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Horner Pilkington, a form# 
dent in Heidelberg, believes k 
found a substitute for rubber, 
king ton said he used a plait! I 
his farm at Salisbury, Md.,(i 
base and treated it with ch® 
Samples have been sent to It 
ton for analysis. Photo shm 
44-year-old farmer with a san, 
his product.

>

9

JOHN G. POLU
Lietuvis

Namų Maliavotoja 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptik* 
darbą prityrusiam ir atšaki® 
gam: Maliavojimą iš lauks 
vidaus, medžio darbą, stop. E 
rynų. Mane pasamdžius į®, 
nereiks rūpintis ir jieškoA 
amatininkų jūsų namo visi* 
aptaisymui ir pagražinki?

Turiu pilrą apdraudę tos iw 
darbų kontraktoriaos. | 

495 East 123rd &į 

Telefonas POtomac H
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S. IŠDIRBYSTĖ 
aukalų (Blinds)
I SHADES i 
tėti rūpintis papuošti savo lanj 
VENETIAN BLINDS 

ams pigiau negu kiti. Kreipkitės 

■NETIAN BLINDS
J. Pečiulis, sav. 165 E,

f
v C. JAKUBS
Ė—Laisnuota Laidotuvių Direktoe 
ŪMAI LIGONIAMS I’ERVEffl 
jimui leidžiama naudotis nemoka I 
IAN FUNERAL HOME ! 
zenue ENd.171 į
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ažios Pavasaris
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įsipuošk Velykoms
nkimą rosit dabar! Vėliausių pavyzdi} 
bryliais kurie pritiks jūsų veidui!

ley Fashion Skrybėlės... 
s Merrimac Skrybėlės ...] 
i Pavasarinės Skrybėlės..
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VAIKINAMS Geros KELĮ 
imas visokių spalvų ir medegų 0 
įaugusiems Vyrams Modelių “

mar gi- 65c Dviejų spalvų efekto. Ss' 
ir iš- . ziperiu priešakyje suse?
kaklaraiščiai

2 už $1.25. mui, raglan rankovėm stf

ktos 1 z j" Rayon mercer*zed ’r 
Gra- ' kojinės. Visokių spalvų*

marškiniai. marginių, kurios jums
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Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th. 1915, at the Cleveland Postoffice 
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Washingtpn. — 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 Į uniją, 

vadams 
tiems

ir uždraudžia unijų ■ 
kliudyti ir grasinti 
darbininkams.

New York. — 
sprogimui Staten 
vienoje sprogstamų 
gų dirbtuvėje, užmušta 3 
darbininkai.
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(27-ti metai :: 27th Year)

Ištikus 
Island 
mede-

Cleveland, Ohio. — Re
public Plieno korporacijos 
dirbtuvėse darbai padaugė
jo tiek kad darbingumas 
sumušė pirmesnius didelius 
rekordus. Kovo mėn. bė
giu darbai viršijo 100 nuoš. 
normalio. A

Mirė jauniausias.
roit. — Kovo 31 čia 
jauniausias iš septynių Fi
sher brolių, kurie išvystė 
plačią industriją gaminimo 
automobiliams viršų.

Det- 
mirė

Cleveland, O. — Grasino 
streiku apie 2,000 šoferių 
Pennsylvania Grey hound 
autobusų linijų. Streikas 
neįvyko, sutikus nauja su
tarti sudaryt tarybų keliu.

Bridgeport, Conn. — Iš
tiko sprogimas Remington 
Arms Co. dirbtuvėje, vie
noje iš didžiausių ginklų 
išdirbysčių. Užmušta šeši 
darbininkai, 50 kitų sužeis
ta.

Neišpildo nustatytų kie
kių. Amerikos produkcija 
karo reikmenų, tankų, lėk
tuvų, kanuolių ir laivų ne
išpildo nustatytų kiekių, 
pareiškė Prez. Roosevelt.

Reiškia, darbuose yra 
visokių trukdymų.

Prezidento buvo nusta
tyta šymet padirbti 60,000 
lėktuvų, 45,000 tankų, 20,- 
000 orlaiviams šaudyti ka
nuolių, 8,000,000 tonų lai
vų. Šulvg darbų eigos iki 
šiolei, viskas išrodo velkasi 
užpakalyje.

Fall River, Mass. — Bu
vo sustreikavę audinyčių 
darbininkai, 18 tekstilės 
fabrikų buvo sulaikyta.

Nesusipratimas a p ė m ė 
1,500 darbininkų. Streikas 
baigtas.

SEN STAMPS su kožnu pirkiniu, ft 
i galit iškeisti savo Stamp Books. *'
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Valdžia planuoja statyti 
visoje šalyje industriniuose 
centruose dar 350,000 butų 
šeimoms dirbančioms karo 
reikmenų gamyboje.

LEYSIN, Šveicarijoje,
9 d. mirė nuo džiovos Lietuvis 
dailininkas Antanas Samuolis- 
Samulevičius, 43 m. amžiaus.

FILIPINUOSE IR AUSTRALIJOJE JA
PONAI SMARKIAI APMUŠTI

Pasiryžęs Japonus
Sumušti

s.

Gen. Douglas MacArthur, now su
preme United Nations commander 
in the Australian offensive, and who 
reached that continent with his fam
ily after a harrowing seven-dav trio.

Gen. Douglas MacArthur, 
dabar aukščiausias Suvienytų 
Valstybių komandierius 
tralijos ofensive, kuris pasie
kė tą kontinentą su savo seimo 
pa pavojingos septynių dienų 
kelionės.

Aus-

upinasi Pagalba Ma
žoms Dirbtuvėms

Senate yra siūloma sku
biai pravesti bilių kad ma
žos išdirby,stės galėtų gau
ti iš valdžios kapitalų pa
rengti savo dirbtuves ka
ro reikmenų gamybai.

DIDIEJI kariški lėktu
vai siunčiami iš Amerikos 
į Angliją, perskrenda At- 
iantiką, 2,200 mylių kelio, 
per 6—7 valandas. Tas rei
škia kad ir Vokiečių lėk
tuvai paruošti užpulti S. 
V. miestus padarymui nuo
stolių gal? į čia atskristi.

Pranešimai iš Filipinų 
fronto skelbia jog Japonų 
pasikėsinimai pulti S. V. ir 
Filipinus gynėjus Bataan 
pusiausalio tapo atmušti.

Be to, Filipinai smarkiai 
puolė Japonų valdomą salą 
Mindanao, kur sudaužė ir 
susprogdino visus Japonų 
įrengimus ir sandėlius.

S. V. ir Australijos bom- 
beriai audros metu puolė 
Japonų įsistiprinimus salo
se šiaurėje nuo Australi
jos, suardė dvi orlaivių ai
kštes, sunaikino keliolika 
lėktuvų ir pridarė kitokių 
nuostolių.

Per tris dienas pirm to 
aliantų lakūnai užpuolę 
Japonų pozicijų artimose 
salose sudaužė apie 40 ka
riškų lėktuvų.

Naujoj Guinejoj potvi- 
niai privertė Japonus už
leisti daug savo užimtų po
zicijų.

Iki Kovo 31 d. S. V. lėk
tuvai padarė Japonams to
kių nuostolių: nuskandinę 
ar sugadino 46 transpor
to laivus,' 16 karo laivų ir 
virš 50 lėktuvų, užpuolimus 
darant iš Filipinų salų ir 
Nederlandų Indiją.

Buriuos fronte Japonai 
stumiasi pirmyn, nežiūrint 
gynėjų didelių pastangų at
silaikyti.

Aliantų padėtis Burmoje 
gana kebli.

V. NUTRAUKĖ tei-
Argentinai visokios

VISI LAUKIA MIL
ŽINIŠKO NAZIŲ-

RUSU MŪŠIO

Londonas, Bal. 2. — Di
delis mušis prasidėjo tarp 
Rusų-Vokiečių jiegų Done- 
co slėnyje pietiniame Rusi
jos fronte, kuris spėjama 
išsivystys i milžinišką šio 
pavasario susirėmimą, nu
sprendimui kuri pusė _ tu
rės paimti viršų visame il
game Rusijos karo fronte.

Doneco srityje, kur oras 
šiltesnis ir keliai sausėja, 
tikimasi pirmo didžio šio 
pavasario susirėmimo tarp 
raudonųjų ir rudųjų dik
tatorių jiegų.

Pirmesni pranešimai sa
kė jog Hitleris -♦gabena Į 
rytinį frontą 1,500,000 nau
jų kareivių. Išviso sako
ma Vokiečiai sustatys ta
me fronte apie 5,000,000 sa
vo kareivių, o Rusai apie 
7 milijonus.

Londono militariai eks
pertai spėja Hitleris puls 
Maršalo Timošenkos 
gas tarp Orei ir Taganrog, 
kėsindamasis užimti Kau
kazo aliejaus laukus.

Jie-

PASKANDINO 25
SUBMARINUS

Vas.

BAGOČIUS NORĖTŲ UŽDARYT BUR
NĄ DIRVAI IR SLA. NARIAMS

Bagočius išsigando teisybės. Į teisybės žodžius jis neturi 
atsakymo. Todėl kaip Hitleris jis norėtų užgniaužti žodžio ir 
spaudos laisvę. Dirva gavo iš Bagočiaus, iš Boston, Mass., se
kančio turinio telegramą, išsiųstą Kovo 29 d.:

- (Telegramas rašytas Angliškai, štai jo turinys)
“Jeigu nepaskelbsit savo laikraščio šios savaitės lai

doje, Kovo 30, 1942 pilną ir visišką atšaukimą visų tų 
klastuotų, melagingų ir Įtariančių pareiškimų nuolatos 
šį metą telpančių jūsų laikraštyje, kurie inkriminuoja 
ir šmeižia Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Pildomos 
Tarybos narius, prieš jus bus užvesta civilinė byla teis
me. šie jūsų straipsniai taipgi bus perduoti dėmesiui 
atitinkamų distriktų prokurorų užvedimui kriminalinių 
prosekucijų, nes įstatymai teikia fraternalėms organi
zacijoms apsaugą. Pažymėtos kopijos talpinančios tuos 
jūsų atšaukimus ir atitinkamus atsiprašymus privalo 
būti prisiųsta man.

“F. J. Bagočius, Supreme President, 
Lithuanian Alliance of America”.

Taip grąsina Bagočius. Bet Dirva to jo grąsinimo nebijo. 
Amerikoje dar tebėra garantuota spaudos laisvė. Amerikoje 
dar galima rašyti teisybę, ypatingai rašyti teisybę gerais tiks
lais. O teisybę rašyti apie Bagočių kaipo SLA prezidentą ir 
apie jo administraciją turi geriausį tikslą, koki SLA. nariai no
ri atsiekti, būtent išsilaisvinti iš Bagočiaus nevalios.

Tegul sau Bagočius grąsina ir šėlsta. Dirva ir toliau duos 
vietos SLA. narių raštams, kuriuose yra kritikuojama SLA. da
bartinių ponų darbai ir darbeliai.

ALYTUJE susirgimų dėmė
tąją šiltine iki Sausio 12 buvo 
užregistruota 700 atsitikimu. 
Mirtingumas siekia 8 iš 10(k

PANEVĖŽIO apskrityje, pa
gal maisto korteles, suregis
truota 140,000 gyventojų. Bol
ševikų valdymo laikais apskri
tyje buvę apie 145,000 gyven
tojų. Iš jų 96.5 nuoš. 
viai, 1.6 nuoš. Lenkų 
nuoš. žydų. Apskrities 
4,041 ketv. kilometrų.

Lietu- 
ir 1.9 
plotas

diplo-JONAS SVOŠKUS, 
muotas teisininkas, paskirtas 
Sėdos apielinkės teismo teisė
ju.

A. PANEMUNĖS visuomenė 
Lietuvius partizanus, kritusius 
Birželio mėn. sukilime, nutarė 
pagerbti pastatant jų kapuose 
paminklą - koplytėlę. Pavasarį 
bus pradėtas darbas. Gausio
mis aukomis prie paminklo 
tymo prisideda miestelio 
valsčiaus gyventojai.

sta- 
ir

su-KAUNE buvo sušaukti 
važiavimui veterinarijos (gy-

apie 80. Suvažiavimui pirmi
ninkavo veterinarijos departa
mento direktorius Dr. St. Jan
kauskas. Iš pranešimų paaiš
kėjo kad karo meto sąlygomis 
pastebima gyvulių ligų pliti
mo žymės. Ligų plitimui su
laikyti trūksta gydymo prie
monių.

Kokiu Tikslu F. J. Bagočius Grąsina Teismu?
SLA. senieji viršininkai matydami stiprų kandidatų sąra

šą išstatytą prieš juos, vietoje kovoti vyriškai, imasi grąsinimų 
teismais. Jus žinot kad nariai nori naujos valdybos, žinot kad 
jus darėt klaidas kaip vyrai, ir jūsų opozicija kaip vyrai tas 
klaidas, ką turi juoda ant balto, iškelia. Ko neturi, tą palieka 
jūsų sąžinei. Tas leistina ir spaudai ir kalbėtojams.

Todėl patartina seniesiems SLA. ponams nesigriebti grasi
nimų nei teismais nei kitokių, bet duoti SLA. nariams demokra
tiškai apsispręsti ar jie nori senos, ar naujos valdybos. Jus 
patys juk esat didžiausi tos musų laisvos demokratijos propa- 
gatoriai — ar ne?

ŠIAULIUOSE staiga mirė 
Dr. Leonas Ubeika, jaunas gy
dytojas, žinomo Šiaulių visuo
menės veikėjo ir mokytojo K. 
Ubeikos sūnūs. K. Ubeika su 
daugeliu, kitų Šiaulių miesto 
visuomenės veikėjų išvežtas į 
Sovietų Rusiją.

Washington, Bal. 2. — 
S. V. lėktuvais ir kanuolė- 
mis iki šiol paskandinta 25 
ąšies submarinai veikusie
ji prieš S. Valstijų laivus 
Atlantike ir Pacifike nuo 
to kai S. V. įstojo į karą.

Septyni tų submąrinų 
buvo Japonijos.

Amerika tuo metu nete
ko tik trijų savo submari- 

parodoma čia kaip jie nų, bet tik vienas nuskan- 
". Jų atsargiai nu- dintas Japonų tiesioginai, 

skiriamos Hitleriui, Tolimuose Rytuose, kiti du 
" ' 1 žuvo per nelaimes.

Pastarų trijų savaičių 
bėgyje S. V. submarinai 
paskandino 36 Japonų lai
vus įvairaus didumo.

kimą 
pagalbos del Argentinos 
palaikymo draugingų ry
šių su ąšies šalimis. Kitos 
Pietų Amerikos valstybės 
laikosi prieš ąšies valsty
bes išvien su S. Valstijomis.

CRIPPS INDIJOJE 
NESUSITARIA

Velykų “Margučiai” Dovana Diktatoriams
Aviacijos kadetai Ellington aerodrome, didžiausioje pasau

lyje dąug-motorinėje lakūnų mokykloje, 1 
gražiai išmargino tris “Velykų margučius” 
margintos 300 svarų bombos “dovanos”, 
Mussoliniui ir Hirohito, kurios turės būti nusiųstos bent kada 
artimoje ateityje—juo greičiau tuo geriau.

Aviation cadets at Ellington Field, world’s largest multi-motored fly
ing school, are shown as they played Easter bunny to three pretty “Easter 
eggs.” Their carefully decorated 300-pound “presents,” addressed to 
Hitler, Mussolini and Hirohito, are for delivery any time in the near 
future—the sooner the better.

JAPONAI PULS RU
SIJĄ GAL TUOJAU

Iš įvairių militarių šalti
nių eina spėjimai kad Ja
ponija tikrai šį pavasarį 
ar vasarą puls Rusiją. Sa
ko, Japonai jau traukia sa
vo jiegas Šansi provincijo
je, Mančukuo, į vakarus 
nuo Geltonosios upės.

Japonijos naujas amba
sadorius Sovietams, Noa- 
take Sako, pasiekė laikiną 
sovietų sostinę Kuibyševą. 
Tas parodo kad Stalinas 
nori taikoje su Japonija 
gyventi, o šaukiasi iš Ame
rikos gelbėti Rusiją, kuo
met Japonai Ameriką už
puolę !

Anglų atstovas Cripps 
negauna bent laikinai rei
kiamų pasekmių tarybose 
su Indijos vadai del pagal
bos kare prieš Japonus. In
dijai gręsia Japonų užpuo
limas, jie per Burma žy
giuoja artyn Indijos.

Cripps nuvyko su paža
du Indijai laisvės, jeigu In
dija stos į karą bendrai su 
aliantais prieš Japoniją.

Britų karo vadai turi pa
sitarimus su Indijos mili- 
tariais vadais.

Cripps yra tas Britų ka
bineto narys ką sutiktų pa
dovanoti Lietuvą Maskvai.

S. V. KAREIVIAMS mo
kestis pakelta nuo $21 me
nesiui iki $42. Proporciniai 
bus mokama daugiau ir 
aukštesnių laipsnių kari
ninkams.

Is
Vo-

MIRĖ 1,200 ŽYDŲ. 
Londono praneša kad 
kiečiai ištrėmę iš Holandi- 
jos daug Žydų. Jie buvo 
nusiųsti į Vokietijos sieros 
kasyklas dirbti. Tame 
vo j ingame darbe mirę 
1,200 Žydų.

pa
jau

Sa

■paBritai ir Vokiečiai 
kartoja vieni kitų užpuldi
nėjimą lėktuvais.

ROOSEVELT pasirašė 
bilių kuris apriboja valsty
bės įsiskolinimą iki 125 bi
lijonų dolarių. Pernai bu
vo apribota iki 65 bilijonų, 
bet karas privertė valdžią 
leisti daugiau pinigų.

Sengtas paskyrė dar $1,- 
000,000,000 stiprinimui S. 
V. jurų pakraščių apsau
gos įrengimų.

Atstovų Rūmų finansų 
komisija rekomendavo pa
skirti dar 18 bilijonų dola
rių plėtimui karo oro jie
gų, rekomenduota statyti 
dar 31,070 lėktuvų.

LAIKRAŠČIŲ žiniomis, 
vitarpinė Pagalba (taip dabar 
vadinasi Lietuvos Raudonasis 
Kryžius) pasiuntė į Vokietiją 
sunkvežimį (troką) su dovano
mis Lietuviams esantiems Vo
kietijos karo belaisvėje. Reiš
kia, Vokiečiai Lietuvių belais
vių vis dar nepaleidžia.

LIETUVOS žemės Ūkio Rū
mai parengė projektą pagal 
kurį žemės Bankas duos kre
ditus karo metu nukentėjusių 
ūkių savininkams. Tokių 
ninku kurių butų sudegę 
trobesiai bei sunaikinti 
galvijai visoje Lietuvoje 
nedaug, bet Žemaitijoje ir
kur Suvalkijoje nukentėjusių 
atsiranda daugiau. Jiems duos 
pagalbą greičiau atsistatyti ir 
pradėti normalų gyvenimą.

uki- 
visi 
visi 
yra 
kai

I v

VOKIEČIAI yra pasiryžę ga
limai skubiau Vokietinti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos jauni
mą ir tam tikslui ragina stoti 
Į “darbo tarnybą”, bet ne sa
vo šalyje, o Vokietijos gilumo
je. Lietuvos ir kaimynių dar
bininkai verbuojami Į Vokieti
jos fabrikus. Per Vilniaus ir 
Kauno radijus kelis kartus per 
dieną buvo skaitoma net paties 
Goeringo atsišaukimas, kuria
me jis žada vykstantiems Į 
Vokietiją ir “gerą valgį, ir te
atrų lankymą” ir tt.

D

VILNIUJE ir Kaune, miestų 
Savitarpinės Pagalbos komite
tai (buvęs Lietuvos Raudona
sis Kryžius) nutarė įsteigti po 
keletą viešų valgyklų, kuriose 
šių miestų biednuomenė nemo
kamai galėtų gauti pavalgyti. 
Be to. komitetai rūpinasi ir 
biedniems nakvynės namų Įs
teigimu.

ŠIAULIUOSE, kaip laikraš
čiai rašo, esą Įrengta du ghet
to žydams. Vokiečių darbo 
Įstaiga uždraudė nuo Naujų 
Metų samdyti darbams žydus 
kurie iki to laiko dirbo kaipo 
specialistai. Dabar kiekvienu 
atveju reikėsią gauti darbo Įs
taigos sutikimą. žydams at
lyginimas turi būti mokamas 
tik per tą Įstaigą, o ne tiesiog. 
Kiti žydai esą naudojami dar
bams pačiuose ghettuose.
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III.
Gilia i paaukojo

visai išsinešdin- 
ir eitų į save

— Marijampo- 
Balbieri.škio p., Put- 

Amerikoj išgyveno

senelių prieglaudos
Tai gana stambi

Skaitykit ir Garsinkites

LIETUVIU 
NAUJIENOSE

vėl 
ge-

už knygvedę, pri 
išaikvojus kompa- 
sumoje $25,000.
AIRES, Argent i-

® CHICAGO, 
ir Agnietė

per Prelatą K. Krušą 100 do 
larių Argentinos Lietuvių 
nyčios statymui.

pusamžis, mi-
Chicagoje. .— 

aps., Senamiesčio
Ameriko-

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuviu Naujienos 
332 N. 6tb Street 

Philadelphia, Pa. (36)

PENNSYLVANIJOJE
WOYMING KLONIS

Itefrofi, MiclL, Naujienos
* MIRIMAI
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UŽMUŠĖ LIETUVĮ KASY
KLOJE. Vincas Kačinskas 21 
d. Kovo tapo South Wilkes- 
Barre angliakasy kloję užmuš
tas. Pranešime nepasako kaip 
jis užmuštas, uolai krintant 
ar kaip kitaip. Tai yra Glen 
Alden kompanijos bosų trik- 
sai nepaleisti žinių.

Kučinskas Amerikon atkelia
vo 1907 metais, apsigyveno 
Edwardsville, Pa., dirbo ang
lies kasykloje. Paliko žmoną 
ir devynetą vaikų. Viena jų 
duktė yra slaugė.. Taipgi Lie
tuvoje dar buvo 'gyva jo moti
na, 77 metų amžiaus.

RETAS NUOTIKIS ANGLIA- 
KASYKLOJE

Praeitą rudenį Harry E ka
sykloje Swoyersville dujoms 
sprogus užmušta du darbinin
kai ir du sužeista. Tas nieko 
naujo kasyklose, tai tik papras
tas nuotikis-

Bet kuomet kasyklų inspek
torius nesutinka su bosu tai 
jau yra svarbu. Inspektorius 
patraukė du kasyklų bosus už 
nesilaikymą kasykloms išleistų 

aps- 
bosų 
dar- 

Nors

taisyklių. Pasiekta net 
krities teismo. Vienas iš 
tapo pavarytas tuojau iš 
bo, o antras po teismo,
teismas turėjo būti viešas, bet 
taip nebuvo. Tai yra didelis 
dalykas, nes visuomenė daži- 
notų kame šuo pakastas.

Pavelysit man pasakyti 
kąęyk'lų įstatymai yra taip gė
rį,.kad jų laikantis galima 
tų., pašalinti 75 nuoš. užmuši
mų darbininkų kasyklose prie 
darbo. Kalbu žinąs ką, nes 
per dešimtį metų buvau kasy
klų bosu. Bosu gali pastoti 
tik baigę tam tikrą mokyklą 
ir vėliau išlaikę valstijos kvo
timus, gaunant 85 punktus ne

u.

jog

bu-

•1940 METAIS šioje šalyje 
247 motinos pagimdė po tris 
kūdikius antsyk. Tik trys pa
gimdė po keturis kūdikiui tą 
pat metą.

• NELAIMINGŲ mirčių dar
buose ir užsiėmimuose skaičius 
1941 metais pasiekė 18,000 as
menų —< 6 nuoš. daugiau negu 
1940 metais.

IŠVYKO I TOLIMĄ 
KALIFORNIJĄ TĘS

TI MOKSLĄ

beveik visi turi eiles visokių 
įdomių medžių prisodinta. Mie
stas yra išviso apie 60 mylių 
ilgio, del to 
daug dalių, 
Hollywood ir 
na dalis kaip
kas”, aprašo ji tarp kitų savo 
įspūdžių tą miestą ii- tą Ame
rikos kraštą, kartu paminėda
ma ir savo naujas mokslo drau
ges, su kuriomis susidraugavo.

Lelija Biržytė

jis susidaręs iš 
kaip Westwood, 
kitos, ir kiekvie- 
atskiras miestu-

Pennsylvanija vėl Už- 
Verte Sniegu

PHILADELPHIA, Pa. — ži
nomų vietos Pov. Biržių duktė, 
Lelija Biržytė, turėdama pasi
sekimą moksle, gavo progos at
sidurti net tolimame vakarų 
krašte, prie Pacifiko, Los An
geles mieste, Kalifornijoje. Ji 
ten išvyko tęsti mokslą.

Ji mokėsi Pennsylvania Uni
versitete, paskui lankė Bryn 
Mawr Merginų Kolegiją, iš ten 
nuvyko į Michigan universite
tą, pagaliau gi gavo stipendiją 
toliau mokslui tęsti Kaliforni
jos Universitete, ir ten mokosi 
jau nuo pereito rudens.

Ji aprašo Kalifornijos gro
žę, kur ir gamta kitokia ir na
mai pastatai kitokio stiliaus 
negu rytuose.

“Visi namai statyti Ispanų 
mados, iš šviesaus cemento (ar 
plasterio), ir kiekvienas namas 
atskiras nuo kito, turi aplink 
gražiausią darželį susidedantį 
iš tokių gėlių ką nerasi niekur 

kaip tik čia: didelės-, 
smajrkiai spalvuotos, daugiau
sia žiedų ii’ visokių, milijonų 
rūšių”, rašo ji Lietuviškai laiš
ką savo tėvams.

“Visi namai atrodo kad tik 
vakar pastatyti, baltai žėri sau
lėje, ir apvedžioti skaisčiomis 
spalvomis — raudonai ar mėly
nai. < .

“Pats Los Angeles miestas 
tai ne toks gražus, atrodo kaip 
ir pergreit užaugęs miestelis, 
bet čia labai daug bulvarų ii’

perei- 
užklu- 
kokis 

dalyje

MIRĖ. Detroite mirė Jieva 
Klenašauskienė (Kvetinskiutė), 
66 m. amžiaus, nuo 579 West 
Grand Blvd., Vlado Grakausko 
uošvienė. ‘ 
sūnūs, Joną ir Praną, ir tris 
dukteris, Marę, Oną ir Vladę. 
Pamaldos buvo Šv. Antano baž
nyčioje Kovo 31 d., palaidota 
Šv. Kryžiaus kapinėse.

GARNYS. Pereitą savaitę 
garnys atlankė Joną ir Alice 
Banonius, paliko jiems dukte
rį. V. M.

Rytinę dalį Pennsylvanijos 
ii’ neŲtolokai į pietus, kaip sos
tinė Washington, D. C., 
tą šeštadienį-sekmadienį 
po didžiausias sniegas 
tik yra žinomas toje 
buvęs.

Vietomis sniegas siekė net 
iki pažastų gylio — apie 30 co
lių. Sniegas užvertė visus net 
didžiuosius vieškelius ir nukir
to dienai-kitai susisiekimą su 
vakarine Pennsylvanija.

Pittsburghiečiai kurie buvo 
išvažiavę į rytus prieš tą snie
gą, negalėjo per kelias dienas 
sugryžti iki neatkasta keliai.

Traukiniai ir busai einanti 
tarp Buffalo ir Washington© 
labai pavėlavo.

Ta keista audra ir sniegas 
prasidėjo Kovo 28 ir tęsėsi vi
są sekmadienį.

Sostinėje Washingtone, kur 
sniegas yra didelė retenybė, 
priversta 18 colių gylio. Ver
bų sekmadienį eidami į baž
nyčią žmonės turėjo išsikasti 
iš namų.

SPROGIME ŽUVO 
DARBININKŲ

EASTON, Pa. — Kovo 26 d. 
-greta šio nhiesfb ištiko sprogi
mas Lehigh Portland Cement 
Co. kalkakmenio skaldykloje, 
kame dinamitas suplaišė Į ga
balėlius virš 30 darbininkų ir 
daug kitų sužeidė. Suplaišin- 
tų padargų ir įrengimų šmotai 
numesta net už 7 mylių, o gar
sas buvo girdėti per 100 
aplinkui.

Pradėta tyrinėjimai 
mės priežasties, tačiau
visi įrodymai to sprogimo kai 
tos ir kaltininkų išnešioti oru

gero, pigaus 
Laikraščio!

Trumpam Saikui tik
Visam metui—visoje Amerikoje

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

Adresuok:

Parašykit 
aiškų savo 
savo adresą.

ir kartu su $1 
pasiuskit 
Dirvos adresu.

Pagerbtas
Adm. Chester W. 

užkalbina Pasimėjimo 
Vice Admirolui W. F.

Nimitz 
medalį 
Halsey

Paliko nubudime du Jr- laike ceremonijų ant oriai-

SLA. 352 KUOPOS SUSI
RINKIMAS

Sekmadienį, Balandžio 5 d., 
Lietuvių salėje, paprastu lai
ku, įvyks SLA. 352 kuopos su
sirinkimas, kuriame bus bal
suojama už‘kandidatus į Pil
domąją Tarybą, renkama dele
gatai į SLA. seimą, ir aptaria
ma kiti svarbus reikalai.

Kiekvieno Susivienijimo na
rio priderystė šiame susirinki
me dalyvauti, 
nės reikšmės

Kadangi tą dieną Velykos, 
margučiais galėsime drauge vi
si mušti po susirinkimo svetai
nėje. D. Reporteris.

vių vežiotojo laivo, Pearl Har
bor, Hawaii salose.

Admiral Chester W. Nimitz pins 
the Distinguished Service medal on 
Vice Admiral VV. F. Halsey Jr. during 
ceremonies aboard an aircraft car
rier in Pearl Harbor.

Z %

Tai bus istori- 
susirinkimas.

’’PROGRESAS” ŽYDIŠKOJ 
SMUKLĖJ

Miesto centre tūlas Lietuviš
kas Žydas turi smuklę, kurioje 
teko ir D. Reporteriui užkliūti. 
Kadangi užeiga didelė, žmonių 
pilna, bet didelę dalį publikos 
sudaro Lietuviai, daugiausia 
kaip Amerikonai vadina “ho
boes” (valkatos). Su jais teko 
pakalbėti. Prieš porą metų jie 
didumoje nedirbo ir praleisda
vo savo laiką toje karčiame j e. 
Vienas pardavinėjo skustuvus, 
kitas batų šniūrelius ir kito
kius mažniekius. Dabar lai
kams pagerėjus diduma tų “ho
boes” dirba, bjet jie susirenka 
į šią savo nemylėtą vietą ir 
dalinasi gyvenimo džiaugsmais.

Teko pastebėti kad pas to
kius nusigyvenusius žmones 
širdingumas gana didelis. Jei
gu vienas “draugų” gryžta su 
laimikiu — pasigavęs penkinę, 
tai visiems gerai: šaukia prie 
baro draugus ir fundi ja iki vi
sus pinigus praleidžia. Jeigu 
kitą dieną laimikis teko kitam, 
ir tas tą pat daro. Pas juos 
nesą jokio egoizmo, bi tik šią- 
Jien gerai, o rytoj Dievas duos. 
Tie kurie dabar dirba tai tik
rai mylimi tų kurie nedirba — 
apie dirbančius tik ir suka bū
relis “draugų”, o turintieji pi
nigų nesigaili, perka alučio ir 
baltakės.

Savininkas žydelis, atvykęs 
po pereito karo iš Lietuvos, mo
ka gerai 
jei kuris 
rašyti' jis 
į Lietuvą
sutvarko ir visus ginčus išriša.

Aš vieno iš buvusių draugų, 
su kuriuo dar prie Komp. Mi
ko Petrausko kartu dainavome, 
užklausiau: Kodėl jus neinat 
pas Lietuvį, kuris vos už poros 
skverų*nuo čia randasi? Jo ma
nymu, pas Lietuvį nėra tokio 
draugingumo kaip pas žydą. 
Čia jie prageria pinigas, išme
tami iš karčiamos, sugryžus 
žydelis fundija; kur rasi 
riau....

Išsikalbėjus su jais, visi 
keikia 

kunigus
sirodo “progresistai’ 
kapitalistus, valdžią, 
ir visą ką akia mato, išskyrus 
tris dalykus: patys save, žyde
lį, ir alutį.

Prisiartina prie manęs esy
bė, kurią prieš 20 metų paši
lau: tai buvo jaunas žemaitu- 

gražiai seniau gyveno ir
buvo susitaupęs nevieną tūks
tantį dolarių. Pamatęs jį sa
kau: “Pranai, ar tu vis dar ti
ki kad ne krikštytas tai ‘vaks 
/aka jieda’? (žemaitiška tar
ne). “No”, atsakė, “aš tada 
buvau kvails, dabar aš ‘proger- 
-.yviškas’ žmuogus’, aš junijis- 
tas”. Tai sakau: “Kur dirbi?” 
“Tai mata, dirbau du metu pas 
‘pekere’, > atleido, dabar niekur 
nedirbu. O kur tu dirbi?” už-

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

Mirė 91 Metų Amžiaus | ADOMAITIS Justinas,
_ . ! mirė Vas. 6. San FLietuvis

mi-

k.

Paėjo
iš-

mi-1 
W.

SUSMEh

klausė senas mano pažystamas, 
‘ar ženotas, ar turi Vaikų?” Į 
viską atsakiau: .taip.

Susijaudinęs jis pradėjo ver
kti ir keikti kapitalizmą. Pa
stebėjau jam: “Kokios priežas
ties delei čia atsidūrei, juk tu
rėjai pinigų?’ Pasiaiškino jis 
turėjęs keletą tūkstančių, bet 
prieš keletą metų susidėjęs su 
gražia laisvos valios Prancūze, 
kuri išaikvojus jo pinigėlius, 
ir todelei jis čia atsidaręs.

Pasakiau: reikia kaltinti ta 
Prancūzę, o ne kapitalizmą.

Bet su kliedinčiu žmogum ne 
gi susikalbėsi. Jis sako kač 
ir ta Prancūzė išnaudotoja, ka
pitaliste. Paspaudžiau ranką 
ir patariau “progresuoti”, bet 
man butų daug maloniau ma
tyti tave tokį kokį mačiau 20 
metų atgal....

Bet — tas viskas nuėjo su 
vėjais. .

WATERBURY, Conn. — Čia 
susiorganizavo komitetas iš 

30 Lietuviškų draugijų įren
gimui Lietuviško kambario St. 
Mary’s ligoninėje.
® CHICAGO, III. — Antanas 

ir Katrina Maneikai paauko
jo $1,000 
statymui.
auka.

—Irene 
linois Acceptance korporacija' 
per 15 metų 
sipažino kad 
nijos pinigų
• BUENOS

na. — Kenkimui Argentinos 
Lietuvių Susivienijimo nuosa
vybei ir iš girtuokliavimų pa- 
pinigavimui, žinomas aferistas 
K. Norkus ir Ožinskas, išsinuo
mavo ir Lietuvių Centro bufe
tą. Na, manė, iš dviejų Snap
so biznių dvigubai bus ir pini
gų, bet išėjo atbulai: Centre 
Ožinskas girtuoklių nerado, o 
be to susidarė grupė narių ku
ri reikalauja kad Ožinskas si 
savo kromeliu 
tų iš Centro 
“klubą”.

RUMŠĄ Juozas, 91 metų, 
rė Kovo 9, Chicagoje. 
Švėkšnos p., Sandaunių 
Amerikoj išgyveno 51 m.

KAMZURIENĖ Ona (Guldo- 
niutė), mirė Kovo mėnesį, 
Moundsville, W. Va. Ameri
koj išgyveno 54 metus.

RINGEN Marė, mirė Kovo m., 
Moundsville, W. Va.
nuo Batalikių, Amerikoj

1 gyveno virš 30 metų.
KUPŠIS Antanas, 64 m., 

rė Kovo m., Mounsville,
Va., 5 metus išbuvęs pavar
gėlių prieglaudoje.

LEKAVIČIUS Juozas, 28 m. 
užmuštas kasykloje Kovo m 
Moundsville. W. Va. Like 
žmona ir pora vaikučių.

MASILUNAS Petras, 20 metų, 
užmuštas dirbtuvėje, Kove 
men., Moundsville, W. Va.

J. K.
KUČINSKIENĖ Magdalena, 63 

m., mirė Kovo 19, Youngs
town, O. Palaidota 23 d. su 
bažnytinėmis apeigomis. Čia 
pragyveno 38 metus, Ameri
koje 41 m. — Alvito p., Su
valkijos. Paliko čia dukterį 
ir tris anukus.

GIGAS Petras, 53 metų, mirė 
Kovo 20, Cleveland, Ohio.— 

- Mikalių p., Papilio p 
no ap. Amerikoje 
31 metus.

BUNDZA Jurgis, 58 
Kovo 18, Detroit, Mich.

MURAUSKAS Alekas, užmuš
tas autobuso Kovo 5, Balti
more, Md.

ČERNAUSKIENĖ Marė, mirė 
Kovo 8, Chicagoje. — Šiau
lių ap., Žagarės p., žiūriu k 
Amerikoj jšg-yveno_ J31 nų

PHILLIPS Ona (JuoTžiult^- 
naitė), pusamžė, mirė Kovo 
10, Chicagoj. 
lės ap., 
sišių k. 
35 m.

TRIJONIS
mirė Kovo 10, Chicagoj. — 
Tauragės ap., Šilalės p., Ka- 
džigių k.

ŠLEKYS Kazys, 
rė Kovo 10, 
Panevėžio 
p., Vilkapienio k. 
je išgyveno 40 metų.

KLUCITIENĖ Elzė, 72 metų, 
mirė Kovo 7, Larksville, Pa.

JANULEV1ČIUS Antanas, mi
rė Kovo 8, Duryea, Pa.

BONSEVIČIUS Dominikas, mi
rė Kovo 9, Lynwood, Pa.

PRŪSAS Jonas, 79 m., mirė 
Vasario 21, Carbondale, Pa. — 

Sidabravo par., Miškų k.
DULSKAS Juozas, mirė Kovo 

m., Mahanoy City, Pa. — 
Amerikoj pragyveno 50 m.

BABARSKAS Jonas, mirė Ko
vo m., Colchester, Conn.

—Kovo 29, 3 vai. ryto, 
zys Pocius, nuo 3328 So. 
stead st., ėjo skersai Haislet 
gatvę, ties savo namais. Ne
pastebėjo kad automobilis le
kia smarkiai, ir užlėkęs ant jc 
jį vietoje užmušė. Automobi
listas kaip lėkė taip ir nulėkė 
sau. K. Pocius buvo 43 m.

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savų.

Kau- 
išgyveno

m., mirė

, 50 m., 
mirė Vas. 6, San Francisco, 
Calif.

MATULEVIČIUS Alekas, 64 
m., mirė Vas. 9, Castle Shan
non, Pa.

LAPINSKIENĖ Magdalena, 65 
m., mirė Vas. 7, Herrin, Ill. 
—Liudvinavo 
kaimo.

MAČIULIENĖ 
Vasario m., 

ŠMULKŠTIENĖ
Kovo, Port Carbon, Pa. — 
Marijampolės ap., Buktos k.

VIRGJNIENĖ Ona, pusamžė, 
mirė Kovo 11, Chicagoje. — 
Seinų ap., Klepučių k. Ame
rikoj išgyveno 38 metus.

IMATKEVIČIENĖ Mikalina, 
pusamžė, mirė Kovo 9, Chi
cago j. — Raseinių ap. Kal
tinėnų p. Amerikoj išgy
veno 30 metų.

KAULIS Edvardas, 24 m., 
re Kovo 12, Chicagoje, 
buvo ir gimęs.

KAMINSKAS Pranas, 65 
mirė Kovo 17, Chicagoj. — 
Šiaulių ap., Vaiguvos parap. 
Amerikoj išgyveno 45 m.

GODLEVSKIS Aleksandras, 
pusamžis, mirė Kovo 18 d., 
Chicagoj. Gimęs Vilniuje.

GUOKAS Edvardas, 23 metu, 
žuvo karo lauke Filipinuose

; Sausio 22. Gimęs Chicagoj. 
GUMAUSKAS Jonas, 39 metų,

mirė Kovo 17, So. Boston,
, Mass.

A'LBAVIČIUS Juozas, mirė 14
; ’ Kovo, Lawrence. Mass.

DIRDIENĖ Rozalija, 79 metų, 
mirė Kovo 9, Grand Rapids, 
Mich. Amerikoje išgyveno 
60 metų.

KVITKAUSKAS Vincas, 35 
m., mirė Kovo 12, Grand Ra
pids. Mich.

JONŲŠKIENĖ Marijoną,. 46 
0m.^mirė*Kffvo"^3, RoslindaJSj*'’

p., Gulbiniškių

Monika, mirė 
Waterbury, Ct.

Ona, mirė 9

mi- 
kur

m.,

Mass. s
ŠARKŠNIS Antanas, mirė 11 

Kovo, Hanover, Pa.
JONIKIENĖ Ona, mirė Vasa

rio 28, Westville, Ill.
RIMšIENĖ Agota, mirė Vas.

27, Westville, Ill.
PAUKŠTIENĖ Agnetė, mirė

Vasario 20, New Haven, Ct.
MOLIUŠIENĖ Aleksandra, mi

rė Kovo 7, New Britain, Ct.

, 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 Tnes tikim Biblija ar ne, vie
nok esam priversti pripažinti j? 
kaipo svarbią knygą. Paprastai, 
Lietuviai yra mažai susipažinę su 
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
slu. Joje randasi svarbių praneši
mų link musų gentkartės ir verta 
jų. pasiklausyti.

Jeigu norit sužinoti Biblijos mok
slus, rašykit pareikalavimą į AUŠ,- 
R.X, 12312 Elmdale, Detroit, Mich. 
Jums prisiųsim dovanai, 90 pusla
pių knygutę užvardintą Dievas Ir 
Protas.

Detroitiečiai kurie interesuojatės < 
Biblijos mokslu, prašome atsilanky
ti j musų susirinkimus, kurie buna 
kas sekmadienį, nuo 10 vai. ryto, 
YWCA Bldg., 13130 Woodward av., 
Highland Park. Nebtis jokiib pa
reigų jums uždėta. (Skelbimas:lG)

PAGERBK.it MIRUSIUS
SAVO ŠEIMOS NARIUS

Antkapiai Monumentai Koplyčios = 
= Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar. Ę 
| CUYAHOGA MONUMENT WORKS | 
= East 99th St. ir Miles Ave. Tclef. Mich. 1968. | 

Prie ineigos į Kalvarijos Kapines, Clev€lande. i r
įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais. įj 

= Art Reardon Jums Pasitarnaus l zz ■■
E Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m. = 
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SLA. Dariai! Eikit balsuot 
geime bus pervėlu valdybą i 
statymas nauju viršininkų r 
per 5a metus gyvuoja! Nai

Vi* b

KONTROLES KOMLC
APIE VIENYBĖS

SLA. Kontrolės Komisija de-h 
lei remonto SLA. nuosavybės!r 
193-7 Grand St, Brooklyn, N. ti 
Y., gavus rimty įtarimų, ėmėsi b 
žygių patikrinti. Peraugėjus/į 

Pildomsios Tarybos suvažiavi-l “ 
mo tarimus, nekurtuos silsira-ip 

jumis ir daugelį kitokių popie-\ 
rių, komisija negalėjo padary-l 
ti rimtu ir konkrečių išvadų 
be paklausimų Pildomosios Ta- 
rybos narių ir nariu 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 piety 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- : 
H Iždo Globėjai S. Mockus ir ■

I E. Mikučiutė; taipgi taisymo 
s komisijos nariai: Adv. F. J. Ba- 
’. į$ius, Dr. JI. J. Vinikas ir S. 
I Cibulskas. Taipgi daljyavo ta- 

posėdyje SLA. organo re-
| faktorius, Kl. Jurgelionis, Ap- 
| pietos Komisijos pirm. Dr. P. 

Cngaitis ir Finansų Komisijos
A. S. Trečiokas.

EADpjIE:

; . Ead Pildomoji Taryba įgalio- 
wKomisiją iš trijų nariu: Adv. 
H'Bagočiu, Dr. M. j. Vini- 

buvusį Kontrolės komisi-
■ Cibulską, buvusį 

„ ®ybės namą, 193-7 Grand 
į.’! Brooklyn, N. Y., remontuo- 
liDonn kaštai neviršytų

j T su jau įdėtais į morgi- 
s u,lr forklozavima pinigais, 
I J? “oigičius buvo $23,705.86, 
i J te buvo raportuota Cleve-

PiĮ,0 arimui ir tas reiškia, kad , 
į ferr‘0]' 'tah’ba autorizavo iš- j 4 
Htfuontui nedaugiau kaip nc

; Todėl iždininko K. ,r 
1 yį J® ir kitu aiškinimas kad s;t 

m fįautorizavimą $27,000 ir 
^dingas ir nemalonus.

Kontrolės komisija 
Vienybės namas, re- 

iL lr surištų su remonto 
hįj;.; iki šiol, kiek Ko- 
Ijif k^ekė sužinoti iš bi- 
% J411!’ pasiekė labai dide- 

375,154.65; kad 
hiC >?Po išleista §43,748, 

‘ 54)454.65, arba 142%.
[»L ™ Upon n.'l > 

Į ^7° au,°r’2u°ta-

S (Kontrolės komisija 
U,i^dd°moji Taryba 

budu neautori- 
visu ekstra 

325,154.65 ir jo- 
į?%81lnioje, kad Vieny- 
! SS ifrj-^anto komisijos

■ Minias visai nebu-
ar.^Ų ratifikaci- 

W Taryba nebu-
” įskaitų patikrini-
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, mi-

p., Gulbiniškį

V. A. KerševičiusW. F. Laukaitis Stephanie MasytėJuozas J. Bachunas

t

Bačiunas yra dali- 
Belt Motor Service

Monika, mitį 
Waterbury, (

luldo- 
ėnesį, 
,meri-

’o m., 
Paėjo 
oj iš-

u k.
m.

AMERIKOS LIETUVIAI 
vius šiame skyriuje talpinama dyl

ir trims šeimoms

SLA. Nariai, Rinkime Nauja Valdyba! JUOZAS J. BAČIUNAS
Tinka Būti Susivienijimo Iždininku

taus! ADOMAITIS Justinas, 50 m, 
mirė Vas. 6, San Francisco. 
Cąlif.

MATULEVIČIUS Alekas, & 
m., mirė Vas. 9, Castle Sha 
non, Pa.

LAPINSKIENĖ Magdalena, g 
m., mirė Vas. 7, Herrin, J 
—Liudvinavo 
kaimo.

MAČIULIENĖ
Vasario 'm.,

ŠMULKŠTIENĖ Ona, mirė 
Kovo, Port Carbon, Pa. 
Marijampolės ap., Buktos 

VIRGJNIENĖ Ona, pusaa 
mirė Kovo 11, Chicagoje, J 
Seinų ap., Klepočių k. ta

SUSIVIENIJIMUI REIKALINGA NAUJOS, SUMANIOS, VEIKLIOS VALDYBOS
SLA. nariai! Eikit balsuoti už Naujus Kandidatus i SLA. vadovybę, savo kuopos susirinkime — 
Seime bus pervėlu valdybą rinkti. — Gana zurzėti kad senieji viršininkai perilgai ponauja. — Pa
statymas naujų viršininkų reiks SLA. progresą ir apsaugosim tradicijas ir tikslus kuriems SLA. 

' * Naudokimės savo demokratiška teise — balsuoti už naujus SLA. vadus!
Balsuokit už šiuos ir kitus visus rekomenduojamus kandidatus

per 55 metus gyvuoja!

.., mi 
le, W
pavar- rikoj išgyveno 38 metus. |

IATKEVIČIENĖ Mikaliąf-

>8 m. pusamžė, mirė Kovo 9, (Į
ovo m cagoj. — Raseinių ap. &

Like tinėnų p. Amerikoj Sf
tų. veno 30 metų.

metų. KAULIS Edvardas, 24 m, t
Kovo rė Kovo 12, Chicagoje, h i

\ Va. buvo ir gimęs.
J. K. KAMINSKAS Pranas, 651 ■

ana, 63 mirė Kovo 17, Chicagoj. L

foungs- Šiaulių ap., Vaiguvos p® f

3 d. su Amerikoj išgyveno 45 b. |
lis. čia GODLEVSKIS Aleksandru į

Ameri- pusamžis, mirė Kovo 11
p., Su- Chicago j. Gimęs Vitajt
dukterį GUOKAS Edvardas, 23 de '

žuvo karo lauke Filipiii-I
ų, mirė Sausio 22. Gimęs Chiaj į
Ohio.— GUMAUSKAS Jonas, 39 ra |

p., Kau- mirė Kovo 17, So. Boti

išgyveno Mass.
ALBAVIČIUS. Juozas, miš į

m., mirė ' Kovo, Lawrence, Mass. Į
lich. DIRDIENĖ Rozalija, 79 ®
, užmuš mirė Kovo 9, Grand Rą:,
5, Balti Mich. Amerikoje išgps

60 metų.
re, mir : KVITKAUSKAS Vincas,!
— Šiau m., mirė Kovo 12, Graail
žiūriu h pids, Mich.

Vienybės Namo ’’Taisymas” Peratvirai Skandalingas
VINIKAS, BAGOČIUS, GUGIS, MOCKUS IR CIBULSKAS PRIVALO SUGRĄ

ŽINTI I SLA. IŽDĄ PO $5,000
Štai Turinys Kontrolės Komisijos Raporto, su Kuriuo Kiekvienas SLA. Narys Privalo Susipažinti

KONTROLES KOMISIJOS RAPORTAS
APIE VIENYBĖS NAMO TAISYMĄ

LAIKRAŠČIUS PA
SISKAIČIUS

31 m., 
jodžiuky- 
irė Kove 
arijampo- 

> p., Put- 
išgyveno

pusamžis, 
ieagoj. — 
ės p., Ka-

JONŲŠKIENĖ Mariją 
m.’, įnirę Kovo 3, Kasia 
Mass.

ŠARKšNIS Antanas, mirė 
Kovo, Hanover, Pa.

JONIKIENĖ Ona, mirė Vi 
rio 28, Westville, UI.

RIMŠIENĖ Agota, mirė
27, Westville, Ill. * 

PAUKŠTIENĖ Agnetė, J į
Vasario 20, New Havet. į 

MOLIUŠIENĖ Aleksandn į
f.

re Kovo 7, New Britain L

mi-

amžis, mi
egoje. — 
enamiesčio 

Ameriko- 
etų.

72 metų, 
ksville, Pa. 
itanas, 
a, Pa.
inikas, mi- 
rood, Pa.

m., mirt 
ale, Pa. — 
[iškų k.
mirė Kovo 
ty, Pa. — 
mo 50 m.
;, mirė Ko
i’, Conn.

rsinkites

IOSE
s 24 pusi, 
s 50c.

ujienos
Street
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K 
, DETROIT, MICE

Biblijos Studentei L'
Kviečia visus protaujanti® ’ Ii 

nes pasiklausyti jų radio pu? į 
iš Stoties WJBK (1490 kyk-' į 

sekmadienio rytą nuo 8:30 nl
Ar Ones tikim Biblija ar n 

nok esam priversti pripafc 
kaipo svarbią knygą. M 
Lietuviai yra mažai susipils 
Biblija, tankiausia jie skaito 
knygas kurios ją šmeižia. t'T 
Angliškai kalbančių tautų % 
yra Įvertinama ir gerbiami f

Daugelis atsižymėjusių s’j 
čių tyrinėja Bibliją ir tiki j#® 
siu. Joje randasi svarbiu R. 
mų link musų gentkartės ir# 

ją pasiklausyti.
Jeigu norit sužinoti BibbT 

sius, rašykit pareikalavimu i ’ į 
RĄ, 12312 Elmdale, Detroit I 

Jums prisiusim dovanai, 5U įi 
pių knygutę užvardintą KO į 
Protas.

Detroitiečiai kurie interest
Biblijos mokslu, prašome s
ti į musų susirinkimus, k®* ■ 
kas sekmadieni, nuo 10 j
fWCA Bldg., 13130 Woodn- ■ 
Highland Park. Nebus jW ' 

1 reigų jums uždėta. (Skelbi*

SLA. Kontrolės Komisija dė
lei remonto SLA. nuosavybes 
193-7 Gramd St., Brooklyn, N. 
Y., gavus rimtų įtarimų, ėmėsi 
žygių patikrinti. Peržiurėjus 
Pildomsios Tarybos suvažiavi
mo tarimus, nekuriuos siisira- 
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 Specialūs 
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.
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RBKIT MIRUSIUS
<0 ŠEIMOS NARIUS

Monumentai Koplyčia 
cyti paminklus Decoration Dienai 

>GA MONUMENT W0# 
. ir Miles Ave. Telef. Mich. 1 
eigos Į Kalvarijos Kapines, Clevėlande. 
Yra sekmadieniais ir kitais šventadieniai* 

Reardon Jums Pasitarnaus 
iarbuojasi tarp Lietuvių Clevelande $

- --MHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

RADpME:
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 
St7 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 ir 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 ii’ 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 tr 
pam laikui kiekvieną sykį, 
sai nebuvo susipažinęs su 
monto eiga ir gali pakartoti 
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 
ir Prezidentas Bagočius, Tvatys 
būdami Vienybės namo remon
to komisijos nariais, negalėjo

um- 
vi- 
re- 
tik

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 ir 
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 ti.s viskas daro tą Vie
nybės namo remontavimą dar 
didesniu skandalu.

Todėl, atsižvelgiant į visus 
šiuos atradimus, 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-,

$60 už kelionės išlai-

kios autorizacijos dideles išlai
das.

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

Pildomoji Taryba turi išrei- 
kalaut iš sekretoriaus M. J. Vi
niko kad sugrąžfhtų Susivieni- 
mui sumą1 $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 
kalauti iš Ščegaus sumą 
kuri jam nepateisinamai 
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 Komisij
(BUS DAUGIAU)

išrei- 
$300, 
buvo

GENGSTERIZMAS
DEMOKRATIJOJ?

a.

Laisvoje Amerikoje, lais
viems SLA. nariams išrodo ne
valia rūpintis savo organizaci
jos reikalais nei statyti kitus 
kandidatus Į viršininkus, nes 
seniems ponams diktatoriams 
tas labai nepatinka:

ŠTAI SLA. prezidentas F. 
J. Bagočius črąsina Dirvai tei
smu už naujų kandidatų reko-« 
mendavimą.

Naujienų ‘demokratai’ cicili- 
kai skundžia Dirvą paštui...

Vienybė ir Sandara (tų senų 
diktatorių trupiniais maitina
mi redaktoriai) skundžia Dir
vą visuomenei del 
“bendro fro-.to”.

KALBANT apfe 
frontus”, klausimas
bendru frontu su bolševikais, 
ar tautininkai kurie nesutiko 
Viniką remti į SLA. sekreto
rius, ar sandariečiai su socia
listais, kurie išvien su komu
nistų spauda lupa tautininkų 
kailį už jų agitaciją SLA. val
dybos rinkimuose ?....

kokio ten

“bendrus 
kas dirba

Isn

Vienybėje nr. 10, slapyvarde 
“Buvęs Sklokininkas”, rašo a- 
pie Detroitietę S. Masytę, ku
rią mes statom į SLA. centro 
sekretorius, ir labai ^nevykusiai 
apsimeluoja. Sako kad Masy
tė vargais-negalais užbaigė tei
sių mokslą, o kaip tik priešin
gai, ji užbaigė savo mokslą su 
didžiausiu pasižymėjimu.

Toliau sako kad ji tarnauja 
kokio tai valdininko ofise, bet 
kaip tik priešingai, ji tarnau
ja Michigan Valstijos Iždo De- 
partmente, Lansing, Mich.

Dar toliau sako kad Masytė 
Lietuvių draugijose neužima 
svarbios vietos. Aš gi žinau 
kad Masytė buvo klubuose už
rašų raštininkė ir finansų raš
tininkė, kokios svarbesnės vie
tos yra draugijose? Dabarti
niu laiku ji yra SLA. 352 kuo-' 
pos finansų raštininkė.

Aš manau kad garbės neda
ro nei rašytojui nei laikraščiui 
kuris tuos raštus talpina.

Gerai atsimenam kiek mes 
esam prirašę ir prikalbėję ko
dėl musų jaunimas neina prie 
Lietuvių. Tėvai barami kodėl 
neauklėja vaikus Lietuviškai. 
Bet kai musų tarpe atsiranda 
gabių, gerai Lietuviškai išla
vintų jaunuolių norinčių dar
buotis tarpe Lietuvių tuoj at
siranda tokių Pilypų iš kana
pių “Sklokininkų” kurie pra
deda tuos jaunuolius nuo mu
sų šalinti visokiais nekulturiš- 
kais užpuolimais. Na ir koks 
gali būti padrąsinimas kitiems 
jaunuoliams eiti ir dirbti su 
mumis ir musų organizacijose, 
jei musų korespondentai ir re
daktoriai vienaip kalba, 
tąip daro ? Gėda I

NAUJIENOSE nr. 66 
koks tai “Nekomitetas”,
gražiai nudailindamas savo ra
štą, pradėdamas su valstybe ir 
baigdamas su Prez. Rooseveltu, 
o gale ragina kad SLA. nariai 
balsuotų už senąją Centro Val
dybą. Girdi, kritiški laikai, už
tai ii- Rooseveltas liko trečiam 
terminui išrinktas.

Tas nabagas rašytojas neži
no kad musų nekurie centro 
ponai jau išbuvę ne po tris bet 
po šešis ir daugiau terminus.

Prie to, pasižurėkim į kitų 
valstybių valdžias: kiek jos sa
vo valdžių keičia, nelaikydamos 
po desėtkus metų.

Aš netikiu kad SLA. narius 
galės tokie rašteliai suklaidin
ti.

Dabar mes SLA. nariai turi
me didžiausią progą pakeisti 
Pild. Tarybą, nes turim labai 
tinkamus į jų vietas asmenis. 
Taigi balsuokime už naujus 
kandidatus. J. Ambrose.

Iždininkas organizacijoje lo
šia rolę ne tas kuris moka pi
nigus priimti ir išmokėti kam 
reikia ir kam nereikia, būt tas 
kuris moka pinigus taupyti ir 
organizacijai naudą nešti.

Juozas J. Bačiunas, kandida
tas į SLA. iždininkus, pinigus 
taupyti ir jais naudą daryti ti
krai moka, ir tuo budu jis ge
rai prasisiekė, ir šiądien yra 
plačiai žinomas kaipo taupus 
ir sumanus biznierius.

Bačiūnų Juozukas iš Lietu
vos atvyko Amerikon dar ma
žu vaiku būdamas, ir su savo 
tėvais apsigyveno Chicago je. 
Mokyklą lankydamas, dar vai
ku būdamas, jis buvo taupus, 
sumanus ir darbštus. Nuo 
mokslo atliekamu laiku jis su- 
sirasdamas darbą kokį dirbti 
galėjo, vis uždarbiavo, uždar
bį taupė. Taip tai Juozukas 
iš mažens buvęs taupus ir. dar
bštus, išaugo į Juozą Bačiuną, 
gražiai prasigyveno, ir dabar 
plačiai žinomas kaip vienas iš 
turtingiausių Lietuvių Ameri
koje, kaip gabus ir sumanus 
pramonininkas ir geras Lietu
vis patriotas.

Juozas J. Bačiunas Michigan 
valstijoje turi vasarvietę arba 
rezortą su 36 trobomis aprū
pintomis visais patogumais, su 
160 akrų ūke, su vaisių sodais, 
kaip dauguma Michigan ūkių 
yra. Ten vasaros sezonus pra
leidžia stambus pramonininkai, 
profesionalai ir šiaip žymus 
žmonės. Greta rezorto p. Ba
čiunas turi dar dvi mažesnes 
ukes, kuriose auginama pro
duktai. Ta vieta vadinasi Ta
bor Farm.

Toliau, šiaurės pusėn, netoli 
nuo Grand Haven ir Grand 
Rapids, prie Spring Lake, Mi
chigan, p. Bačiunas turi kitą 
rezortą, Prospect Point. Ten 
yra viešbutis su 28 patogiais 
kambariais ir valgykla, ir 12 
atskirų namelių,- vasarotojams 
gyventi. --
mieste Tusia, p. Bačiunas turi

18 apartmentų namą, šiltoje 
Floridoje turi vieną viešbutį, o 
Chicago j’ turi namą 22 apart- 
.ne.itų ir kelioliką pavienių na
mų dviem 
gyventi.

Be to p. 
ninku Fruit
Inc. kompanijos su centru Ben
ton Harbor, Mich., ir skyriais 
Chicagoje ir Detroite. šios 
kompanijos trokai dienomis ir 
naktimis bėga Illinois, India
na ir Michigan valstijų keliais 
išvežiodami prekes visoje Ame
rikoje pragarsėjusios firmos, 
Sears Roebuck & Co.

Būdamas dalininku ir savi
ninku tokių pramonių kurios 
kasmet apyvartos daro šimtais 
tūkstančių dolarių, p. Bačiu
nas, suprantama, yra prityręs 
pramonėje ir finansų tvarky
mo sistemoje.

Todėl ir SLA, nariai p. Ba
čiuną rinkdami SLA. centro 
iždininku, gali būti tikri (kad 
jis SLA. pinigus nesukiš į to
kius bondsus kuriuos po 2—3 
metų reikia “parduoti’ už ma
žą dalelę kiek už juos mokėta 
perkant; neleis be reikalo aik- 
voti desėtkus tūkstančių dola
rių privatiškiems komisams ar 
karčiamų įrengimui.

Tada nariams nereiks bau
gintis mokesčių padidinimu nei 
niekas nevilios narius keltis iš 
aukštesnių apdraudos skyrių į 
žemesnius. Ii' Lėšų Fonde vė
jai nešvilpaus, nes gilaus pri
tyrimo, atsargus 'biznierius 
žmogus, išrinktas SLA. iždi
ninku, mokės iždą valdyti taip 
kad nereikės susidurti su vi
sokiais ‘krachais’ ir ‘kriziaiš*.

Todėl SLA. nariai kuriems 
rupi jų organizacijos finansiš^- 
kas likimas, lai visi eina į sal
vo kuopų susirinkimus, ku
riuose bus renkama SLA. cen
tro viršininkai, ir balsavimo 
balotuose, ties p. J. J. Bačiuno 
vardu, įrašyti kryžeEi. Ties 
J. J. Bačiuno vardu kryželi ra* 

Oklahoma' valstijos’ "u 1
SLA. Narys Simonaitis.

SLA. 7-TAS APSKRITIS REMIA KERŠE-.
VIČIU IR JO DRAUGUS I VALDYBA

Nutarė Balsuoti už V. A. Kerševičių ir Jo Draugus
SLA. Pild. Tarybos Sleite, kurį Remia Dirva

PITTSTON, Pa. — Kovo 29 d. čia įvyko SLA. 7-TO APS
KRIČIO suvažiavimas, dalyvavo 41 delegatas ir 9 nariai valdy
bos, atstovavo 19 kuopų Wyoming ir Lackawanna klonyje.

Iš svarbesnių nutarimų buvo: Rengti vasarinį išvažiavimą 
San Souci Park, Liepos 26/

Nutarta balsuoti už V. A. Kerševičių ir jo draugus SLA. 
Pild. Tarybos rinkimuose, kaip pažymėta Dirvoje.

Čia pasirodė kad p. Kerševičius turi daugybę draugų, buvo 
išreikšta daug gražių minčių, linkėjimų jam ir pasižadėjimų per 
kuopas jį ir jo draugų sleitą remti. * >

Buvęs Penna Legislatures atstovas A. Janušaitis gražiai 
papasakojo apie kandidatą į SLA. prezidentus W. F. Laukaitį.

J. J. Nienius rimtai paaiškino, pasiremdamas skaitlinėmis, 
apie dabartinės SLA. Pild. Tarybos išlaidas, pasivažinėjimus, 
tuštinimą lėšų fondo ir tt. Vienas iš Delegatų.

Balsuokit už šiuos kaip apačioje pažymėta kryžiukais:
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SLA. BALOTAS
Padėkit kryželį (X) ties vardais tų kandida

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

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

Ant Pre
zidento

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

__ X -

Ant Vice 
Prez.

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

1 
1

1 
i

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 

:

1 
1 

1

1 
1 

1

Ant 
Iždo 
Globėjų

Balsuok 
už du

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

! 
! 

’• 
; 

:

1 
; 

x 
x 

\ 
;

1 
1 

1 
1 

1 
1

1 
1 

1 
1 

1 
1

Ant Dr.- 
Kvot.

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

— X —
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nešališko mokslininko nustaty- 
mums labai svarbus. Jis patvir-

Kūnas pasninkų, siela nuodėmių taip prislėgta — 
O, ateikit Velykos, ateikit greičiau....
Tiek daug, tiek daug per nuodėmę atsiekt norėta — 
Vakar aš žmogus tik žmogų čia mačiau....

Jau pasninkai galvą prilenkė prie žemės juodos — 
Ko lauktum, vargo žmogau, jei ne Velykų, 
Jei ne šviesi viltis nieks nepakeltų tau kaktos — 
Ir užkurstų dangaus balsas-tarp sakyklų....

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabboe 
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”

MIKAEDOS
Karalienes Sabbos

Dienos Klausimais
Redaktorių*—K S. KARPIUS—Editor 6820 Superior AveM Cleveland. Ohio
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LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ LINKIME 
VISIEMS DIRVOS SKAITYTOJAMS, 

RĖMĖJAMS IR DRAUGAMS!

I7ELYKOS! Tai pavasarinė šventė — tai gamtos ir 
’ žmonių pastangos pademonstruoti kad jau sutrau

kyti žiemos pančiai — kad žiemos sunkumai ir nepato
gumai praėjo ir kad ateina vasara visu savo gražumu ir 
malonumu!

Su šia pavasarine švente per amžius buvo jungia
ma įvairių tautų ir rasių visokiausios apeigos, žaislai ir 
pramogos, kurios išsivystė kaip kur ir i biznius.

Su šia švente Krikščioniškame pasaulyje sujungta 
reikšmingiausias gal visos krikščionybės pagrinde pa
minėjimas — Kristaus mirties ir psisikėlimo, kuo buvo 
atpirkta žmonija nuo pirmpradinės nuodėmės, kaip Šv. 
Raštas sako.

Krikščionybė apima daugelį pasaulio tautų ir be
veik visas rases. Krikščionybė turėtų suvienyti, suly
ginti visus žmones po “Artimo Meilės” obalsiu, tačiau, 
nors tautos, valstybės ir rasės dangstosi krikščionybe, 
bet nepildo nei jos nuostatų, nei prisilaiko artimo mei
lės.

Dar kiti, padarė krikščionybę lyg patentuotu savo 
bizniu ir ja dankstydamiesi išnaudoja žmones.

Jei Kristas dabar sugryžtų ant žemės ir pereitų per

Sandaros Redaktoriui

nepadaro jus geresniais ir nė
ra mums jokia priežastis pa
siduoti į cicilikų bučių, iš ku
rio p. Sandaros redaktorius 
neišlys tol kol bus socialistų- 
Viniko bendro fronto tepamas, 
arba iki socialistai neišrinks 
kito savo žmogaus į SLA. sek
retorius, tą patį Sandaros re
daktorių galutinai apgaudami!

Sandaros redaktorius daro 
nedorą priekaištą, buk kokie 
tai “tautininkai” kada įkišę į 
SLA. Bagočių ir Mažukną —■ 
kada tai jis “sugavęs” ką to
kį nepaklausius jo skymų. bet 
tą daro užrėkimui savo “kup- 
čysčių” su socialistais pirmiau, 
kada tikrai pardavė Susivieni
jimą socialistams, atiduodami 
SLA. iždą socialistui Gugiui!

Dar daugiau: Vaidyla ir jo 
vadovaujami sandariečiai gel
bėjo socialistams grąžinti Ba- 
gočių i Susivienijimą (jis bu
vo išmestas už didelius nusi
žengimus šiai organizacijai), 
dabar drysta barti tautininkus 
buk jie Detroito seime gelbėję 
Bagočių iifc Mažukną išrinkti į 
valdybą! Toliau, to Bagočiaus 
taip “nekenčia” kad Chicagos 
seime, nors buvo Laukaitis iš
rinktas, Vinikas ir Vaidyla dė- 

I jo visas pastangas kad Bago- 
čius pasiliktų prezidentu, o ne 
sandarietis-tautininkas Laukai
tis !

Dabar vėl, p. Sandaros re
daktorius važinėjo agituoti už 
to “nekenčiamo” Bagočiaus 
kandidatūrą, nes jis kaip tai 
“netyčia” pasitaiko būti p. Vai- 
dylos sandariečių sąraše!

i Jeigu Detroite, kaip priki
šama, keli asmenys pasielgė 
ne sulyg sandariečių diktavi
mu tą jie darė kaipo individua- 
lai. Tuo tarpu p. Vaidylos san
dariečiai su socialistais bendrą 
frontą laikė ir laiko organi
zuotai, Sandaros redaktoriaus, 
kaipo jų dvasios vado, direk
tyva.

Mums ir socialistai ir komu
nistai yra lygus, vienodi tau
tos priešai ir mes niekad su 
vienais ar kitais nesidėsime į 
jokį “bendrą frontą” ir pata
riame p. Sandaros redaktoriui 
riksmu apie mus nesikėsinti 
padengti savo kenksmingų ir 
pragaištingų darbelių Ameri
kos Lietuvių tautinei srovei!

Jei ne tamstos nuolatinis 
skymavimas su Grigaičiu-Vini- 
ku, šiądien tautinė sandariečių 
srovė butų stipri.

Tamsta aną metą atsisakei 
...važiuoti—per—kolonijas agituoti 

už tautinį kandidatų sąrašą, 
nors ir pinigus kelionei buvai 
paėmęs, dabar gi agituoti už 
savo bendro fronto su socialis
tais sąrašą tai skubiai išvažia
vai.

Tamsta jau paruoši savo 
skaitytojus būti pasirengusiais 
priimti SLA. centro ponų ren
giamas pakelti nariams mokes
tis, kaip to įprašė Vinikas ir 
Bagočius, nes SLA. lėšų fondas 
senai jau prakiuręs ir kitokios 
išeities nėra kaip tik nariams 
uždėti naują naštą.

Taigi, bereikalingai p. redak- 
1 toriau Dirvai užmetimus darai.

SKAITYMAI (Tęsinys iš

— Taip, tavo ti 
ną butų kas pavogę 
mieliausią, irgi neišs> 
žiuokim, važiuokim

— Palauk, reiki; 
klausinėti, kokie kt 
kas nuvažiavo.

— Reikė to pasiu 
iš akių, — tyliai pas 
ne atsikreipęs, — 1 
Anastaziją užmušti.
• Iš Minsko buvai 

gii prityrusi, buvo s 
Stankus, jaunutis vai 
lyvavęs karo žygyje. 
— Padėkite mums žii 
Ii dar padaryt kokią

Gerai visa išklau 
jaus iškeliavome tolis

- keliais, visur po vienu* 
dėjome verksmus ir c 
vo j galutiną vargą j 
žinojome jog Focijus 
prie Dniepro. Kuogr 
Lietuvius žiūrėti bras 
valtis kad patrijarka

’ Sandara negražiai mus už
kabina: del Dirvos rekomenda
vimo kito kandidatų sąrašo į 
SLA. Pild. Tarybą, negu remia 
Sandara, ji mums prikiša ir 
“■bendrą frontą" su 
tais ir kitas Šiukšles 
ria, vien tik del to 
neremiam “patriotą” 
SLA. sekretorius!

Mes atsisakom toliau ken
tėti už sandariečių nuodėmes, 
kurių įvykdytoj u buvo dau
giausia pats Sandaros redak
torius M. Vaidyla, per eilę me
tų tarp- sandariečių ir tauti
ninkų švaistydamasis, 
su tautine srove 
bet socialistams 
mas!

Mes atsisakome 
linę atsakomybę už p. Viniko 
nuodėmes SLA., nežiūrint ko
kio “patrioto” plunksnomis ji 
Sandaros redaktorius kaišytų 1

Ar p-lė Masytė sutiks, San
daros redaktoriaus verčiama, 
kentėti už savo tėvo, kaip jai 

1 prikišama, “griekus”, tas pri- 
i klausys nuo jos.
I Sandaros patrono Viniko pir- 
I Šimas mums, kitų ašmenų itar- 

darymas yra nesąžiningas San
daros redaktoriaus drąsumas. 
Jokie jo priekaištai neprivers 
mus remti tą jo “patriotą”, 
kurio “patriotiški” žygiai su 
socialistais yra šventas žodis 
Sandaros redaktoriui.

Tokių “gerų patriotų” pagal
ba Sandaros redaktorius praei
tyje gelbėjo socialistams galu
tinai Susivienijimą pasigrob
ti, bet savo negražios praeities 
paslėpimui kėsinasi kitus ap
kaltinti neva “bendradarbiavi
mu” su komunistais.

Vaidyla gerai žino kad mu
sų tautininkų kandidato vardo 
nei vieno komunistų sąraše nė
ra, ir dar prie to komunistai 
musų sąrašą žiauriai smerkia!

Mes prieš komunistų, socia- 
lisiu-saDdadečiiĮ. . klikas.. SnsL 
vienijime kovoj ome ir po šiai 
dienai nepakeitėme savo pa
žiūrų, nežiūrint Sandaros red. 
ir jo “patrioto” pastangų viso
kiausias skymais ir “bendrais” 
frontais laikytis.

SLA. mums stovi aukščiau 
Vaidylų-Vinikų-Vitaičių ir jų 
kamarotų Grigaičių, Bagočių, 
Mažuknų, Gugių ir kitų.

SLA. yra pagarbos verta ir 
brangi Lietuvių organizacija 
Amerikoje ir mes jos į Viniko- 
Vitaičio-Vaidylos kailį nekeisi- 
me!

Primetimas mums Masytes 
ir “fronto” su bolševikais dar

Irvis Gedainis

komunis- 
į akis be- 
kad mes 
Viniką Į

neva 
tardamasis, 
agentauda-

imti mora-

i a • t . v.-i .-i x. i sinkia iiiuiiijj, kilu a&iiienu nar
tuos kuiie jo vaidu ii JO tikėjimu opciuoja, tiki ai J1S! Minėjimas ir mums priekaištu
apsiverktų. Dar kas skaudžiau, tai dauguina tų pačių 
kurie Jo vardu ir mokymais dangstydamiesi biznį daro, 
Jo pabarti už jų blogus darbus, apšauktų Jį kenkėju ir 
pasiskubintų vėl nukryžiavoti, kad negadintų jiems biz
nio ....

Taip nuo paties tikrojo dėsnio dažnai nukrypsta 
viskas, išpradžių skausmuose gimęs, vargais išaugintas 
ir gerais norais žmonijai duotas.

Galim įsivaizduoti kaip kariaujančių šalių bažnyčio
je* ir viena pusė ir kita per Velykas mels-šauksis Į Pri
sikėlusį Kristų —

“Padėk, O Jėzau, mums nugalėti musų priešus!”

T IETUVIŲ geraširdingumas perviršija visas ribas ir 
. . tas geraširdingumas istorijos bėgyje labai bran

giai mums kainavo, arba skaudžiai atsiėjo.
Kuomet 1939 metų rudeni Vokiečiai ir Rusai ėmė 

pulti. j fjyci įfc, į Jkaixi, .pabėgėliai -Leakai. 
buvo maloniai priimami, nekurie net žymus Lietuvos val
dininkai pasitaikiusi koki žymesni Lenką atbėgėli pri
ėmė kaip kokį savo brangų svečią, stengdamiesi net “po- 

‘-niškai” su juo kalbėtis....
&V Tai buvo Lietuvių atsidėkojimas tiems patiems Len- 
Tkams kurie pagrobę Vilniaus kraštą Lietuvius kankino, 

kalino, persekiojo, žudė....
Dabar iš Lietuvos paplito žinios kaip Arkivyskupas 

Skvireckas naudojo visą savo Įtaką kiek galėdamas pa
veikti į okupantus Vokiečius kad butų palengvinta Lie
tuvos Žydų skaudi būklė po Vokiečiais, kurie užėmę 
Lietuvą vykdo savo žiaurų Žydų persekiojimo progra
mą, koki pradėjo prieš keletą metų Vokietijoje.

O tik prieš keltą mėnesių, kac’a Rusai bolševikai bu
vo okupavę Lietuvą, Žydai buvo pasidarę didžiausi Lie
tuvių engėjai, sulyg jų tvarkos butų jau ir katalikiškas 
bažnyčias Į arklių staldes arba Į filmų teatrus ar komu
nistų jaunimo sueigų vietas pavertę.... Tik nespėjo!

Turim pripažinti; ne visų Lenkų kaltė Vilniaus kra
što pavergimas, ne visų Žydų kaltė kad Lietuviai buvo 
padėti į paniekintų poziciją bolševizmą Lietuvoje .ve
dus. Tačiau tokiuose Įvykiuose kur reikalinga atsily
ginimas nei pats Dievas nerodo mielaširdystės jokiam 
paskiram asmeniui — ką patvirtina padavimas apie So
domos ir Gomorros sunaikinimą!

Dirva anksčiau visada buvo palanki Žydams, todėl 
ir dabar nereikia mus kaltinti už tai kas virušoje paly
ginama: mes nereikalaujant Žydams Lietuvoje ne tik 
antros Sodomos ir Gomorros, bet nei paprasto kaip se
niau Rusai surengdavo pogromo.

Dirva tik nori kad mes Lietuviai kartą ant visados 
rupintumemes labiau apie save, globotume tik save, ir 
tik saviems doriems žmonėms meilę rodytume, o ne iš
sišoktume savo geraširdingumais tiems kurie mums 
parodo jokio žmoniškumo musų nelaimės valandose.

AMERIKONŲ pačių spauda — net tie laikraščiai
rie šaukė-rėkė buk Rooseveltas nori pasidaryti dik

tatorium, — kalbėdama dabar apie karo klausimą, rei
kalų netvarką, baisų' pinigų mėtymą, kaltina šių dienų 
chaosą kaipo musų politišką silpnybę. Ta silpnybė kaš
tuoja Amerikos žmonėms labai brangiai. Jeigu karas 
nebus laimėtas greitai, kokiu nors stebuklu, tai, sako, 
turės būti Įvesta kokia griežta ir stačiokinė tvarka.

Nežiūrint patyrimų pereitame Didžiajame Kare, ir 
dabar, turėję 24 metus laiko pasigalvojimams, mes ne
padarėme progreso, sako vienas Amerikoniškas laikraš
tis. Dabar vėl elgiamės taip kas privedė prie dešimtme
čio po 1920 metų, ir kas Įvedė į kitą dešimtmetį nuo 1930 
metų, kada prasidėjo baisiausia ekonominė depresija.

•SOVIETŲ Rusijoje sukomunistintose ukėse (kol- 
hozuose arba baudžiavos dvaruose) naudojama virš pu
sė milijono traktorių, 170,000 javų kirtim'o ir kūlimo ma
šinų ir 200,000 sunkvežimių. Tačiau nežiūrint to bolše
vikams vis stokavo maisto. Ta stoka aiškiai Įrodyta 
bolševikų apgrobimu mažų kaimyniškų šalių, kada į jas 
Įsiveržė, ir dabar, kuomet Rusija kariauja, reikalavimu 
kad Amerika pristatytų Rusijai valgomų produktų.

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

VI. KAIP TU ATGIMEI
\ Kryžiuočių ordeno centras buvo

Žmogau, jei nors kada kentėsi tu sopulingai, 
Atmink, ateis Velykos, ateis ir tau....
Jei suklupdys pasaulis, prabėgs jaunystė trukšmingai— 
Bet tai rasi ką aš per Velykas radau....

- ’»•» t.; - - -

Tada nutils audros, nurims daug norėjus širdis, 
Tu kilsi dvasia aukščiau, nuo žemės aukščiau.... 
Ei, vargo žmogau, ši šventė savo viena viltis.... 
Ateikit Velykos, o,'ateikit greičiau!.... z

Ona Pucetaitė.

POETAS PR. VAIČAITIS SAKĖ:
Nebijau aš kardo nors ir kuoaštriausio,
Nebijau aš nuodo nors ir kuosmarkiausio;
Nebijau aš kulkų ore lekiančių, 
Bet bijau liežuvių moterų piktų.

\ Kryžiuočių ordeno centras buvo Ma
rienburgas. Aplink jį ir iš viso vakarinė
je ordeno žemių dalyje spietėsi visos tvir
tos pilys: Elbingas, Kulmas, Tomas, Al- 
lensteinas, Rastenburgas, Johanisburgas, 
Braunsbergas ir kitos. Karaliaučius, Vė
luva ir Insterburgas buvo Įsteigtos vėliau, 
ir buvo vienatinės pilys Lietuvių gyvena
mose žemėse. Prie Kuršių marių kryžiuo
čiai turėjo iš kalavijuočių perimtą Klai
pėdą, o palei Nemuną — Ragainę, Trapė- 
nus. Jurbarką ir Skirsnemune. Dideli 
plotai tarp tų dviejų labai retai išmėtytų 
pilių eilių neturėjo jokių sustiprinimų. Čia 
buvo taip vadinamoji “Wildnis”, dideli miš
kai, kuriuose ir tarp kurių Lietuviai lais
vai gyveno ir gana saugiai jautėsi, tik la
bai retai gaudami pamatyt kryžiuočius. 
Pro čia dažniau Įsiverždavo Lietuviai, nes 
kryčiuočiai su savo kariuomene keliauda
vo Lietuvon per Neringą. Kryžiuočiai pa
sirodydavo šiuose Lietuvių gyvenamuose 
plotuose tik bėgdami nuo Žemaičių ir Auk
štaičių persekiojimo, kada nebuvo laiko 
j ieškoti kelio per Klaipėdą ir Neringą. 
Nenuostabu todėl kad Lietuviai, nekęsda
mi kryžiuočių, žiurėjo Į juos iš aukšto, su 
pasididžiavimu. Kad Lietuvių turėta di
delės neapykantos kryžiuočiams, patvirti
na Prof. Ludwig Baczko savo dar taip 
vėlai kaip 1800 m. Hamburge išleistose 
“Wanderungen durch Preussen”. Jis nu
stato: “Suvokietėjimas galėtų vykti grei
čiau, jei Lietuvis nejaustų tokio nepalanr 
kūmo Vokiečiui. Tas nepalankumas yra 
dalimi paveldėtas iš senų laikų, nes Vo
kietis pavergė vietos gyventojus, o pyktis 
prieš Įsiveržėli persidavė vaikų vaikams”.

Nors ir rečiau matydami kryžiuočius, 
Lietuviai neretai susilaukdavo pabėgėlių 
iš ordeno valdomų žemių vakarinių dalių. 
Tie pabėgėliai, žinoma, kryžiuočių negyrė. 
Priglausdami pabėgėlius savo ūkiuose, ma
tydami juos sunkių baudžiavos darbų iš
kankintus, nuplaktus, sužalotus, Lietuviai 
ir gailėjosi savo kraujo brolių ir neapy
kanta kryžiuočiams juose tik didėjo. Šve
dų istorikas A. Hammarskiold garsioj Šve
dijos enciklopedijoj N. F. B., rašydamas 
apie kryžiuočių ordeno Įsikūrimą senojoj 
Prūsijoj, pabrėžia kad po didžiojo, pasku
tiniojo 1283 m. Prūsų sukilimo “nugalė
tieji Prūsų laisvės kovotojai išsikėlė Lie
tuvon”. Įtarti Švedų istorikus kokiu ša
liškumu butų sunku, jie, jokios naudos ne
surišti,’ grynos mokslininko sąžinės veda
mi. rašo, kaip rodo jų pačių istoriniai šal
tiniai.

Tas 
mas yra 
tina kad gyventojų persikėlimai tarp kry
žiuočių ordeno užimtų žemių ir laisvos 
Lietuvos tikrai vyko. Tik jie ėjo ne iš 
rvtu i vakarus, o iš vakaru i rytus. Juk 
kitaip butų ir visai nelogiška. Kas bėga 
iš laisvės nelaisvėn, kas savu noru atsta
to pečius sunkiam jungui? Kas tik ga
lėjo, bėgo nuo kryžiuočių kaip nuo maro. 
Kas negalėjo taip toli nubėgti, pasiekti 
laisvos Lietuvos, likdavo bent tose Vietose, 
kur kryžiuočiai rečiau pasirodydavo.

Šios aplinkybės — tirštai Prūsų že
mėje sustatytos ordeno pilys, sistemingai 
aplink jas vykdoma Vokiečių gyventojų 
kolonizacija ir už Alnos ir Deimenos stra
teginiais sumetimais palikta “Wildnis”, 
“ligi kol” Dievo ir Lietuvių valiai palikti 
miškai ir laukai, — iš vienos pusės išnai
kino Prūsų kalbą ir papročius, o iš kitos 
M. Lietuvos Lietuviams padėjo išlaikyti 
visus Lietuviškus savitumus. Dar 18-me 
šmt. Vokiečių rašytojai nusiskundžia kad 
Lietuviai neleidžia savo vaikų tarnauti 
pas. Vokiečius kad Lietuviai tėvai niekaip 
nesutinka kad jų vaikai tuoktųsi su Vo
kiečiais. Visi jie kalba apie Lietuvių iš
didumą. Apie tą išdidumą kalba ir di
dysis I .Kantas. Jam tas Lietuvio išdi
dumas patinka, dėl Lietuvių budo gerų sa-

vvbių, atvirumo, tvirtos valios, doro gy
venimo, jis prašo nenaikinti Lietuvių kal
bos kad per jos išnykimą neišnyktų jų 
sveiki papročiai.

(Buk daugiau)

PAVASARIO SVAJONĖS

at- 
nu- 
i-y-

ATSIMINUS LIETUVĄ
Išauš pavasaris, patekės saulutė, 

sigaus visa Lietuvos gamta ir karo 
varginti žmonės. Laukdami geresnio 
tojaus, stos visi TĖVYNEI Į darbą.

Vėl užčiulbės širdį raminanti vyturė
lio pavasario giesmė. Sužvengs bernužė
lio žirgas, suskambės artojėlio daina; pa
girys sugaudės nuo piemenėlio ir jo kai
menės balsų, o pačioje girioje sukukuos 
raiboji gegutė. Atgims visa Lietuva.

Sužydės pievos ir lankos, pripildys 
orą maloniu kvapu. uSliuliuos laukuose 
javai, sušvitruos Lietuvninkų aštrus, plo
ni, kieto plieno dalgiai; virs šieno storos 
pradalgės. Už kalnelio pasirodys-mergai
čių šviesplaukių būrys, traukiančių jau 
pavytusio šieno džiovinti, ir i kupstus krau
ti.

Vakarop, suskambės visa Lietuvos 
gamta, oras net suvirpės nuo puikių Lie
tuviškų dainų, ar tai jos butų senovės lai
kų ar tai šių dienų nupintos — jos visos 
veržiasi iš stiprių Lietuviškų krūtinių — 
reikšdamos vakarinę širdingą padėką 
Aukščiausim: pirm, už laisvę ir sveikatą, 
antragužT'Stfo'ras šieno- 
prašant Sutvertojo kad duotu puikų orą 
suvežti sausą, žalią, kvepianti šieną.

Pro kryžių eidami visi giliai .atsidusęs 
mels Aukščiausiojo suteikti ilgus metus, 
linksmai darbuotis LAISVOJE TĖVYNĖ
JE LIETUVOJE.

Taip, Lietuviais mes esame, Lietuviais 
ir mirsime. Ką męs gyvendami užsipel- 
nėm ir ką paliksime Lietuvai kurią mes 
taip mylėjome gyvendami, tas priklausys 
nuo to kaip mes gyvenome ir kaip mokė
jome mums paskirtą gyvenimo laiką to
bulai sunaudoti.

Nepaliksime mes jai turtų, nes tur
tas tai yra tik laikinas “sapnas”, bet jei 
mes sugebėtume jai palikti eilę gerų dar
bų, gerą vardą, ir atgauti jai LAISVĘ — 
tai butų viena iš puikiausių jai dovanų — 
butu tikras Lietuviškas kraitis.

P. D. B.

•VIDURAMŽIAIS, gyvuliai buvo ly
giai kaip ir žmonės laikomi atsakomingais 
už jų kenksmingus darbus žmogui, ir ba
davo tardomi teismuose.

''-° KIAULĖS tankiai pasitaiko nužudo 
ir suėda gyvates. Vietomis kur gyvačių 
perdaug esti, kiaulės jas greitu laiku iš
naikina.

•SVIESTO Suv. Valstijose 1939 me
tais pagaminta už virš 492 milijonus dola- 
rių. Jis gaminta 3506 pieninėse, kuriose 
dirba 17,953 darbininkai.

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior A venue Cleveland, Ohb

Tyliai prijojome j 
lyną. Vienuolynas bt 
ra pilis. Pas vartus 
ji vienuolį ir pasakini 
apsidžiaugęs, nupasak 
Čartoriskis, apsiėmė
turtų reviziją ir juos 
atėmėme ginklus iš s: 
rakinome. Visa tatai 
liai.

Paskui Čartoriski 
pas patrijarką. Kaip 
žinojęs jog tai Vytaute 
me, jog tas stabmeldys, 

pinęsis Rusų cerkvėmis.
ii

gailis Įai tą tvertąt....
Daškus visur bėgio 

vo turto; Stankus ir B 
Stankus pamatė št 

I mėliuose, prieina tat p 
tarpu Daškus ir Bylius 
ną, tikėdamiesi ten ras 

Eidamas iš gatvelė 
pas langą stovintį, prie 
sako: tylėkit, žiūrėkit, 
Anastazija.

Žiūriu — ant suolo 
I kė, iš po skaros matyt 

’ lyg aukso butų, antakia:
I gė ašaromis suvilgytas 

lėliai, lupos tartum du t 
į jbs kojas klūpojo jaunas 
I aiškiai buvo girdėt pro ] 

gą. Nesistebėjau daugi, 
jog du pasiutėliu del jo:

— Verta nuodėmės, 
šnabždėjo man Stankus

Galvos nededu už 
taip gerose aplinkybėse s 
žuolę susitikčiau.

Bazilius sėdėjo'pas . 
j abi jos ranki savo rankc 

v? ant jos kelių, tai god 
I veidus.

- Anastazija, — kai 
t? biaurią skarą, nedeng 
veidelio, — ir nutraukė i

Aukso plaukų vilnis 
pečių.

- Baziliau, ką darai! 
. turėti į svetimą vyriškį.

_ - Aš nebesvetimas — 
W busiu, užmiršk tą, kur: 

P nei gerbti moka. Apipi 
^’ėsi kaip Caregrado k 
bs ašaros spindi tavo grs 

: tevęs varu nenuskaustu, no 
Pati atsiduotum.

y Prisiekiau cerkvėje 
W, namie dvi dukreli n 
diliau, Baziliau; Parsių 
tarno. Dievas tave nubaus t 
. A^t slenksčio prie atid;

kži-kokia moteriškė - 
^tė Olga tuo laiku snaud 

^girdome kaži ko] 
.M žiūrime, gi tai Dž 
$yn peili, taiko į mit 

r?™, kaip tigras, rišoko^ 
lSDle>gė peilį j jo pečius, ja
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SPRAGILAS

o, tvirtos valios, doro gy- 
,šo nenaikinti Lietuvių kal
ios išnykimą neišnyktų ją I 
ii.
Buk daugiau)
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zasaris, patekės saulutė, at-i 
sietuvos gamta ir karo nu-1 
nės. Laukdami geresnio ry-| 
risi TĖVYNEI y darbą, 
ulbės širdį raminanti vyturė-l 
giesmė. Sužvengs beiwl 

įskambės artojėlio daina; pa! 
lės nuo piemenėlio ir jo kai-| 
, o pačioje girioje šukute] 
tė. Atgims visa Lietuva.

pievos ir lankos, pripiltai 
i kvapu. ĮiSliuliuos laukuos! 
oruos Lietuvninkų aštrus, pi- 
ieno dalgiai; virs šieno store 
Už kalnelio pasirodys-mergai 
aukių būrys, traukiančių ji! 
ieno džiovinti, ir Į kupstus te

I

(Tęsinys iš pereito nr.)
M

— Taip, tavo tiesa, bet kad tau žmo
ną butų kas pavogęs, tą mano balandėlę 
mieliausią, irgi neišsėdėtum ramiai, tat va
žiuokim, važiuokim kuogreičiausiai!

— Palauk, reikia visa gerai ištirti, iš
klausinėti, kokie keliai kuriais patri j ar
kas nuvažiavo.

— Reikė to pasiutėlio Daškaus neišleist 
iš akių, — tyliai pasakė Čartoriskis, į ma
ne atsikreipęs, — tokiame Įsiutime gali 
Anastaziją užmušti.

Iš Minsko buvau paėmęs Bylių, žmo
gų prityrusi, buvo su juo taip pat sūnūs 
Stankus, jaunutis vaikinas, pirmą sykį da
lyvavęs karo žygyje. Sakau tat jiedum: 
— Padėkita mums žiūrėti Daškaus, jis ga
li dar padaryt kokią kvailybę.

Gerai visa išklausinėję, vos ant ryto
jaus iškeliavome toliau. Jojome Foci jaus 

• keliais, visur po vienuolynus ir cerkves gir
dėjome verksmus ir dejavimus: popai bu
vo Į galutiną vargą įvaryti. Iš šnipų su
žinojome jog Focijus esąs jau vienuolyne 
prie Dniepro. Kuogreičiausiai nusiunčiau 
Lietuvius žiūrėti brastos ir sulaikyti visas 
valtis kad patrijarkas kartais neišspruk-

Dp, suskambės visa LieteĮ 
is net suvirpės nuo puikių Iii 
jnų, ar tai jos butų senovės kį 
šių dienų nupintos — jos visį 

s stiprių Lietuviškų krūtinių -I 
•s vakarinę širdingą paM 
im: pirm, už laisvę ir sveikai 
Storas šieno pradalge, 
sutvertojo kad duotu puikų d 
ausų, žalią, kvepianti šieną, 
kryžių eidami visi giliai jtšiito| 
kščiausiojo suteikti'ilgus me® 
darbuotis LAISVOJE TEW 

ruvojE.
), Lietuviais mes esame, Lieto 
me. Ką męs gyvendami uisJ 
ką paliksime Lietuvai kuriai 

dejome gyvendami, tas priklad
kaip mes gyvenome ir kaip nį 
rums paskirtą gyvenimo laiką į 
maudoti.
paliksime mes jai turtų, nesti 
yra tik laikinas “sapnas”, bet i 

įgebėtume jai palikti eilę gerą®. 
?ą vardą, ir atgauti jai LAISVU 
:ų viena iš puikiausių jai dovanu 
Akras Lietuviškas kraitis.

P.D.1I
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VIDURAMŽIAIS, gyvuliai buvot 
;aip ir žmonės laikomi atsakom 

kenksmingus darbus žmogui, irt 
tardomi teismuose.

’KIAULĖS tankiai pasitaiko niėj. 
lėda gyvates. Vietomis kur 
aug esti, kiaulės jas greitu laik j 
ina.
•SVIESTO Suv. Valstijose 1939 į 
pagaminta už virš 492 milijonus i j 

Jis gaminta 3506 pieninėse, to
ba 17,953 darbininkai.

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

TURIM SUMUŠTI 
JAPONĄ!

ro, ne krautuvių languose.... 
Na ar ne cudai?!

Čikagoje dar šalta, ruda, o 
čia žalia, juda.... Ir aš pra
dėjau rašyt kaip Dirvos redak
torius Karpavičius kitados. Ei- 
liuot pradėjau. O beje/-' ati
duok labas dienas Karpavičiui 
ir Karpavičienei. Nors jie dar 
bar vadinasi save Karpiais, bet 
man gražiau patinka ilgesnė 
pavardė. Atrodo Lietuviškes
nė, ba visi žodžiai musų kalbo
je yra ilgi. Taigi atiduok 
jiems labas dienas nuo Dėdy- 
tės Jeronimo! žadėjo ir Va
nagaičiai ir Bačiūnai nusiųst 
jiems atskirai labai dienas per 
atvirukas, o jau išsiuntė visą 
dėžę nuo Floridos medžių nu
skintų apelsinų.

Juozas Bačiunas tai dabar 
daug laiškų turi atsakinėt. Jam 
iš visų kolonijų Lietuviai vei
kėjai vis rašo ir rašo, klaus
dami vis pabarimų, nurodymų 
del Susivienijimo rinkimų.

Matai, Juozas Bačiunas yra 
prispirtas kandidatuot ant iž
dininko Į Susivienijimo organi
zaciją. Jį draugai stumia ir 
remia kiek gali, ir Juozas, ko 
gero, gali but išrinktas į Susi
vienijimo vyriausius gaspado- 
rius. O iš jo išeina geras gas- 
padorius. Pats juk buvai, ma
tei jo rezortą Tabor Farm, Mi
chigan valstijoj. Ar rasis ki
tas Lietuvis Amerikoj kuris 
taip mokėtų biznį daryt su 
Amerikonais kaip Bačiunas ?

Ką tu mislini 
mus?

Tai ot kokios 
dienos Floridoj.

KEEP ‘EM FLYING

štai vėl didelis skaičius 
jų prietelių, kurie įstoja į 
vos artojėlių eiles — sveikina
me juo linkėdami visiems Lin
ksmų Velykų!

štai jie: .
Louis Lancaitis, Lorain, Ohio. 
Veronika Gudzienė, Amster

dam, N. Y.
Julius Stankus, Amsterdam. 
St.

N.
Kaz.
John
Stanley Uždarinis,

Mass.
Mrs. John Wallace, Springfield, 

Mass.
Thomas S. Rubicus, 

ver, Mass.
Joseph N. Trusas, 

Mass.
P. K. Wychunas, 

Mass.
Mary Maselunas, N. Andover, 

Mass.
Andrew Dėdinas, Greenfield, 

Mass.
Frank Blaževičius, Bridgeport, 

Conn.
W. J. Millsbock, Meriden, Ct. 
Paul Loda, Ansonia, Conn. 
Mathew Čepaitis, Ansonia. 
Jonas Kantautas, Ansonia. 
Elz. Mikolaitis, Ansonia, Conn. 
K. Am bot, Hartford, Conn. 
Mrs. U. Slonowicz, Stamford, 

Conn.
Peter A. Bružauskas, New Bri

tain, Conn.
Anna Zebleckiene, Waterbury, 

Conn. ’
A. Griška, Forestville, Conn.
Charles Lastauskas, 

Falls, Conn.
Marcele Yokubaitis, 

ry, Conn.
Mrs. J. Yusinskas, 

Pa.
Marta Jurksaitis, Etna. Pa.
Jokūbas Zvingila, Frackville, 

Pa.
Mikolas Lukoševičius, Nanti

coke, Pa.
Mrs. Charles Chesney, Wen- 

del, Pa.
Wm. Rerskis, Shenandoah, Pa.
T. Valūnas, DuBois, Pa. 
Eustin Rauktis, Easton, Pa. 
Frank Maskelunas, Oakmont, 

Pa.
Mrs. A. Zaloga, /Vandergrift, 

Pa. /
Frank Tamošaitis, Shenandoah, 

Pa.
Petronėle Zakarauskienė, Det

roit, Mich.
Frank Mosteiko, Detroit, Mich. 
Antanas L. Rimkus, Detroit. 
Andrew Strumpinski, Detroit. 
Charles Yoches, Detroit, Mich. 
Antanas Ragočius, Chicago, Ill. 
Stanley Grigahmas, Chicago. 
Marv Lauraitis, Springfield,

Ill.
Adam Jurkonis, Springfield,
Mrs. Ursula Raranauski, Rock

ford. Ill.
E. Skinkis, Springfield, Ill.
Sophia Badaukis, W. Frank

fort, 111.
Raymond Sauciunas, Green

port. N. Y.
Edna Chinik, Binghamton, N.Y. 
A. V. Grunskis, Maspeth, N.Y.
F. Šimelis, Hillside, N. J. 
Antans Senkus, Bayonne, N.J. 
Peter Rasmor, Washougal,

Wash.

ką prieš Anastaziją, bet Stankus, kaip 
žaibas, įšokęs per langą, sulaikė jį už ran- 

, kos, aš paskui jį už antros nustvėriau, 
butų ištrukęs iš musų pasiutėlis, bet in- 
puolė Bylius ir pusiau sugriebė. Anasta
zija puolė be žado žemėn, sužeista kaklan. 
Ėmėme šaukti: nusiramink, Daškau, tavo 
žmona nekalta, visą pašnekesį girdėjova 

. su Stankum. Daškus žiurėjo kaip tikras 
' pamišėlis, tik putos iš burnos bėgo. Stan

kus nubėgo į priemenę, nutvėrė kibirą ir 
greitai nubėgo pas šulnį; atnešęs vandens, 
visą kibirą išpylė ant Daškaus galvos. 
Tik tuomet tas lyg iš sapno nubudo. Gal
va ir rankos jam nulinko, turėjau trinti 
ir žodžiu kelti jo sąmonę. Tuo tarpu 
Stankus vėl nubėgo pas šulnį ir atnešė 
vandens Anastazijai gaivinti, bet šį kar
tą neišpyle išsykio viso kibiro, tik išleng- 
va vilgė jos veidą ir rankas. Pravėrė sa
vo gražias akeles ir vos girdžiamu balsu 
pratarė:

— Ar aš tebegyva esu?
— Gyva, gyva! — sako sugriaudintas 

Stankus.
— Kam man tas gyvenimas dabar 

kad vyras norėjo užmušti, lai pribaigia, 
bet aš nekalta. Va’kučiai mano, brangus 
kudidėliai! — o ašaros tik rieda per skruo
stus.

Mačiau kaip Stankus krūptelėjo vi
sas nuo susigriaudinimo, bet nenorėdamas 
parodyti tai, išbėgo į priemenę.

Apžiurėjau Anastazijos žaizdą, uždė
jau vortinklių ir skara aprišau. Visa bu
vo pasruvus krauju, susimaišiusiu su van
deniu. Su Bylium paguldėva ją ant suo
lo. Tuo tarpu Daškus po truputį atsiga
vo. Mane pamatęs, pažiurėjo ir paklausė 
neramiu balsu.-

— Ar Anastazija....
— Gyva, gyva! — Greitai atsakiau, 

— tiktai nusiramink ir atsigaivink!
Vėl_jgg^jasakojau ką girdėjau. — Ji 

nekalta — sakau — negalėjo tiktai ištruk
ti iš jo rankų —, supranti!

Daškus parpuolė ant kelių, pakėlė ran
kas į dangų šaukdamas: Garbė tau, Vieš-

W. Hano-

Brighton,

Brockton,

mielas Spragilėli! 
pirmą margą groma- 
taye, mielas Spragile-

KARO LAIMĖJIMAS IR ŠA
LIES APGYNIMAS PAEIS ‘

NUO MUSŲ PAČIŲ!
Lietuviai ir žemaičiai savo 

priešą Rusą-Gudą lygino prie 
rudo šunies ir prašė Perkūno 
dievaičio trenkti tą ‘šuiį rudą’.

Amerikonų patarlėje naudo
jama “geltonas šuo” — tuomi 
bandoma atvaizduoti pasalin- 
gas bailys, kuris kitam žmogui 
daro ką nors kenksmingo iš pa
salų.

Amerikai atsirado tikras to- , 
kis priešas — tai geltonosios 
rasės Japonai, kurie visu pasa- 
lingumu užpuolė Ameriką, tuo 
metu kai vedė “taikos” dery
bas.

Užpuolę Ameriką, tie “gel
toni šunes” pasityčiojančiai pa
reiškė, “Mes taikos sąlygas pa- 
diktuosim Washingtone!”

Tuomi jie norėjo pasakyti 
jog Ameriką sumuš iki tiek kad 
galės padiktuoti savo taikos są
lygas!

Betgi apsiriks! Ir kad tie 
“geltonų šunų” žodžiai neišsi
pildytų, kiekvienas šios šalies 
žmogus, senas ir jaunas, vyras 
ir moteris privalo stengtis Ja
poną primušti, kaip tą geltoną 
šunį. f

Amerikai reikia kareivių ir 
reikia pinigų karo vedimui.)

Atminkime dar vieną svarbų 
dalyką ką Amerikoje turim: 
tai gerus pelnus iš karo darbų!

Amerika nepasielgė kaip pa
sielgia diktatoriai kitose šaly
se, kurijų karo planų pravedi
niui vi^us aptaksuoja ir darbi
ninkus ]ųriverčia^usdjd$j^i-4^g 
bti. Turėdami tokį skirtumą 
Amerikoje, musų šalyje kuri 
priešo užpulta, privalome paro
dyti visą pasiryžimą “geltoną 
šunį” sumušti ir kartu nusmog
ti jo poną su swastikos ženklu.

Amerika duoda savo žmo
nėms tikrai geras ir pelningas 
sąlygas atsiekti karo laimėji
mo: darbininkai ir dirbtuvių 
savininkai labai daug uždirba— . 
tiesiog pasipelno šiuo visiems 
šalies gyventojams sunkiu lai
kotarpiu.

Už tai atsilyginti valdžia už
dėjo tik mažus taksus ir prašo 
žmones pirkti Defense Bondsus.

Ir tie bondsai yra pelningi, 
nes už juos pirkėjai gauna visą 
šios šalies apsaugą ir už 10 me
tų atmokės bondsus su geru 
nuošimčiu.

štai kaip Defense Bonds sto
vi:
Pirksit už:

$18.75
$37.50
$75.00 '

$375.00
$750.00
Valdžia taip 

daugelis, gerai
paiso šalies gelbėjimo, bet pi
nigus nori iššvaistyti, tikėdami 
kad po karo, kada darbų nebus, 
vėl jie gaus “relief”....

Todėl išvengimui tokių apsi
reiškimų, daugelis dirbtuvių su 
valdžios pritarimu įvedė pirki
mą bondsų tiesiog iš dirbtuvių,; 
išskaitant iš darbininko uždar
bio. žada ir taksus panašiu 
budu iš darbininkų algų išskai
tyti.

žinokim gerai, Amerikos ap
gynimas ir gerovės išsaugoji
mas ateityje paeis tik iš musų, 
todėl nesiraivykim, nesirauky- 
kim, nerugokim, bet gelbėkim 
savo valdžiai ir apginkim savo 
šalį — mes PATYS!

apie jo gabu-
BeaconTyliai prijojome jau naktį pas vienuo

lyną. Vienuolynas buvo didelis, kaip tik
ra pilis. Pas vartus pasišaukiau vyresnį
jį vienuolį ir pasakiau ko atvykome. Tas, 
apsidžiaugęs, nupasakojo visa kur kas yra. 
Čartoriskis, apsiėmė padaryt pavogtųjų 
turtų reviziją ir juos atimti. Vistlpirma 
atėmėme ginklus iš sargybos ir visus už
rakinome. Visa tatai padarėme labai ty
liai.

Paskui Čartoriskis su Mirskiu nuėjo 
pas patrijarką. Kaip gi tas nustebo, su
žinojęs jog tai Vytauto įsakymu tai daro
me, jog tas stabmeldys, kaip jį vadino, rū
pinęsis Rusų cerkvėmis. Šaukė jog tai jo 
paties anūkė sės Caregrado sostan, o jis 
gailis jai tų turtų!....

Daškus visur bėgiojo jieškodamas sa
vo turto; Stankus ir Bylius jam padėjo.

Stankus pamatė šviesą atskiruose na
meliuose, prieina tat prie tų namelių; tuo 
tarpu Daškus ir Bylius nubėgo į vienuoly
ną, tikėdamiesi ten rasti Daškaus žmoną.

Eidamas iš gatvelės pamatau Stankų 
pas langą stovintį, prieinu tat, o jis man 
sako: tylėkit, žiūrėkit, ten tikriausia yra 
Anastazija.

Žiuriu — ant suolo sėdi graži moteriš
kė, iš po skaros matyt plaukų kuokštelė, 
lyg aukso butų, antakiai juodi, dideli den
gė ašaromis suvilgytas akis, veidai baltu
tėliai, lupos tartum du rožės lapeliu. Pas 
jos kojas klūpojo jaunas vyriškis, žodžiai 
aiškiai buvo girdėt pro pusiau atdarą lan
gą. Nesistebėjau daugiau, į ją pažiūrėjęs 
jog du pasiutėliu del jos galvos nebeteko.

— Verta nuodėmės, verta nuodėmės; 
šnabždėjo man Stankus į ausį.

Galvos nededu už save, manau kad 
taip gerose aplinkybėse savo kelyje tą gra
žuolę susitikčiau.

Bazilius sėdėjo pas jos kelius ir laikė 
abi jos ranki savo rankose, tai guldė gal
vą ant jos kelių, tai godžiai žiurėjo į jos 
veidus.

— Anastazija, — kalbėjo — nusimesk 
tą biaurią skarą, nedengk savo angeliško 
veidelio, — ir nutraukė nuometą.

Aukso plaukų vilnis nukrito ant jos 
pečių.

— Baziliau, ką darai! Negalima man 
žiūrėti į svetimą vyriškį.

— Aš nebesvetimas — tavo vyru grei
tai busiu, užmiršk tą, kuris tavęs nei my
li, nei gerbti moka. Apipilsiu tave auksu, 
dėvėsi kaip Caregrado karalienė. Kam 
tos ašaros spindi tavo gražiose akyse, aš 

| tavęs varu nenuskausiu, noriu kad tu man 
, pati atsiduotum.

— Prisiekiau cerkvėje būti ištikima 
| vyrui, namie dvi dukreli našlaitės paliko. 

Baziliau, Baziliau; Parsiųsk mane atgal 
namo, Dievas tave nubaus už mano vargą.

Ant slenksčio prie atidarytų durų sė
dėjo kaži-kokia moteriškė — matyti, tar
naitė Olga tuo laiku snaudė.

Tik išgirdome kaži koki tylų šnabž
dėjimą, žiūrime, gi tai Daškus, pakėlęs 
augštyn peilį, taiko į miegančią Gigą; 
paskui, kaip tigras, prišoko prie Baziliaus 
ir įsmeigė peilį į jo pečius, jau bekelia ran-

Įdomios pranašystės senovės laikų 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų i 
lių jau vėl galima gauti, ir visai pig& 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

S A P N I NINKA
Kaina su prisiuntimu $1$ ~~ * į jf

Didelis, gausiai paveiksluotas 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis $ 
lapną. Kiekvienas privalo jį turėt1 
namuose. ą.

Reikalaukit “Dirvoje"
Avenue

Paskui priėjo prie žmonos, ėmė ją 
glamonėti ir gailiais žodeliais kalbinti. 
Matydamas jog esame dabar čia neberei
kalingi ir jau gerokai išaušo, nuėjau su 
Bylium vienuolynan sužinoti kas ten gera 
girdėti.

Čartoriskis šauniai visa atliko. Visų 
pirma Graikus areštavo; Gudai gi, kurie 
su Focium buvo, mielu noru mums pa
dėjo. Visus turtus atėmęs, ilgai nelauk
damas. Įsodino patrijarką su visa jo šeima 
Į valtis ir Įsakė laivininkams nugabenti Į 
Caregradą. Kelionei davė tik tiek kiek 
jam būtinai reikėjo.

— Lai papasninkauja! — šaukė visi.
Vienuoliai padarė, palydėdami, kačių 

kapeli ja, ir taip iškeliavo išvytasis. Kuo
met apie tai pasakė, jau Vytautui iš šir
dies juokėsi.

Visi nuėjo platesniu keliu vienuoly
nan, o musų būrys nuėjo pašaliais, nes 
norėjome išsimaudyti puikiame Dniepre. 
Tik matome — net šiurpas sukrėtė — bė
ga iš kalno Daškus laikydamas Anastazi
ją už rankų.

- — Ne kas kita — sakome — tik Daš
kus vėl pasiuto ir nori žmoną prigirdyti.

Stankus, kaip vilyčia, nubėgo, mes pa
skui ji. Dar gerokai skiriamės nuo Daš
kaus, tiktai viena viltis tėra, jog jis neši
nas Anastazija, mes gi lengvi. Nors Stan
kus ir nustvertų, bet neįstengs sulaikyti. 
Dar greičiau ėmėme bėgti, jau žado be
veik nebetenkame, matome: Stankus jau 
jau tvers Daškų. Bėgame tekini, kiek pa
jėgos išneša. Pribėgę prie kranto, visi 
Įsikibome Į pasiutėli. O jis ima juokties. 
Pamišo, ar kokį galą? manau sau.

— Leiskite, — sako, — nedraskykite, 
aš noriu tiktai Aanastaziją išmaudyti pra
keiktojo kraujuose.

Bet mes netikėjome, kolei pati Anas
tazija neįtikino jog ji su savo vyru susi
taikius.

Negalėjome būti tų maudymų liudi
ninkais, tat nuėjome į cerkvę, o čia iškil
mingos pamaldos, padėkos žodžiai kas va
landa keliasi Į dangų pas Dievą už musų 
mylimą kunigaikštį Vytautą.

(Bus daugiau)

SĮfHflgi

Waterbu-

Kingston,

KAS DAUGIAU?
Kitame numeryje bus pra

nešta vardai daugiau naujų už
sirašiusių Dirvą Amerikos Lie
tuvių.

Paraginkit savo draugus už=- 
sirašyti Dirvą, arba tie kurie 
dar nesat nuolatiniai prenume
ratoriai, stokit į Dirvos arto
jų eiles — greta tūkstančių 
kitų kurie per 27 metus Dirvą 
nuolatos skaito ir ja esti labai 
patenkinti.

Siųsdami savo prenumeratą 
Dirvą adresuokite:už

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

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 
skirtingi} elementų iš tolimų kraštų 
svieto. Ši mostis turi savyje galingų 
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 butu užrašyta: 
DEKENS OINTMENT. Taip aplai- 
kysit tikrąjį Dekens Ointment. (13

DEKENS OINTMENT 
HARTFORD, CONN.

gy-
Jie

čikagos
Į Holly-

Su mu

GERB. SPRAGILUI VE
LYKŲ GROMATAriš 

FLORIDOS
Margučio gerb. Dėdė Jero

nimas rašo gerb. Spragilui ši
taip :
Sveikas,

Rašau 
tėlę, pas
Ii, iš saulėtos gražiosios Flori
dos; Esu, kaip nematai, čia. 
Sutikau daug automobilių iš 
mielojo Illihojaus. Visi važiuo
ja čia pavasaroti, nes Illino- 
jaus šteite šalta, drėgna, juo
da, lietinga, o Čia — voliokis 
ant byčių kad ir nuogas, jeigu 
neturi bėdingsiuto.

žinai Spragilėli, gerai 
vent tiems demokratams,
visko turi šioj šalyje Floridoj, 
ir ką nori tą daro. Rašau tau 
šią gromatėlę norėdamas kaip 
ką pasakyti, paporyti, godelę 
sugodoti. Taigi pradėsiu nuo 
to gero demokratų gyvenimo.

Floridoj tikra demokratija: 
kiekvienas, ar prastas ar tur
tuolis, gali maudytis Atlanti- 
ke arba Meksikos gulfe, kiek 
nori. Saulė visus lygiai šildo, 
vanduo visus švariai nuplauja. 
Kas kita su vieta, su guoliu, 
su muilu, su valgiu ir tt. Ta
me išrokavime jau nėra demo
kratijos. Turi pinigų turėt... 
Ot, sakysiu, sviete nėra lygy
bės. Nėra jos pas cicilikus, 
pas komunistus ir nėra pas 
demokratus. Kaip tu mislini, 
Spragilėli? Ar lygybė vis dar 
tebėra pas republikonus ?...

(Gerb. Spragilo pastaba: — 
Ale matai kur republikonai ly
gybės j ieško — Floridoje, kur 
visi buržujai žiemavoja. Be
je, ar matėt ten pempių, ir jos 
Floridoj žiemą leidžia. Vykit 
jas namo, greičiau pavasaris 
ateis, pas mus vis šalta.)

Nežinau, nori ar nenori, o 
aš pasakysiu kad išvažiavau 
su Vanagaičiais iš 
Margučio sostinės 
wooda pas Bačiūnus.
mis sykiu važiavo ir jauna lei- 
dukė, advokato A. Lapinsko 
šonkaulis. Ji važiavo pirmą 
kartą ir aš. Vanagaitis ten 
yra buvęs 1930-31 metais, o 
Vanagaitienė dar pirm to, kol 
nebuvo Vanagaitienė. Atva
žiavo čia ir Bačiūnai, tie iš Ta
bor Farmos, arba mes pas juos 
atvažiavom. Florida tai jų an
tras pagyvenimas. Vasarą jie 
Tabor Farmoj, o žiemą — Flo
ridoj. Jiedu visą Floridą yra 
išvažinėje ir viską matę. Kai 
pradėjo Vanagaičiui pasakoti 
kur yra kokios Įdomybės tai 
man seilės kad varva, kad var
va... . Norisi viską pamatyt.

Bačiunas Hollywoode gyve
na nuo vidurio Vasario mėne
sio. Matot, aš su juo važia
vau i Baltmarę, paskui gryžau 
į Čikagą, o dabar važinėjuosi 
su Vanagaičiais. Ir kodėl ne- 
sivažinėti, jeigu “raidą” gauni 
dykai! Ir tu, Spragilėli, va
žiuotum jeigu tokį “čenčių” 
gautum, ar ne?....

Smagu kitoks svietas akyse 
parsivežti į namus, nes tokio 
žiemiuose nėra. Visai kitokios 
akys kaktoje. Jos kitką ma
to. Rodos medžiai tie patys, 
žolė ta pati, apelsįnai tokie 
patys, bet žiūrint su tom pa
čiom
kitoki dalykai.
lapais ir samanoti, žolė žalia 
ir žiurkšti kaip žydo barzda, 
o apelsinai tai ant medžių ka-

akim Čia, atrodo visai
Medžiai čia su

mapo pirmos 
Kitą sykį pa

rašysiu daugiau žingeidžių 
lykų apie pačią Floridą.

O dabar, lik sveikutis iki 
kančio sykio!

Tavo JERONIMAS. 
Floride, Blovieščius.

da-

se-

šil- 
ty- 
pa-

Kur tik siaučia karas, žmo
nių kilnojimasis iš vietos į vid- 
tą, badąs, naikinimas, ten se
ka asmeniškas nešvarumas ir 
apsileidimas, žmonės negali sa
ve prižiūrėti ir tinkamai apsi
valyti, — ten pradeda siausti 
typhus — dėmėtoji šiltinė.

Nuo pereito rudens pradėjo 
ateiti žinios apie dėmėtosios 
šiltinės paplititną Lietuvoje ir 
kitose šalyse kur žmonės turi 
susisiekimą su nešvariais bol
ševikais arba tarp jų patenka.

Typhus arba dėmėtoji 
tinę nereikia sumaišyti su 
phoidu, vidurių šiltine, kuri 
liečia žmogaus žarnas.

Typhoidas, kaip daktarai Įro
do, plinta nuo nešvaraus van
dens, o typhus — nuo utėlių.

Kaip tik pradėjo atsirasti 
bolševikiškos utėlės Lietuvoje 
ir kaimyniškose šalyse, arba 
kai tų šalių žmonės pasiekė gi
liau į Rusiją, kur bolševikai ne
švariai gyvena, ta nešvara at
siliepė Į tuos žmones pavidale 
dėmėtosios šiltinės.

Europoje dėmėtoji šiltinė 
apsireiškė Napoleono iš Rusi
jos bėgimo laiku, 1812 metais, 
ii' laike pereito Pasaulinio Ka
ro, 1915 metais. Serbų ir Au
strų armijos taip buvo šiltinės 
paliestos kad beveik sulaikė sa
vo karo veiksmus.

Amerikos kariuomenė išliko 
nuo šiltinės daugiausia del Įve
dimo geros sistemos utėles nai
kinti uniformas kaitinant ir 
kareiviai buvo verčiami praus
tis muilu tuo laiku 
buose utėlės buvo 
mos ir kepamos.

Vienas gydytojas
dėmėtoji šiltinė rimtai paplis
tų ji galėtų sulaikyti karą ne
žiūrint kaip diplomatai ir poli
tikieriai to nenorėtų.

kai jų ru- 
fumigųoja-

sako, jeigu

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.

“MARGUTIS”
6755 So. Western Ave. 

Chicago, Ill.

Gausit:
$25.00
$50.00

$100.00
$500.00

$1,000.00 
pat žino kad 

uždirbdami, ne-

©1940 METAIS kūdikių mir
tingumas, kaip skelbia cenzo 
biuras, buvo toks: iš 1000 kū
dikių 47 mirė nesuėję vienu 
metų amžiaus. 1915 metais iš 
1000 gimusių kūdikių mirė apie 
90 nesulaukę metų .amžiaus,
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-Karo ir Vargų Ugnis 
Degina Pasauli

METROPOLITAN
OPERA PRADEDA 

PERSTATYMUS 
BALANDŽIO 6

GENE AUTRY’S “STAMPEDE” ARENOJ

audito-

vai-

VIETINES ŽINIOS

BEVA1NIK1Ų VAIKŲ 
DAUGĖJA

Clevelando Humane Society 
vedėjas skelbia kad paskutinį 
1941 metų pusmetį bevainikių 
kūdikių gimimas padidėjo 20 
nuoš. palyginus su tuo pat pus
mečiu 1940 metų.

Panašiai padaugėjo gimimas 
tokių kūdikių visoje šalyje, ko 
priežastis, sako, yra karo lai
kas.

“Netikrumas laikų ir įsitem
pimas, taipgi uniformos žavė- 
tinumas susilpnina mergaičių 
atsparumą”, sako tos draugi
jos vedėjas. “Daugelis mergi
nų pasisako kad jų instinkty- 
vis pasipriešinimas vaikinams 
tapo susilpnintas gėrimais kar- 
čiamose, kur vaikšto šokti ir 
uliavoti.

“Kitokiu atveju tos merginos 
galėtų priversti savo vaikinus 
kaltininkus jas vesti, bet kur 
kaltininkai yra kareiviai, jie 
išeina sau atgal į kariuomenę 
ir pabėga nuo atsakomybės, 
be to labai palaidai elgiasi 
vę keleto dienų atolaidas.”

95 nuoš. tokių atsitikimų 
na mergaitėms kurių namai 
irę, kurios šiaip sau be senes
niųjų globos ir priežiūros gy
vena. Baltųjų merginų susi
laukiančių vaikus vidutinis am
žius yra 20 metų, o juodųjų 17 
metų. Juodukės reiškia prade
da anksčiau išdykauti.

Jie 
ga-

bu- 
su-

Velykų Linkėjimai
Lietuviams

Linkime jums linksmų 
VELYKŲ

KARGER’S BAKERY
9022 Superior Ave.

u
Skersai St. Thomas Aquinas 

bažnyčios mokyklą.

* SCHMID AUTO BODY ‘
BODY and FENDER WORK

Per šešias dienas paeiliui, Cleve
land Arenoje, pradedant ketvirta
dieniu Bal. 9 ir baigiant antradie
niu, Bal. 14, bus atvaizduojama žy
maus vakarų raitelio artisto Gene 
Autry, Vakarų laukinių gyvulių ir 
jojikų perstatymai, kas viskas su
kombinuota su Hollywood žavėtinu- 
mais.

The Stampede bus perstatyta šia
me mieste globoje American 
gion Club, kurio pirmininku 
Judge Frank J. Merrick.
po $1.25, $1.75 ir $2.10, taksai Įskai
tyti. Galima nusipirkti išanksto 
kreipiantis j Arena, 3700 Euclid 
avenue.

Linksmas Autry nėra naujokas 
Clevelande. Jo Įdomus perstaty
mai buvo jau pirmiau, ir jis tan-

kiai girdimas per radio, taipgi 
dina filmose.

Le- 
yra 

Tikietai

Reikės 30,000 Darbi
ninkų » Defense

Clevelando dirbtuvėse gami
nančiose karo reikmenis, dir
ba 186,000 darbininkų, bet sa
ko į šešis mėnesius laiko joms 
bus reikalinga dar 30,000 dar
bininkų. Dabar yra jau 425 
dirbtuvės dirbančios kariškas 
reikmenis. Pereitą Rugsėjo m. 
jų buvo apie 350 su 160,000 
darbininkų.

1252 Addison Rd.
ENdicott 4947 (20)

Sieninė Popiera ir Maliavos
PAVASARIS JAU ČIA!

Mes manome kad dabar jau laikas jums pirktis

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

Užkandžiai
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.

ĖN. 8908 John Schweizer, Prop.

HAN’S CAFE
Užkandžiai

Draught Alus Sandvičiai

Six Bowling Alleys
Smagi vieta laiką praleisti

5325-27 Superior Ave.
Prie East 55th Street

Musų kainos žemos kaip visada!
Mes vis esame tame pat biznyje ir turim didelę gausybę

SIENINIU POPIERU IR NAMUI 
MALIAVŲ ŽEMA KAINA 

c.

ATMINKIT KAD KAINOS UŽ SPALVAS PABRANGO, bet čia 
Dabar ateikit pasižiūrėti ir pasirinkti. Musų antrame aukšte iš
dėta didžiausias skyrius sampelių žema kaina sieninių popierų.

MALIAVOS-ENAMELIAI

$1.29 gal
$1.65 gal

darbui.

rasit didžiausį pasirinkimą už visai prieinamas kainas. Turime 
jūsų pareikalavimui sekančių—

4-Val. Dry Enamel ir Maliava $1.75 gal. 
Fiat—tik Balta ir Ivory___ '__
Garantuota ‘Spar’ Firniss____

Grindims tepti, taipgi viduje ir išlauko
One Coat Enamel, tik Baltas __ $1.95 gal.

Lengvai padengia—turi gražų žibėjimą.

Nu-Enamel - visokių spalvų į Puse kainos 
Chrome, Blizganti, Aluminum 69c pt. 
Dutch Boy—Tyros spalvos__ $3.00 gal.

Šis gaunamas tik 5-galionų kenuose.
Automobilio pasistatymui rasit daug vietos užpakalyje musų 
krautuvės. Vakarais tik susitarus. Nenueikit į kitas duris.

U. S. WALLPAPER & PAINT CO.
6000 Euclid Avenue HEnderson 6944

7812 Broadway ,

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIIIIIII)HH%»RKUIilllllllllllllllllllllllllllllllllll|||||jiĮ

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co,
Rakandų Krautuve

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

Savininkas Vedėjas

operos žvaigždė, dalyvauja pažymių 
artistų eilėje perstatyme operos 
“Tosca” šeštadienį po pietų, Balan
džio 11, eilėje Metropolitan Operos 
statomų spektaklių miesto 
rijoje Balandžio 6 iki 11.

Toje operoje kartu vaidina Char
les Kullman, Alexander Sved, Nor
man Cordon, Salvatore Baccaloni, 
Alessio De Paolis, Wilfred Engel- 
man, John Gurnev ir Irra Petina, 
diriguoja Ettore Panizza.

Operų sezonas prasideda su Don 
Giovanni, kurioje vadovaujamą rolę 
dainuos John Brownlee, Autralijos 
baritonas. Šią rolę, kaip ir Ramfis 
rolę operoje “Aida” turėjo dainuoti 
Ezio Pinza, bet jis sulaikytas val
džios agentų, taigi Ramfis rolėje 
dainuos Nicola Mascona.

Antradienio vakare statoma žy
mi opera “Lohengrin”, su nauja 
žymia žvaigžde Astrid Varnay, ir 
eile kitų, Lauritz Melchior, Julius 
Huehn, Kerstin Thorberg, Leonard 
Warren ir Norman Cordon.

Trečiadienio vakare, Bal. 8, sta
toma “Carmen” su nauja artiste 
Lily Djanal,

Ketvirtadienio vakare pirmą sy
kį Clevelande statoma “Der Rosen- 
kavalier’”, su žymiais artistais Lot
te Lehmann, Jarmila Novotna, Ju
lius Huehn, Eleanor Steber, Ema
nuel List ir eile kitų.

Karo ir vargų 
ugni s degina 
visą pasaulį ir 
visos aplinky
bės rodo einant 
blogyn ir pra
deda girdėt is 
tis obalsis tar
pe žmonių kas 

bus toliau ir kas iš to viso nu- 
siduos. O šv. Raštas aiškiaį 
sako, Evangelija šv. Mateušo 
24: 3, 6 ir 7, sako ir išgirsit 
karus ir garsą apie karus, tai 
dabokite ir nenusigąskite, nes 
tai turi įvykti. Bet dar nėra 
galas, nes žmonės sukils prieš 
žmones ir karalystė prieš ka
ralystę, ir bus maras, badas ir 
žemės drebėjimai. O Dievas 
per Pranašą Izają 55: 6. sako 
ką žmonėms reikia daryt: Jie- 
škokit Dievo kol Jis randamas 
ir šaukite kol Jis arti.

Platesniam sužinojimui krei
pkitės pas (17)

JOSEPH MASLAVECKAS 
1129 E. 113 St. Cleveland, O.

1 1
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GĖLIŲ VELYKOMS GAUSITE Iš

J. SLAPNIK, SR.
FLORIST

6102 St. Clair Avenue
Telefonas HEnderson 1126 Cleveland, Ohio

Geriausi
Velykų

I

Linkėjimai

i

VOKIEČIAI SAVINA 
SI UŽKARIAUTŲ 
LENKŲ TURTUS

Naujausios Žinios 
Paveiksluose

Jau galit matyti tikrus vaizdus 
spektakliško Anglų lakūnų bombar
davimo, užpuolimų didžiųjų Nazių 
karo Įrengimų Prancūzijos industri
niame distrikte greta Paryžiaus, 
Telenews Theatre, pradedant penk
tadieniu.

Taip pat rodoma įdomus vaizdai 
iš pastarų dienų Rusų stūmimų Vo
kiečių atgal žiemos ofensyve. 
šiol žinios iš Rusų fronto buvo 
dėlė retenybė, taigi šios filmos, 
gabentos į Ameriką militarišku 
laivių, yra pirmutinės pasiekę 
savaičių bėgiu.

Prie tų filmų, H. V. Kaltenborn, 
Žinių Analystas, daro peržvalgą 
įvykių, ir Tex McCrary patiekia gy 
vus komentarus apie karo eigą.

March of Time’s “Main Street 
U. S. A.”, atvaizduoja koks butų 
gyvenimas jeigu Hitler galėtų įves
ti savo garsinamą “Naują Tvarką” 
čionai.

ELDER-TILTON 
CLINIC 

Mechanotherapy 
Chiropractic 

Electric Treatments 
Colon Irrigation 

Gydymas nuo 
Aukšto Kraujo Spaudimo 

Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (17)

HIPPODROME

S ■
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TAYLOR'S

1

Vokiečiai, per savo skirtą 
valdytoją Lenkijos plotams pa
siryžę užimti viską ką gali į 
savo globą ir užgyvendinti sa
vais žmonėmis, Vokiečiai. Vo
kiečių tikrinimu, “tie naujieji 

• rytai ateityje negali būti gyve
nami taip kaip ikšiol, mišrių 
gyventojų. Jų grynai Vokiš
kas pobūdis turi būti užtikrin
tas". .

Vokiečių komisarai Lenkijo
je turi konfiskuoti ir sunaudo
ti 230,000 pramonės ir amatų 
įmonių ir 250,000 miestų namų 
bei sklypu, kurie priklausė ‘bu
vusiai Lenkijos valstybei ar 
buvusiems Lenkijos piliečiams’. .

Tos įmonės jau dabar esan- ( 
čitls perleidžiamos į privatines , 
rankas. Pirmoje eilėje esą at- , 
sižvelgiama į įmonę norinčio 
gauti “asmenybę". Prašymų 
esą gaunama iš Vokietijos Vo
kiečių, Lenkijoj gyvenusių Vo
kiečių ir kitų Vokiečių. Už 
gaunamą įmonę reikią mažai 
įmokėti, be to, už likusią sumą 
nustatyti žemi nuošimčiai.

Tūkstančiai, tų įmonių esą re-., 
zervuojami Vokiečiams karo 
dalyviams.

Į Tokio milžiniško ir begėdiš
ko turtų atėmimo iš nukariau
tųjų istorija turbut nežino.
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BEAUTY SALON
Complete Beauty Service 

Specialistės del PERMANENTS 
ir TINTING

Ekspertai operatorės 
VASARAI GAUKIT SAU 

NEW FEATHER BOB 
PERMANENT —

Bukit pačiame styliuje.
Hair Styling Hair Cutting

18726 St. Clair Ave.
Mgr. A. Hocevar

KE. 5310. (21)

ACCORDIONS 
-S3.

Pavienės 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 BAERA^D.,6

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

LOHENGRIN abYlaanden7!
Varnay, Thorborg, Melchior, Huehn, 
____ Cordon, Warren, Leinsdorf

L O.A P M F, N TREČIADIENI

THE MAGIC FLUTE 
PENKTAD. PO PIETŲ, BALAND. 10 

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

LA TRAVIATA pbeanlkatndv^
Jepson, Votipka, Browning, Peerce, 

Thomas, De Paolis. B a 11 e t. Pan izza.

Kaip Apsieinu 
Aš Pats?

U. S. ARMIJOS

TANKAI VEDA

KELI.)!

31 
m 
at 
gi 
m 
k; 
to
m

“Song of the Islands”
Graži blondinė Betty Grable da

lyvauja naujoje spalvuotoje filmoje, 
vaizduojančioje Pietų Jurų . Salų gy
venimą, kurioje prie jos meilinasi 
patogus Vic Mature, ši 20th Cen
tury Fox muzikai ė filmą pavadinta 
“Song of the Isles’”, pradėta rody
ti Hippodrome Theatre ketvirtadie
nį, Balandžio 2.

Filmoje vaizduojama tingus, be 
rūpesčio Pietų Salų žmonių gyve
nimas su įvairiais priemaišais prie
tikių baltųjų žmonių kurie ten pa
tenka.

Vic Matute, pasiųstas savo tėvo 
I į Pietų salas prižiūrėti savo galvijų 
kių, ten susitinka Betty Grable, su 
kuria įsimyli. Veikale ineina daug 
dainų ir muzikos.

ir daugiau DER ROSENKAVALIER 
KETVIRTADIENĮ, BALANDŽIO 9 

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

A1Banese, ^VotTpka, Oldheim, 
J o b i n, Warren. Ballet. Beecham. Moore, Petina, Kullman, Sved. Gumey, 

Baccaloni, De Paolis. Panizza.

Jie laužo medžius kaip degtu
ku kotus . . . verčia tvirtas 
muro sienas lyg stiklo langą. 
Taip, tie tankai daug visko at- Ir j 
laiko. Bet, stiprus kokie jie 
yra, armijos nustatyta kad jų S.

aliejus, ir fabrikacija butą keį-, ;s 
tvirta feslJSOO matau- \. 

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

N. SHKORKA
ACCORDION MFG. CO.

4640 Broadway Cleveland
i__________________ _

AT TV A ŠEŠTAD. VAKARE
IDA BALANDŽIO 11

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

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

Main Banking Lobby—E. 9th at Euclid—MAin 8300

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

Išskiriant 
Sekmadienius
Box

sial Tai vienatinis Was juos 
“raičioti"—ar tai butą tankas \ 
ar karas. Būtinai duokit savo 
karui t? reguliari kas 1,000 my
lių patarnavimą.
ši Standard Oil Sugestija yra

r

THE STANDARD Oil COMPANY (OHIO!

Jūsų karo priežiūra—jusu Žaliai!

maina.

AETNA LUMBER

asmeniškai su savo

STAMPEDE

Pasaulinė Premjera

GENE AUTRY

Vienatinė Vietinė Pastovi 
& Apdrandos 

5»06 Superior Ave. Clevi

VISOKIA A
Mes esu pasirengę suteik 

tortas Informacijas ir prakti 
MĮaos Apdraudos (Insurance 
®iau šaukite mus negu ugni

FARMERS POU1
Poultry for a 

CHICKENS, DUCKS, GEES 
Paranki vieta. Užkviečiame 

Cor. Superior and E. 43 St.

III1UIIIIII1IIIIIIIIIIIIII

Mes Duodam ir Iškeiciam Eagle Stamps

UŽKANDŽIŲ VIETA
Atidarėm pirmos klesos val
gyklą ir užkandžių vietą, vi
sas maistas žemai

Blue Lunch Room
4512 Superior Ave.

Atdara 7 ryte iki 10:30 v. (21)

Laukiniai Arkliai • Narsus 
Jojikai • Gausybė Merginų 

Tikras Vakaru atvaizdavimas.

ARENA
APRIL 9 IKI 14

Popiečiai šeštad. ir Sekmad. 
Tikietai $1.25, $1.75, $2.10, 

Taksai įskaityti. Pasirūpinkit 
tikietus išanksto.

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą ' 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

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

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

medį.

Co.
6843
1185

THE MAY CO’S. BASEMENT
Pavasariniai Rubai

Vyrams! Vaikinams!

Gražus Style-Right Pavasariniai

TOPCOATS
TIKRAI GEROS

VERTĖS PO — 1975
Nauji Pavasariniai modeliai, su fly priešakiu, smailais arba ap
valiais lapeliais, uždėtais arb išpjutais kišeniais! Geros išvaiz
dos ploščiai kurie puikiai pritinka ir ilgai nešiosis. Spalvos yra 
mėlynos, pilkos, rudos ir mišinių. Mieros 33 k 44.

Taipgi Vyrų Nauji Velykoms Siutai po $19.75

VYRIŠKI REVERSIBLE COVERT 
TOPCOATS

Pavasarniai oro ploščiai, nuo lietaus ir šiaip dėvė- 4Į j85 
jimui, gražiai pasiūti vieneiliu arba dvieiliu priešakiu UI B 
modelių susegami guzikais neišeinančiais viršun.
Šviesios ir rusvos spalvų viena pusė, gabardino kita | 
pusė. Mieros 34 iki 42.

The May Co. Basement

FOOD MARKET
Sviestas — Kava — Bekonas 

Kiaušiniai — Daržovės
Kumpiai - Wieners - Druska 
Cukrus, Visokios Mėsos ir 

Miltai ir Grudų Valgiai
Lietuvių kaimynystėje

DYKAI ATVEŽIMAS
1209 NORWOOD RD.

ENdicott 8262 (14)

Musų modeminėj dry cleaning 
Įstaigoj valom Langines, Dre
ife. ir šiaip užtiesalus.
Taipgi valom Suede ir Odos 
Žakietus, Pirštines ir kitką. 

Duokit savo rubus išvalyti da
bar, bus gatavi pavasariui.

Taiforing & Dry Cleaning Co.
1721 Crawford Rd. GA. 3810
Irti Hough ave. (18)
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ASSOCIATION

ITAN OPERA
Idward Johnson,

Earle R. Lewis, Ass’t Gen. Mgr.

Public Auditorium

PREZENTUOJA

General Manager

THE MAGIC FLUTE 
PENKTAD. PO PIETŲ, BALAND. 10 

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

LA TRAVIATA pBESt’*5
Jepson, Votipka, Browning, Petra, 

Thomas, De Paolis. Ballet. Panini.

\ VOKIEČIAI SAV1NA- 
f SI UŽKARIAUTU
I LENKU TURTUS

I Vokiečiai, per savo skirtą 
E valdytoją Lenkijos plotams pa

siryžę užimti viską ką gali Į 
■' savo globą ir užgyvendinti sa- 
I vais žmonėmis, Vokiečiai. Vo- 
Į kiečių tikrinimu, “tie naujieji 
į rytai ateityje negali būti gyve

nami taip kaip ikšiol, mišrių 
' gyventojų. Jų grynai Vokiš- 

kas pobūdis turi būti
į1tas”.

Vokiečių komisarai 
Į je turi konfiskuoti ir
- ti 230,000 pramonės ir amatų 
Į įmonių ir 250,000 miestų namų 
Į bei sklypų, kurie priklausė ‘bu

vusiai Lenkijos valštybei ar 
buvusietns Lenkijos piliečiams’.

Tos Įmonės jau dabar esan- 
I čids perleidžiamos Į privatines 
' rankas. Pirmoje eilėje esą at

sižvelgiama į įmonę 
gauti “asmenybę”.

b esą gaunama iš 
kiečių, Lenkijoj 

‘ kiečių ir kitų 
gaunamą Įmonę
įmokėti, be to, už likusią sumą 
nustatyti žemi nuošimčiai.

Tūkstančiai, tų įmonių esą re=.
Vokiečiams karo

užtikrin-

Lenkij o- 
sunaudo-

norinčio 
Prašymų 

Vokietijos Vo- 
gyvenusių Vo- 
Vokiečių. Už 

reikią mažai

i zervuojami
į dalyviams.

Tnkin m
ko turtų atėmimo iš nukariau
tųjų istorija turbut nežino.
-— ■■ —-

Tokio milžiniško ir begėdis-

Kaip Apsieinu
Aš Pats?

U. S. ARMIJOS
TANKAI VEDA

KELI y.

Moore, Petina, Kullman, Sved, Guroey, 
Baccaloni. De Paolis. Panto.

AT n A ŠEŠTAD. VAKARE1 JJ A BALANDŽIO 11
Roman, Castagna, Martinelli, J.C.Thomu 
Votipka, Pinza, Hatfield, Ballet. Pellefc

AVIENEMS OPEROMS, $1.10 IKI $6.60. 
oka su Štampu Tikietų Persiuntimui)

K OF COMMERCE
—E. 9th at Euclid—MAin 8300

liskiriuito iki 5:30 po p. kasdien SekmadiaiJ
Librettos Parsiduoda Box Offia

laužo medžius kaip degtu- 
kotus . . . verčia tvirtas 

muro sienas lyg stiklo langą. 
Taip, tie tankai daug visko at- 

I laiko. Bet, stiprus kokie jie 
Ų yra, armijos nustatyta kad jų 

aliejus ir lubrikacija butų kei- 
į‘ čiama kas 1,000 mylių, mažiau- 
I šia! Tai vienatinis būdas juos 

“raičioti”—ar tai butų tankas 
ar karas. Būtinai duokit savo 
karui tą reguliari kas 1,000 my
lių patarnavimą.
Ši Standard Oil Sugestija yra

Jie 
kų

SOHIO) SERVICEANOTHER
THE STANDARD OU COMPANY (OHIO!

Justi karo priežiūra—jūsų Šaliai!
„..uuuininr"'inninininir,ninnl

Stamps

ASEMENT
Rubai

FOOD MARKET
Sviestas

Į Kiaušiniai
Kumpiai - Wieners - Druska 
Cukrus, Visokios Mėsos ir 

Miltai ir Grudų Valgiai
Lietuvių kaimynystėje

DYKAI ATVEŽIMAS
1209 NORWOOD RD.

I ENdicott 8262 (14)

Kava — Bekonas 
Daržovės

! Vaikinams! VALYTOJA!

fle-Right Pavasariniai

COATS

GUMO IŠRADIMAS 
PAVESTA VOKIE

ČIAMS!

Šiomis dienomis iškyla aikš
tėn kad Standard Oil Co. of 
New Jersey sutarė su Vokie
čių firma, keli metai atgal, su
laikyti gaminimą dirbtino gu
rno (rubber), ko Amerikoje 
dabar pritrūksta, o sutartimi 
rankos surištos jį imti ir dir
bti.

Amerikos Aukščiausia Teis
mas panaikinta tų sutarčių ga
lią ir leidžia daryti dirbtiną 
gumą Amerikos reikalams.

Tas dirbtinas gumas, kuris 
buvo Amerikoje išrastas yra 
pigesnis ir 'lengvai padaromas, 
na o išradimas tapo pervestas 
Vokiečiams prieš Amerikos Įs
tojimą į karą. Standard Oil 
Co. prilaikė to gurno patentus 
nuo Amerikos tuo laiku kai 
čia pasirodė gurno stoka.

Panaikinus sutarti su Vokie
čiais, šis dirbtinas gumas bus 
išdirbamas Amerikoje, tam ti
kslui išstatytose dirbtuvėse.

Jo šiais metais galės pada
ryti iki 300,000 tonų, o 1943 
metais jau 600,000 tonų.

Dirbtinas gumas yra ne tik 
pigesnis, nes Amerikoje yra 
lengvos galimybės ji gaminti, 
bet ir geresnis negu iki šiol 
naudojamas naturalis gumas, 
kuris buvo atgabenamas iš ki
tų kontinentų.

YOUNGSTOWN

SLA. 157 KP. SUKAKTIS
Ši SLA. kuopa gyvuoja jau 

35 metai ir tos sukakties pami
nėjimui nutarta yra surengti 
atitinkamas vakaras su pro
gramų. Vietiniai suvaidins ko
mediją “Bobutės Susipyko”, o 
kalbėti atvažiuos Julius Sme
tona, Lietuvos Prezidento sū
nūs, pabėgęs nuo bolševikų iš 
Lietuvos- Su juo kalbės ir K. 
S. Karpius, Dirvos redaktorius, 
iš ‘Clevelando. Po programo 
bus vaišės ir pasišokimas.

Programo pradžia 6 v. vaka
re, įžanga 25c. Kom.

Musų moderninėj dry cleaning 
įstaigoj valom Langines, Dra- 
fpes, ir šiaip užtiesalus.
| Taipgi valom Suede ir Odos 
į žakietus, Pirštines ir kitką. 
įDuokit savo rubus išvalyti da
lbai’, bus gatavi pavasariui.

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

lėliai, su fly priešakiu, smailais arba i? 
ds arb išpjutais kišeniais! Geros išrab- 
iai pritinka ir ilgai nešiosis. Spalvos F* 
ir mišinių. Mieros 33 k 44.

lauji Velykoms Siutai po $19.75

REVERSIBLE COVERT
topcoats

iai, nuo lietaus ir šiaip dėvė- k j 
vieneiliu arba dvieiliu priešakiu UI 1 
muzikais neišeinančiais viršun. \ 
Jvų viena pusė, gabardino kita W 
42. Y

Die May Co. Basement

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

BROOKLYN, N. Y.

MOKYKITĖS

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

Welding (Nitavime) 
Aplankykit klesą bent vakarą.

Didelis reikalavimas 
Gera mokestis.

Fusion School of Welding 
4017 Payne Avenue 

Telef. EN. 0626 (15)

DIDELE LIETUVIŠKA 
VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street
(Kampas Crumb Ave.)

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

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėlė.

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions: 

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

and EGGS
(39)

Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025
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VISOKIA APDRAUDA Į
Mes essui pasirengęMes essui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 

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

M. Antanavičiaus sveikata 
kiek pasitaisė. Jis yra geras 
protaujantis Lietuvis, geros 
širdies žmogus. Kada iš prie
glaudos namo, Brooklyn, N. Y., 
Jonas šešlauskas per Dirvą pa
prašė paaukoti jiems knygų, 
Antanavičius skubotai su Ro- 
davičium daikte pasiuntė jam 
knygų, ir Kovo 22 d. gavo lai
šką nuo šešlausko, kuriame la
bai dėkoja už dovaną. Kartu 
parašyta kad toje Labdarybės 
įstaigoje esą 250 asmenų, 14C 
moterų ir 110 vyrų, tarp jų 
ir 13 Lietuvių. Visi Lietuviai 
pasidalindami, su malonumu 
skaito tas knygas.

M. Andruškevičiaus sūnūs 
Antanas ne tik mokykloje bet 
ir krepšinio (basketball) loši
me yra labai gabus. Jis turi 
daug gavęs dovanų už pasižy
mėjimus sporte. Jis turi dar
bą Goodrich gumų dirbtuvės 
raštinėje. Malonu kad musų 
Lietuviai jaunuoliai atsižymi.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubas surengė pramogą, kuri, 
nekuriems nariams gerai pasi
darbavus, davė $94 pelno. Pi
nigai padovanoti Amerikos R. 
Kryžiui. Kalnas.

Australiečiai Rengiasi
Australijos kareiviai vaizduo

jami čia ruošia kanudlėrns pa
grindus netoli Darwin, šiauri
nėje Australijoje, rengdamiesi 
pasitikti Japonų užpuolimą. Tai 
yra Gen. MacArthur’o operaci
jų srityje, kur didokos S. V- 
jiegos prisidėjo prie jų.

VELYKOMS
MESA IR DEŠROS

Pirkit sau Velykoms rūkytas 
dešras ir kitokias mėsos ir 

pasitikėtinos vietos
CARL A. RICKERTS

MEAT MARKET
15717 Lorhin Ave.

Pirkit Velykoms Dešras 
iš

ADDISON FOOD

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

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

žmonių nati-

palengvinimą
Vsai geimai

7400 Wade Park Ave

reikalus, ad- 
kad šiuo lai- 
arenoje eina!

EAST 79th STREET

NEPATARIA ATLEI
STI IŠ DĄRBŲ NE- 

PILIEČIUS

Iš LIETUVIŲ TAUTININKŲ 
KLUBO VEIKLOS

Kovo 13 vakare, Klubo pa
talpose įvyko Amerikos Lietu
vių ’Tautininkų Klubo susirin
kimas, dalyvaujant gausiam 
narių skaičiui, šiame -susirin
kime pristojo keletas musų žy
mių veikėjų ir gerų tėvynainių 
į klubą: Adv. V. Abraitis, Adv. 
K. Jurgėla, A. Daukantas, pp. 
Jieva Baltus, Elena Jurgelie- 
nė, Elena Venis, J. Grajaus
kas, Z. Jupkus, Ambrosas Mil- 
leris, A. žėkus, Petras Marsh, 
J. Barauskas, J. Borisas, J. 
Žebrauskas.

Aptarus klubo 
vokatai paaiškino 
ku tarptautinėje
•ymųs ginčai apie Pabaltijo 
kraštus ir kad Rusija siekia 
savo kruvinais nagais pasigro
bti Lietuvą ir jos kaimynes, o 
šiam žygiui pritaria ir kai ku
rie Anglijos politikai, tik ne
pritaria Amerikos Prezidentas 
ir Anglijos ambasadorius Hali
fax.

Kalbėtojai patarė šiuo laiku 
siųsti į reikalingas įstaigas re
zoliucijas prašant Lietuvos ne
priklausomybės gynimo. Klu
bo dalyviai nutarė tokią rezo
liuciją pasiųsti ir tam tikslui 
išrinko komisiją: Adv. K. Jur
gėla, Adv. V. Abraitis, ir Inž. 
J. Baltus.

Balandžio 12 d., po pietų, 
Klubas rengia šokius, koncer
tą ir vakarienę. Dalyvis.

Australian soldiers are pictured 
concreting a gun emplacement near 
Darwin, in northern Australia, as 
they prepare to meet the onslaughts 
of the invading Japs. This is in the 
MacArthur theater of operations, 
where sizeable U. S. fighting forces 
have joined with their Anzac broth
ers. Note the colorful campaign 
hats.

GENERAL AUTO REPAIRING 
Towing and Expert Repairing 

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

PERKA ir PARDUODA
Special

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

ir visokius įrankius.
BEDELL TRADING POST

7906 Hough Avenue

CIVILINĖS APSAUGOS OFI
SAS ĮSPĖJA PRIEŠ DIS

KRIMINACIJĄ
Civilinio Apsigynimo direk

torius James M. Landis kreikia 
ypatingą dėmesį visų apygardų 
direktorių j nesenai išleistus 
pareiškimus Prezidento Roose- 
velto, Generalinio Prokuroro, ir 
Karo Sekretoriaus padėjėjo.

Tie pareiškimai nurodė -jog 
galima pavojingai trukdyti ir 
kenkti šalies gamybos pastan
gas, jeigu įvyktų visuotinas at
leidimas ateivių ir svetimšalių 
piliečių iš darbų fabrikuose.

“Mes priversti šiuose svar
biuose laikuose naudotis pasi
šventimu ir patarnavimu kiek
vieno lojalaus Amerikiečio, ir 
žmogaus svetimas gimimas ne
privalo vesti prie diskriminaci
jos (skirtumo), pareiškė Lan
dis Washingtone. Persekioji
mas ateivių arba svetimšalių 
piliečių yra ne-Amerikoniškas 
pasielgimas ir toks kuris gali 
prie susiskaldymo kokio totali
tarinės jiegos norėtų atsiekti.

®1940 METŲ rekordai pa
rodo kad tais metais šioje ša
lyje mirė vyrų 164,737 negu 
moterų.

©ŠVINAS ir cino blėkutės 
dabar naudojamos įvynioti ci- 
garetams, kramtomam gurnui, 
saldainiams ir kitkam, tuoj jau 
pradings iš tų pa'kelįų, po Ko
vo 15 šių metų nebus valia jų, 
naudoti, turės būti taupoma 
karo reikalams.

AVALŲ TAISYMAS
JŪSŲ PAČIŲ KAINA 

kiek norėsit mokėtYojž darbą. 
Pilnas patarnavimas. (26)

Daniel De-Maud.
4711 Payne Avenue

PAGALBA NUO
■ REUMATIZMO '

Jei kenčiate kūno skausmu.:; jei 
Sąnariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro permainose, patariam jums 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties ir 
bbligacijų. Naudojamos tūkstančių 
her virš dvidešimts metų, gavimui 
greito laikino paliuosavimo skauss- 
mn Reumatizmo, Arthritis, ir Neu
ritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
Išbandykit mušu kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo
ki! 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
Jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dalį, ir jums nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą į:
„ ROSSE Products Co. Dept. X-3 
2708 W. Farwell Ave.. Chicago. LU

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra i

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =
llllllllllllllllllllllllllliuillllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllilllilliuilillh.

HOEDL’S MUSIC HOUSE
ELEKTRIŠKI NAMAMS PADARGAI

Mos parduodam Piano Accordions visai žema kaina. 
Muzika visokiems reikalams. Muzikališki inštumentai,

7412 St. Clair Avenue
Gera Muzikos Mokykla. HEnderson 0139

GĖLIŲ VELYKOMS GAUSITE Iš

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojaš, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

PAJIEŠKAU savo senus iš Lietu
vos pažystamus, savo draugę Juzę 
Buividaitę, iš Vaiguvos par., po vy
ru nežinau pavardės. Amerikoj įpu 
anie 40 metų, gyveno Chicagoj.

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

jūsų namo visiškais 
ir pągraMnimrrir^— 
apdraudą tos rūšies 
kontraktoriaus.

DELL BRAMLEY FLORAL SHOPPE
<4264 East 71st Street

Nteurim ryšių su jokia kita firma Bramlcy vardu.
F. A. BRAMLEY, Mgr. Member of F. T. D.
Namų Telef. ENdicott 4577 Krautuvės: HEnd. 0750 :: 0751

Sutaupymui Pinigu Atsilankyk Čia

FOOD STORE
EN. 9769

INDEPENDENT
7211 Wade Park Avenue

SUNBRITE CLEANSER
3 cans 14c

HEINZ CATSUP
Didelis bot. 19c.

BABY FOODHEINZ

PAJIEŠKAU tėvą Adomą Vilką, 
brolį Juozą ir seserį Eleną. 24 me
tai atgal gyveno Bayonne, N. J., po 
-fee- j* ,v v i u SAuilf 
daugiau apie juos jokių žinių netu
riu. Jie patys, arba kas apie juos 
žino, prašau atsjliepti arba praneš
ti. Yra svarbus reikalas. (15) 

MYKOLAS LUKOŠEVIČIUS
621 S. Hanover St., Nanticoke, Pa.

ALEX HAT and SHOE REPAIR
Avalus sutaisom ir padarom kaip naujus

. Naudojam geriausią odą — Kainos prieinamos — Greitas 
patarnavimas. Musų darbas jums pilnai patiks.

7921 Superior Avenue

B. J. RADIO
SERVICE 

EKSPERTAI TAISYME 
Visokiu Išdirbimų Radio 

Visas darbas garantuotas. 
RADIO TUBES 

Galima gauti reikale 
A. PRIETAISUS ir 

SU GARSAIS 
1363 East 45th 

Telef. HE. 3028

SWIFT 'PORK
2 dideli

and BEANS
cans 25c

SWIFT TOMATO JUICE
46 oz. an 19c

p. KARA

st.
(17)

Lietuviai pas Lietuvį
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

FRANK GERCHAR
MEAT MARKET
1132 East 71 St.

Quality Meat
Fresh Poultry

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

HEINZ

QUICK

SOUPS
2 cans

ARROW
25c

19c.

ŠIS CERTIFIKATAS GALIOJA JUS
arba kuri iš jūsų šeimos narį nusifotografavimui musų Sdudijoje 

ir pamatymui pilno seto prabų

O BE PRIPRASTO REIKALAUJAMO DEPOZITO ® 
Kuomet pamatysit prabas galėsit užsisakyt tik tiek paveikslų 
kiek jums reikalinga—arba nei vieno. Mes duodame tą pasiūly
mą norėdami supažindint jus su musų nauja modernine Studio.

i 

SUSITARIMUI TEIEFONUOKIT EN. 2751
Šis Pasiūlymas Geras iki Balandžio 30, 1942

JOHN KOBACKI STUDIO
antrašu: 1218 EAST 791h STREET

PRANEŠIMAS
Naujas ir didelis pasirinkimas
Nauju 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 gražiu ir išimtinų medegų 

nuo’ $3.00 ir daugiau

GRDINA SHOPPE
HE. 6800 6111 St. Clair Ave.

GĖLIŲ VELYKOMS GAUSITE Iš

JAMES A. SLAPNIK, JR.
Gėlės — Jaunavedėms Buketai — Laidotuvėms Vainikai

6620 ST. CLAIR AVE.
Gėles pasiunčiame telegrafu visuose miestuose. 

Viena krautuvė Clevelande. Tel. H End. 8824

VELYKOMS MAISTO DALYKAI
Ruošiantis Velykų šventėms, su svečiais draugais ir 

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

A. NUNN
8710 Superior Avenue Cleveland

PAVASARINIAI SIUTĄ! VELYKOMS
SUAUGUSIEMS ir JAUNIMUI . .

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

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

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

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

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

809 Society for Savings Bldg. 
Ofiso telefonas: MAin 1773

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgeęio. . Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės Į mane telefonu arba asmeniškai.
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bus paskelb- has

Beliajus and his troupe

Haven’t you heard that

LINKSMU
gailesi-

Dabartinis uždarbis 3% ant Jūsų depozitų

6712 Superior Ave,

reika-
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GEROS ANGLIES Naujos Gražios Pavasarinesšaukit

GArfield 2021

Skrybėles $3”Komer Wood & Coal Co.
1409 E. 92nd Street

MARGUČIŲ BALIUS

vie-

DRY CLEANING

-4

4

nauju, gražiu 
tūlais naujais

sa- 
dar-

against the forehead and 
sponge rubber for the 

of athletes wearing spec-that 
the 

sand

toll 
the

craft she said: 
Mussolini and Hirohito:
our answer.’ ”

vakaro 
pribūti: 
Kančie-

Nauja Tvarka!
produkcijos vadovybė 
įsakymą pardavėjams 
šveisti pastos ir sku-

Ns 
dės Sai 
šiauriu 
paeiliui

• MIESTO valdyba rengiasi 
pradėti didelius miesto gatvių 
taisymo darbus šį pavasarį — 
jiems paskirta 3 milijonai do- 
larių.

but Lithuania 
advantage all 
or. her soil.* 

builders.
4th which is

trečia Ve- 
valdyba ir 
Pild. Tary- 
kuopos na- 
po susirin-

ir širdingai kvie- 
Lietuvius atsilan- 

praleisti vakarą ir 
draugiją.

Korespondentė.

sake, 
26th. 
make

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

80 metų 
Rd., Wil- 
Kovo 21. 

Kalvarijos 
-Pamal-

acquisition, namely, the 
a free election whereby 

willingly accepted slavery!
of misery than exacted

Lithuanian people will per-
never be completely known, 
spontaneous uprising against

just been learned 
plans go through, 
Hall will have

Other nations might tear 
Churches reminiscent of the 
Russian regime 
utilize to best

Symbols might be

about the sandbags 
but that’s the way 

will bring down the

HE. 5000;
Atdara vakarais iki 8 vai.

PARSIDUODA Cigarų, Saldainių ir 
delikatesų kampinė krautuvė, ne

ša iki $500 savaitinių ineigų, 
kompeticijos.
po pietų. 9501 Madison avė.

DYKAI GREEN STAMPS su ■ kožnu pirkiniu.
- čia galit iškeisti savo Stamp Books.

Rayon mercerized ir vatinės ęjc 
kojinės. Visokių spalvų ir 1 
marginių, kurios jums patiks.

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

structure from bei,ng 
by the thundrous

PARDAVIMUI DU AUTOMO
BILIAI

Turim du automobiliu, vieną reikai 
parduoti katrą 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.

the rudi- 
Families 

the defi
down all

to the thoughts of a

A ready-for-action B-24 “Libera
tor” Consolidated bomber is here 
being dedicated by Mrs. Colin P, 
Kelly in honor of hen hero husband, 
who settled for one Jap battleship 
early in the war. As she poured 
Pacific ocean water on the huge 

“I say to Hitler, 
‘This is

lė
I 
k 
k

• a
i 
t

nėra
Kreiptis tarp 2 ir 3

(14)

DIRVA (THE FIELD)
LITHUANIAN WEEKLY K 

polished every Friday in Cleveland by 
Ohio Lithuanian Publishing d

(820 Superior Are. Cleveland, OhkN

DELLA C. JAKUBS I 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) I 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.

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

It 
if present 
Lithuanian 
bags loaded around it. These bags
should be there about April 26tb.

Why? — Haven’t you heard that 
Vytautas 
are going to 'entertain you on that 
evening ?
they will need sandbags to support 
the aging 
brought down 
applause ?

Yes, the part 
is just a joke, 
we feel you
house as beautiful dance numbers 
of ever description will be unfolded 
to you by this talented group. They 
are the same performers who have 
toured foreign countries, and the 
majority of our states.

Don’t, for entertainment’s 
miss this program — April 
More about this later, just 
it a date.

Pasipuošk Velykoms
Jų didžiausią pasirinkimų rosit dabar! Vėliausių pavyzdžių, ir , 

spalvų, ir bryliais kurie pritiks jūsų veidui!

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

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

SMAGI PRAMOGA KURIOS VISI NEKANTRIAI LAUKIA Youth’s Forum
PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

iiIk*^^888ii

LINKSMŲ VELYKŲ!

Velykos šymet sumaišytos 
su dideliais džiaugsmais ir su 
dideliais liūdnumais: vieni ku
rie dirba “defense darbuose” 
ir uždirba gerus pinigus, tie
linksmi, patenkinti, net gerai 
paužia.

Kiti, kurie išleido savo vai
kus į kariuomenę, labai liūd
ni. Yra tokių senų Lietuvių 
ką jau netinka defense darbuo
se dirbti ir nepadaro didelių pi
nigų, o jų paimta du ar trys 
sunai į kariuomenę!

Tiems tėvams reiškiame gi
lią užuojautą, nes jie tikrai 
prisideda prie šalies ir musų 
visų laisvės gynimo.

Margučių marginimas dar 
yra daugelio senų Lietuvių di
delė Velykinė pramoga. Dau
gelis margina tikrai taip kaip 
Lietuvoje darydavo, su vaškų, 
išdirbant įvairius marginius.

Amerikonai nesupranta kaip 
tas Nmargučių marginimas at
liekamas, reikia jiems rodyte 
parodyti.

Dirvos lange per savaitę lai
ko bus išstatyta keleto Lietu
vių margyti Velykų margu
čiai.

ivysk. Schrembs 
Arti Mirties
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SVARBUS SLA. 14
KP. SUSIRINKIMAS

Antradienį, Balandžio - April 
7 d., atsibus svarbus SLA. 14 
kuopos susirinkimas, nuo 7:3C 
vai. vakare, Lietuvių salėje 
6835 Superior avė.

Gerbiami 14 kuopos nariai, 
šiame susirinkime bus balsavi
mas SLA. Centro valdybos ir 
rinkimas delegatų į busintį S. 
L. A. seimą Pittsburghe.

Kadangi tai bus 
iykų diena, kuopos 
musų kandidatas Į 
bą rengia visiems 
riams smagų pokili 
kimo: bus muzika, užkandžių 
ir tt. Prašom nei vieną narį 
nepasilikti namie, nes 
tęs.

Prašome taipgi to 
šeimininkes anksčiau 
Agotą Grigienę, Adelę 
nę, Antaniną Baranuskienė, ir 
bartenderius jaunąjį Brazaus
ką, p. Daugirdą, K. Taraške
vičių nariams pasitarnauti.

Kviečia visus ir visas SLA. 
narius Kuopos Valdyba.

Vytaute Beliajaus šokikai iš 
Chicagos, paties Vytauto va
dovaujami, kurie pereitą pa
vasarį taip Clevelandiečius pa
linksmino savo gausiu progra
mų įvairių tautų ir Lietuviš
kų šokių, pasiryžę atvykti ir 
vėl pas mus, su 
programų ir su 
šokikais.

rTumpu laiku 
ta visas jų šokių programas. 
Tėmykit Dirvą.

Trumpu laiku bus paskelb-
Po gražaus programo bus 

linksmos vakaruškos, šokiams 
gros Albernas Nemanis ir jo 
orkestras.

ONA LISKAUSKIENĖ
Ona Liskauskienė, 

amžiaus, nuo Ward 
loughby, Ohio, mirė 
Palaidota Kovo 25, 
kapinėse, Clevelande.
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje, 9 vai. ryte.

Velionė paliko vieną sūnų, 
Viktorą Liskauską (Leo).

Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Della Jakubs.

FORMER MINISTER OF LITHUANIA HAS 
NOT FORGOTTEN LITHUANIA

HAPPY EASTER

AUDITORIJOJE DA
LYVAVO 10,000

PUBLIKOS

Tsciir■emos vi
sai inai serga. Prie jo 
patalo nuolatos stovi jo padė
jėjas vyskupas ir kiti diecezi
jos viršininkai.

Arkivyskupas, kuris yra jau 
76 metų amžiaus, pereitą sa
vaitę apsirgo plaučių uždegi
mu.

Jis tapo Clevelando vyskupu 
prieš 20 metų, o arkivyskupu 
padarytas prieš keletą metų.

DR. PALSIS CLEVELANDE
Dr. Peter P. Palsis vėl su- 

gryžo gyventi į Clevelandą ir 
čia vėl praktikuoja. Jo ofisas 
randasi 4121 E. 71 street.1

Menki Patriotai
Clevelando dienraštis News 

sumanė padaryti nuo Clevelan
do visuomenės dovaną Gen. 
MacArthurui — nupirkti ir 
pasiųsti bomberį. Bomberis 
atsieina keliasdešimts tūkstan
čių dolarių. Aukojimas gi ei
na visai lėtai — per savaitę 
laiko nesudėta nei $3,000. 6 
kur galas?

Kaip kituose patriotiškuose 
ir su šiuo karu surištuose dar
buose taip ir šiame, Ameriko
nai labai nerangus. Mažai te- 
persiėmę patriotizmu ir men
kai tesirūpina kas bus.

VANAGAITIS FLORIDOJE
Komp. A. Vanagaitis su sa

vo žmona buvo nuvažiavę į 
Hollywood, Floridoje, praleisti 
kiek laiko pietų klimate, kartu 
su pp. Bačiūnais. Iš Floridos 
prisiuntė Dirvos redaktoriui 
sveikinimą.

A milžinišką miesto pa
triotišką pramogą sukėlimui 
žmonėse daugiau ūpo ir giliau 
susipažinti su faktu jog ši ša
lis išstojus į visuotiną karą, 
antradienį miesto didžiojoj au
ditorijoj atlankė virš 10,000 
žmonių, tarp jų daug ir Lietu
vių. Būrelis Lietuvių moterų 
atėjo net pasipuošusios Lietu
vos vėliavos spalvų kepuraitė
mis.

ši pramoga rengta miesto 
valdybos, patriotinių miesto or
ganizacijų ir tautinių grupių. 

Kalbėjo pats Mayoras Frank 
J. Lausche, kuris ir vedė pro
gramą. Pačioje pradžioje bu
vo pademonstruota kaip kovo
ti su iš orlaivių metamomis 
uždegamomis bombomis, 
kias Vokiečiai mėto 
jos miestų. • Jeigu 
priešai užpultų ir 
ugnį platinančiomis 
dalyvavusieji gavo

• OHIO valstijoje bus bai
giama mieste - WPA darbai, o 
darbininkai kurie netinka 
pose dirbti bus siunčiami į 
bus ukėse.

Bedarbių skaičius prie
šų darbų bus visai sumažinta.

• DEMOKRATŲ kandidatu į 
Ohio gubernatorius numatytas 
vienas iš stipriausių kandidatų 
John McSweeney (ne Martin 
L. Sweeney). Be jo yra du 
kiti kurie žada kandidatuoti, 
Joseph Ferguson ir Clarence 
Knisley.

Republikonų kandidatu bus 
trečiam terminui dabartinis 
gubernatorius Bricker, prieš 
kurį jokio rimto kandidato iš 
Republikonų pusės nesimato.

Štai
Karo 

išleido 
dantims 
timuisi kremo bei kitų visų da
lykų kas parsiduoda švininėse 
tūbose, kad norintis pirkti to 
dalyko daugiau, pirkėjas turi 
pristatyti savo seną išnaudotą 
tūbą, nes jas visas reikia tau
pyti ir surinkti seną metalą, 
panaudojimui jo karo 
lams.

Honorable Owen J. C. Norem, 
former United States Minister to 
Lithuania, has written, reveiling 
that he has not forgotten Lithuania 
his first diplomatic post. “I have 
written a book that I propose to 
name ‘Timeless Lithuania’ ”, writes 
Dr. Norem. We anticipate that 
his book will be an interesting as 
well as revealing publication. Dr. 
Norem’s message follows:

“Four and twenty years have now 
passed since a brave and determin
ed nation through its Taryba — 
Council — voiced the Declaration 
of Lithuanian Independence on Feb. 
16, 1918. All who heard this im
portant announcement knew that 
Lithuania had merely announced 
an inherent right, a right which 
she had held firmly from time im
memorial only to be broken by the 
first Russian invasion (in 1795) 
and the first German occupation 
(1915-1919) after her moment of 
weakness when united with Poland. 
Lithuanian legions once had march
ed with measured tread to the Cri
mea on the Black Sea and won an 
empire almost one third the size 
of Europe. Lithuania had learned 
certain lessons in the union with 
Poland, the absorption by Russia 
and the occupation by Germany 
that she would not ligthly forget. 
Lithuania’s soul had been forged in 
the heat of oppression and her wil
lingness to die for her liberty was 
not to be denied.

“It was my privilege to be pres
ent in Kaunas at the twentieth ob
servation of this day so sacred to 
the hearts of all Lithuanians. I 
observed that Lithuania had liter
ally pulled herself from one century 
to another in the brief span of 20 
years. Her progress, once freed of 
the Russian tyranny and the Polish 
influence and once rid of the Ger
man occupation force, was truly 
remarkable. It was quite like the 
spirit of progress evidenced in our 
own country of America. One mat
ter attracted and held my atten
tion. Though breaking with the 
past, the Lithuanians refused to 
destroy any part of their inheri
tance, 
down 
hated 
would
that had been built 
She was a nation of

“In 1939, on July 
to Americans what February 16th
is to Lithuanians, I planted by the 
shrine of ttie unkown soldier in 
Kaunass, an ivy plant which had 
sprung from the soil near the tomb 
of George Washington at Mount 
Vernon. This ivy plant was to be 
still another tie between the two 
Republics and should symbolize ev
en as the rose plants planted by 
Colonel Ryan, that undying love 
and affection between liberty lov
ing peoples.
destroyed by power mad aggres
sor nations but the friendship they 
typify can never be destroyed.

“Lithuania has since suffered a 
second invasion, this time by So
viet Russia, with its ~ most subtle 
form of 
guise of 
a people 
The 
from 
haps 
The
the Bolshevik tyrants in June, 1941 
shortly before the coming of Ger
man troops, was ample testimony 
of the resolve to again enjoy free
dom. The provisional government 
which had hastily been set up was 
rudely brushed aside by the Ger
mans who marched after the flee
ing Reds. Lithuania was to know 
the second and perhaps more ex
acting occupation by Germany. If 
history repeats itself, Lithuania 
should soon again be free when the 
Hitler blitz legions are driven back 
and the German people rid of all 
thoughts of revenge.

“The purpose of the Bolsheviks 
is quite clear. They are even now 
training Lithuanian children, held 
in the wilds of Siberia, 
ments of Communism, 
have been . separated with 
nite purpose of breaking 
resistance

Greater Soviet 
uanian inclusion in 
lowin'? the 

“I have 
propose to 
uania’.

defeat 
written

name

Union and Lith- 
thc scheme, fol- 

df Hitlerism.
a book that I 
‘Timeless Lith-

This is just one thing that 
is being done. The giving of re- 
’ief funds fcr the aid of Lithuan
ians now held in bandage is an
other. Your good wishes and ex
pression of hope will be appreciat
ed in the fatherland. Your prayers 
at the altar cf Christ will speed 
the day of deliverance,
you, to give expression to 
can Lithuanian solidarity on 
principles of justice and liberty 
all.”

We of the Youth’s Forum take 
this opportunity to wish all of you, 
its readers ... a most pleasant 
and happy Easter. May it be the 
last of war-time Easter’s for ever. 
And to you who have relatives or 
know of anyone in the armed forces 
— please send a remembrance of 
some kind to our gallant defenders. 
Help make their Easter as. pleasant 
and joyous as can be, let them 
know that you remember them.

Subscription pw Year in Advanee
In the United Sates- - - - - - - - - - -
la Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entered as Second-Class matter Decem
ber &h, 1915, at the Cleveland Postoffice 

wider the Act of March 3, 1879.

I join with 
Ameri- 

the 
for

SAND BAGS FOR 
LITHUANIAN 

HALL!

A SEATTLE chemist has develop
ed a bacteria killing powder to be 
mixed with water from which ice 
is frozen to prevent fish caught 
at sea deteriorating as quickly as 
usual.

TO develope a new industry the 
Mexicans have exempted from taxa
tion for five years plants for the 
manufacture of plywood and has 
permitted the duty free -importation 
of machinery.

A NEW YORK state man has 
invented a visor made of plexiglass 
cushioned 
cheek by 
protection 
taeles.

WITH the cultivation of tobac
co in the country forbiden Egypt 
imports wore than 5,000,600 kilo
grams ofMeaf tobacco annually, vir
tually all from the United States 
and Turkey.

DARBAI
IR darmninkų ŽINIOS

Už 48 Valandų Darbą
Prez. Roosevelt studijavo 

darbininku išnašumą ir 
priėjo išvados kad darbi
ninkas dirbdamas 48 va
landas savaitėje yra pro- 
duktivesms negu jei dirb
tų 60 valandų savaitėje. _

Prezidentas sako, tyri- 
nėjimai Europoj Įrodo kad 
darbininkas ten dirbdamas 
60 valandų savaitėje pada
ro mažiau negu dirbantis 
48 valandas.

Wash 
Praneši 
siausalii 
S. V. ir 
kosi pri 
smarkus 
mai pri' 
traukti 
arijas/ 
Įvaro D

Japons 
puola ar

atakuoja 
pakalines 
I Gen. W; 
gynėjas, 
MacArthi 
žo savo 
astmnti i

THE LITHUANIAN
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION .

ilgiausias 
sis nuo t 
Bataan 
si

Tikinu 
sisekti i 
rijas.

ko- 
ant Angli- 
Clevelandą 
apmėtytų 

bombomis 
supratimo 

kaip maždaug su ta ugnimi ko
voti ir apsaugoti savo namą.

Greta kalbų,' programą su
darė garsus Cleveland Orches
tra ir pasižymėjęs Orpheus Vy
tų Choras. Vieną dainą cho
ras sudainavo orkestrui akom
panuojant.

Miesto Mayoro norėta šiam 
vakarui daugiau militariškos 
rūšies muzikos ir dainų, ką ta
čiau nebuvo, dainos . ir muzika 
patiekta grynai klasinės rū
šies, ir muzikos buvo perdaug, 
šiokį vakarą programas nutęs
ta iki po 11 valandos nakties. 
Taigi po Civilinės Apsaugos Di
rektoriaus James M. Landis, 
žymiausio šio vakaro svečio, 
kalbos, publika pradėjo skirs
tytis ir paskutinės ' muzikos 
dalies mažai kas teklausė.

Kalbėtojai įrodinėjo kad ir 
Clevelande reikia tikėtis sulau
kti priešų orlaivių užpuolimo, 
nes čia yra labai svarbios karo 
reikmenų išdirbystės. Jeigu ir 
išliktume neužpulti, tai visgi 
nuo to niekas neužtikrina ir 
todėl reikia būti pasirengu
siems visais atžvilgiais tą bai
sią nelaimę sutikti ir greitai 
nugalėti.

Moterų Sąjungos 
kp. Veikimas

Moterų Sąjungos 36 kuopos 
veikianti komisija širdingai 
dėkoja pp. Petrauskams už jų 
leidimą naudoti savo namo 
šios kuopos kortavimo vakarė
liui, kuris atsibuvo Kovo 21. 
Taipgi ačiū svečiams kurie at
silankė ir parėmė gausiai tą 
pramogą ir pagelbėjo padary
ti tiek gražaus pelno.

M. S. 36 kuopa rengia įdo
mų vakarėlį sekmadienį, Ba
landžio 19, kuriame bus-suvai
dinta komedija “Moderniška 
Kaimo Moteris”; prie to bus 
kitų įvairių pamarginimų, šo
kikių ir dainininkių, šis pa
rengimas bus naujos parapijos 
salėje.

Prašome kitų tą dieną nie
ko nerengti 
čiame visus 
kyti gražiai 
paremti šią

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.

RADIO TAISYMAS
DIENĄ AR VAKARE 

visame mieste
Visokių išdirbimų Namų arba 

Auto Radio.
7313 Wade Park Ave.

HEnd. 2579 (26)

Rengia Liet. Moterų Atjautos 
Klubas

Šeštad. Balandžio 11
SALĖJE 920 E. 79TH ST. 

Pradžia 7:30 vakare.

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ
Langams Užtraukalų (Blinds) 

WINDOW^HAigS"^
Dabar laikas jau pradėti rūpintis papuošti savo langus su

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

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

Nelipei Karo Bėgiu
Pittsburgh, Pa. - CIO. 

prezidentas Murray ir A. 
•F. oi L. prezidentas Green, 

r atkaklus dviejų konkuruo
jančiu darbo organizacijų 

Į vadai, sutarė šiuo karo bė
giu sulaikyti savo nesusi
pratimus ir varžytines ir 

t raginti milijonus savo dar- 
: bininkų laikytis išvien lai

mėjimui karo. Darbo va
dų kiitikus taip pat kvie
čia dirbti išvien, ne “smei
gti jiems iš užpakalio”.

Šiedu darbininku orga- 
nizadju vadai susiliko pid

-mą- kartą ant vfem Iš Lor 
tom bo Mu & Apie i2 

? limų tarp CIO. ir AFL. iuvenės ■ 
- - - - - - - -  - esą

Afriko 
čius I

125,C
RK

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 Edna Avenue ENd. 1763

Detroit, Mich. - Auto
mobiliu darbininkų unija. 
CIO. nariai, nutarė nerei
kalauti dvigubos mokesties 

|už sekmadienio ir šventa
dieniu darbą šio karo bė
giu, jeigu darbininkai ne- 

' dirbs daugiau kaip nusta- 
įfytą savaitės valandų skal
pų- Jeigu dirbs šešias ar 
pptynias dienas, tada bus 

reikalaujama mokėti dati- 
gi’au.

Ta unija apima arti 700,- 
į W darbininkų automobi

liu, lėktuvų ir kitu dirbtu
vių kurios dabar gamina 
bro reikmenis.

ir siel 
pietų

Vok 
su sir 
laikon 
kuoja 
te.

KAI 
me nu 
nicijos 
nų, ta 
viai. 
čių d;

l-------------------------------------------------------------------- [ '

Plumbing ir Heating
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO FLAG 

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

Heating Co.
dieną ir nąktį patarnavimas.

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

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

Plieno gamyba Kovo mė
nesį šioje šalyje viršijo vi- 

pirmiau kada nors pa
sektus gausumo rekordus 
kuomet pagaminta 7,392,- 
sĮ tonu plieno. 1941 me- 

f tos Kovo mėnesį buvo pa
ginta 260,000 tonu ma
nau.

I Per pirmus tris šių me- 
■ į mėnesius plieno darbai 

f V vidutiniai 96.3 nuoš. 
| sennalio saiko.
r

Senatorius Reed padarė 
į^Porta kad jo apskaičia- 
, W darbininkai dirbanti 
f to*es ginklavimo industri
ja unijoms turėjo išmo
ki bent 30 milijonu dola- 

Paparasti darbininkai 
^eroaini mokėti 812 istoji-

1 unija duoklių ir po $2 
1 menesiui.’

Dovanos už dručiausius ir gra
žiausius kiaušinius. šio ba
liaus pelnas skiriamas Ameri
kos Raudonajam Kryžiui.

Įžanga, Auka 25c.

HARVEY MOVING & 
TRUCKING CO.

Ekspertai Pianų Pervežime 
Rengiantis kraustytis į 
kitą vietą šaukit mus

8404 Madison Ave., N.W.
Ofiso telefonas: WO1 2479

Namų: Lakewood 6179
Res.: 1585 ELMWOOD AVE.

LAKEWOOD (15)

Senas Drapanas padaromi 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave.
Telefonas: ENdicott 0878

THE KRMR & REICH CO,
Atdara Vakarais7010 Superior Ave

Payton, Ohio.— Valdžia 
tulus Eby brolius. 

Wii$ ūkės netoli čia, 
. ™uoti savo ūkės slėnyje 
raseną geležį, kurios 

]o? užtektu 
Ik??. Patino didu- 
»laivą. Tie fame- 

pasipini-
Fįtouant iki sena ge- 

Pabrangs.

Th( 
of the 
take th 
era Ire 
CU up


