomuos

Naujienos nei iš šio nei iš te 
vėl sugalvojo kad 1926 metu 
Gruodžio 17 i tautinis posūkis 
buvęs Lietuvai pragaištingas 
Jis, girdi, sunaikinęs Lietuva 
demokratinę santvarką, o tode' 
dabar vakaru valstybėms sun
kiau esą atsispirti sovietų rei
kalavimams pripažinti jiems 
Lietuvą ir kitas Baltijos vals
tybes. Girdi, ir visa Lietuvos 
byla dabar pasunkėjanti, nes 

<reikia pasaulį įtikinti kad atei
tyje Lietuva nebus fašistišką 
Jeigu gi butų Lietuvoje išlikus 
"demokratiška” tvarka tai vi
so šito nebūtų buvę, o pati Lie
tuva butų padarius dar dides
ne pažangą negu padarė tauti
ninkams valdant (žiur. Naujie
nos Kovo 17: ‘'Fašizmas Labai 
Menkė Lietuvai”).

Nėra čia reikalo kartoti kac 
Naujienų straipsnelis parašy
tas labai nekulturingu stilium 
juk aišku kad p. Grigaičio idea 
las visuomet buvo ir bus išmo
kti savo prietelių Bimbos ii 
Mizaros kalbos budo. Pagal p 
Grigaitį tai esą labai pirmei
viška ir demokratiška. Duos 
Dievas tauriajam p. Grigaičiui 
sveikatos, ir, reikia tikėtis, tas 
Naujiem) redaktoriaus tikslas 
netolimoje ateityje bus pasiek
tas.GEROS ANGLIES

Šaukit Kail) feieinuGArfxeld 2021

Busas ar Privatis Automobilis?

— apsaugoti 

ratų gumos nuo 

nereikalingu 

negerovių?

Vienas svaras gumo ant Cleve
land Railway huso suteikia tran
sportacijoss daugiau negu as
tuoniems kartams tiek žmonių 
kaip kad teikia ant privatinio 
automobilio.

ictoryHome!
F#ft

Pergalės Namas yra kuriame kiekvienas šeimos narys atlieka savo pilną 
darbo dalį gelbėdamas Suvienytas Valstijas ir Suvienytas Valstybes lai

mėjimui šio karo!
Atlikimui savo pilnos dalies, jus turit užsilaikyti tinkamai—jūsų kūnas 

stiprus, mintys vikrios, dvasia aukšta—ir jus turit duoti savo geriausią 
ten kur geriausias reikalinga.

Daug dalykų reikalinga sudarymui Pergalės Namo. Vienas iš tų yra 
šviesa—pakankamai šviesos palaikymui gero ūpo, išvengimui nelaimių, 

apsaugojimui sveikatos, taupymui akjų regėjimo.
šviesa pati viena nepadarys Pergalės Namo, bet ji gali pagelbėti sutverti 

tokios rūšies namą kuris nežinos jokio kito pasiryžimo kaip tik Laimėti!

DABAR YRA LAIKAS PATIKRINTI 
SAVO NAMŲ ŠVIESOS PADĖTĮ

Peržiūrėk šviesos lemputes kiekviename kambaryje. Išimk pajuodavu
sius bulbs kurie aikvoja elektrą ir apvagia nuo jūsų šviesą. Užpildyk 
visas sockets gana dideliais bulbs kad duotų geresnę šviesą matymui.

Sužiūrėk savo lempas akių apsaugai. Jeigu lempos kurias naudojat siu
vimui, skaitymui, žaidimui, etc., neduoda Sight-Saving šviesos, jų vieton 
įsigykit naujas Sight-Saving Lempas apsaugai savo akių.

Peržiūrėk savo lempų gaubtuvus ir lempų vielas. Jeigu gaubtuvai nešva
rus, išvalyk juos arba gauk naujus. Jeigu vielos prastoje padėtyje, sudėk 
lempoms naujas vielas. Lempų gaubtuvai ir vielos nebrangios.

Peržiūrėk savo senoviškas lempas. Daug tų lempų gali greitai būti pa
keista ekonomiškai į Sight-Saving Lempas panaudojant naujus priedus.. 
Pasitark su savo lempų pardavėju—jis galės jums pagelbėt.

DYKAI! The Electrical league turi štabą Namų Apšvietimo Patarėjų pagelbėjimui 
namų šeimininkams didžiajame Clevelande išspręsti savo šviesos problemas dykai. 
Norėdami Home Lighting Advisor sučekiuoti šviesas jūsų namuose šaukit PR. 5522.

-er- —

RICAL LEAGUE Midland Building 101 W. Prospect
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Beveik pusė autcmobilių Ohio 
. valstijoje važinėja be VALVE

KEPURAIČIV savo ratų gu
mnose. Menkas dalykėlis? Ne- 
visai-nes neužsukta vaire lei- / p-z 
džia ineiti vandeniui ir dulkėms •/' 
j ridų. Tas noėda palengva gu- / 
no pluta, nuo ko prasideda lė- / nasibai 

. ti oro išėjimai. 0 niekas ne- !ko paž 

sroaikiva grotą labiau kasę va
žinėjimas “minkštais" gurnais.

' Taigi laikyk visas valce kepu
raites užsuktas. Jos apsaugos 
valves—išvengs lėtą oro Išėji
mų ir sulaikys gumą gedimą.

ši Standard Oil Sugestija yra

B. J. RADIO
SERVICE

EKSPERTAI TAISYME
Visokiu Išdirbinių Radio

Visas darbas garantuotas.

RADIO TUBES
Galima gauti reikale

P. A. PRIETAISUS ir KARį

SU GARSAIS

1363 East 45th St.
Telef. HE. 3028 (17)

_____ )

KARL’SFOOD MARKET
Sviestas — Kava — Bekonas 

Kiaušiniai — Daržovės
Kumpiai • Wieners ■ Druska 
Cukrus, Visokios Mėsos ir 

Miltai ir Grudu Valgiai

Lietuvių kaimynystėje
‘ dykai ATVEŽIMAS

1209 NORWOOD RD.
Bidieott 8262 (14) Vais

FARMERS POULT
Poultry for all o 

chickens, ducks, geese, 
Paranki vieta. Užkviečiame Lie 

Cor. Superior and E. 43 St.

VISOKIA AP
Mes esw pasirengę suteikti i 

“tas Informacijas ir praktišku 
somos Apdraudos (Insurance) v 
ffliau šaukite mus negu ugniage

P. P. MUL
Vienatinė Vietinė Pastovi Lit 
f ’” '' Ir'Apdratfdos A 

6”06 Superior Ave. Clevelan 
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tos Parduoda -
A ASSOCIATION PREZENTUOJA NESVEIKI KLIE

DĖJIMAI
General Manager 

Earle R. Lewis, Ass’t Gen. Mfr.

Public Auditorium

Edward Johnson, 
gr.

THE MAGIC FLUTE 
PENKTAD. PO PIETŲ, BALAND. u 

Conner, Bok. Andreva, Kullman, Ki^ 
Cordon. Breisach.

P. GRIGAIČIO DEMOKRATI
JA NEIŠGELBĖJO ČEKO

SLOVAKIJOS NEI 
SUOMIJOS

■NJ 
) 3 
ni,

— 
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oSUV. Valstijų proto ligų 
ligoninėse yra apie 564,000 as
menų.

...................■■......................................................

BAIGTAS MOKSLO 
METAS

SU PAVASARIU ATSIVERS
PRAGARAS

Patriotai Broliai
Didžiausias skaičius brolių 

kurie vienu kartu pribuvo karo 
laivyno tarnybon tuo pačiu lai
ku yra tai keturi Whittenbuę- 
gai, pragarsėjęs Denver kvar
tetas, parodomi pribunant į 
San Diego, Calif.

Palikę tuo tarpu kitus Nau
jienų straipsnio užmetimus 
nuošaliai, panagrinėkime jų 
aktualiausiąjį, būtent, kad so
vietų pretenzijos į Lietuvą da
bartiniu metu nebūtų baisios 
jei Lietuva nebūtų buvus “fa
šizmo lizdu”, o butų likus “de
mokratinė” valstybė.

Prieš pradėdamas negrinėti 
šitą klausimą, aš pabrėšiu kad 
aš nesutinku jog Lietuvoje iki 
1926 m. Gruodžio 17 d. butų 
buvus demokratinė santvarka, 
o po tautinio posūkio — fašis
tinė. Todėl klausimą, ar Lie
tuvos byla sovietų pretenzijų 
itžvilgiu dabar butų buvus sti
presnė, jei visą laiką Lietuva 
autų buvu% demokratinė vals
tybė, aš nagrinėsiu tik kaip 
supoziciją.

Rimtesnių argumentų, kodėl 
Lietuvos byla dabar butų ge
resnė, jei Lietuvoje butų gyva
vus demokratinė santvarka, 
Naujienos nepateikia. Bet kam 
p. Grigaičiui argumentai. Jam 
užtenka kad Lietuvą valdė tau
tininkai ir p. Smetona buvo 
prezidentu, kad visas dabarti
nes blogybes ant jų pečių ir su
verstų. Netolimos betgi pra
eities istorija anaiptol nelei
džia padaryti išvados kad Lie
tuva, išbuvus demokratine val
stybe iki pat raudonosios inva
zijos, šiądien butų geresnėje 
padėtyje.

Čekoslovakija neginčija m a i 
buvo demokratinė valstybė, o 
vienok Vakarų Demokratijos 
1938 m. be jokių skrupulų ją 
paaukojo naziškai ^Vokietijai, o 
kai Čamberlainas su Daladieru 
gryžo po gėdingos Miuncheno 
konferencijos namon, p. Gri
gaičio stiliaus demokratai sto
tyje juos (yphč Daladier) pasi
tiko su entuziastingomis ovaci
jomis, kad pasaulis tokiu suma
niu budu išgelbėtas nuo karo.

Kai 1939 m. Hitleris visiškai 
užvaldė Čekoslovakiją, tai vis
kas ką demokratijos padarė, 
uuvo priekaištas kad Hacha iš- 
lavikas. Tiek del nelaimingos 
Čekoslovakijos.

Dar skaudesnis įvykis buvo 
su Suomija, kuri taip pat yra 
neginčijamai demokratinė val
stybė. Kai bolševikai 1939 m. 
pabaigoje užpuolė Suomiją, Va
karų demokratijos pažadėjo jai 
pagalbą. Greta tų pažadų, de
mokratijų spaudos tęstinai rei
škė pasigerėjimo Suomių did
vyriškumu. Bet tuo viskas ir 
nasibaigė. Pažadai tajo ir li
ko pažadais, o Suomiai, nesu
laukę pagalbos, turėjo žiauriai

Rusai ir Vokiečiai Rengiasi Lemiamam Mušiui JAUČIATĖS BLOGAI?
\

TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

BU DU
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skauda 
galvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. ši skani vidu
rius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai žmonių nan- 
iojasi FEEN-A-MINT. Pakramtykic 
JEEN-A-MINT einant _ ‘ 
:į rytą tikrai jausite palengvinimą 
r vėl jausitės puikiai, 
jakelis kainuoja tik

CONN. VALSTIJOS SLA. LIE
TUVIŲ KALBOS KURSŲ

MOKSLO BAIGIMAS
HARTFORD, Conn. — Vie

tos Lietuviai turėjo progą pa
matyti gražų menišką progra
mą susidedantį iš vaidinimo 
komedijos “Daktaras iš Prie
vartos”, ir koncertą proga už
baigimo SLA. IV Apsk. Lietu
vių Kalbos kursų vakarinių mo
kyklų mokslo sezonu.

'šymet sukako lygiai penki 
metai kaip Conn, valstijoj vei
kia Lietuvių kalbos kursų va
karinės mokyklos, kurias įstei
gė ir palaiko SLA. IV Apskri
tys, kurioms vadovauja vienas 
iš steigėjų, p. W. M. Chase. Jo 
rūpesčiu, prie Lietuviškų mo
kyklų susibūrė .daug musų jau 
nosios kartos menininkų, kurie 
vadovaujami scenos meno artis 
to, p. Juozo P. Luko, chorvedės 
p-lės Marytės Čeponytės bei 
mokytojų bendromis pastango
mis, vadovaujant, p. Chase, pc 
penkių metų didelio vargo ii 
sunkaus darbo mato gražiui 
vaisius, daug jaunimo, du mo 
kyklų mokinių chorai, New Bri 
•taine ir Waterbury, daug meni 
ninku susitelkė prie mokyklų 
kurie mokyklų komiteto pirmi 
ninko W. M. Chase tapo su
kviesti ir uoliai dirba. Perei 
tą pavasarį .jie turėjo gastro
les Conn, valstijos Lietuvių .ko
lonijose, ką turės ir šymet rim
tai parengtais meniškais pro- 
gramais. z

Hartfordo Lietuviai turėję 
progą matyti gražų Lietuvišką 
viršuje minėtą veikalą sekma
dienį, Kovo 22, A. L. P. klube 
salėje.

Mokyklos mergaičių, Nev 
Britaino, choras išpildė progra 
mą, ir buvo kitokių paįvairini
mų.

Balandžio 12 d., po Velyki 
pirmą sekmadienį, šie musų 
artistai vaidins Mancliesteryje, 
vėliau pabaigoje Balandžio m., 
New Britaine, po to seks Wa
terbury, New Haven ir Anso
nia.

žodžiu, musų valstijoj Lietu
viška kalba ir musų tautinis 
menas žymiai sustiprėjo, kas 
metą prie mokyklų dirbantieji 
musų veikėjai, menininkai su
rengia po keletą gražių pramo
gų, meniškų vakarėlių, kurie 
šiais laikais didelė naujenybė 
musų žmonėms.

Gaila, yra gandų jog šis kul- 
! turinis darbas sekantį metą 
1 musų valstijoje bus sustabdy
tas iki karo pabaigos, taip yra 

, pareiškęs mokyklų komitete 
pirmininkas p. Chase.

D. Koresp. V. M. K

Rusai ką nors panašaus ren
gia, bet klausimas ar ta armija 
bus tokia didelė ir galinga kaip 
ji perstatoma.

Iki šiol bolševikai prarado 
žymiai daugiau savo vyrų ne
gu Vokiečiai, sako žinovai, ta
čiau bolševikai ir turi daugiau 
vyrų1 karui negu turi naziai.

HITLERIO PRIŽADAI
Hitleris tik kelios dienos at

gal sakė savo daug žadančią 
kalbą, ir nors persergėjo savo 
žmones jog prieš juos stovi dar 
sunki kova, nepagailėjo paža
dėti joj£ Rusus sumuš šią va
sarą tikrai.

“Rusai, kurie negalėjo nu
veikti musų armijų žiemos 
metu, bus sunaikinti šią atei
nančią vasarą'’, nukalbėjo Hit
leris.

“Vienatinę viltį Kremlio val
dovai turėjo tai suduoti Vokie
čiams tokį smūgį kaip sudavė 
Napoleono armijai 1812 metais 
šios žiemos metu. Bet virš- 
žmogiškomis pastangomis kū
no ir sielos, Vokiečiai kareiviai 
ir musų padėjėjai prieš tai at
silaikė”. Hitleris ir vėl patik
rino jog “bolševikiškas milži
nas yra žiaurus pavojus, ir tėra 
tik viena išeitis tai tęsti šį 
ra iki bus atsiekta pastovi 
ka ir laimėta pergalė, o 
reiškia sunaikinimą tokios 
kos priešų”.

Rusai, per Litvinova, ragina 
Ameriką 
atidaryti 
Vokiečius 
Vokiečius
kontinentą per Prancūziją ar 
kitur, tokiu budu gelbstint Ru
sijai.

Galima tikėtis neužilgo viso
je Amerikoje rengiamų komu
nistinių demonstracijų, kurių 
nešamos didelės iškabos sakys: 
“MUS • REIKALAUJAM VA
KARŲ FRONTO PRIEŠ FA
ŠISTUS!” X.

Largest number of brothers to re
port for naval duty at the same 
time are the four Whittenburgs, fa
mous Denver quartet, Shown on ar
rival in San Diego, Calif.

Naujienos nei iš šio nei iš te 
vėl sugalvojo kad 1926 metų 
Gruodžio 17 d. tautinis posūkis 

----------------------------- buvęs Lietuvai pragaištingas 
T O C S A--------------Jis, girdi, sunaikinęs Lietuvot

demokratinę santvarką, o tode’ 
dabar vakarų valstybėms sun
kiau esą atsispirti sovietų rei
kalavimams pripažinti jiems 
Lietuvą ir kitas Baltijos vals
tybes. Girdi, ir visa Lietuvos 
byla dabar pasunkėjanti,' nes 

♦reikia pasaulį įtikinti kad atei
tyje Lietuva nebus fašistiška 
Jeigu gi butų Lietuvoje išlikus 
“demokratiška” tvarka tai vi
so šito nebūtų buvę, o pati Lie-

LA TRAVIATA'g&B
Jepson, Volipka, Browning, Peertt,

Thomas. De Paolis. Ballet. Pana^

1 v Vj d a balandžio';;
Moore, Petina, Kullman, Sved, H 

Bnccalom. De Paolis. Pamzu

AIDA sTaundv^
Roman. Castagna, Martinelli, J.C,/Tbo^ 
Votipka, Pinza, Hatfield. Ballet. pf|įj

’AV1ENEMS OPEROMS, $1.10 IKI $6.60. 
Vokų su Stimpu Tikietų Persiuntimui)

K OF COMMERCE
9th at Euclid—MAin 8300

o iki 5:30 po p. kasdien
—E.

liikirin
Sdfefai,

Librettos Parsiduoda Box Oft, 
~ tuva butų padarius dar didės-

RUBBER
ssenger
ar Privatis Automobilis?

as svaras gumo ant Cleve- 
Railway buso suteikia tran- 
tacijoss daugiau negu aš- 
iems kartams tiek žmonių 
kad teikia ant privatinio 

mobilio.

nę pažangą negu padarė tauti
ninkams valdant (žiur. Naujie
nos Kovo 17: “Fašizmas Labai 
Pakenkė Lietuvai”). v

Nėra čia reikalo kartoti kad 
Naujienų straipsnelis parašy
tas labai nekulturingu stilium 
Juk aišku kad p. Grigaičio idea- 

: las visuomet buvo ir bus išmo
kti savo prietelių Bimbos ii 

. Mizaros kalbos budo. Pagal p 
■ Grigaitį tai esą labai pirmei
viška ir demokratiška. Duos 
Dievas tauriajam p. Grigaičiui 

į sveikatos, ir, reikia tikėtis, tas 
Naujienų redaktoriaus tikslas 

i netolimoje ateityje bus pasiek
tas.

lomel
as šeimos narys atlieka savo pi^ 
■tijas ir Suvienytas Valstybes lai-

žsilaikyti tinkamai—jūsų kūnas 
jus turit duoti savo geriausią

s Namo. Vienas iš tų yra 
> ūpo, išvengimui nelaimių, 
mo.
t ji gali pagelbėti sutverti 
iryžimo kaip tik Laimėti!

RINTI
>ĖTI

Išimk pajuodavu- 
į šviesą. Užpildyk 
šviesą matymui.

curias naudoj at siu- 
g šviesos, jų vieton 
akių.

gu gaubtuvai nešva- 
toje padėtyje, sudėk 
’brangios.

gali greitai būti pa- 
jant naujus priedus., 
agelbėt.

jų pagelbėjimui 
roblemas dykai, 
šaukit PR. 5522.

d Building

gulti—sekan-

Vsai šeimai
^10c

apie

Kaip Apsieinu
Aš Pals?

— apsaugoti 
ratų gurnus nuo 

nereikalingų 
negerovių?

Beveik pusė automobilių Ohio 
valstijoje važinėja be VALVE 
KEPURAIČIŲ savo ratų gu
rnuose. Menkas dalykėlis? Ne
visai—nes neužsukta valve lei
džia ineiti vandeniui ir dulkėms 
į vidų. Tas nuėda palengva gu
mo plutą, nuo ko prasideda lė
ti oro išėjimai. O niekas ne
sunaikina gumų labiau kaip va
žinėjimas “minkštais” gurnais. 
Taigi laikyk visas valce kepu
raites užsuktas. Jos apsaugos 
valves—išvengs lėtų oro išėji
mų ir sulaikys gumų gedimą.
Ši Standard Oil Sugestija yra

ANOTHER (SOHJO) SERVICE
THE STANDARD OIL COMPANvNoHIO) 

Jusu karo priežiūra—justi Šaliai!

B. J. RADIO
SERVICE'

EKSPERTAI TAISYME 
Visokių Išdirbinių Radio 

Visas darbas garantuotas.
RADIO TUBES 

Galima gauti reikale
P. A. PRIETAISUS ir 

SU GARSAIS
1363 East 45th

Telef. HE. 3028

KARĄ

St.
(17)

Kiaušiniai

FOOD MARKET
Sviestas — Kava — Bekonas 

Daržovės
Kumpiai - Wieners - Druska
Cukrus, Visokios Mėsos ir 

Miltai ir Grudų Valgiai
L Lietuvių kaimynystėje

DYKAI ATVEŽIMAS
1209 NORWOOD RD.

ENdicott 8262 (14)

RADIO TAISYMAS
DIENĄ AR VAKARE 

visame mieste
Visokių' išdirbinių Nanni 

Auto Radio.
7313 Wade Park Ave.

H End. 2579 (26)

arba

AVALŲ TAISYMAS
JŪSŲ PAČIŲ KAINA 

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

Daniel De-Maud.
4711 Payne Avenue

DIDELĖ LIETUVIŠKA

C. Pakeltis Pharmacy
1001 East 79th Street

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

1001

ir kitokių.

Pakeltis Vaistinė
E. 79 St. Cleveland, O. 
Telefonas ENd. 8533

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

^miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiEiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiF

I VISOKIA APDRAUDA
= Mes es;wi pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
= tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
E sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
= miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate : 
ir Apdratfdos Agentūra £,

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 s 
lllllilllllllllllllllllllllllllllliillillllllliiliilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllh* 
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ga- 
kad
ge- 

išli- 
če-

nukentėti, šiądien gi Suomi
jai, tai ištikimai demokratinei 
valstybei, taip garbingai ir nar
siai kovojusiai prieš bolševikus 
del savo gyvybės (ne del sve
timų žemių grobimo) tie patys 
Anglai, kurie kitados gėrėjosi 
Suomijos narsumu, yra paskel
bę karą. Tai štai kiek padeda 
demokratinė valstybės iorma.

Kaip gi po šito patyrimo 
Įima dar drysti tvirtinti 
Lietuvai dabar butų buvę 
riau jei ji visą laiką butų 
kus demokratinė valstybė,
koslovakijos ir Suomijos pavy
zdžiai kalba patys už save.

Bet dar pridėkime vieną pa
vyzdį. Ponas Cripps be abejo 
yra nemažesnis (o jei mažesnis 
tai nedaug) demokratas už p. 
Grigaitį. O vis dėlto jis siūlo 
Lietuvą ir kitas Baltijos vals
tybes pripažinti Sovietų Sąjun
gai. Gi Baltijos valstybių in
korporavimas Sovietų Sąjungon 
Įvyko Hitlerio-Stalino susitari
mu ir vėliau buvo Vokiečių pri
pažintas. Taigi demokratas p. 
Cripps atvirai siūlo pripažinti 
tą pat kas savu laiku buvo pri
pažinta ir Hitlerio,. kurį tas 
pats Cripps laiko netiesos sim
boliu. Jei jau siūloma, legali
zuoti neteisiną nazių aktą, ko
kios reikšmės gali turėti Lietu
vos valstybinė forma ?

“Sapienti sat”, sakydavo Ro
mėnai. liek del tvirtinimo 
kad Lietuvai butų buvę geriau 
jei ji iki galo butų išlikus de
mokratine valstybe....

Kas del principinio nurody
mo kad Lietuva iki 1926 metų 
buvo demokratinė valstybė tai 
mano jau ne syki buvo išsamiai 
nušviesta kad liaudininkų ir ci- 
dilikų su komunistų ir mažumų 
pagalba valdoma šeiminė Lie
tuva buvo ne demokratija, o į 
bolševizmą žygiuojanti anar
chija. Tautinis posūkis tą 
anarchiją panaikino ir suteikė 
Lietuvai tokią formą kuri tuo. 
metu geriausia atitiko Lietu
vos interesus. Kad po tauti- i 
nio posūkio Lietuvoje nebuvo 
tokio režimo kaip Italijoje ar 
Vokietijoje, kad, vadinasi, joje 
nebuvo fašizmo tikra to žodžio 
prasme, kiekvienas žino.

Ginčytis gi del to kad, jei 
Lietuvos nebūtų valdę tauti
ninkai tai- Lietuva butų pada
rius didesnę pažangą negu pa
darė, butų gan tuščias daly
kas, nes jam trūksta realių da
viniu, 
tautininku valdoma 
padarė tikrai labai didelę 
žagą, šitą pripažino ištisa 
lė svetimų valstybių, ir tai 
ra tuščias pasigyrimas.

Kas del Lietuvos ateities 
mes esame tikri. Ją, atkurs 
Lietuvių tautoje glūdįs genijus 
ir gaivalingas Lietuvių troški
mas būti laisviems. Musų pu
sėje tiesa. O už tiesa kovoja 
Jungtinės Amerikos Valstijos, 
kurių vadu yra Prezidentas F.

Į jo rankas mes 
atiduodame Lie-

Užteks čia nurodyti kad 
Lietuva 

pa- 
ei- 
nė-

D. Roosevelt, 
ramia širdžia 
tuvos likimą.

tai

Kaz. Rimvydis,

SCHMID AUTO BODY
BODY and FENDER WORK

1252 Addison Rd.
ENdicott 4947 (20)

FRANK GERCHAR
meat market
1132 East 71 St.

Quality Meat
Fresh Poultry

Mes specializuojame Namie 
darytom. Rukytom Mėsom
Tel. HE. 9454 (17)

siaubūnų 
dviejų ar

dvie- 
turės 
trijų

paskutinės dės-

Baisus, dideli ir smarkus 
karo ofensyvai — kokių pasau
lis dar nematė — su milijonais 
vyrų sukibusiais ir tūkstančių 
mylių frontuose — numatoma 
prasidėsiant su atėjimu šio pa
vasario.

Visas svarbiausias veiksmas 
šį pavasarį ir vasarą, kuris ga
li išspręsti ir šio karo eigą, ži
novai sako, įvyks Rusijoje. 
''Hitleris ruošiasi smogti Ru

sus tiek kad išmušus juos iš 
kariavimo —-. priversti prašyti 
taikos Vokiečių sąlygomis.

Ir Stalinas tį patį sako — 
jis sutinka kad Hitleris pradės 
milžiniškus puolimus Rusų, bet 
sako raudonieji plieks Vokie
čius taip kaip jie nesitikėjo ir 
išblaškys nazių sapnus 
aliejų laukus Kaukaze.

Tas didis susirėmimas 
jų diktatorių 
įvykti bėgyje 
mėnesių.

Jei Hitlerio
peratiškos pastangos šį pava
sarį nepajiegs sunaikinti rau
donąją armiją ir pasiekti alie
jaus šaltinius, tai, sako tėmy- 
tojai, gerai pataikytasc Jungti
nių Valstybių puolimas Vokie
čių galėtų Hitlerį parklupdyti. 
•Japonija tada neilgai galėtų tę
sti karą be savo tolimo padė
jėjo iš Berlino.

Tačiau, tėmytojai sako, jei
gu raudonieji taptų parblokšti 
ir priversti taikytis, Japonija 
ir Vokietija tada užvaldytų du 
kontinentu su jų turtingais 
reikmenų šaltiniais.

Tada tai jau butų viso pa
saulio karas prieš Suvienytas 
Valstijas ir Britaniją. Sektų 
daugelio metų viską naikinan
tis karas.

Aliantai tą numato, todėl de
da visas pastangas skubinti pa
galbą Rusijai per abtr okeanus.

Raudonieji skelbia buk jie 
kur tai ruošia slaptą savo ar
miją iš pusantro milijono vyrų, 
kurią pavasarį išstatys prieš 
nazius pietų Ukrainos fronte. 
Tai esą jų tikslas ir pirma 
pulti Vokiečius, sumaišymui 
pirm negu jie spės pradėti 
vo ofensivą.

Bet ši bolševikų pasaka,
ko tėmytojai, jau perdaug liko 
žinoma, ji ateina jau per kelis 
šaltinius. Nėra abejonės kad

ka
ta i- 
tas 
tai-

ir aliantus skubėti 
vakarų frontą prieš 
— tai yra, užpulti 
įsiveržiant Į Europos

už- 
jų, 
sa-

sa-

PERKA ir PARDUODA
Special

Dresses-Suknios ... $1.00
Taipgi mes perkam ir par
duodam arba mainom Skal
ydamas ir Siuvamas mašinas 

ir visokius įrankius.
BEDELL TRADING POST

7906 Hough Avenue

JOHN KUBACKI
Skelbia atidarymą savo

. Mr. Kubacki seniau dirbo su Higbee-Chesshire ir

antrašu: 1218 EAST
Phone EN. 2751

79th STREET
Priešais LIBRARY.

VALYTOJAI
Musų moderninei dry cleaning 
įstaigoj vąlom Langines, Dra

ir šiaip užtiesalus.
Taipgi valom Suede ir Odos 
žakietus, Pirštines ir kitką.

Duokit savo rūbus išvalyti da
bar, bus gatavi pavasariui.

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

Taipgi pilniausias pasirinkimas
PIRMOS KOMUNIJOS 

SUKNELIŲ ir VELIONŲ
labai gražių ir išimtinų medegų 

nuo $3.00 ir daugiau

GRDINA SHOPPE
HE. 6800 6111 St. Clair Ave.

VELYKOMS MAISTO DALYKAI
Ruošiantis Velykų šventėms, su svečiais draugais ir 

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

A. NUNN
8710 Superior Avenue Cleveland

b'. K i i

PAGALBA NUO
REUMATIZMO

Jei kenčiate kūno skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro permainose, patariam jums, 
jandyt ROSSE Tabs be mokesties ir 
jbligacijų. Naudojamos tūkstančių 
■>er virš dvidešimts metų, gavimui 
ireito laikino paliuosavimo skauss- 
nu Reumatizmo, Arthritis, ir Neu
ritis.
JYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
šbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo
ki! 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
■ųs busit nepatenkinti pasekmėmis 
r to pakelio žema kaina, grąžinkit 
icsunaudotą dalį, ir jums nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
/ardą ir adresą į:

ROSSE Products Co. Dept. X-3 
’768 W. Farwell Ave.. Chicago. Lil.

PAJIEŠKAU savo senus iš Lietu
vos pažystamus, savo draugę Juzę 
Buividaitę, iš Vaiguvos par., po vy- 
ru nežinau pavardės. Amerikoj jau * 
apie 40 metų, gyveno Chicagoj.
* Taipgi Liudviką Pocių, Vaiguvosį> 
aar. Butų malonu su jais pasidalin-' 
i laiškais. Aš buvau Lietuvoj prieš 

>į karą. Mes visi iš Žemaitijos. Aš 
rgi esu iš Vaiguvos par., Laukgi-

-riškių k., po tėvais Jadvyga Daukš
aitė. Rašykit man: (14)
Mrs. J. Mackunas Kelayres, Pa.

PAJTEŠKAU (tėvą Adomą Vilką, 
broli -JuosV-h* sfelj EkhF— 
tai atgal gyveno Bayonne, N. J., po 
to gyveno South Shaftsbury, Vt., ir 

’.augiau apie juos jokių žinių netu- 
iu. Jie patys, arba kas apie juos 

žino, prašau atsiliepti arba praneš- 
.;i. Yra svarbus reikalas. (15) 

MYKOLAS LUKOŠEVIČIUS
1321 S. TIanrfver St., Nanticoke, Pa.

Tailoring & Dry Cleaning Co.
1721 Crawford Rd. GA,- 3810
Arti Hough ave. (18)

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

i---------------------------- - —---------t
Plumbing ir Heating 

Reikmenys
Parsiduoda arba įdedami sulyg 

MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAC 
Nereikia nieko įmokėti. 

Nauji ir naudoti padargai.
Empire Plumbing & 

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

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

dieną ir
1964

HE. 5000;
Atdara

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

Telcf. 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)

P. J. KURSIS
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
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.



Mayoras Užhiečia Lietuvius j Viešą Sueigą
l.
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Dalyvaukit visi Antrad. 
vakare, Kovo 31, 

Public Hali
James M. Landis, Nocionali- 

nis Direktorius Civilinio Apsi
gynimo ofiso, pažysta Japonus 
taip gerai kaip Amerikonus. Jis 
gimė Tokio, Japonijoj, iš Ame
rikiečių tėvų. Kuomet jis at
vyks į Clevelandą Kovo 31 d. 
kalbėti miesto auditorijoje kai
po principalis kalbėtojas, šis jo 
atsilankymas bus pirmas asme
ninis pasirodymas didelėje pu
blikoje Vidurvakarinėse valsti
jose nuo to kai jis užėmė va
dovauti Civilini Apsigynimą.

Ši taipgi bus pirmutinė pro
ga tūkstančiams vyrų ir mote
rų Didžiojo Clevelando srityje, 
kurie stojo dirbti vietos Civili
nio Apsigynimo organizacijoje 
ir kurie užbaigė nors dalinį pa
siruošimą, sueiti į krūvą ir iš
klausyti patarimų ir pamokini
mų tiesiog iš visos šalies namų 
fronto gynimo direktoriaus.

Mayoras Frank J. Lausche 
•užkvietė apie 1200 įvairių or
ganizacijų Clevelande atvykti 
į šią sueigą savo organizuotose 
grupėse su savo spalvingomis 
uniformomis ir vėliavomis, su
darymui šio mitingo vienu iš 
labiausia inspiruojančių kokis 
kada Clevelande buvo. Daly
vaus virš 2000 Boy Scouts iš 
augesniųjų grupių, kurie kaip 
vienas bus uniformose. Daly
vaus Girl Scouts, Campfire 
Gilrs, militariškos ir patriotiš
kos grupės.

Cleveland Orchestra, vadovy
stėje Dr. Arthur Rodzinski, ir 
Vyrų Choras, vedamas Dr. Ch. 
D. Dawes, paruošė specialius 
muzikos ir dainų numerius ati
tinkamus šiai pramogai.

Bus atlikta keletas demon
stracijų Ugniagesių ir Polici
jos Departments, taipgi Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus.

Tam vakarui įžanga į Public 
Auditorium yra visiems nemo
kamai. Durys bus atdaros nuo 
,7:30 vakare, programo pradžia 
8:15 vak. Rasit pakankamai 
sėdynių ir dikčiai vietos pasi
statymu! savo automobilių au
ditorijos apielinkėje.

Lietuviai privalo dalyvauti 
šiame susirinkime neatsilikda- 
mi nuo kitu taiiyti. _ < .. _

Eikit su draugais, su visa 
šeima. Padėkit užpildyti milži- 
žinišką auditoriją.

JAMES M. LANDIS — kalbės miesto auditorijoje Kovo 31

JAU VERBOS! MIRIMAI

Y outh’s
PHONE: ENdicott 4486

CORREGIDOR TO HOLD, SAYS LITHUA
NIAN WHO HELPED BUILD IT

(Baltimore Evening Sun)
FORT MEADE, Md„ Feb. 20 — 

Peter M. Jose-Juozapaitis, who sells 
garrison caps, corporal’s chevrons, 
collar ornaments and other military 
supplies and souvenirs in his store 
by the railroad tracks at Odenton, 
doesn’t think the Japs will ever take 
the island fortress of Corregidor.

“It's a strong place,” say Joze.
He ought to know. Thirty years 

ago, in the pitiless tropical heat of 
Manila Bay he toiled and sweated 
with pick and shovel to help make 
Corregidor strong.

Forum

SVEČIAS Iš LORAIN
Clevelande atsilankė Marti-/ 

nas Novickas, iš Lorain, Ohio,, 
tenaitinės SLA. kuopos ilgame
tis darbuotojas ir organizato
rius. Apsilankęs Dirvos redak
cijoje užsirašė sau Dirvą.

vi-
mus

Padėka
Tariame širdingai ačiū 

siems Lietuviams kurie 
rėmė per daugelį metų.

Malonu mums buvo jums pa
tarnauti.

Pardavęs savo seną krautuvę, 
1168 E. 77 st., atidarysiu mo
dernišką Self-Service krautuvę 
po antrašu. 854 E. 185 street, 
skersai nuo LaSalle Teatro.

Atidarymo dieną pranešiu 
vėliau. Juozas Blaškevičius.

KAIP SAUGOTIS
GATVĖSE •

Štai yra kelios taisyklės ku
rių reikia laikytis išėjus gatvėn 
apsisaugojimui nuo automobi
lių nelaimių, bet ypatingai rei
kia jų prisilaikyti nakties me
tu, nes tada daugiausia suau
gusių žmonių užmušama:

1. Neškis ar dėvėk ką nors 
balto nakties laiku, nes tjas gel
bsti važiuotojui greičiau tave 
pamatyti.

2. Eik per gatvę ties pažy
mėtais skerskeliais. Laikykis 
po dešinei ir skerskeliuose.

3. Pirm eisiant, pažiūrėk į 
abi puses. Persitikrink kad nė
ra pavojaus pirm skersuojant.

- 4. Skersuok tik kai buna 
atitinkami signalai.

5. Saugokis automobilių su
kančių už kampų.

6. Niekad neik į gatvę per 
• tarpą stovinčių automobilių.

Kur nėra šaligatvių, ir 
kaire

7.
reikalinga eiti keliu, eik 
kelio puse, prieš trafiką.

ŽUVO JAU 33
Trafiko nelaimėse Clevelan

de nuo šių metų pradžios iki 
Kovo 23 žuvo 33 asmenys. Šy- 
met trafiko mirtys seka perei
tus metus gerai pasilikę: per
nai iki tai dienai užmuštų bu- 
yo 43.

Kaip laikas greitai bėga — 
vos tik nesenai buvo Kalėdos, 
Nauji Metai, o štai jau ir Ve
lykos čia pat!

Šį sekmadienį išpuola Ver
bų sekmadienis.

■ Kitą sekmadienį, Balandžio 5, 
Velykos. ,

Dirvos lange per savaitę bus 
išdėta Velykų margučiai. Kas 
gražių išmargins ir atneš, bus 
išstatyta su jų vardais ir ant
rašais.

®1943 METAIS automobilių 
numerių lentelių neduos naujų, 
reikės naudoti tas pačias ką 
šymet naudoja, tik bus pridėta 
mažas šmotelis parodantis ki
tus metus. Tas daroma taupy
mui plieno. Paprastai Ohio val
stijos automobilių lentelėms su 
stijoje automobilių numeriams 
sunaudojama 1,200 tonų plieno 
per metus.

PETRAS CIGAS
Petras Cigas, 53 m., nuo 4962 

W. 14 st., mirė Kovo 20, Cleve
lande. Palaidotas Kovo 23 d., 
Brooklyn Heights kapinėse.

Liko žmona, Salomėja, viena 
sesuo, Marė Lapėnienė, Cleve
lande, ir Lietuvoje dvi seserys 
ir trys broliai.

Paėjo iš Mikalių k., Papilio 
par., Kauno rėd., Amerikon at
vyko 1909 m.

Laidojime pasitarnavo laido- 
’uvių direktorius N. A. Wilke- 
lis.

VINCAS STARTINSKAS
Vincas Startinskas, 61 m., 

mirė Kovo 13 d.
Pereitame nr. buvo klaidin

gai paduota pavardė mirusio 
Vinco Startinsko, buvo pasa
kyta : Stravinskas.

©CUYAHOGA apskritis ga
li netekti bent 25 iki 40 nuoš. 
savo daktarų, jei karas ilgiau 
tęsis. Iki šiol jau išėjo apie 
150 šios srities gydytojų kariš- 
kon tarnybon.

Statys Didelę Orlaivių 
Dirbtuvę

Trumpoje ateityje Clevelan
de bus pradėta statyti didelė 
orlaiviu’sudėjimo dirbtuvė, ku
rios vieni įrengimai kaštuos 25 
milijonus dolarių, kaip ateina 
žinios iš Washingtono.

ši Clevelando dirbtuvė didu
mu viršys milžinišką bomberių 
išdirbystę kurią dabar baigia 
statyti Ford Motor Co. prie 
Willow Run, netoli Detroito.

Ta nauja dirbtuvė bus stato
ma vakariniame miesto šone, 
greta miesto airporto.

BUVO PRALEISTA
Tarp anksčiau Dirvoje skel

btų aukotojų Lietuvos reika
lams aukų, paaiškėjo kad buvo 
praleista poros aukojusių var
dai. 'Jie aukojo po $1: And. 
Urbšaitis ir V. Gecevičius.

DARYS PIRŠTŲ . 
NUOSPAUDAS

Clevelande ir plačioje apie
linkėje dirbtuvėse kurios gami
na karo reikmenis, pradedama 
registruoti darbininkai pada
rant jų rankų pirštų nuospau
das. Clevelande tokių darbi
ninkų yra apie 400,000. Kiti 
200,000 dirba aplinkinėse ap
skrityse, kurių visų pirštų žen
klai bus padaryti atsargos dė
lei.

THE ASSOCIATION TO LIBERATE 
LITHUANIA

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

PARDAVIMUI DODGE 1940 
AUTOMOBILIS 

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

6606 SUPERIOR AVE.

PARDAVIMUI DU AUTOMO
BILIAI

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

5815 LUTHER 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)

REIKS 30,000 MOTERŲ 
į DARBUS

Moterų sekcijos Karo Pro
dukcijos tarybos vedėja atsi
lankius Clevelande, pareiškė 
kad nemažiau 30,000 moterų ir 
merginų Clevelando srityje tu
rės patekti į karo produkcijos 
dirbtuves. Ji sako, moterys 
privalo pareikšti savo norą dir
bti. ir jei jos negalės būti pa
statytos į darbus tuojau, jos 
bent turėtų pasiduoti į sarašą 
kad galėtų būti pašauktos rei
kalui atėjus. Nekurie indus- 
trialistai yra nusistatę prieš 
ėmimą į darbą moterų todėl 
kad jos iš prigimties esą ne- 
machaniškos. Bet su pamoki
nimu jos galės užimti darbus 
kada reikalas bus.

Jau pradėta hioterų apmoky
mo kursai, kur moterys ir mer
ginos gaus mechanišką apmo
kymą.

BUDAVOK SAU
ATEITĮ

Tikriausias kelias į geresnę 
ateitį yra tai per sistematišką 
taupymą, Las savaitė, kas kar
tas gavus algą, arba kas mėne
sį — nuolatinis taupymas ir 
dabartinis 3% nuošimtis, grei
tu laiku sudarys stabmią sumą 
pinigų, ir be rūpesčio ateitį.

Kiekviena taupymo sąskaita 
čia yra po Federal Insurance 
iki $5,000.

Saugi ir pelninga vieta tau
pyti.

t
The Lithuanian Savings 

and Loan Ass’n 
6712 Superior Ave.

Strengthend Since Then
“And they’ve strengthened it a 

lot since I was there,” he says.
Peter Joze, born in Lithuania 54 

years ago, went to the Philippine 
Islands in 1900 as a private of the 
Twelfth Infantry. He had enlisted 
in Brooklyn, N. Y., the year before. 
His regirhent landed at Manila. It 
was stationed at Fort McKinley, 
near Manila.

Every three months one of the 
battalions of the Twelfth was sent 
from Fort McKinley to the rocky, 
rugged, isolated island of Corregi
dor, at the mouth of Manila Bay. 
They made the trip from Manila 
on a minesweeper.

Feeling Was Bitter
When a battalion landed on Cor

regidor, it stayed there for three 
months, building trails, digging gun 
emplacements, doing outpost duty, 
helping army engineers survey.

This was at a time when Cali
fornians were accusing the Japanese 
Government of "failure to live up 
to a gentlemen’s agreement to stop 
the immigration of Japanese labor 
to the United States. President 
Theodore Roosevelt personally had 
intervened to prevent the passage 
of a Japanese exclusion law by the 
California Legislature.

So bitter was anti-Japanese feel
ing in the Philippines, as well as 
along the Pacific Coast, that many 
army officers in the Manila area 
thought war with Japan was immi
nent. They dismissed their Japa
nese servants.■3 .

Long-Range Forecast
Major J. A.. Penn, who command

ed Joze’s battalion of the Twelfth 
Infantry, lined up his men one day 
and told them:

“There’s going to be war with 
Japan — if not in our time, then 
during the ~*next generation.”

Outposts along the shore line of 
Corregidor were doubled. No one 
without a military pass was per
mitted on the island. Japanese fish
ing boats that approached too close
ly to Corregidor were warned to 
keep away.

And the soldiers toiled on, during 
the war scare and afterward. The 
battalions of the Twelfth continued 
their thre-month alternate assign
ments to duty on Corregidor.

Sweat, Curses and Grumbles
And was it hot!
“Pick and shovel work is punish

ment to a white man in the tropics” 
says Joze.

In the tangled, stifling ravines, 
of Corregidor, where wild-tusked 
boars often charged them, the sol
diers chopped and dug and blasted 
and cursed and grumbled. May of

them quit the army in disgust when 
their three-year enlistment expired 
They were fed up with hard labor 
on Corregidor.

Doubts Surrender
But the task of making the is

land impregnable continued. Tun
nels were dug. Electric railways 
were constructed. Big guns were 
mounted. And the work of forti
fying the post was still in progress 
when Joze left Corregidor thirty 
years ago. That’s why he doubts 
that the American garrison, ever 
will be forced to abandon or sur
render the post.

After his hitch in the Twelfth 
Infantry, Joze reenlisted in the 3rd 
Infantry. He was sent to Jolo, on 
Sulu where, under Pershing’s com
mand, he fought Moros for a year. 
He can still hear embattled Moros 
shouting insults from their hillside 
strongholds, calling American sol
diers pigs:
. “Babui Americano!”

On Mexican Border
Returning to the United States, 

Joze served on the Mexican bord
er. A staff sergeant and an ex
pert rifleman, he was ready to 
start for France with the 18th Di
vision when the armistice ended the 
last war. Between 1919 and 1921 
he dropped out of the army, but re
enlisted in the 34th Infantry in ‘21.

He left the service in 1923. He 
had saved his money to go into 
business. For five years he ran a 
tailor shop at Fort Eustis, Virginia, 
where the 34th was stationed. In 
1928 the 34th moved to Fort Meade. 
Joze followed it, bought a lot just 
off the reservation, built the store 
which he now keeps.

Has Baltimore Home
He and his wife also have a home 

in Baltimore at 1410 Hollins street. 
But he spends about half his time 
at Odenton. A buddy of his Third 
Infantry days, Staff Sergeant Spic 
Hendricks, now mess sergeant of 
a tank battalion at Fort Meade, 
lives in the Government housing 
development just across the rail
road tracks from the store.

Spic often comes around to the 
store where he and Joze give point
ers to younger, less experienced sol
diers now training at Fort Meade.

Fights Corregidor Battles
Joze gets out his collection of 

souvenir albums, yellow newspaper 
clipings, faded photographs of army 
days in the Phillipines. . One photo
graph is a group picture of 12th 
Infantry officers. Among them, 
Maj. Gen. ' C. H. Bonesteel, now 
commanding United States forces 
in Iceland, appears as a second 
lieutenant, a battalion quartermas
ter.

Pinned to his vest he wears the 
emblem of a coiled rattlesnake — 
a reminder of the Japs, he says.

His dog, Jawbone, a three-quart
er collie, bays at the mention of 
the word. '

“If they need me,” says Joze, 
“I’ll reenlist again.”

HIPPODROME

Pirkit Velykoms Dešras 
iš

ADDISON FOOD
MARKET

7400 Wade Park Ave.

EAST 79th STREET
GARAGE

GENERAL AUTO REPAIRING 
Towing and Expert Repairing 

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

9BH

“All Through the 
Nigt”

Ši filmą, Warner Bros, misteriš
ka komedija, kurioje vadovaujamą 
rolę turi Humphrey Bogart, prade
dama rodyti Hippodrome Theatre 
ketvirtadienį, Kovo 26.

Šiame veikale gangsteriams ten
ka vaidinti karžygių rolės, taigi 
Bogart ir Barton MacLane, žinomi 
filmų rolėse banditai, kurie vaidina 
buvusius ganksterius. užsiimančius 
gemblerystėmis. Jie išnaikina liz
dą šaliai kenksmingi} pe'nktakolum- 
nistų, nežiūrint policijos pastangų 
primesti Bogart’ui žmogžudystę ir 
tuomi sutramdyti laiką kad slapti 
priešų agentai galėtų pravesti savo 
kenksmingus darbus.

Conrad Veidt, Peter Lorre ir Ju
dith Anderson yra tie kenksmingi 
penktakolumnistai.

HARVEY MOVING & 
TRUCKING CO.

Ekspertai Pianų Pervežime 
Rengiantis kraustytis į 
kitą vietą šaukit mus

8404 Madison Ave., N.W.
Ofiso telefonas: WO 2479

Namų: Lakewood 6179
Res.: 1585 ELMWOOD AVE.

LAKEWOOD (15)
V_____________________________________ ✓

Naujausios Karo Žinios
Karo lakūnas plukantis jurose 34 

dienas; Prezidentas Roosevelt gau
na Japonų kardą; Australijos Minis- 
terio persergėjimas Aliantams; ir 
antras Amerikos kariuomenės išso
dinimas Airijoje yra keletas iš nau
jausių svarbių įvykių kurie bus ro
domi Telenews Theatre per savaitę 
laiko, pradedant penktadieniu.

Atakavimo strategija U. S. karo 
jiegoms siūloma Telenews komenta
toriaus, Tex McCrary, jo komenta
ruose apie “Aleska U. S. Spring
board to Tokyo”.

Žymus žinių palygintojas, H. V. 
Kaltenborn duoda paaiškinimus apie 
Japonus, išrūdydamas su kuo musų 
priešas susiduria.

Prie to bus rodoma kitokių įvai- 
rianybių, kurios kiekvienam svąrbu 
pamatyti.

THE SALVATION ARMY

Gelbsti Dėdei Šamui

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

laikraščių,

JO;

Subscription per Year in Adu 
In the United States . . . . . . . . . . . . . . .
hi Canada . . . . . . . . . . . .-. . . . . . . . . . . . . . .
Entered as Second-Class matter 
ber 6th. 1915, at the Cleveland Po;
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GERMANY TRADI
TIONAL ENEMY OF 

LITHUANIANS

Teutons made

For almost two centuries follow
ing the creation of the first Lith
uanian state under King Mindau
gas about 1226 1236, the Lithuan
ians were engaged in a continuous 
struggle for their freedom against 
the Teutonic Knights, at first single 
handed, later in alliance with Po- 
land. During these jwars one Lith
uanian tribe Prusai (Prussians) was 
exterminated. The
many attempts to subjugate Lith- 
anians also, but met stubborn resis
tance especially of the Samogitians 
and Kings and Grand Dukes of 
Lithuania, who claimed Klaipeda 
(Memel) Territory and settlements 
along the left bank of the Niemen 
River.

During the German occupation of 
Lithuania in 1915-19, the Germans 
had but one aim, known as the Hin
denburg plan; the incorporation and 
colonization of Lithuania by the 
Germans. Therefore, Germans sup
pressed for some time the declara
tion of Lithuania’s independence pro
claimed by the National Council in 
Vilnius, February 16, 1918. The 
Germans sought to bind the fate of 
Lithuania with that of Germany in 
one way or another. In German 
Hitlerite literature — Mein Kampf 
and others — there are some cyni
cal revelations like the following: 
“we shall easily Germanize the po
pulation of the Baltic countries; as 
they are peoples who are racially 
related to us.” Herr Rosenberg, 
Hitler’s Baltic apostle of Naziism, 
openly advocates the complete Ger
manization of 
Further proof 
policy may be 
dissolution of
visional government of June 23, 1941 
in German Reich Commissar Lohse’s 
statement to the Lithuanian people, 
and in the practical steps taken by 
the German occupation authorities. 
However, Nazi leaders may be as
sured that this and other war aims 
of Germany will not be realized.

the Baltic peoples, 
of the Germanization 
found in the German 
the Lithuanian pro-

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Palieka 40 Valandų 
Savaitę

Homer Pilkington, a former stu
dent in Heidelberg, believes he has 
found a substitute for rubber. Pil
kington said he used a plant from 
his farm at Salisbury, Md., for the 
base and treated it with chemicals. 
Samples have been sent to Washing
ton for analysis. Photo shows the 
44-year-oId farmer with a sample ol 
his product.

JOHNG.POLTEK
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisymo 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gani: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot-kitu 
amatininkų 
aptaisymui
Turiu pilrą 

darbų

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

jūsų namo visiškam 
ir pagražinimui.
apdraudę tos rūšies 
kontraktoriaus.

' LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ
Langams Užtraukaly (Blinds)
’ “ ~ V * KJJt. fenABti

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

patarnausim Lietuviams pigiau negu kiti. Kreipkitės tuojau.

SUN VENETIAN BUNDS
| Tel. IV. 3956 .1. Pečiulis, sav. 165 E. 208 SI.

Mes

DELLA C. JAICUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd.-1763

Naujos Gražios Pavasarines
Skrybėles

Pasipuošk Velykoms
Jų didžiausią pasirinkimą rosit dabar! Vėliausių pavyzdžių, ir., 

spalvų, ir bryliais kurie pritiks jūsų veidui!

Naujos Kinksley Fashion Skrybėlės— 5.00 
Gerai žinomos Merrimac Skrybėlės__ 2.45
Vaikų Naujos Pavasarinės Skrybėlės-_ ]J9
VYRAMS ir VAIKINAMS Geros KELNĖS

Didelis pasirinkimas visokių spalvų ir medegų O
Vaikinams ir Suaugusiems Vyrams Modelių

Washington. - Senatas 
atmetė bilių siūlanti su
spenduoti 40 valandų dar
bo savaitę šio karo bėgiui. 
Reiškia, darbininkai dirbą 
virš 40 valandų savaitėje 
gaus daugiau mokėti už 
viršlaiki.

Betgi pripažino kad uni
jos negali priversti ginkla
vimo dirbtuvėse dirbančius 
darbininkus stoti ] uniją, 
ir uždraudžia unijų vadams 
kliudyti ir grasinti tiems 
darbininkams.

New York. — Ištikus 
sprogimui Staten Island 
vienoje sprogstamu mede- 
gų dirbtuvėje, užmušta 3 
darbininkai.

Cleveland, Ohio. - Re
public Plieno korporacijos 
dirbtuvėse darbai padaugė
jo tiek kad darbingumas L 
sumušė pii-mesnius dideliusįk, 
rekordus. Kovo mėn. bė- pi 
giu darbai viršijo 100 nuoš. kę 

nornnlip. - /
------------- — \ v

Mirė įmiams.
roit. — Kovo SI čia mirė 
jauniausias iš septynių Fi- 

. sher brolių, kurie išvystė 
plačią industriją gaminimo 
automobiliams viršų.

Cleveland, 0. — Grasino 
į streiku apie 2,000 šoferių 
f Pennsylvania Greyhound 
t autobusų linijų. Streikas 
I neįvyko, sutikus naują su- 
į tartį sudaryt tarybų keliu.

Bridgeport. Conn. — Iš- 
| tiko sprogimas Remington 
: Arms Co. dirbtuvėje, vie- 
I noje iš didžiausių ginklų 

išdirbysčių. Užmušta šeši 
I darbininkai, 50 kitų sužeis?

t Neišpildo nustatytų kie- 
. Amerikos produkcija 

hro reikmenų, tankų, lėk- 
bivy, kanuolių ir laivų ne
išpildo nustatytų kiekių, 
pareiškė Prez. Roosevelt. 
.Reiškia, darbuose yra

■ Rsokių trukdymų.
Prezidento buvo nusta- 

Jyta švmet padirbti 60,000 
J jįtuvų, 45,000 tankų, 20,- 
' orlaiviams šaudyti ka

blių, 8,000,000 tonų lai- 
B- Slilyg darbų eigos iki 

SoK viskas išrodo velkasi 
Malyje.

Fall River, Mass. — Bti- 
J sustreikavę audinyčių 
pinkai, 18 tekstilės 

^Hų buvo sulaikyta, 
• Nesusipratimas apėmė 
i™ darbininku. Streikas 
Was. ■

planuoja statyti
111MU0L1 nmtvuv 

£7*6 dar 350,000 butų 
E 3?®s dirbančioms karo 
į^iŲ gamyboje.

' Šveicarijoje, Vas.
1 nuo džiovos Lietuvis 
t jk Antanas Sąmuolis- l ^vičiuą 43 m. amžiaus.

Dviejų spalvų efekto. Su 
ziperiu priešakyje susegi- ’ j 
mui, raglan rankovėm sveteriai ;

Rayon mercerized ir vatinės ęjj 
kojinės. Visokių spalvų ir •!
marginių, leurios jums patiks. ! ' T7 l'‘auuvJ<1

- - - - - - - - - - - - - - - - - -—fje W industriniuose
DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. nV^Al 

čia galit iškeisti savo Stamp Books. ®

Naujų pavyzdžių ir margi- 
nių, vėliausių spalvų ir iš- 
dirbimu, pavasariniai kaklaraiščiai 

2 už $1.25.
Sanforizuotai sutrauktos 1 
broadcloth medegos. Gra- * 
žiu spalvų ir balti marškiniai.

THE WER & REICH CO
7010 Superior Ave Atdara Vakarais


