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Berno, Šveicarijos, pranešama 
kad, gautomis žiniomis, Vasa
rio 6 d. savo šeimos ūkyje, Bu- 
lotiškių kaime, Žiežmarių vai., 
mirė Lietuvos atsargos Gene
rolas Jonas Bulota, didžiai nu
sipelnęs Lietuvių tautai.

VILNIAUS Vokiečių komi
saras sušaukė to krašto vals
čių viršaičius ir agronomus. 
Svarbiausias suvažiavimo tik
slas buvęs apsvarstyti klausi
mus del privalomo grudų ir ki
tų žemės ūkio produktų prista
tymo.

Lordas Halifax Tariasi su Rooseveltu
Dalyvaudamas posėdyje su nariais naujos Pacifiko Karo 

tarybos, Lordas Halifax, Britų ambasadorius, čia parodoma kal
basi su Prezidentu Rooseyelt prieš pat tarybos posėdį kabineto 
kambaryje Baltajame Name. Tarybos tikslas buvo nustatyti 
didžiąją Suvienytų Valstybių strategiją nugalėjimui Japonų 
Pacifike.
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A ready-for-action B-24' 
tor” Consolidated bomber is 
being dedicated by Mrs. 
Kelly in honor of her hero 
who settled for one Jap 
early in the war. As she 
Pacific ocean water on the 
craft she said: “I say to 
Mussolini and Hirohito; ‘Tfe 
our answer.’ ”

MU VELYKŲc

jimai Lietuviams.
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Už 48 Valandų Darbą
Prez. Roosevelt studijavo 

darbininkų išnašumą ir 
priėjo išvados kad darbi
ninkas dirbdamas 48 va
landas savaitėje yra pro- 
duktivesnis 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.

Nesipeš Karo Begiu
Pittsburgh, Pa. — C.I.O. 

‘į prezidentas Murray ir A. 
■F. of L. prezidentas Green, 
atkaklus dviejų konkuruo
jančių darbo organizacijų 
vadai, sutarė šiuo karo bė
giu sulaikyti savo nesusi
pratimus ir varžytines ir 
raginti milijonus savo dar
bininkų laikytis išvien lai
mėjimui karo. Darbo va
dų kritikus tai]) pat kvie
čia dirbti išvien, ne “smei
gti jiems iš užpakalio’’.

Šiedu darbininkų orga
nizacijų vadai susitiko pir- 

F-mą kartą ant vienos plat
formos nuo 1936 metu ski
limų tarp CIO. ir AFL.

A C. JAK17BS
QĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktori 
SŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI 

ojimui leidžiama naudotis nemotas 

sJIAN FUNERAL HOME 
.venue ENd. llfit

Detroit, Mich. — Auto
mobilių 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
tytą savaitės valandų skai
čių. Jeigu dirbs šešias ar 
septynias dienas, tada bus 
reikalaujama mokėti dau
giau.

Ta unija apima arti 700,- 
■.,000' darbininkų automobi

lių, lėktuvų ir kitų dirbtu
vių kurios dabar gamina 
karo reikmenis.
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The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland_
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AM AMERICAN’
DIENA

ražios Pavasariui

rbėles
asipuošk Velykoms
inkimų rosit dabar! Vėliausių pavyzd?/
■ bryliais kurie pritiks jūsų veidui!

Plieno gamyba Kovo mė
nesį šioje šalyje viršijo vi
sus pirmiau kada nors pa
siektus gausumo rekordus 
kuomet pagaminta 7,392,- 
911 tonų plieno. 1941 me
tais Kovo mėnesi buvo pa
gaminta 260,000 tonų ma
žiau.

Per pirmus tris šių me
tų mėnesius plieno 
ėjo vidutiniai 96.3 
normalio saiko.

darbai 
nuoš.

ley Fashion Skrybėlės... į 
»s Merrimac Skrybėlės ...] 
s Pavasarinės Skrybėlės.. |

padarė

ziperiu priešakyje susegi
mui, raglan rankovėm

VAIKINAMS Geros KEL 
imas visokių spalvų ir medegų 
jaugusiems Vyrams Modelių

margi- ZCq Dviejų spalvų efekto. Su 
ir iš- vinoriii nrieaalcvip nuėji-

i kaklaraiščiai
2 už $1.25.

Senatorius Reed 
raportą kad jo apskaičia
vimu darbininkai dirbanti 
šalies ginklavimo industri
jose unijoms turėjo išmo- 

. keti bent 30 milijonu dola- 
rių. Paparasti darbininkai 
verčiami mokėti 812 Įstoii- 
mo Į uniją duoklių ir po $2 
mėnesiui.

Washington!, Bal. 8. — 
Pranešimais iš Bataan pu- 
siausalio,
S. V. ir Filipinų jiegos lai
kosi prieš Japonus, Japonų 
smarkus panaujinti puoli
mai privertė gynėjus pasi
traukti tolyn į naujas po-

Karo Departmentas.
Japonai dideliu įnirtimu 

puola ant ant ugnies, tuo 
tarpu Japonų bomberiai 
atakuoja Amerikiečių už
pakalines eiles.

Gen. Wainwright, Bataan 
gynėjas, kuris užėmė Gen. 
Mac Arthur© vietą, pasiry
žo savo gynimosi linijas 
astumti atgal.

Šis Japonų puolimas yra 
ilgiausias ištisinis veržima
sis nuo to kai Amerikiečiai 
Bataan pusiausalyje gina
si.

Tikima priešui gali pa
sisekti perlaužti gynėjų li
nijas.

kintojų ir vieną 
. _ __ |no aliejinį laivą.
Sil tąsi trimis laivais spė- 
jafna žuvį suvirs 700 juri
ninkų ir jti viršininkų.
į Nuo karo .pradžios Japo

nai jau neteko 104 savo 
laivu Tolimų Rytų vande
nyse.

Iš jų 
marinai 
dino 53.

Be to
nų laivų sugadinta.

tik Amerikos sub- 
ir lėktuvai paskan-

čiai1 apie 100 Japo-

JAPONAI SMAR
KAUJA BURMOJ

________ .... Dayton, Ohio.— Valdžia 
iktos "j______________________________privertė tulus Eby brolius.

EEN STAMPS su < kožnu pirkiniu. Q 
i galit iškeisti savo Stamp Books.

kojinės. Visokių spalvų ii 
marškiniai. marginių, kurios jums
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125,000 AŠIES KA
RIU LYBIJOJE

Prez. Roosevelt pasky- 
, re Gegužės 17, “Aš Esu 
Amerikonas” Diena. Tą 

, dieną bus daroma iškil
mė įvertinimui tų kurie 
tapo šios šalies piliečiais 
ir tų kurie sueina į me
tus šioj šalyje gimusių.

RUSŲ-VOKIEČIŲ
KARO EIGA

Meeting with members of the new Pacific War council, Lord Halifax, 
British ambassador, is shown talking to President Roosevelt just before 
the council went into session in the cabinet room of the White House. 
The purpose of the council was to determine the grand strategy of the 
United Nations to defeat Japan in the Pacific.

Maskva, Bal. 9. — Pra
nešdami apie raudonarmie
čių veikimą šiaurvakarinia
me fronte bolševikai skel
bia suėmę vieną Vokiečių 
leitenantą, kuris papasa
kojęs jog raudonieji sunai
kinę 139 Vokiškus karei
vių gabenimo lėktuvus tri
jų dienų bėgyje.

Rusų jiegos ankštutinio- 
jo Dniepro srityje stengia
si nukirsti Vokiečių liniją 
Ržev-Gžansl-Viazmos sri
tyje Masktįą pusėje, kur 
Vokiečiai dar smarkiai lai
kosi į rytus nuo Smolens
ko.

i Rusai sakosi -
nų numušę 545 nazių lėk
tuvus, o savo praradę tik 
14.

Didelis pavasario atoly- 
dis, paleisti sniegai, paver
čia karo laukus vandens ir 
purvo juromis, kuo bolševi
kai labai tenkinasi. Bet kas 
jiems gelbės kai žemė iš
džius, jeigu Vokiečiai tik 
ir telaukia pavasario sau
sumos?

LIETUVOJE išleista 
čių komisaro įsakymas, kuriuo 
draudžiama pardavinėti nami
nius paukščius tiesiai .vartoji
mui. Visas pardavimas turi 
eiti per kooperatines organiza- ' 
cijas, kurios išduoda pažymė
jimą apie paukščio nupirkimą. 
Įsakyme pasakyta kad įsaky
mas išleistas “norint aprūpint 
kariuomenę ir civilinius gyven
tojus”.

Vokie

NESUTARIA PELNŲ 
VARŽYMO KLAU

SIMU

CUKRAUS PARDAVI
MAS BUS SULAIKY
TAS BALANDŽIO 27Iš Burmos, Azijoje, pra

nešimai sako kad Japonai 
užsidegimu veržiasi 

pirmyn Burmoje, 100 jų 
lėktuvų atakavo Lašio mie
stą, bet juos nuvijo po ma
žų nuostolių Amerikos la
kūnai.

1 visu

Iš Londono ■prarivša kad' 
apie 125,000 ašies kariuo
menės — Italų ir Vokiečių 
— esą žygiuoja Lybijoje, 
Afrikoje, prieš ten esan
čius Britus. Vokiečių-Ita- 
lų tikslas esąs pradėti puo
limą užkariavimui Egipto 
ir siekimui pulti Rusiją iš 
pietų per Kaukazą.

Vokiečių oro laivynas vi
su smarkumu puola Britų 
laikomą salą Malta ir ata
kuoja Aleksandriją, Egip
te.

KAIRO, Egipte, sprogi
me nuo Italų atimtos amu
nicijos, užmušta 30 asme
nų, tarp jų 8 Britų karei
viai. Sužeista 80 Egiptie
čių darbininkų.

savininkus ūkės netoli čia, 
parduoti savo ūkės slėnyje 

• suverstą seną geleži, kurios 
esą tiek daug jog užtektu 
padirbdinti pusėtino didu
mo karo laivą. Tie farme- 
riai matyt norėjo pasipini
gauti laukiant iki sena ge
ležis pabrangs.

ęftO die-

SUB-SUNAIKINO 28
MARINUS

S. V. karo vadovybe pra
nešti kad 
sunaikino 
mažiausia 
marinus, 
lantike ir Pacifike prieš 
S. V. ir kitus prekinius lai
vus. ■

iki Balandžio 2 
ir nuskandino 
28 priešų su

veikiančius Ąt-

BRITŲ derybos su Indi
ja neduoda reikiamų pase
kmių. Viena viltis yra tai 
jei Indijos vadai patikės 
Prez. Roosevelto garanti
joms.

Amerikos Kareiviai Airijoje Rūpinasi Šiluma
Naktys Airijoje šiuo sezonu yra drėgnos ir vėsios, taigi Dė

dės Šamo kareiviai susikuria ugnį, šis vaizdas, imtas kur nors 
Šiaurinėje Airijoje, parodo U. S. kareivius prie anglių krūvos, 
paeiliui imančių viedrais anglį.

The nights In Ireland are a little dampish and chilly at this season 
of the year, and Uncle Sam’s doughboys’ll be wanting a bit of a fire to 
take the chill off the place. This photograph, taken somewhere in North
ern Ireland, shows U. S. soldiers at the coal pile awaiting their turn to 
fill up their buckets.
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S. V. KARO laivynas da
bartiniu laiku tarnyboje 
turi jau arti 500,000 vyrų. 
Pereito didžiojo karo pas
kutinėmis dienomis turėta 
528,952; tai buvo aukščiau
sias jūreivių skaičius.

Washington. — Kongre
sas vis tik politikomis žai
džia. Kur yra klausimas 
šalies gelbėjimo ik taupy
mo taksų mokėtojų pinigų, 
kongreso nariai neprieina 
nusistatymo kaip ir iki ko
kio laipsnio apriboti fabri
kantų karo pelnus. Tuos 
fabrikantams mokamus pi
nigus už karo reikmenis 
sudeda šalies gyventojai, 
visų tų gyventojų vaikai 
ginklu kariauja už apsau
gojimą fabrikantų turtų, 
o jie iš karo baisiausius pi
nigus daro, ir kongreso po
litikieriai nesiima tą šalies 
išnaudojimą sulaikyti.

Į KASDIEN iš S. V. per 
Atlantiką išskrenda Brita- 
nijon po apie 15 bomberių, 
didžiųjų karo lėktuvų. Lai
mė kad lėktuvai iki šių die
nų tiek ištobulinti jog len
gvai per 6-7 valandas per
skrenda Atlantiką ir nerei
kia jų laivais gabenti, kas 
užimtų daug dienų ir kelio
nė butų pavojinga.

KAINŲ administratorius 
išleido įsakymą užšaldyda- 
mas kainas 44 elektriškų 
padargų, reikalingų na
muose. kad jų kainos ne
būtų iškeltos.

Nuo Kovo 30 daugelio tų 
padargų dirbimas sulaiky
tas.

ITALIJA apsikeitė karo 
nelaisviais, sergančiais ir 
sužeistais. Tai pirmas 
laisvių pasikeitimas šio 
ro bėgiu.

be- 
ka-
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VYRŲ tarp 45 ir 64 
tų registracijos dieną, 
landžio 27, tikima užsire
gistruos visoje šalyje apie 
13,600,000. Registruosis ir 
pats Prezidentas Roose
velt.

JUGOSLAVAI veda at
kaklų karą prieš Italus ir 
Vokiečius okupantus savo 
žemėse. Praneša kad iš
žudė apie 15,000 Italu to
kiu pasalingu užpuldinėji
mu savo okupantų.

Ir Rusijoje nazių užim
tose srityse karštakraujai 
komunistai dirba naikinda
mi Vokiečius:, esą išžudė 
16,000 Vokiečių kareivių, 
630 karininkų per 8 mėne
sius šio karo. Be to nužu
dę 67 Gestapo agentus ir 
133 nazių šnipus.

EUROPOJE, nazių 
imtose šalyse, nuolat apsi
reiškia didesnė stoka mai
sto. Gyventojai kaip kur 
tiesiog badauja. Maistas 
taip pat sunku gauti ir la
bai pabrangęs ir keletoje 
dar likusių neužimtų šalių, 
Ispanijoje, Portugalijoje.

uz-

Chicago, Ill. — Valdžios 
viršininkai skelbia jog su 
vidurnakčiu Balandžio 27 
Visoje šalyje bus selaikytk 
cukraus pardavimas vienai 
savaitei laiko, kurios bėgiu 
bus pravesta cukraus var
totojų registracija, įvedi
mui apriboto cukraus išda
vimo kortelių.

Balandžio 28 ir 29 bus su- 
gistravimas komercinių cu
kraus naudotojų, kaip tai 
kepėjų, saldainių ir saldžių 
gėrimų dirbėjų, po to seks 
suregistravimas privatinių 
cukraus naudotojų.

Registraciją baigus, cuk
raus pardavimas prasidės 
nustatytais kiekiais. Cuk
raus kiekiai bus skiriama 
visiems vyrams, moterims 
ir vaikams šeimoje.

Atmeta Kun. Coughliną. 
Detroit, Mich. — Katalikų 
diecezijos arkivyskupas iš
leido pareiškimą kad kata
likų bažnyčia neturi nieko 
bendro ir neremia Kunigo 
Coughlino ir jo skleidžia
mų šiai šaliai kenksmingų 
minčių jo leidžiamame žur
nale, Social Justice. Tas 
Kun. Coughlino žurnalas 
leidžiamas jo paties, be 
katalikų bažnyčios vyres
nybės užtvirtinimo.

artiMEKSIKOJ suimta
5,000 Japonų, kurie įtaria
mi varyme slapto ardymo 
ir kurstymo darbo Meksi
koj. Penktakolumnistų vei
kimo pavojų Meksika gerai 
nujautė.

Brazilijoje esama apie 
300,000 Japonų, Argentinoj 
ir Čile labai daug gyvena 
Vokiečių. Jie visi yra pa
vojingi tose šalyse.

VOKIEČIŲ komisaras Kau
ne paskelbė įsakymą pagal ku
rį visi arklių traukos susisieki
mo priemonių savininkai turė
jo atvykti su rogėmis arba ve
žimais į transporto įstaigą. Ne- 
atvykusiems paskelbta “griež
čiausios pabaudos”.

NAZIAMS šeimininkaujant
š^yše YpfjeęjŲ- pre-., 

kybos įmonės skubiai pasinau
doja ta padėtimi savo bizniams 
Pabaltijo vaistytose išplėsti. 
Kaip iš Vokiečių spaudos ma
tyti, vis daugiau Vokietijos 
prekybos ir pramonės įmonių 
atidaro ten savo skyrius. Ry
goje, paveizdąn, nesenai atida
rė savo skyrius radio aparatų 
bendrovė “Telefunken” ir se
rumų gamybos bendrovė Asid.

LIETUVOJE ir kitose Pa
baltijo šalyse iki Sausio vidu
rio buvo “renkami” kailiai ir 
vilnoniai daiktai Vokiečių ka
riuomenei rytų fronte. Maty
ti, išdavos nebuvo visai .paten
kinančios, nes komisaras Loh
se paskelbė paraginimą “dar 
kartą pasižiurėfi į spintas ar 
ten nėra daiktų musų kariuo
menei”. Tokius daiktus regin- 
ta atiduoti iki Vasario 8 d. Ra
ginimai dažnai kartota ir per 
radio. Taip pat per radio Lie
tuvos gyventojai raginami ‘au
koti’ Vokiečių kariuomenei ir 
fonografų plokšteles.

N E P A TIKRINOMIS žinio
mis, Vaclovas Sidzikauskas, 
buvęs Nepriklausomos Lietu
vos ministeris Berline ir Lon
done, esąs Vokiečių policijos 
uždarytas i kaž kokią koncen
tracijos stovyklą Vokietijoje.
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ŠVEICARIJOS laikraščio ko
respondentas iš Berlino prane
ša apie Vokiečių priemones su
vokietinti Lenkijos koridoriaus 
sričiai. Prie tų sričių, be Dan- 
zigo, priklausančios vakarinės 
Lenkijos dalys, kurios esančios 
visiškai įjungtos į Vokietiją. 
Patys Vokiečiai pripažysta kad 
ten Vokiečių gyventojų “deja” 
esanti tik mažuma. Priemonės 
tas sritis suvokietinti, kaip ra
šo korespondentas, esančios su- 
lyg Vokiečių programo visai 
rytų Europai.

LIETUVOS ūkininkai per 
Kauno radiją visą žiemą ragi
nami vežti plentų statybai ir 
jų išlaikymui žvyrą, smėlį ir 
akmenis. Nesant šiais laikais 
kitokių transporto priemonių, 
patariama vežti arkliais ir iš
naudoti gerą rogių kelią.

VILNIUJE esąs likviduotas 
antrasis Ghetto, kuris buvo 
skirtas gyventi žydams. Tame 
rajone, tarp Dominikonų 
Vokiečių gatvių, dabar esą 
gyvendinti Arijai.

ir 
ap-

LIETUVOJE Vokiečiai 
draudė klausyti užsienio radio 
stočių. Už klausymą nustaty
ta didelės bausmės.

už-
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Kovo

Darbai Žymiai Pakilo

BALTIMORE, MD
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AMERIKA TURI LAIMĖTI!
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viršininkas

PAGERBKIT MIRUSIUS
SAVO ŠEIMOS NARIUS

Delegatų 
reiškėsi

mi- 
kur

IŠ SLA. 7-TO APSK 
SUVAŽIAVIMO

amžiui kalėti, 
žė iš Italijos

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

Skaitykit ir Garsinkites

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

mirė 1b 
Smilgių

BUY
UNITED 
STATES 
SAVINGS 

^BONDS 
AN D STAMPS

Balandžio 3 su-
Grounds du

RAUDONOJO KRYŽIAUS
NAUDAI BINGO

• NEW YORKO miesto 
vės sudaro bendrai 5,000 
lių ištiso kelio ilgį.

LIETUVOS PREZI- 
Pereitą Vasario mė- 
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Valstijas tūkstančius tonų 
■menų.

mano šonkaulis n< 
IR VAŽIUOT Į SLL 

SEIMĄ
Aną vakarą, parėjęs 

darbo, aš skubiai rengiu 
si, skutuosi, eisiu Į SL 
kuopos mitingą, ba dab 
atsibuna balsavimai Cei 
ro valdybos ii’ delegatų 
seimą rinkimas.
' Apsirengęs ateinu p 
durą, ugi žirniu stovi n 
no gerb. šonkaulis, tai] 
pasirengus, su skryb 
ant galvos, ir sako:
- Na tai ir aš jau 

tava, einam, — sako jL
- Einam kur? Aš e 

į musų SLA. kuopos si 
rinkimą, o kur tu eini? 
sakau aš.
- Ir aš į susirinkimą 

nu, - sako ji.
- Į kuopos susirinku 

Kaip tai? Kitais lai 
tavęs nei ištempt į susi 
kimą negaliu, o dabar 
eini, ii’ net pirma mi 
apsirengei, — sakau a

— Ugi ar nežinai ko 
kibą neskaitei kuopos 
dybos atvirutės? Bus 
savimas už centro vald 
ii* rinkimas delegatu į S 
seimą Pittsburghe, — s

, - nesą, as irgi suzin 
Jau: centro ponai arba 
Wai seimo rengimo k 
pisija. pasiūlo delegatai 
w keliones ir kotelius a 
^kėti, bet tik tiems kur 

jų pusės ir kurie pas 
už juos balsuoti ir u 
jų raportus seime, : 

lle geri ir ne, — sakau a
- Tai anot tavo kalbo 

kelionę į seimą ir hi 
p Pittsburghe neapmi 

iš centro? — sako ji 
..7 Visai ne, to nei nešit 
■p Centro ponai išskii 

narius “vilkais” ir “av

Apskričio
sei-

KONGRESAS
25 ir 26 Detroite

Amerikos Slavų
Tikslas yra sujun-

! , Tai kas nors už ju
jus gaunat ir laikrašti, 

iską už viena mokestį!
vis laukti kas toliau 

kokia nauja apysaka!
Su pagarba

6820 Superior Avenue

- Bus tai bus, bet ka 
taip noriai j kuopos s 
rinkimą skubiniesi? — 
kau aš.

— Ko? Ugi aš noriu 
degelatė į seimą, — saki

— Delegatė i seimą? 
nai kad bus delegatų ir 
tavęs, o prie to, kuopa 
turi pinigų siųsti tiek 
legatų į seimą kiek rei 
tų, tai tavęs nei nerinks 
sakau aš.

— Kam kuopai pini 
reikia, juk centras apmc 
delegatams keliones. / 
mokės ir man, ir dar 1 
telį Pittsburghe man ; 
mokės, — sako ji.

— Iš kur tu tiek daug 
nai? Kada centras mo] 
jo delegatams keliones 
seimą ir už kotelius? 
sakau aš.
- Kibą nežinai: ne 1 

kotelius apmoka, bet ir j 
rai užfundina, ar tu to i 
žinai? — sako ji.
, - Žinau tai žinau, l 
jeigu centro ponai apmo 
kotelius ir kelia balius I 
tik ne tau ir ne man, jie 
gerą daro tik tiems kui 
už juoi balsuoja ir jų pu 
palaiko seime, — sakau ;

Ar tu teisybę kalbi 
tik juokauji? Aną me 
time būdama girdėjau k 
kelionę į seimą ir koteli 
11 dykai balius iškėlė del 
gatams centro ponai, t 
tikėjo jais naudotis, — s

Mes Amerikos gyventojai 
mokinamos kaip taupyti. Mes 
dabar suprantame kaip svarbu 
yra prižiūrėti viską kad tik il
giau butų naudinga. Tas la
bai svarbu, nes nebus užtekti
nai daug kasdien vartojamų 
daiktų kaip naminių įrankių.

Kas savaitę mums praneša
ma kad taikos laikų fabrikai 
uždaromi iki jie bus pakeisti 
karo reikmenų gamybai.

Po Gegužės 15 d., pav., ne
bus gaminama naujų skalbia
mų ir prosijamų mašinų. Ne
bus daugiau “muzikos dėžių” 
daroma po Balandžio 30. Tos 
didelės mašinos suvartoja per
daug metalo kuris yra reika
lingas kaųui. Paveizdan, vie
noje mašinoje yra tiek misin- 
gio kad užtenka padarymui 
750 šoviniams gilzų.

Taip kalba jaunas 
čia gimęs ir augęs, til 
vai paeina iš Lietuvos

NAUJA LIGONINĖ, 
ton miestas turi tris didokas 
ir modernines ligonines, vadi- 

Miami Valley, St. Fli- 
ir Good Samaritan- 
padaugėjus gyventojų 

, ir ligoninėse vietos 
Taigi, Miami 
vadovybė nu- 
dar vieną li- 
senosios,. kur PER VELYKAS šymet bu

vo užsipildžiusios visokių tikė
jimų bažnyčios, o po pietų tą 
dieną, esant gražiam pavasari
škam orui, visi išvažinėjo į 
parkus ir laukus tyru oru pa
kvėpuoti.

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street

Philadelphia, Pa. (36)

Bos-
Gimęs Naujoje 
j. Amerikoj iš-

©.N AMINĖS katės iš prigim
ties yra draskantis žvėris. Ka
tės tankiai apleidžia savo na
mus ukėse ir išeina į girias, 
kur palieka laukinėmis, minta 
gaudydamos mažus gyvūnėlius 
ir paukščius.

Pennsylvanijoje d i r b tuvėse 
darbai pakilo tiek kad dabar 
dirbančiųjų skaičius pasiekė 
1,1500,000, skelbia Federalio 
Rezervo bankas Philadelphijo- 
je. Darbininkų skaičius dabar 
yra 14 nuoš. didesnis negu dir
bo Vasario mėn. 1941 metais. 
Algos sudaro 38 milijonų dola- 
rių sumą per savaitę.

Šios žinios apima 2864 dirb
tuves ir neįskaito šiaip dirban
čius krautuvėse ir biznio įstai
gose, ant geležinkelių ir tt., tik 
vien fabrikuose.

SUDEGĖ 
degė State Fair 
pastatai, nuostolių padaryta už 
$200,000. Sako užsidegė -nuo 
neatsargiai numesto cigarete.

Viename tų pastatų buvo 
National Youth Administra
cijos projekto centras.

garnių k.
MUZIKAUSKIENĖ Juzė, mi

rė Kovo mėn., ' Homestead,

Dirvos” Administracija.
Cleveland, Ohio

JULĖ ČERNIENĖ, 34 m. amž., 
po tėvais Gudauskaitė, stai
ga mirė Kovo 22, Bingham
ton, N. Y. Gimus Forest Ci
ty, Pa. Paliko vyrą, Antaną, 
dukterį, Reginą, ir sūnų, Al
girdą; taipgi motiną, Marę 
Gudauskienę, seserį Oną ir 
brolius Juozą ii’ Povilą. Pa
laidota su bažnytinėmis ap
eigomis Šv. Juozapo Lietu
vių bažnyčioje, į Kalvarijos 
kapines, Johnson City, N.Y.

Gen. Joseph Stillwell, 
armijos, kuris tapo pa- 
štabo viršininku prie 

čiang Kai-šeko,

į • Antkapiai Monumentai Koplyčios
: Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar.

| CUYAHOGA MONUMENT WORKS
: East f)$)th St. ir Miles Ave. Telef. Mich. 1968.

Prie ineigos j Kalvarijos Kapines, Clevelande.
: Įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais.

: . Art Reardon
Ė Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m. = 
:diiiiiiiiiiiHEiiuiiiiiiiiitiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuimt

Dabar jis nuteistas visam 
Jį tėvai atsive- 

7 metų amžiaus.

namas 
zabeth,

Bet 
skaičiui 
pasidarė stoka. 
Valley ligoninės 
tarė pabudavoti 
goninę prie savo 
yra didelis tuščias žemės plo
tas. Atsišaukta į visuomenę 
prašant aukų naujos ligoninės 
išstatymui. Visuomenė aukų 
nepaskupėjo ir suaukavo virš 
prašytos sumos du ir pusę mi
lijonus dolarių. Tuojau prasi
dės budavojimas. D. Rep.

SUGAVO ŽMOGŽUDĮ
Balandžio 2 d. tapo vėl pa

gautas Dominick Piccone, 20 
m. amžiaus, iš Highland park, 
Detroito priemiesčiu. Jis, vos 
16 dienų kaip padėjęs iš kalė
jimo, nušovė tris ūkininkus, 
prie kurių jis seniau buvo dir
bęs Oakland apskrityje; ket
virta žmogų ginklo jiega pa
darė savo šoferiu, tas turėjo 
per 30 valandų jį važinėti savo 
automobiliu, iki policija paga-

GIRIA 
DENTĄ. 
nesį New 
kos žydų 
dalyvavo ir 1 
tas Antanas 
svečias.

Su vienu delegatu buvusiu 
iš Daytono tame žydų kongre
se, gavau progą pasikalbėti. 
Jis pareiškė su pasigerėjimu 
jog turėjęs progą net asmeniš
kai su Lietuvos Prezidentu kal
bėtis. Jis pripažino kad Lietu
vos Prezidentas yra aukšto 
mokslo vyras ir sykiu pilnas 
žmoniškumo jausmų. Sako, gar
bė yra Lietuvių tautai turėti 
tokį išmintingą vadą.

Tas žydas veikėjas pasakė 
kad Lietuva vėl bus laisva ne
priklausoma respublika po šio 
karo, ir jie, žydai, padės kiek 
galės Lietuviams tą atsiekti.

žydas, 
jo tė-

MOTERŲ VAKARAS. Lie
tuvių Moterų Piliečių Klubas 
rengia smagią “spaghetti*’ va
karienę Lietuvių salėje, sek
madienį, Balandžio 19, tarp 4 
ir 7 vai. po pietų. Po to seks 
smagus balius. Įžanga tik 65c 
ypatai. Moterys kviečia visus 
vyrus ir moteris atsilankyti.

Komisija.
Kas platina Dįrvą — tas 

platina apšvietą.

SLAVŲ
Balandžio 

įvyks visų 
kongresas, 
gti visas Slavų jiegas laimėji
mui šio karo ir atsteigimui 
Slaviškų valstybių Europje.

Pavyzdis gražus. Ar nebū
tų laikas pradėti darbą šauki
mui tokio kongreso Pabaltijo 
tautų. Pradėkime jungti spė
kas. Po šio karo Europa ne
bus tokia kokia buvo prade
dant šį karą, bus tautų federa
cija ar federacijos. Kurios 
anksčiau pradės darbą tos lai
mės daugiau.

Dirvos Repcrteris.

LAUKIMAS SU NAUDA J
Dirvos skaitytojai su bėgančiu laiku vis sulaukia ko 
gražaus, Įdomaus, Įspūdingo pavidale naujų gražių is
torinių apysakų, kurios mėnesis iš mėnesio, metas iš 
meto Dirvoje telpa. Jų didumas yra toks kad sudaro 
200, 300, ir 400 puslapių knygą 
sų pinigą prie pačios Dirvos — 
ir $2.00 vertės apysaką

Apsimoka skaityti Dirvą 
tokio bus duodama

Kovo 26 d. buvo surengta 
Lietuvių Moterų skyriaus pra
moga Raud. Kryžiaus naudai. 
Rengėjos, pp. Molienė ir Mic
kevičienė. pradėdamos darbą, 
manė turėti mažą moterų su
eigą, todėl neėmė tam tikslui 
salės, pasitenkindamos ponios 
Adams dideliais namais. Bet 
viešnių ir svečių susirinko tiek 
kad buvo truputį ankšta. Ta
čiau dalyviai buvo patenkinti 
ir vakarą praleido gražioje ir 
linksmoje draugijoje. Pelno 
Raud. Kryžiui liko $55.49.

Prie šio parengimėlio yra 
prisidėję vietos biznieriai, vie
ni mažesne, kiti didesne auka. 
Per p. Adams gauta nuo: Mr. 
& Mrs. Dorinąs, Adomo Kul
boko, Juozo Kulboko, Ch. Ra
kausko, p. Grakausko, Bassa- 
chio Bar, Mr. & Mrs. Krupp, 
Mr. & Mrs. Vilkišius, Mrs. V. 
Žilinskas,, Mrs. K. Vinclou, Ro
se Bar, Lafayette Fruit Mar
ket, A. Balsio.

Per 'kitas rengėjas: Mr. & 
Mrs. Ambrose stambiausia au
ka. J. Ambrose pats dalyva
vo pereitame didžiajame kare, 
'jis gerai žino ką reiškia Rau
donasis Kryžius ir jį įvertina. 
Anot Ambrose, karo lauke nė
ra nei tėvų, nei motinų, nei gi
minių. Vieninteliai žmonės ką 
tame nelaimėje pasitinka tai 
Raudonojo Kryžiaus darbuoto
jos. Nuo kitų dovanos gauta: 
Mrs. Gillis, Mrs. Motuzas, Mrs, 
Nakas, Mrs. Matukas, Mrs. 
Kataržis, Mrs. Normantienė, 
Mrs. šaltienė, Mrs. Zorskienė. 
Mrs. Dermeitienėi Mrs. Riškie
nė, Mrs. Mikalauskienė, Mrs. 
Kudirkienė, Mrs. Uznienė, Mrs. 
Brazauskienė, Mrs« Veiverienė 
Mrs. Strazdienė, Mrs. Luko- 
nienė, Mrs. Vilkienė, Mrs. Mic
kevičienė, Mrs. Molienė, Mrs. 
Keblaitienė, *■ TSTs. Kemešienė, 
Mrs. A. Ramutienė, ir V. Mar- 
kuzas. Kėdėmis aptarnavo lai
dotuvių direktorius D. D. Bra
zis. Prie bingo lošimo patar
navo Dailės Choro mergaitės. 
Rengėjos reiškia didelį ačiū 
visiems.

DETROIT, Mich. — Automo
bilių išdirbėjai, kurie per eilę 
metų gamino Fordukus, ir de
šimtys tūkstančių darbininkų 
kurie savo rankom tuos Fordu
kus padarydavo, dabar pasirą
žę gaminti bomberius lėktuvus 
tokiu pat greitumu — jų daug 
ir reikia Japonų apraminimui.

Fordas skelbia kad trumpu 
laiku iš jo dirbtuvių bomberiai 
eis gatavi po vieną kas dvi va
landos.

Nuo pereito pavasario buvo 
pradėta rengti didelė dirbtuvė 
pietinėje Michigan dalyje, ant 
1000 akrų ploto. Neužilgo ta 
dirbtuvė jau pradės išleisti di
delius keturių motorų bombe
rius kas dvi valandos po vieną, 
dieną ir naktį.

Karas dal ar kitaip ir negali
ma vesti ir priešas nugalėti ar 
sulaikyti kaip tik turint žy
miai daugiau lėktuvų ir juos 
efektingai naudojant.

JERUšEVIčIENe Jieva, mirė 
Kovo 17, Hanover, Pa.

JANKAUSKAS Juozas, mirė 
Kovo 18, Swoyersville, Pa.

ROMANINSK1ENĖ Agnieška, 
mirė Kovo 23, Inkerman, Pa.

REMEIKIS Juozas, 58 metų, 
mirė Kovo 21, Jenkins Town
ship, Pa.

Kovo 26
Navikienė, 
Steadman,

Palaidota 
pinėse. Kun 
į nemuš ir į kapines.

Iš Lietuvos ji paėjo Liudvi
navo par., Suvalkijos. Buvo 
53- m. amžiaus, po tėvais Val- 
činskaitė. Paliko tris sūnūs ir 
vyrą; visi sunai jau suaugę, 
vienas tarnauja S. V. kariuo
menėje. Tegul buna jai leng
va ilsėtis šioje svetimoje že
melėją. J. A.

DETROIT, MICH., 
Biblijos Studentai

Kviečia visus protaujančius žmo
nes pasiklausyti jų radio programo, 
iš Stoties WJBK (1-190 kyle.) ka> 
sekmadienio rytų nuo 8:30 vai.

Ar mes tikim Biblija ar ne, Vie
nok esam' priversti pripažinti ją 
kaipo svarbių knyga. Paprastai, 
Lietuviai yra mažai' susipažinę su 
Biblija, tankiausia jie skaito tokias 
knygas kurios ja šmeižia. Bet tarp 
Angliškai kalbančių tautų Biblija 
yra Įvertinama ir gerbiama.

Daugelis atsižymėjusių mokslin
čių tyrinėja Biblija ir tiki jos mok
slu. Joje randasi svarbių praneši
mų link musų gentkartės ir verta 
jų pasiklausyti.

Jeigu norit sužinoti Biblijos mok
slus, rašykit pareikalavimų Į AUŠ
RĄ, 12312 Elmdale, Detroit, Mich. 
Jums prisiųsim dovanai, 90 pusla
pių knygutę užvardinta Dievas Ir 
Protas.

Detroitiečiai kurie interesnojatės 
Biblijos mokslu, prašome atsilanky
ti į musų susirinkimus, kurie būną 
kas sekmadieni, nuo 10 vai. ryto, 
YWCA Bldg., 13130 Woodward av„ 
Highland Park. Nebus jokių pa
reigų jums uždėta. (Skelbimas:lfi)

■aps., Batakių 
k. Amerikoj 
metus.
Juozas, mirė

MIRĖ. Pereitą savaitę mi
rė Motiejus Budenas, 64 metų, 
nuo 9523 Greeley avė. Iškil
mingai palaidotas Balandžio 1. 
Pamaldos atsiimuv<j $v. Jurgio 
bažnyčioje. Velionis paėjo iš 
Vilniaus krašto, Varėnos aps., 
Kamarunų k. Buvo gerai pa
siturintis žmogus. Praeitai de
presijai užėjus pinigus bankas 
uždarė, darbo nebuvo, ką Lie
tuviams buvo paskolinęs nega
lėjo atgauti, susirūpinęs pradė
jo sirguliuoti, vėliau gavo ner
vų ligą. Prieš mirtį sirgo la
bai sunkiai. Paliko savo dar 
jauną ‘žmoną, Juzę.

Velionis turėjo angeliškai ge
rą žmoną, ji slaugė jį visą jo 
ligos bėgį, neleido į ligoninę, 
sakydavo, vistiek mirs, tegul 
miršta namie. Tiek daug var
gus del jo, ir palaidojo gražiai, 
sakė, tai jo uždirbti pinigai. 
Ji Ilgindama ir laidodama sa
vo vyrą tiek įsikaštavo kad 
pati liko su visai mažu ištek
lium gyventi. V. M.

ONĄ NAVIKIENĘ PALAI
DOJUS
d., palaidota Ona 

"iš namų, 7005 
Dearborn, Mich.

r. Kryžiaus ka- 
Boreišis pribuvo

PITTSTON, Pa. — Kovo 29 
Čia atsibuvo gana skaitlingas 
SLA. 7-to Apskričio suvažiavi
mas, dalyvavo 49 delegatai nuo 
19 kuopų.

Posėdžiui pirmininkavo M. 
Kupris, kuris gana sklandžiai 
suvažiavimą vedė. Jau kele
tas metų kaip šiame Apskrity
je viskas eina geroje nuotai
koje.

Iš valdybos raportų pasiro
dė kad Liepos 26 rengiama va
sarinis išvažiavimas San Sou- 
ci Parke.

Lietuvos Prezidentui prakal
bų maršrutas šioje dalyje ne
galima buvo surengti del rau
donųjų Kvislingų darbuotės, 
bijota kad pasekmės gali būti 
menkos.

Apskričio suvažiavimų lai
kas pakeista: metinis įvyks 
Spalių mėnesį, o sekantis pus
metinis Vasario mėn. 1943 me
tais ir tos permainos pasiliks 
ateityje.

Buvo nutarta remti visais 
galimais budais V. A. Kerševi- 
čiaus kandidatūra į SLA. Vi
ce Prezidento vietą, 
upas už Kerševičių 
100 nuošimčių.'

Nutarta* raginti 
delegatus sekančiam SLA. 
me stoti už panaikinimą sene
lių prieglaudos komisijos, ka
dangi tas projektas neįvyki
namas.

Pittstoniečiai pavaišino vi
sus delegatus skania. vakarie
ne, kurioje buvo patiekta ir 
Lietuvių gamybos alaus, kurį 
svečiams prisiuntė SLA. narys 
bravorininkas Peter M. Mar
gie. Jis yra žinomas vienas iš 
musų didelių turtuolių ir spor- 
Jo, mėgėjas. Ajhlejic Klubo pir
mininkas ir* promotens.

Vakarienės pro gramo vedėju 
buvo Mikas Kupris. Delegatai 
ir svečiai pasakė įdomių kalbų.

J. J. Nienius.

MARCINKEVIČIUS A n t aii.ts, 
pusamžis, mirė Kovo %2 d., 
Chicago j.— Seinų ap., švent- 
ažerio p., Teizių k. Ameri
koj išgyveno 40 metų.

SMARDAKIENĖ Stasė, mirė 
Kovo 23, Chicago j. — Ra
seinių ap., Kelmės p., Nu- 
tėnų dvaro.

ŠIAULYS Juozas, pusamžis, 
mirė Kovo 23, Chicagoj. — 
Raseinių 
Eimantų 
veno 38

GALINIS
22, Duquesne, Fa.

BALTRŪNAS Petras, 62 m., 
mirė Kovo 19, Chicagoj. — 
Panevėžio ap., Šimonių vai., 
Puknių k. Amerikoj išgy
veno 37 m.

RAUKTIENĖ Ona (Raudonai- 
tė), sulaukus senatvės, mirė 
Kovo 20, Chicagoj. — Rasei
nių ap., Švėkšnos p. Ameri
koj išgyveno 42 metus.

TARUŠKA Kazys, 78 m., mi
rė Kovo 22, S. Boston, Mass. 
Panevėžio par. Amerikoj iš
gyveno virš 40 metų.

ŠIKŠNIUS Agnes, 26 m., mi
rė Kovo 22, Chicagoj. Gi
mus Springfield, Ill.

RAšKEVIČIUS Eugenius, 23 
m., mirė Kovo 24, Indiana 
Harbor, Ind., kur buvo ir gi
męs.

KLEMAIT1S Kazys, 48 m., mi
rė Kovo m., Pitsburgh, Pa.

BERNOTIENĖ Agota, mirė 
Kovo 22, Pittsburgh, Pa.

ŠABUNIENĖ Kalėta, mirė Ko
vo m., Pittsburgh Pa.

DAMBRAUSKAS Vincas, 58 
m., mirė Kovo 13 d., Pitts
burgh, Pa.

LUKUMAS Alekas, pusamžis, 
mirė Kovo 8, Chicagoje. — 
K^kn. WIkiios p., Lk-

Maj. Gen. Follett Bradley, seated, commanding the first air force, 
meets with the heads of the co-ordinated branches unUef his command, 
at Mitchel Field, N. Y. These men .have charge of the various air 
force functions in General Drum’s eastern defense command. Left to 
right, standing: Col. Edgar Glenn, chief of staff; Brig. Gen. John K. 
Cannon, commanding the first interceptor command; Brig. Gen. W. Larson, 
commanding first bomber command.

Maj. Gen. Follett Bradley, sėdintis, kopianduojantis pirmą
sias oro jiegas. tariasi su vadais po jo vadovybe suderintų sky
rių, Mitchel Field, N. Y. Šie vyrai turi įvairias oro jiegu funk
cijas Generolo Drum rytinių valstijų gynimo komandoje. Iš 
kairės dešinėn, stovi: Col. Edgar Glenn, štabo 
Brig. Gen. John K. Cannon, Brig. Gen. W. Larsun.

Lieut. Gen. Joseph Stillwell of the 
U. S. army who was appointed as 
chief cf staff under Generalissimo 
Chia-g Kai-shek in Chungking, 
China.

Lieut 
iš U. S. 
skirtas 
Generalisimo 
Čungkinge, Kinijoje

m., mire 
City, Pa. 
virš 60

SLA. 42 kp. Balandžio 6 d 
delegatais į seimą išrinko J. J 
Bačiųną, P. Žemaitienę ir K 
Sreicaitien'ę.' Balsavimo pase
kmės :

Laukaitis 50; Bagočius 1.
Kerševičius 42, Mažukna 2 
Mašytė 44, Vinikas 7. 
Bačiunas 51, Gugis 0..
Brazauskas 45, Norkus 38 

Mockus 6, Kriaučelis 12.
Dr. Biežis 51.

A. J. Bernotas,

LISKAUSKIENĖ Ona, 80 m., 
mirė Kovo 21, Willoughby, 
Ohio. Amerikoje pragyveno 
ilgus metus.

ZAUGR1ENĖ Julijona (Bim- 
baitė), 57 m., mirė Kovo 24, 
Burlington, N. J. — Pane
munėlio par., Beržuonių k., 
Rokiškio ap. Amerikoje iš
gyveno 33 metus.

KUČINSKAS Vincas, vidur
amžis, užmuštas angies ka
sykloje, Kovo 21, So. Wil
kes-Barre, Pa. Amerikoj iš
gyveno 35 metus.

GRABAUSKAS Andrius, 72 
m., mirė Kovo 2, Tacoma, 
Wash. — Suvalkų r., Dauk
šių p.,<Putriškių k.

KUIZINAS Jonas, 20 m. 
re Kovo 12, Chicagoje 
buvo ir gimęs.

BALSAITIENĖ Elzbieta (Sto- 
naitė), pusamžė, mirė Kovo
12, j, Chicagoj. — Šiaulių ap., 
Vienkiemio k. Amerikoj iš
gyveno 38 metus.

BAKŠYS Pranas, 76 
Kovo m., Mahanoy 
Amerikoj išgyveno 
metų.

PERKAUSKIENĖ Cecilija, se
no amžiaus, mirė Kovo 15, 
Mahanoy City, Pa.

MASTAUSKAS Mikas, 60^m., 
mirė Kovo m., Shenanctožffi? 
Pa. Amerikoj išgyveno 46 
metus.

GILIENĖ Justina, mirė Kovo
13, Girardville,

MALINAUSKAS 
m., mirė Kovo 
ton, Mass. < 
Aleksandravoj 
gyveno 33 metus.

CRAIG Mary (Yogminaitė), 
32 m., mirė Kovo 17, Chica
goj. — Telšių aps., Luokės 
ap., Pašafrijų k.

BARZDIENĖ Klementina (Ei- 
drigiutė), pusamžė. 
Kovo, Chicagoj. — 
p. Amerikoj išgyveno 30 m.

JASALSKIENĖ Antosė (Smil- 
giutė), 49 m., mirė Vas. 23, 
Los Angeles, Cal. — Mari
jampolės aps., Griškabūdžio 
p. Amerikoj išgyveno 30 m.

NEDZINSKIENĖ (vardas ne
pažymėta), mirė Kovo 18, 
Coaldale, Pa.

SARKAN Elzbieta (Norvilai- 
tė), pusamžė, mirė Kovo 22, 
Chicagoje. — Šiaulių apsk., 
Šaukėnų p., Likseliu k.
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MARCINKEVIČIUS A n tau 
pusamžjs, mirė Kovo į 
Chicago j.— Seinų ap., švem. 
ažerio p., Teizių k. Amen, 
koj išgyveno 40 metų.

SMARDAKIENĖ Stasė, niirį 
Kovo 23, ’ Chicagoj. - fe 
šeinių ap., Kelmės p., Nt 
tėnų dvaro. *

ŠIAULYS Juozas, pusamžį ; 
mirė Kovo 23, Chicagoj. ~ ’ 
Raseinių -aps., Batakių j®, 
Eimantų k. Amerikoj fe. 
veno 38 metus.

GALINIS Juozas, mirė fe 
22, Duquesne, Pa.

' BALTRŪNAS Petras, 62 e. 
mirė Kovo 19, Chicagoj. - 
Panevėžio ap., Šimonių lį 
Puknių k. Amerikoj fe* 
veno 37 m.

RAUKTIENĖ Ona (Raudoj 
tė), sulaukus senatvės, mis 
Kovo 20, Chicagoj. — Rase- 
nių ap., Švėkšnos p. Am® 
koj išgyveno 42 metus.

TARUŠKA Kazys, 78 m, s 
rė Kovo 22, S. Boston, fe 
Panevėžio par. Amerikoj > 
gyveno virš 40 metų.

ŠIKŠNIUS Agnes, 26- m, & 
rė Kovo 22, Ohicagoj. & 
mus Springfield, Ill.

RAšKEVIČIUS Bugenius, 
m., mirė Kovo 24, India 
Harbor, Ind., kur buvo ir 
męs.

KLEMAITIS Kazys, 48 m, s 
rė Kovo m., Pitsburgh, h i

’ BERNOTIENĖ Agota, e ;
Kovo 22, Pittsburgh, h 

ŠABUNIENĖ Kalėta, mirė & 
vo m., Pittsburgh Pa.

DAMBRAUSKAS Vincas, i 
m., mirė Kovo 13 d., P® . 
burgh, Pa.

LUKUMAS Alekas, pusami j 
mirė Kovo 8, Chicagoje.*

_  ĮKaąfep ap-, ViUajia v • ' 
gainių k.

MUZIKAUSKIENĖ Juzė, & 
rė Kovo mėn.,' Homestai

■ 
Pa.

JERUŠEVIČIENĖ Jieva, Ei į 
Kovo 17, Hanover, Pa.

JANKAUSKAS Juozas, ® 
Kovo 18, Swoyersville, h į

ROMANINSKIENĖ Agni® 
mirė Kovo 23, Inkerman, h

REMEIKIS Juozas, 58 nfi ' 
mirė Kovo 21, Jenkins Tora 
ship, Pa.
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DETROIT, MICH, 
Biblijos Studentai

Kviečia visus protaujančius s 
nes pasiklausyti jų radio prof* ' 
iš Stoties WJ.BK (1490 kylc.l s į 
sekmadienio rytą nuo 8:30 vai

Ar mes tikim Biblija ar ne,'* L 
nok esam priversti pripažint: j į 
kaipo svarbią knygą. Papras . 
Lietuviai yra mažai * susipaiat 

18, Biblija, tankiausia jie skaito ttb 
knygas kurios ją šmeižia. Bet# 
Angliškai kalbančių tautą E 
yra įvertinama ir gerbiama

Daugelis

(Norvilai- 
Kovo 22, 

lių apsk., 
ių k.

Daugelis atsižymėjusią ®1> 
čiu tyrinėja Bibliją ir tiki jos ’

inkites

IŲ
3SE
24 pusi. 
50c.

jienos
reet

(36)

siu. Joje randasi svarbiu 
mų link musų gentkartės ir 
jų pasiklausyti.

Jeigu norit sužinoti Biblijos 
sius, rašykit pareikalavimą i 1 
RY, 12312 Elmdale, Detroit. 
Jums prisiųsim dovanai, 90 
pių knygutę užvardintą Dievas 
Protas.

Detroitiečiai kurie inte 
Biblijos mokslu, prašome a 
ti į musų susirinkimus, kurie 
kas sekmadieni, nuo 10 vai 
YWCA Bldg., 13130 Woodnd 
Highland Park. Nebus jokią 
reigų jums uždėta. (Skelbiu#

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

LBKIT MIRUSIUS
J ŠEIMOS NARIUS

Monumentai Koplyčios
ti paminklus Decoration Dienai dabtf-

SA MONUMENT WORKS
ir Miles Ave. Telef. Mich. 1$ 
os į Kalvarijos Kapines, Clevelande. 
t sekmadieniais ir kitais šventadienius.

sardon Jums Pasitarnaus
rbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25»

MANO ŠONKAULIS NO
IR VAŽIUOT Į SLA.

SEIMĄ
Aną vakarą, parėjęs iš 

darbo, aš skubiai rengiuo
si, skutuosi, eisiu į SLA. 
kuopos mitingą, ba dabar 
atsibuna balsavimai Cent
ro valdybos ir delegatų į 
seimą rinkimas.

Apsirengęs ateinu prie 
durų, ugi žiuriu stovi ma
no gerb. šonkaulis, taipgi 
pasirengus, su skrybėle 
ant galvos, ir sako:

— Na tai ir aš jau ga
tava, einam, — sako ji.

— Einam kur? Aš einu 
į musų SLA. kuopos susi
rinkimą, o kur tu eini? — 
sakau aš.

— Ir aš į susirinkimą ei
nu, — sako ji.

— Į kuopos susirinkimą? 
Kaip tai? Kitais laikais 
tavęs nei ištempt Į susirin
kimą negaliu, o dabar pati 
eini, ir net pirma manęs 
apsirengei,. — sakau aš.

— Ugi ar nežinai kodėl: 
kibą neskaitei kuopos val
dybos atvirutės? Bus bal
savimas už centro valdybą 
ir rinkimas delegatų į SLA. 
seimą Pittsburghe, — sako 
ji-

— Bus tai bus, bet ko tu 
taip noriai Į kuopos susi
rinkimą skubiniesi? — sa
kau aš.

— Ko? Ugi aš noriu but 
degelatė į seimą, — sako ji.

— Delegatė Į seimą? Ži
nai kad bus delegatų ir be 
tavęs, o prie to, kuopa ne
turi, pinigų siųsti tiek de
legatų į seimą kiek reikė
tų, tai tavęs nei nerinks,— 
sakau aš.

— Kam kuopai pinigų 
reikia, juk centras apmoka 
delegatams keliones. Ap
mokės ir man, ir dar lie
telį Pittsburghe man ap
mokės, — sako ji.

— Iš kur tu tiek daug ži
nai? Kada centras mokė
jo delegatams keliones į 
seimą ir už hotelius? — 
sakau aš.

— Kibą nežinai: ne tik 
hotelius apmoka, bet ir ge
rai užfundina, ar tu to ne
žinai? — sako ji.

— Žinau tai žinau, bet 
jeigu centro ponai apmoka 
hotelius ir kelia balius tai 
tik ne tau ir ne man, jie tą 
gerą daro tik tiems kurie 
už juos balsuoja ir jų pusę 
palaiko seime, — sakau aš.

— Ar tu teisybę kalbi ar 
tik juokauji? Aną metą 
seime būdama girdėjau kad 
kelionę į seimą ir hotelius 
ir dykai balius iškėlė dele
gatams centro ponai, tik 
reikėjo jais naudotis, — sa
ko ji.

— Tiesa, aš irgi sužino
jau: centro ponai arba jų 
agentai seimo rengimo ko
misija pasiūlo delegatams 
ir keliones ir hotelius ap
mokėti, bet tik tiems kurie 
yra jų pusės ir kurie pasi
žada už juos balsuoti ir už- 
girti jų raportus seime, ar 
jie geri ir ne, — sakau aš.

, — Tai anot tavo kalbos, 
man kelionę į seimą ir ho- 
telį Pittsburghe neapmo
kės iš centro? — sako ji.

— Visai ne, to nei nesiti
kėk. Centro ponai išskir
sto narius “vilkais” ir “avi-

Susivienijimui Prašvis Nauja Aušra su Išrinkimu
Naujos Centro Valdybos

SLA. nariai, eikit balsuoti! už naują Cento Valdybą arba Pild. Tarybą!
Naudokitės savo demokratiniu įnagiu — atsikratyti senosios valdybos, kurią visi 

‘ Z ’
žinot esant išlaidžiu, perbrangia musų organizacijai: balsavimu pastatykit ki
tus veiklius, jaunesnius, sumanesnius SLA. narius

\ *•
organizacijai vadovauti!

F. J. BAGOČIAUS DEMONSTRACIJA
Grąsinimas Teismu —

F. J. Bagočius, buvęs išmes
tas iš Susivienijimo ant visa
dos, ir musų grupių vadų klas
tingom kombinacijom įleistas 
j SLA. ir dar įkeltas šios orga
nizacijos pirmininko sostan, 
jau tiek įsidrąsino kad net 
pradėjo demonstruoti savo 
pretenziją SLA. skaityti savo 
ir savo gvardijos bendrove.

Nesiskaitydamas su narių 
valia, uždarė nariams organo 
skiltis ir tuomi atėmė nariams 
teisę patiems svarstyti organi
zacijos reikalus.

Organe dabar vieta duoda
ma tik Pild. Tarybos protoko
lams, sekretoriaus atskaitoms, 
kuopų korespondencijoms apie 
jų rengiamus balius, ii’ paties 
Bagočiaus pasigyrimams.

Pastaroje organo laidoje p. 
Bagočius gana ilgu savotiško 
stiliaus straipsniu pasigyrė 
kad jis net ketruiems Lietuviš
kiems laikraščiams pasiuntė 
Angliškai rašytus telegramas 
grūmodamas tiems laikraš
čiams teismu!.... Už ką?

Už tai kad SLA. nariai ne
gaudami savo organe , vietos 
pasitarti savo organizacijos 
reikalais, turi naudotis pašali
ne spauda ir tariasi net rinkti 
savo organizacijai naujus vir
šininkus kurie daugiau pasi
rūpintų SLA. gerove. Už tai 
dabar Bagočius tiems laikraš
čiams grūmoja teismu, lyg sa
vo įrankiu.

Tai paprastas dalykas iš p. 
Bagočiaus pusės. Kaip tik jis 
pajunta kad jo nugarai darosi 
karšta, jis tuoj grūmoja teis
mu.' Bet tų jo grūmojimų nie
kas nenusigando pirmiau, ne
nusigąsta ir dabar, nes SLA. 
nėra p. Bagočiaus privatiška 
bendrovė. O kad SLA. netap
tų tokia privatiška bendrove, 
nariai dabar ir nori išrinkti 
naujus viršininkus, vietoj “se

nais”, avinams “duoda’’ vi
sokias privilegijas, o “vil
kų” tiesiog nekenčia ir ne
nori kad jie į seimą atva
žiuotų, — sakau aš.

— Tai kaip bus su mano 
važiavimu į seimą? Aš la
bai norėčiau būti delega
te, — sako ji.

— Jeigu kuopa išrinks, 
teks važiuot kuops pini
gais, iš centro niekas tau 
nei cento neduos. Bet nu
važiavus turi saugotis ir 
neleisti meklioriams SLA. 
reikalus vartyti kaip jiems 
patinka. Žinai kaip senie
ji ponai nuponavo SLA. lė
šų fondą. Net baimė ima; 
juk turės uždėti nariams 
mokesčius, o tas prives 
daugelį prie išsimetimo iš 
SLA., daugiau nieko, — sa
kau aš.

— Jeigu taip tai aš va
žiuosiu su tais senaisiais 
ponais kovot. Seimas bus 
arti musų, turim važiuot, 
neužsileist, ba Susivieniji
mo gali nelikti jeigu jie 
taip elgsis, — sako ji.

— Jeigu nori Susivieni
jimui gero padaryt, o ne 
už centro ponų pinigus tu
rėt “good time” tai galėsi 
važiuot į seimą, jeigu tave 
išrinks, — sakau aš.

Ir musu su gerb. šonkau
liu išėjom į musų SLA. 
kuopos susirinkimą.
naši ne SLA. gerove, tik poli-

Nerimtas Išsišokimas
nosios gvardijos”, kuri rupi- 
tikavimais, kad savo vietose 
laikytis tol kol organizacija 
atsidurs arčiau jų nuosavybės.

Pernai rudenį Pild. Tarybos 
suvažiavime tų politikavimų 
jau nepakęsdamas sąžiniškas 
Dr. Biežis davė įnešimą kad vi
sus tuos politikavimus šluoti 
laukan ir nuoširdžiau veikti S. 
L. A. naudai. Ir ką matome? 
Kuomet visokį įnešimai tuose 
Pild. Tarybos suvažiavimuose 
tuoj paremiami ir vienbalsiai 
priimami, tai šis sąžiningas Dr. 
Biežio Įnešimas nerado parė
mimo, tik po ilgo tylėjimo pats 
Bagočius del visko tą • įnešimą 
“parėmė”, ir tas įnešimas pri
imta “tik kai patarimas” (pro
tokolas). Iš to aišku kiek p. 
Bagočiui ir jo “gvardijai” S. 
L. A. labas rupi ir prie ko tie 
“rūpesčiai” pačią organizaci
ją veda.

Bagočius net norėtų užčiau
pti burnas tiems nariams ir 
tiems laikraščiams kurie reiš-

AR BAGOČIUS 
GALI SKŲSTI 

DIRVA?
C.

Kiek man yra žinomas F. J. 
Bagočius tai galima visko nuo 
jo tikėtis. Aš Bagočių žinau 
nuo tų laikų kai jis už savo 
“gerus” darbus buvo išmestas 
iš Susivienijimo ant visados.

Nedaro skirtumo kad jis .by
lą ir pralaimėtų — jam tas 
nieko, juk Susivienijimas tu
rėtų užmokėti teismo kaštus ir 
dar riebiai užmokėti jam už 
keliones ir sugaištį. Iš to se
nieji centro ponai juk ir pini
gaująs!.

Jis juk pralošė bylą su Lie
tuvos Atstatymo Bendrove, o 
sau atlyginimą be abejo pasi
ėmė.

Bagočius kaltina Dirvą neva 
šmeižimu SLA. senųjų virši
ninkų. Man rodos kad Bago
čius daug geriau žino kad tas 
kas Dirvoje buvo rašyta nėra 
šmeižtas, o tikra teisybė, nes 
tas viskas buvo Chicagos sei
me Kontrolės Komisijos rapor
te, o pats Bagočius buvo tame 
seime, gerai viską girdėjo, tai 
kodėl nieko nesakė, kodėl ne
protestavo ?

Pasirodo kad viskas tas kas 
buvo rašyta yra faktas ir laik
raščiams valia faktus skelbti. 
Dirvoje tik faktai apie senuo
sius viršininkus ir skelbiama, 
ne kas kita.

Mano supratimu tas ir turė
tų būti daroma. SLA. nariai 
turi žinoti ką SLA. viršininkai 
daro, ne tik gero, bet ir blogo.

Matyt Bagočius nori kad 
apie jį butų kalbama tik ge
rai, o jei ne tai grasina teis
mu.
• Aš netikiu kad Bagočius tei
smo keliu privers laikraščius 
ir SLA. narius kalbėti taip 
kaip Bagočius nori, o ne taip 
kaip dalykai tikrai yra.

e

KODĖL Aš PASIRAŠIAU 
MASYTĖS PLAKATE

Daugelis mano gerų draugų, 
o ypatingai sandariečiai, net 
ir pabarė už pasirašymą plaka
te, kuriuomi mes būrelis Det- 
roitiečių rekomenduojam Ste- 

kia savo nuomones jog p. Ba-| 
gočiaus ir jo “gvardijos” poli-1 
tikavimais SLA. stumiamas visi 
gilyn skurdan. Ir tam skur-| 
dui nebus galo, kol visa senoji! 
“gvardija” SLA. centre vieš-^ 
pataus. Nieko negelbės p. Ba
gočiaus mums brukamas ma- 
sonerijos padaras “brolis”.

Jei p. Bagočius turėtų min
tyje tą “brolį” kaip reikia, jei 
jis tikrai geistų SLA. gerovės, 
gerai žinodamas kaip narių 
yra nepakenčiamas ir nepagei
daujamas, jis savo noru iš pir
mininko vietos pasitraktų, ne
lauktų iki nariai išmes, ir tą 
patį padaryti patartų savo 
“gvardijai”.

Kitaip esant, nariai privalo 
j ieškoti kitų priemonių. Rin
kimuose tikslo neatsiekiant, 
reikalinga siųsti seiman dau
giau delegatų ir rinkimus “lai
mėjusią” gvardiją neužtvirtin
ti, nes iki šiol ji pasilaikė tik 
samdytais balsais.

Dabar tuos samdininkus pri
valo viršinti delegatai kuriems 
konstitucija leidžia naudotis, 
savo teise. Tai reikalinga pa
daryti dabar, kol dar nepervė- 
lu. SLA. -Narys Simonaitis.

faniją Masytę į SLA.. sekre
torius.

Kaip niekas neįvyksta be 
priežasties taip ir šis atsitiki
mas turi priežąsti. Didžiausia 
priežastis tai ‘'musų” Viniko 
pasielgimas pereitame SLA. 
seime Chicagoje. Po Kontro
lės Komisijos - raporto aš tik
rai buvau nustebintas kad Vi
nikas galėjo taip nešvariai pa
sielgt. Juk ir Teisėjas Lau
kaitis tik 'per Viniko kaltę ne
buvo prileistas užimti SLA. 
prezidento vietos. Čia nėra 
reikalo viską išvardint. Patar
čiau kitiems SLA. nariams pa
siskaityt Dirvos nr. 13, kas ten 
parašyta viskas šventa teisybė.

Antra priežastis tai S. Ma
sytė yra labai tinkama tai vie
tai. Aš pasitariau su kitais 
Detroito senais darbuotojais, 
kurie nei vienas nėra bolševi
kas, ir rekomendavom ją. Tą 
darant nemaniau kad tai kam 
užkliūtų. Bet pasirodė visai 
kas kita, žinoma, labiausia iš 
pavydo ji niekinama ir mes 
kaltinami.

Net ir priekaištai apie kokį 
ten “frontą” su bolševikais 
yra tik išmislas. Turim pasa
kyt kad aš savo gyvenime ne
buvau bolševikas, nesu ir ne
busiu. Mano didžiausias tiks
las yra gelbėti Susivienijimą 
nuo tų kurie visus nori į kalė
jimus uždaryti jeigu ne pagal 
jų natą bliauja. Aš ir mano 
visa šeima priklausom ant di
delės sumos ($3,700), tai ma
no priderystė yra šią musų 
garbingą organizaciją saugot.

Visi tie užmetimai bolševi- 
kiškumo ir kiti yra tik seno
sios valdybos agentų ir gizelių 
blofas SLA. nariams. Bet šią
dien nariai nėra jau tokie ma
ži vaikai ir atskiria gerą nuo 
blogo. J. Ambrose.

BALTIMORE, Md., 64 Kp.:
Pild. T: rybos rinkimuose

Bal. 3 d. balsų gavo šiaip: 
Laukaitis 24, Bagočius 3. 
Kerševičius 23, Mažukna 4. 
Masytė 18, Vinikas 11. 
Bačiunas 23, Gugis 5.
Brazauskas 21, Mockus 11, 
Mikužiutė 5, Norkus 16.
Dr. Biežis 24, Dr. Baltru

šaitienė 4. šliupaitė 1.
Delegatai į seimą: Adv. W. 

F. Laukaitis ir Adv. N. Raste
nis.

Stephanie Masytė
Juozas J. Bachunas

W. F. Laukaitis

/
V. A. Kerševičius

Jonas Brazauskas

BALSUOJA UŽ
NAUJUS S.L.A.
KANDIDATUS tmsr.
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i Detroite Sugriauta Ci- 
ilikų Galinga Tvirtovė
DETROIT, Mich. — Bal. 5 

d. SLA. 352 kp. susirinkime 
delegatais į SLA. seimą išrink
ta S. Masytė, C. Martin ir M. 
Kemežienė.

Pild. Tarybos balsavimų pa
sekmės tokios:

Laukaitis 54, Bagočius 39, 
Klinga 13.

Kerševičius 58, Mažukna 48.
Masytė 74, Vinikas 34.
Bačiunas 45, Gugis 40, že- 

brys 20.
Mockus 40, Mikužiutė 51, J. 

Brazauskas 47, Norkus 32, ir 
Kriaučialis 12.

Dr. Biežis 57, Dr. Baltrušai
tienė 20, Dr. šliupaitė 21.

--------- I
DETROITO 200 KP.:

Laukaitis 10, Bagočius 5.
Kerševičius 16, Mažukna 2. 
Masytė 10, Vinikas 9.
Bačiunas 13, Gugis 2.
Brazauskas 10, Norkus 11, 

Mockus 5, Mikužiutė 5.
Dr. Biežis 10, Baltrušaitienė 

2, Dr. šliupaitė 5.
352 kuopa buvo laikoma Ba- 

gočiaus tvirtovė, dabar ji nu
balsavo didumoje už naujuo
sius kandidatus i Pild. Tary
bą. “žemė slenka” iš po Ba- 
gočiaus kojų, todėl jis ir puo
la j desperaciją ir grasina tei
smais. D. Reporteris.

į

SLA. NARIAMS.. BUS EAKEUJ

TA MOKESTYS? -
• v

JSLA. centro ponai per savo pašalinius organus jau 
leidžia priruošiamas žinias kad reikalinga bus pakelti 
SLA. nariams mokestis. Kodėl? Nagi todėl kad tie po
nai labai poniškai su SLA. pinigais elgėsi: sklaistė juos 
kur reikia ir nereikia, ištuštino Lėšų Fondą, organo lei
dimo fondą, ir sukišo tūkstančius dolarių į karčiam ą ir 
nebaigtą Vienybės namą, kuris negali nešti naudos ■— 
kaip parodo SLA. Kontrolės Komisijos raportas, patiek
tas SLA. Seimui Chicagoje 1940 metais — bet seimo de
legatų praleistas be dėmesio, del . to kad diduma delega
tų buvo “senosios gvardijos” tarnai, o kurie delegatai 
tam nepritarė, jų niekas neklausė ir nestojo su jais.

Tas- raportas tilpo poroje Dirvos numerių; kuopų 
nariai tuos numerius turi įvairiose kolonijose, nes Dirva 
visur išsiplatinus.

Iš to raporto aiškiai matome kaip visa senoji val
dyba, žinodama apie pinigų išmėtymą, užtylėjo, vieni 
kitus užtarė, atsisakė seime paaiškinimus duoti, ir Su
sivienijimo nariai pasilieka laikyti tuščią maišą!

Tuos blogumus atitaisyti galima tiktai išrenkant į 
SLA. valdybą kryželiu pažymėtus naujus žmones:

CLEVELAND, O., SLA. 14 Kp.
Laukaitis 65, Bagočius 11, 

Klinga 7.
Kerševičius 57, Mažukna 21.
Masytė 41, Vinikas 35.
Bačiunas 58, Gugis 9, Žeb- 

rys 13.
Brazauskas 82, Mockus 19, 

Mikužiutė 9, Norkus 39.
Dr. Biežis 52, Dr. Baltrušai

tienė 10, Dr. šliupaitė 12.
SLA. 14 delegatai Į seimą: 

Dr. A. J. Kazlauckas, K. S. 
Karpius, J. Brazauskas, O. Bra
zauskienė, M. Mišeikienė, Jo
nas Petrauskas, Adomas No
reika, Elena Klimas.
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NEWARK, N. J., 245 Kp.:
Laukaitis 14, Bagočius 4, 

Klinga 11.
' Kerševičius 22, Mažugna 8.
Vinikas 27, Masytė 4.
Bačiunas 24, Gugis 5.
Brazauskas 23, Norkus 24, 

Mikužiutė 3, Mockus 6.
Dr. Biežis 13, Dr. A. šliu

paitė 16. ,
Delegatai į seimą: V. Amb- 

rozevičius, A. S. Trečiokas, A. 
Petrulis.

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

tų kaip šiame lakštelyje pažymėta.
Balsuoti galima tik už vieną'kandidatą į kiekvieK® 

urėdą, išskiriant Iždo Globėjų urėdą, i 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. _____ 1

' J...-Z

Ant Vice 
Prez.

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

•

X

Ant Sek
retoriaus

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

:

1 
1

Ant Iždi
ninko

K. P. Gugis, Chicago, Ill-----------
J. J. Bachunas, Sodus, Mich--------
J. Žebrys, Cleveland, Ohio_______

__ X

Ant 
Iždo 
Globėjų

Balsuok 
už du

1
S. Mockus, So. Boston, Mass-----
E. Mikužiutė, Chicago, Ill_______
J. Brazauskas, Cleveland, Ohio-----
W. E. Norkus, Philadelphia, Pa.__ 
A. Kriaučialis, Worcester, Mass—
P. A. Jatul, Stoughton, Mass------ : : i i : 1 

1 
X 

X 
1 

' 
1 1 1 1 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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Dar Keli Žodžiai San
daros Redaktoriui

Sandaros redaktoriui pada
rius nedorus Įtarimus Dirvai, 
primetinėjant “bendrą frontą” 
prisieina štai kas jam viešai ir 
atvirai pareikšti:

Už jo pastangas dengti savo 
nuodėmes papildytas prieš •tau
tinę srovę, savo dabartiniu pa- 
sidrąsinimu įtarti tautininkus 
santikiavime su bolševikais;

Už visus pirmesnius išdavi
mus tautinės srovės socialis
tams SLA. seimuose per eilę 
pastarų metų, ir žinant kad ir 

liūs šios žiemos mušiu bėgiu, nuo Sausio 1 iki Kovo 31,'toliau jis tą savo negražų dar- 
Vokiečiai tikrina dar paėmę 104,000 bolševikų kareivių'’" C'~-J 
nelaisvėn, pačiupę 2,167 tankų, 2,519 kanuolių ir numu- 
šę ar kitaip sugadinę 2,720 lėktuvų. Tas Įrodo kad ne 
tik vieni naziai nuostolius nešė, kaip raudonieji pakar
totinai skelbė šios šaltos Rusijoje žiemos bėgiu.

Maskvos raudoniesiems šių di'enų carams nepavy
ko suvaidinti 1812 metų aktas išnaujo — sumušti Hit
lerį panašiai kaip anų dienų caro generolai sumušė Na
poleoną, žiemai padedant.

Dabar žiema jau praėjo — ir visi tarptautiniai tė-'ir savo tuos ištikimus sekėjus 
mytojai pranašauja jog ateina kas baisaus, kas tokio di-| kurie jo aklai klauso, kaipo 
xJ I w « a*. _ ______ _ ____ _ ___ * 1       1 *   **_ G? J C Trn 4 ’

PRANEŠIMAI iš Maskvos ir Berlino įrodo kad visas 
* Rusijos frontas, nuo Leningrado iš Juodųjų jurų, 
verda veikimu. Vietomis mūšiuose pirmenybę ima Ru
sai, vietomis Vokiečiai. Tėmytojai tačiau prisibijo kad 
Rusų iniciatyva puldinėti Vokiečius, nors sunkiai bet 
gerai parodyta žiemos metu, gali sustoti, ir padėtis ga
li atsiversti priešingai — Vokiečiai-paims iniciatyvą.

Pranešimai jau sako kad Hitlerio armijos, atsipei- 
kėdamos po kruvinų žiemos laikotarpio nepasisekimų, 
pradėjo daryti “labai atkaklius” atsikirtimus Rusams 
ir tuomi pasirengę pradėti tą savo žadėtą pavasario 
ofensyvą bolševikams. Kokios jo pasėkos bus matysi
me trumpu laiku. *

Skelbdami apie žymius padarytus Rusams nuosto-

džiausio karo jįegų susigrumimo atžvilgiu, ko istorija 
dar nebuvo mačius.

Apie penki milijonai nazių kareivių paruošta prieš 
'« septynis milijonus gatavų mūšiui raudonųjų.

Šis susirėmimas — jeigu jis įvyks, jeigu neišsiverš 
kitoje kokioje netikėtoje pusėje — turės išspręsti liki- 

/ mą raudonojo ir rudojo diktatorių.

•90SM: prezidento K J. Bagočiaus pagrąsinimas Dirvai 
“teismų prosekucijomis” nepasibaigė su Dirva — 

jis tokius pat “perkūniškus” telegramas pasiuntė trims 
kitiems laikraščiams — Amerikos Lietuviui. Vilniais ir 

I Laisvei ir vienam iš savo oponentų, D. Klingai, kuris 
savo išleistame pamflete taip pat iškėlė dabartinės Bild. 

X Tarybos “griekus”.
Savo grąsinimuose p. Bagočius nenurodo kurios da- 

jįlys Dirvoje tilpusių prastu apie Dabartinę Rild/įį mybą 
’ yra šmeižimas, neteisybe* ir kenkimas Susivienijimui.

Ponas Bagočius yra pasižymėjęs tokiais išsišoki
mais: jis kitados bylinėjosi su Vienybe Lietuvninkų. Jis 
pralaimėjo. Bagočių taip pat buvo pasmerkęs pats Su
sivienijimas, išmetant ant visados iš organizacijos, už 
pinigišką pasinaudojimą vieno mirusio SLA. nario po
mirtinės ir už klastingą kandidatavimą į SLA. prezi
dentus,- kada nebuvo Amerikos piliečiu.

Bagočių atgal į SLA. grąžino socialistai, prigauda- 
mi savo privaliotuę “bendrafrontininkus”. Tai buvo 
negražus sumindžiojimas to SLA. seimo nutarimo, ku
ris išnešė nuosprendį jog Bagočius niekados negali bū
ti priimtas atgal Į SLA.

Neužteko to, dar Detroito seime, 1934 metais,> Ba
gočius pagerbtas kiek tik labiausia gali būti pagerbtas 
Susivienijimui pasidarbavęs narys — išrinktas organi
zacijos pirmininkų!

. Aišku, bylos prieš laikraščius Bagočiui labai nema
loniai atsilieptų dabar. O Susivienijimui — tai gink 
Aukščiausią: praskolintas Lėšų Fondas butų tris syk 
tiek praskolintas, ir nariams prisieitų mokėti ekstra 
duokles — arba liktų išmesti iš Susivienijimo!

Tą gali padaryti žmogus kuris, likęs SLA. preziden
tu 1934 metais, pareiškė jog keršysiąs viešiems “svola- 
čiams”, kurie buvę jo priešai....

Bagočiui su laikraščiais bylinėtis teisę gali suteikti 
tik visa SLA. Pild. Taryba, ne jis vienas to užsigeidęs.

ti

f^RIPPS su Indijos yadais nesusikalba. Viena dalis
• Indijos,. Budistų tikybos, kurią atstovauja Visos-

Indijos. Kongreso Partija, iki šiol patiektą Anglų pla
ną Indiją padaryti laisva Dominijos teisėmis atmetė.

Ir antroji. Indijos dalis, Mohametoniška, per savo
vadus pareiškė kad Cripps’o planas jiems nepriimtinas, 
nes. jame nepripažys tania Mohametonų paskira valsty
be, už ką jie kovoja.

nei tartis nei su 
nei su socialis- 

komunistais. Iki 
p. Vaidyla prisi-

atliko sau reikalingas sutartis 
su Grigaičiu, tautinės srovės 
nenaudai. . \

\ Tautininkams, kurie atvirai 
kovoja, neturi jokių slaptų sie
kimų nei sutarčių, nereikalin
ga kokusuoti 
sandariečiais, 
tais nei su 
šiol seimuose
piršdavo tautinės srovės dele
gatams juos atstovauti... .

Šis atitinka ir p. Tysliavai, 
Vienybės redaktoriui, kuris, 
lygiai kaip ir p. Vaidyla. pri
imdamas “tepalą” iš “senosios 
gvardijos”, pasiryžo juos gin
ti ir už juos agituoti priedan
ga “gero patrioto” p. Viniko, 
kuris taip pat dirba su socia
listais prieš tautininkų ir rim
tesnių 
grąžinti 
dariečių

Visos
lėtą metų nedavė pasekmių tik 
ačiū tam kad musų tarpe mai
šosi vilkai avių kailiuose ir 
tarnaudami socialistų - bolševi
kų “gvardijai” SLA. centre, 
visados suardė - tautininkų-san- 
dariečių sutartiną veikimą.

SKAITYMAI

KAS TU ESI,
Irvis Gedainis

LIETUVI?

sandariečiu pastangas 
SLA. Į tautinės-san- 

srovės globą.
tos pastangos per ke-

(Tęsinys iš pereito numerio)

VI. KAIP TU ATGIMĖ!

SUŠVINTA NAUJA GADYNĖ

; bą varys, Sandaros redaktorius 
p. Vaidyla ateinančiame SLA. 
seime Pittsburghe ir nuo dabar 
jokiame kitame seime tautinės 
srovės žmonių neatstovaus.

Už jo visus slaptus politika
vimus ir išdavystes praeityje, 
kartą ant visados tautininkai 
nutraukia su juo ryšius ir pa
lieka jį atstovauti tiktai save

Sandaros “dvasios vado”.
Pereitame SLA. seime Chi- 

cagoje p. Vaidyla labai aiškiai 
ir atvirai pasakė tautininkų- 
sandariečių pasitarime kad tik 
su juo Grigaitis tekalbės kaipo 
tautininkų - sandariečiu 
kitą ką nors atsisako

atsovu, 
prisilei-

konfenorų žmonės, 
dalyviai, sutiko Įgalio-

Gerų 
rencijos 
ti p. Vaidyla, ir jis po senovei

CICILIKŲ Naujienos 
bia iš SLA. centro neva 
pranešimą buk iš SLA. 

prapuolę daiktų
Grigaitis gi pa- 
“vagilius”.

gerai jeigu New

skel- 
gautą 
ofiso

New Yorke 
$500 vertės, 
siėmė surasti

Butų - labai
Yorko policija pasiteirautų ko
dėl Grigaitis taip skubinasi i 
talką “vagilių” jieškoti kuo
met Vinikas, gal žinodamas 
kaltininkus, visai tyli....

Gal tų SLA. centro “vagių” 
pėdų ženklai atitiks batams tų 
kurie jau išbaigė antro skri
dimo pinigus ir prireikė rasti 
ineigų kitose vietose.

Suvienytoms Valstybėms svarbu gauti Indijos ak
tyve militarinė pagalba šiame kare prieš Japonus.

Geriausia gal bus prie Indijos vadų prieita su Pre
zidento Roosevelto garantija, kad Britai išlaikys savo' 
žodį ir po karo pabaigos suteiks Indijai reikalaujamą 
laisvę. Spaudimą daro ir Kinijos vyriausias vadas Gen. 
Kai-šek; jis siūlo Indijai eiti į kompromisą su Anglija.

’ MANO PASAULIS
(Putinas)

Žinau aš, drauge, pasaulį didį, 
Pasaulį gražų, pasaulį tyrą, 
Kaip šviesų rytą, kai gėlės žydi, 
O skaidrios rasos nuo lapų byra.
Ten plačios lankos—žiedai siūbuoja, 
Ten skambus gojai—upeliai šnera. 
Tenai padangė rimčia alsuoja, 
Tenai taip šventa, ramu ir gera.
Paimki drauge, tu rūbą skaistų, 
Priseki baltą lelijos žiedą, — 
Kad siela meilės aidais užkaistų, 
Kur mano grožio pasaulyj gieda.Z
Tada išeiki, kai aušta rytas 
Ir perlais sagsto lankas rasotas, 
Tai plauksim mudu į nematytas 
Puikaus pasaulio šalis svajotas. 
Pamiršim visa, kas juoda žema, 
Pamilsim dangų, aukštybių plotį: — 
Ten didžios mintys ramybėj gema, 
Ten ^atgimimo versmių jieškoti.

• O kai išvysim dienos mus galą, 
Kad glaudžia žiedus gamtos grožybės 
Nusvirus saulė jau gęsta šąla, 
O siela geidžia didžios ramybės, — 
Nulenksim galvas. Tyliai užėję 
Ant aukšto kalno, rankas ištiesme, 
Pagerbę didį šviesos Davėją, 
Pabaigsim būtį padėkos giesme.

1525 m. kunigaikščiui Albrektui kry- 
čiuočių ordeną panaikinus, pradėjo gerė
ti Prūsijos Lietuvių būklė. Jie netrukus 
galėjo klausytis pamokslų sava gražia kal
ba, giedoti iš sava kalba parašytų giesmy
nų, mokintis katekizmo gimtu žodžiu. Lie
tuviai pradėjo jausti kad Dievas tikrai 
visiems lygas. Jie pradėjo į kunigaikš
čius ir jų valdininkus kitaip žiūrėti, nes 
pasaulietinė valdžia savo manifestais ir 
kitais raštais kreipės į juos Lietuvišku 
žodžiu.

Pirmas Lietuviškas spausdintas žodis 
pasirodė 1547 m., kai Mažvydas išleido 
Lietuviška katekizma. Netrukus Bret
kūnas išvertė Šventąjį Raštą. Vėliau iš 
Bretkūno, Mažvydo ir Vilento rankos pa
sipylė Lietuviškos giesmės. Nuo 17-me. 
šmt. pradžios net Vokiečių kilmės kunigai, 
kaip Rikovius, Senkstock, Klein, Schuster, 
Berent, Schimmelpfenig, Glaser, pradeda 
sakvti pamokslus Lietuviškai ir patys ra
šo Lietuviškas giesmes. Tai rodo kad to 
meto Lietuviai buvo gerai susipratę ir ki
taip nenorėjo klausytis Dievo žodžio kaip 
Lietuviškai, kad net Vokiečiai kunigai bu
vo priversti mokintis jų kalbos.

Nejučiomis iš tikybinės literatūros iš
auga pasaulietinė. Tarp žmonių gyvenda
mi, kunigai užsikrečia Lietuviškomis dai
nomis, girdi jų pasakas ir senus padavi
mus. Matyt, norėdami kad sugyvenimas 
su žmonėmis butų artimesnis ir šiltesnis, 
kunigai patys pradeda rašyti dainas ir 
jas su jaunimu • dainuoti. 1704 m. Klai
pėdoje, per miesto mokyklos švbntę, su 
dideliu pasisekimu sudainuojama nežino
mo poeto, ‘‘Mums išaušo linksma diena”. 
1706 m. Kun. Schulz išverčia ir išleidžia 
garsias Aisopo pasakas.

18-me. šmt.' iškyla virš kitų du poetai, 
kunigai Kristijonas Duonelaitis ir Schim
melpfenig. Jie rašo dainas, epigramas ir 
eiliuotas pasakas. Lietuvišku dainų gra
žumu neatsigėri Lessingas, Herderis ir 
Goethe. Visi žymus Vokiečių mokslinin
kai ir istorikai domisi ir gėrisi Lietuvių 
tauta ir jos dvasios turtais. Kiekvienas, 
bent kiek Lietuviškai pramokęs Vokietis 
tuo labai didžiuojasi. Jau 1653 m. D. 
Klein geresniam Lietuvių kalbos pramo- 
kimui išleidžia Lietuvišką gramatiką.

va, tiesa, ir jiems buvo svetimame krašte. 
Čia, sunkesnėse oro sąlygose, reikėjo dau
giau ir sunkiau dirbti. Be to, Lietuviai 
smarkiai juos pajuokdavo ir nenorėdavo 
su jais dėtis. Kunigas Duonelaitis, kaip 
ir kiti kunigai, net Vokiečių kilmės, no
rėdami apsaugoti gražų ir dievobaimin
gą Lietuvių gyvenimą, iš sakyklos draus- , 
davo susieti su ateiviais Vokiečiais.

(Bus daugiau)

KELI VYRAI NAUDOJASI
VIENA ŽMONA

Pietinėje Indijos dalyje gyvena tam 
tikra žmonių gentė, vadinama Todai. Jie 
užsiima gyvulių auginimu, ir turi gana 
keistą paprotį link šeimyninio gyvenimo.

Paveizdan, kuomet vienas jų veda 
žmoną, ji tuo patim tampa žmona ir jo vi
sų brolių, arba kitų viengungių vyrų ku
rie norėtų ateiti Į jų namus gyventi.

» Iš kitų pasaulio dalių mokslininkai ty
rinėjo kaip tie žmonės gali taip sugyventi 
neužvydėdami. Patirta kad pavydo jokio 
tarp jų nėra, jų šeimyninis gyvenimas ei
na švelniai, tuo laiku kai visi vyriškiai 
naudojasi vedusioje žmona.

Kaip ta gentis priėmė toki paprotį ne
susekta patirti. Spėjama kad tiems žmo
nėms atėjus gyventi į tą ’sritį, neturint ga
na moterų, vienai moteriai leista turėti 
kelis vyrus, ir tas pjyorptis pasiliko iki šiai 
dienai. ‘Dar ir dabai1 eina gandai, 'bet ne
žinia ar teisybė, kad tie Tobai užtroškina 
laikas nuo laiko kūdikį jeigu gema mer
gaitė, nors Britų valdžios tas griežtai už
drausta daryti.

Mažai kas matė tų žmonių vedybų ap
eigas. Bet tie kurie matė savo jog tai bu
na labai linksma iškilmė. Jaunikis atlieka 
visas senoviškas vedybų ceremonijas ga
vimui sau žmonos, ir visi jo suaugę bro
liai lieka jos dalininkais ir ateina gyventi 
su jaunavedžiais.

h

ŽEMAIČIŲ KRAŠTAS

• EUROPOS šalyse labiau ir labiau pasireiškia ne- 
dateklius maisto. Kiekvienoje šalyje tas klausimas ki
taip stovi; paveizdan, vienur valdžios pataria maistą 
taupyti, slėpti, kitur žmogus patenka į kalėjimą už mai
sto slėpimą. Madride, Ispanijos sostinėje, maistas pa
brango tau? kad, sako, už gerus pietus reikia mokėti 
net $5. Portugalijos sostinėje Lisabone maistas taip 
pat sudaro keblumą. Pranešimai sako kaip vienas gy
ventojas Lisabone nesenai buvo areštuotas už laikymą 
paslėpus paršo ketrvitame aukšte sayo‘_bute( Dabar gi 
Portugalijos žmonėms pataria auginti' kuodaugiausia 
vištų ir kralikų, dirbti jiems lizdus aukštai verandose, 
balkonuose, kad nepritruktų maisto.

Amerikoje, patariama maistas auginti, bet neslap-

Žemaičių kraštas gintaru dabintas,
Žemaičių kraštas rūtom apsodintas;
Žemaičių žemė vien kalvos ir slėniai, 
Žemaičių žemė Žemaitėliam vieniem.
Vakarus skalauja Baltija gražioji, 
Rytuose Aukštaitija — sesutė brangioji; 
Amžiais šioj padangėj gyveno Lietuvis, 
Amžiams čia Žemaitis paliks kaip ir buvęs.
Žemaičių žemėj ažuolia žaliuoja, 
Žemaičių žemę milžinkapiai kloja; 
Žemaičių dirvoj granitas pasėtas, 
Žemaičių būdas todėl yra kietas.

valdžios žmonės sako

Nėra pasaulyj tokios galybės
Kuri negerbtų Žemaičių vienybės;
Žemaitijos žemėj, negyvuos nieks kitas!
Žemaitija miela, tu esi granitas!

LAIKAI TEMSTA
Lietuviams Prūsijoj ne taip buvo blo

gai, kol nuo Albrekto laikų valdė Ansbac- 
ho Hohenzollernų kunigaikščiai. Viskas 
kad ir pamažu, pradėjo virsti kitaip, kai 
nuo 1618 m. kraštas atiteko Byandenbur- 
gams, pradėjo atgimti kryžiuočių dvasia, 
pradėta vis daugiau šnairuoti į Lietuvius, 
pradėta trukdyti visas dvasinis kultūrinis 
Lietuviškas darbas, jau buvo sunku pasi
rodyti kokiam Lietuviškam spausdintam 
žodžiui. Prūsiją apniko ir visokie vargai. 
1655—1660 m. ji daug nukentėjo nuo Lie
tuvos-Lenkijos karo su Švedija ir Prūsi
ja. 1709—1710 metais perėjo baisus ma
ras, žmonių išmirė apie 150,000. Kaip jo 
šėlta, matyt iš to kad 10,834 sodybos liko 
visai tuščios. Vienoj tik M. Lietuvoj jų 
buvo, tuščių 8,411. Į Lietuvių gyvenamą 
kraštą atvežta apie 20,000 Vokiečių ko
lonistų iš Salzburgo, Švabijos ir Šveicari
jos. Kad padėjus Vokiečiams ateiviams, 
valdžia ėmė juos visaip remti. Kad skir
tumas tarp vietinių ir ateivių neišnyktų, 
kolonistams uždrausta Lietuviškai rėdytis 
ir Lietuviškai mokintis. Be to, įsakyta 
Lietuviams už bent kokį darbą pigiau mo
kėti, o apdėti aukštesniais mokesniais.

Kaip matyti iš Duonelaičio raštų, ypa
tingai jo sultingai, ryškiai ir gyvenimiškai 
teisingai parašytų “Metų”, ateiviai kolo
nistai su savim atsinešė labai blogų pa
pročių. Tarp jų butą daug girtuoklių, 
tinginių, mušeikų ir pasileidėlių. Neleng-

*1833-METAIS, Lapkričio 13 d., me
teorai (puolančios žvaigždės) taip gausiai 
krito numargindamos nakties dangų, kad 
daugelis tikėjo jau atėjo pasaulio galas.

•KASLEGARNĖJ (Ellis Islande) su
tvarkyta ateivių įvažiavimo rekortai taip 
kad sako lengvai galima surasti įvažiavi
mo dienos, laivų vardai ir tt. kiekvieno iš 
18 milijonų ateivių. Darbą atliko WPA 
bedarbiai pastarų kelių metų bėgyje.

‘namĮTdaktaraš’
Tiktai $1.00

Trumpi, aiškus apibudinimai kelių šimtų 
kasdieninių ir sunkių ligų ir nesveikumų 
kokie žmogų paliečia, nuo paprasto gerklės 
skaudėjimo iki sifilio, vėžio ir kitų ligų. 
Visos ligos knygos pabaigoje sužymėtos 
alfabetiškai, lengva rasti. Knyga 174 psl.

. MIK ALDOS
Karalienes Sabbos

PRANAŠYSTES
Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbos , 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 3Qc. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. . (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

SAPNININKAS
Kaina su prisiuntimu $1.00.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
<apną. Kiekvienas privalo jį turėti savo 
namuose. į

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio_

(Tęsinys iš pereit

Visi meldėsi tik už 1 
vo visose cerkvėse, kur tik 

> atiduodami pagrobtuosius 
■ mus laimino šventais pave

pose su meile ir padėka 
Lietuvos vardas; aš gi bi 
jog esu kilęs iš t® .šalies, 
dija laimino. Nes mes ju 
plėšėme, tiktai musų kraų 
užpuolimų gynėme.

Perilgai varginau tav 
pasakojimais; tau jau meta 
eisiu tuo tarpu pažiūrėt ] 
tvarkoje. Smagių sapnų!

Tai taręs, išėjo.
- Jaučiuos sveikiau, i 

melst dar koplyčioj ii- išklai 
mišių, nes tikrai jau nebegri 
pamatyti savo mylimos ceri

- Vaikščiot nebegali, g 
drauge nunešime.

- Aš tėveliukų nunešu 
Jocius.

- Arkliais negalima, - 
jus.
- Jau aš tai apsvarsčiau 

pavesti tų rupesnį.
Rytoj rytų atitraukė į 

rogutes, Ragutį pastatė pi 
tarė: lauk čia geresnių laik 
vietoj nuvešiu tėvų Jonų į k

Koplyčia buvo maža ii 
padaryta ant greitosios kun 
paprastos pirkios.

Jocius kuogreičiausiai įs 
rūpindamasis juo kaip tiki1; 
maželi nuvežė jį į koplyčių,

altoriaus. Labai dievobaimi 
Jonas mišių. ‘Po pamaldų J 
mas rogutes nenoromis pallet 

putę, kabančią prieš, altorių, 
ir susidaužė, M kas Yliaus 
ugnis. Jocius taip nusigando, 
šiai nusiminęs, puolė ant kel 
siprašinėti su ašaromis krik 
Jonas gi atsiliepė: — Tai i 
no lempa užgeso!.... Į vii 
sius visa tai padarė bloga įf 
jus, sumaningesnis negu kiti 
siliepė;

— Už pabaudų, Jociau, 
nim į Ugėnus atnešti švento

— Vai, nors tuojau nub 
— Palauk, eisiva kartu. 
Tai tardamas, Motiejus 

; ir čia bus vandens jo malun 
< Nors tiktai keli varstai 

gala nuo Ugėnų, bet del gi 
sunku buvo į juos patekti; ti 
damas kelia galėjo ten nueit

Kiekvienas Lietuvis laik 
garbe, jei galėjo nors sykį { 
matyti didįjį krivę. Motiejus 
matyti Gintauto, bet gal šį-tų 
soti, pagaliaus — manė — a 
buklų nedaro?!

Palengvėle eidami pro ( 
rios tankmę Jocius ir Moti 
Ugėnus.

Dideliame plote, apsuptį 
pusių augštais tuinais, netoli 

I lingosios versmės, stovėjo m 
! tatyta ant greitųjų iš akmei 

kampe, apysmailė viršuje, si 
į pat viršūnėje. Čia Gintautas 

8a pagarba padėjo šventųjų 
vėl ėmė degti, tiktai nebelie 

Į kaip tai buvo anais gerais lail 
: loję. Degė tik tiek kad neu 

‘ dėlės liepsnos durnai gelėtų 
tikėjimo priešininkams. De 
leidyklos, kaip paprastai, 1 
kobesiai, kairėje — vaidilų.

Diena buvo graži, tikrai, 
torį. Prisiai’tinus jiedum p 
dvelktelėjo į juos malonus mi 

jr kvepinčiųjų žolynų kvapas.
- Tai pats krivė dabar n 

tarė Jocius, — geru laiku pats 
į 'bo kartu nugirdo jiedu 
I k muziką. Stabtelėjo tat ir ė 
Lyties. Rodėsi jiedum, lyg 
| ykla sparnais kėlėsi į augštį, 
j toj lyg vilnįs, tai vėl plaukė r 
Į toliu. Sklidinas buyo tais sm; 
| tols visas oras, saulės šviesa ir 
| ^jelos. Pro sutariamų giedojim
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Gintautas PASKUTINIS
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Irvis Gedainis
VI?

jeigu
suvilgė Motiejaus ir Jociaus

at-

pa- 
esi, 
sa

gera Lietuvė iš Pa. 
gavau porą numerių 
man patinka, užsi- 

Man la

CICILIKAI.
šiuos SLA. rinkimus 
vienijimą skaldys ir 
ant Marso — aršiau
rė komunistai po 1930 metų 
seimo.

. VIENA 
rašo: “Aš 
Dirvos, ji 
rašysiu po Velykų,
bai patinka tas žmogus ką per 
tvorą žiuri ir viską mato

is buvo svetimame krašte, t 
oro sąlygose, reikėjo dau- 
dirbti. Be to, Lietuviai 

išjuokdavo ir nenorėdavo 
Kunigas Duonelaitis, kaip | 
net Vokiečių kilmės, uo

li gražų ir dievobaimin- 
renimą, iš sakyklos draus- ( 
ateiviais Vokiečiais.

lūs daugiau)

RAI NAUDOJASI
NA ŽMONA

ndijor. dalyje gyvena tam | 
entė, vadinama Todai. Jie 
ų auginimu, ir turi gana 
link šeimyninio gyveninio. Į 

kuomet vienas , jų veda | 
atim tampa žmona ir jo vi-1 
kitų viengungių vyrų ku- j 

ti Į jų namus gyventi, 
aulio dalių mokslininkai ty- 
žmonės gali taip sugyventi 
Patirta kad pavydo jokio 

ų šeimyninis gyvenimas ei- 
10 laiku kai visi vyriškiai 
įsiojo žmona, 
ntis priėmė tokį paprotį ne- 
. Spėjama kad tiems žmo- 
rventi į tą sritį, neturint ga- 
.enai moteriai leista turėti 
tas paprotis pasiliko iki šįai 
• dabar eina gandai, bei > » 
;ė, kad tie Tobai užtroškma| 
ko kūdikį jeigu gema jner-I 
itų valdžios tas griežtai už- Į
L.
, matė tų žmonių vedybų ap- | 
: kurie matė savo jog tai bu-1 
na iškilmė. Jaunikis atliekai 
:as vedybų ceremonijas ga-1 
onos, ir visi jo suaugę bro-1 
dalininkais ir ateina gyventi | 
ais.

(Tęsinys iš pereito nr.)

Visi meldėsi tik už Vytautą — taip 
vo visose cerkvėse, kur tik buvome užsukę 
atiduodami pagrobtuosius turtus. Visur 
mus laimino šventais paveikslais, visų lu
pose su meile ir padėka buvo minimas 
Lietuvos vardas; aš gi buvau laimingas, 
jog esu kilęs iš tas .šalies, kurią visa Gu
dija laimino. Nes mes jų niekuomet ne
plėšėme, tiktai musų krauju nuo Totorių 
užpuolimų gynėme.

Perilgai varginau tave, tėve, mano 
pasakojimais; tau jau metas atsilsėti. Aš 
eisiu tuo tarpu pažiūrėt pilies, ar visa 
tvarkoje. Smagių sapnų!

Tai taręs, išėjo.
— Jaučiuos sveikiau, norėčiau pasi

melst dar koplyčioj ir išklausyti šventųjų 
mišių, nes tikrai jau nebegreitai t.eks man 
pamatyti savo mylimos cerkvės. /

— Vaikščiot nebegali, gal tik su lova 
drauge nunešime.

— Aš tėveliuką nunešiu, — atsiliepė 
Jocius.

— Arkliais negalima, — sakė Motie
jus.

— Jau aš tai apsvarsčiau, prašau man 
pavesti tą rupesnį.

Rytoj rytą atitraukė į pilį Ragučio 
rogutes, Ragutį pastatė pirkios gale ir 
tarė: lauk čia geresnių laikų, dabar tavo 
vietoj nuvešiu tėvą Joną į koplyčią.

' Koplyčia buvo maža ir labai žema, 
padaryta ant greitosios kunigaikščiams iš 
paprastos pirkios.

Jocius kuogreičiausiai įsodino Joną ir 
rūpindamasis juo kaip tikra motina, pa
mažėl! nuvežė jį į koplyčią, stengdamasis 
pritratikti rogutes kaip galima arčiau prie 
altoriaus. Labai dievobaimingai klausėsi 
Jonas mišių. ' Po pamaldų Jocius, sukda
mas rogutes nenoromis palietė galva lem
putę, kabančią prieš altorių, toji nukrito 
ir susidaužė, bet kas blogiausia — užgeso 
ugnis. Jocius taip nusigando, jog, didžiau
siai nusiminęs, puolė ant kelių ir ėmė at
siprašinėti su ašaromis krikščionių Dievo. 
Jonas gi atsiliepė: — Tai tikriausia ma
no lempa užgeso!.... Į visus susirinku
sius visa tai padarė blogą įspūdį. Motie
jus, sumaningesnis negu kiti, linksmai at
siliepė:

— Už pabaudą, Jociau, nueisi su ma
nim į Ugėnus atnešti šventosios ugnies.

— Vai, nors tuojau nubėgsiu atnešti.
— Palauk, eisiva kartu.

mmATc. t , — , k Tai tardamas, Motiejus pamąstė, jog
ETAIS? Lapkričio 13 (į., įr -a kus vanc]ens j0 malūnui.
news žvaigždės) taip gausu! Nors uktai keli varstai skyrė Bety- 
pndamoS-nakties dangų, kadi ga]a nu0 Įjgėnų, bet del girios didumo, 
jo jau atėjo pasaulio galas, J sunku buvo į juos patekti; tik gerai žino- 
1GARNĖJ (Ellis Islande) su-Į damas kelią galėjo ten nueiti.
ivių i važiavimo rekortai taip t, Kiekvienas Lietuvis laike sau didele

kos garsus pasigirdo grubus balsai, lyg 
kokio baisaus skundo sukelti, pasikėlė į 
augštį ir perkūnu sudundo po visą erdvoj.

— Tėveliuk, tėveliuk! ar girdi? Dai
nuoja apie tai, kaip kunigaikščiai atvyko 
tikėjimo naikinti.

Po valandėlės vėl atsiliepė ore kanklių 
pritariamas giedojimas, kuris biro1 smul
kutėmis perlonais, lyg lakštingalės daina, 
o taip griaudingai ir saldžiai dainavo 
ašaros 
dus.

Tai Meninas gieda.
Taip, — atsakė Motiejus, — 
girdėjo, niekuomet neužmirš

kad 
vei-

kas
Me-ji sykį

runo balso.
Kai visa nutilo, Jocius paklebeno į

ko

SMARKUSIS Bagočius, ži
nodamas kad jo padaryta žala 
Susivienijimui bus iškelta vie
šumon, visų narių žiniai, jeigu 
jis pralaimės rinkimus, savo 
agitacijos delei gąsdina Dirvą 
ir Amerikos Lietuvį teismais, 
neva apgynimui SLA. nuo ko
kių ten šmeižtų ir falsifikaci
jų. Kitais žodžiais tariant, 
jis nori SLA. lėšomis apsigin
ti -save.

Atsistatydino
Sulyg Gen. Charles De Gaul

le, Laisvos Prancūzijos vado, 
pranešimo, Vice Adm. w Emil 
Muselier rezignavo iš Laisvos 
Prancūzijos nacionalio komite
to, savo nusisprendimu. Jo pa
veikslas čia telpa.

KUR NUĖJAI 
TYSLIAVA?

Per TVORA
PASIŽVALGIUS

pralaimės 
tai Susi- 
vėl sius 

negu da-

Vienybėje Juozas Tysliava, 
savo kolumnoje “Dabar”, pa
sigiria suradęs kodėl, anot jo, 
“daugelis gerų tautininkų ir 
sandariečių neremia to kandi
datų sąrašo kurį skelbia Dir
va“.

Leisk man, p. Tysliava, pa
klausti kurį gi kandidatų są
rašą tie “tautininkai ir sanda- 
riečiai” remia? Ai’ ne tą ku
rį socialistais sklolininkais ir 
tamsta per Vienybę siūlai? Ar 
ne tą dabartinę Pildomąją Ta
rybą, kuri, su Viniku prieša
kyje, “ištaisė“ Vienybės namą 
ir jame įrengė karčiamą, o 
tamstai įtaisė palėpyje laktas, 
apie ką pats savo žodžiais 
pasakei šiaip: “Tik DURNIUS 
ir VINIKAS galėjo taip namą 
atremontuot už virš $50,000, 
įtaisymui tik karčiamos ir re
dakcijai palėpės”.

Tamsta vienaip manai, o ki
taip kalbi. Tą gal darai iš des
peracijos žinodamas kad visi 
geri tautininkai ir rimti sanda- 
riečiai kaip tik ir remia tą są
rašą kurį Dirva skelbia, o ne
remia tik tie kurie gauna ar 
tikisi gauti “senvičių“ iš seno
sios Pild. Tarybos. Jums ke
liems tik tai ir rupi kad dabar
tiniai SLA. viršininkai pasilik
tų, jie mat nesišykšti ir ne
taupo- SLA. lėšų fondo.

Tas tiesa kad nei vienas nuo
širdus ir geras tautininkas ne
nori matyt SLA. komunistų 
kontrolėje ir todėl komunis- 
taujantį dabartinį vice pirmi; 
įlinką Mažukną veja iš SLA. 
centro valdybos laukan, o jo 
vietoje išsirinks prakilnų ir 
nuoširdų tautininką, V. A- Ker- 
ševičių.

Bet Mišk paklausti: kuris 
nuoširdus ir geras tautininkas 
nori visados matyti Susivieni
jimą socialistų kontrolėje, ku
rie jį vąldo ir išnaudoja per 
kelioliką metų? Ar tamsta to 
nori? ' (T kitados 'labai“neno
rėjai! Kodėl toks pasikeiti
mas?

Kaslink “mergiotės” tai tiek 
ponui Tysliavai galiu pasakyt. 
O kaip su K. Jurgelioniu? Juk 
jis yra tamstos geras draugas 
ir butų labai geras SLA. sek
retorius, o vienok, nominaci
joms prasidėjus, neparėmei jo! 
Kodėl ? Matomai del to kad 
tamstai rupi matyti senąją 
Pild. Tarybą sėdint centre am
žinai. O tas tai jau ne be tik
slo.

Dirvos redaktoriaus sąžinė 
yra daug ramesnė už Vienybės 
redaktoriaus sąžinę. Jis nesi
bijo viešai Dirvoje pasisakyt 
kodėl tokio kandidato kaip Vi- 
nikas, kuris pasivergė socia
listams jų Sikymus Susivieniji
me vykdyti, nuoširdus ir geri 
tautininkai negali ir neprivalo 
remti, o tamstai nedrysti pa
sisakyt kodėl reikia Viniką ir 
jo sėbrus socialistus ir komu
nistus remti.

Vietoje klausus, “Kur eini, 
Karpiau?”, geriau padarytum 
pasiklausęs pats savo sąžinės: 
Kur nuėjai, Tysliava, ir kokią 
smalą verdi tautininkų tarpe!

Tas butų daug geriau ir pa
ties bizniui butų daug svei
kiau, ' SLA. Narys.

According to an announcement 
made by Gen. Charles De Gaulle, 
Free French leader, Vice Ad
miral Emil Muselier has resigned 
from the Free French national com
mittee, on his own initiative. Vice 
Admiral Muselier is shown above.— 
Soundphoto. , ,

BAGOČIUS turi , gana drą
sos gąsdinti laikraščių leidėjus 
'valdžios teismais, bet nevisada 
turi drąsos išlaikyti tą savo 
smarkumą.

Bagočius kitados traukė tei
sman . Vienybę Lietuvninkų, 
bet vietoj pasipinigauti, gavo 
savo “Išpažintį“, per kurią 
visi Lietuviai sužinojo kad po
nas Bagočius net iš numirusių 
prisikėlė. -

PERNAI Bagočius metė tei
smo pirštinę Amerikos Lietu
vio redakcijai, bet kaip tik A. 
L. leidėjai Bagočiaus mestą 
pirštinę priėmė ir pasisakė kad 
yra pasirengę stoti į kovą su 
Bagočium, smarkusis Bagočius 
ir užsičiaupė kaip oisteris.

Bagočius tokią savo pigios 
rūšies propagandą veda vien 
tikslu kad išgąsdinti SLA. na
rius nebalsuoti už tautininkų 
sąrašą, kuri remia1 Dirva ir A. 
Lietuvis, ir kad pats’galėtų lai
mėti ųinkimus.

JEGU Dirva ir Am. Lietu
vis atsuktų antrą lazdos galą 
ir kaipo SLA. nariai patrauk
tų Bagočių teisman už jo pa
darytą žalą Susivienijimui tai 
p. Bagočius atsirūgtų visais 
šešių metų savo darbeliais Su
sivienijime.

TYSLIAVA per savo Vieny
bę viešai ir aiškiai pasisakė 
del ko neremia tautinio sąra
šo SLA. Pild. Tarybos, kurį re
komenduoja Dirva ir A. L., ir 
neva pasiteisinimą 'duoda kad 
jame randasi '-Musytės vardas. 
Bet jis remia- pandarietiškai- 
socialistišką sąrašą, kuriame 
raudonuoja komunisto Mažok
uos vardas.

Kad tautiniame -sąraše yra 
Masytės vardas, Tysliava gau
na priekabę neremti visą tą 
sąrašą,, reiškia neremia nei to
kių žymių asmenų kaip Teisė
jas Laukaitis, Bačiunas ir ki
ti, kurie dar tik nesenai Tyslia
va ne tik rėmė, šėrė bet net 
ir rengė....

Kartą man teko matyti ka
rikatūrą vaizduojančią kaip 
šuo kanda žmogui ranką. Po 
apačia jos parašyta: “Kanda 
tą ranką kuri jį šėrė“....

TYSLIAVA stengiasi įrody
ti buk tarp Dirvos ir komunis
tų esąs koks tai “bendras fron
tas”, del to kad ir komunistai 
remia Masytę. Na o kaip su 
Mažukna, kuris yra Viniko- 
Bagočiaus sąraše, kurį laisvė t 
ir Vilnis taip pat remia kaip 
ir Masytę? Ar tai nėra Vini- 
ko-Tysliavos “bendras 
tas“ su komunistais?

TYSLIAVA “įrodęs“
ir komunistų “bendrą frontą”, 
pakrapšto Dirvos redaktoriaus 
Kurpiaus sąžinę ir klausia — 
“Kur eini, Karpiau?”....

Na o kur tamsta, p. Tyslia
va, nuėjai ir kur nuvedei tą sa
vo Vienybę, kurią taip gausiai 
rėmė tie žmonėę kuriems tam
sta šiądien jau nugarą atsu
kai ?

vaT.tus. Išėjo vaidilas ir paklausė, 
jiems reikia.

— Pašauk Mačiulį, — atsakė.
Netrukus atėjo Mačiulis.
— Tėveliuk, — sušuko Jocius, —

sitiko del manęs nelaimė: nenorėdamas 
sukaliau lempą koplyčioje, ir užgeso ug
nelė. Tat, tėve Mačiuli, norėčiau gauti iš 
viešpaties krivės šventosios ugnies.

— Norita šventosios ugnies, bet ar 
jus ją pagarboje laikysita?

— Ji degs pas mus prieš altorių, kur 
švenčiausioji auka dedama, — tarė Mo
tiejus.

— Tikiu tavo kunigo žodžiu, — at
sakė Mačiulis ir atnešė iš meldyklos de
gantį pagalį, indėtą į pelenę.

Motiejus, atsinešęs ugnies kad butų 
rami krikščionio sąžinė, pašventė jį su 
Juozu Opulskiu pagal katalikų apeigų, ir 
uždegė didžiąją lempą, pačią didžiausią, 
kokią tik galėjo gauti. Viešpaties Kris
taus kančią pridengė, papuošęs gėlėmis 
kad nepratusių akių nevertų, nes kryžiaus 
kančią stabmeldžiai laikė nepakenčiamu 
Dievui nusižeminimu.

Tatai padarė įspūdį, kokio nė nesi
tikėjo Motiejus. Visų veidai nušvito, net 
Biliminis saldžiai šypsojo; tikrai sakant, 
jis buvo karštas stabmeldys. Žiurėjo žmo
nės per langą, džiaugėsi kad dieną ir nak
tį dega ugnelė, skundėsi tiktai kad niekas 
nuolat koplyčioje nebudi ir nesimeldžia, 
ir kad labai maža ugnelė. Pagaliau, susi
tarė prašyti Motiejaus kad leistų jiems 
budėti nors nuo saulės užtekant iki nusi
leidžiant. Motiejus, tiesa, leido, bet pats 
su kunigu Juozu budriai visa dabojo. Ne 
syki kuone verkė iš susigriaudinimo ma
tydamas, kaip žmoneliai karštai meldžiasi 
saviškai, kaip žiuri tvarkos ir švarumo; 
pavasari mergaitės nešė gėles ir vainikus 
ir laimingds puošė jais koplyčią, kiekvie
na laikė sau garbe zokristijono prieder
mes pildyti. Patįs uolieji garbintojai bu
vo Rąžys ir Vivulis.

— Kryžeiviai tai, tur but, kito tikė-
, — ten visus 

vertė varu, lojo jo, apjuokdavo.
Pagaliaus, pradėjo kalbėties kad ne

betelpa toje koplyčioje žmonės, jog reiktų 
pagalvoti kad didesnį ruimą pastačius, i 
Smarkiai suplakė Motiejui širdis, girdžiant 
jam tokiuos žodžius, uždengė veidą ran- 
kom kad nuslėpus džiaugsmo ašaras.

— Dieve, mąstė, kas per laimė! Juk

Kur tamstos sąžinė, ponas 
Tysliava, kad del Masytės, ku
rios komunistiškumo negali 
įrodyti, pasisakai prieš visą 
tautinį sąrašą, tai yra ir prieš 
tuos žmones kurie dar nesenai 
tamstai yra gero padarę?

Perkratyk savo sąžinę, o 
matysi .koks nuodėmingas 
ir stengkis kuogreičiau už 
vo nuodėmes atsigailėti.

Titnagas.

LIETUVAI REMTI 
DR-JOS SEIMAS

TYSLIAVA Vienybėje susi
rūpinęs klausia: “Kur eini, 
Karpiau ?”

Nabagas, pats bijo savo še
šėlio, tas žmogelis kuris viso
kiais šuntakiais vaikščiojo ir 
tebevaikčioja, visur buvo ir vis x 
dar landžioja, iš (visų pinigus 
ėmė ir už kitus dirbo, dabar 
susirūpino kur Karpius einąs, 
jei nesekąs Tysliavos... .

Karpius eina link išlaisvini
mo SLA. iš nagų tokių despe- 
ratų kurie, negalėdami kitaip 
toliau SLA. iždą tuštinti, gra
sina spaudai teismais ir pro- 
sekuci jomis.

Tysliava gi stovi užpakaly
je tų prosekųtorių ir, priim
damas iš jų almužnas, kitiems 
net piktus laiškus parašo rei
kalaudamas pinigų už skefei-

igvai galima surasti Įvažiavi-Į garbe, jei galėjo nors sykį gyvenime pa-. jįmOj — kalbėjosi tarp savęs,
livu vardai ir tt. kiekvieno f| matyti didįjį krivę. Motiejus nesivylė pa- 
ateivių. Darbą atliko WP1 į matyti Gintauto, bet gal šį-tą apie jį suži-
staru keliu metų bėgyje. I noti, pagaliaus — manė — ar Dievas ste-
——------- -------------- t buklų nedaro?!
i T O AK'TAR AS I Palengvėle eidami pro dagius ir gi-

1 I rjos įanfcmę Jocius ir Motiejus atėjo į
Tiktai $1.00 i Ugėnus.

 Į Dideliame plote, apsuptame iš visų 
skųs apibudinimai kelių šimtų į pUSjy augštais tuinais, netoli nuo stebuk-
ir sunkių ligų ir nesveikumą | iįngOSįOs versmės, stovėjo meldykla, pas- 

ų paliečia, nuo paprasto gerklės i įatyįa anį greitųjų iš akmens, aštuonia- 
iki sifilio, vėžio ir kitų ligų, j kampe, apysmailė viršuje, su langeliuku 

; knygos pabaigoje sužymėtos į pat viršūnėje. Čia Gintautas su didžiau- 
, lengva rasti. Knyga 174 psl | sįa pagarba padėjo šventąją ugnį, ir ji

vėl ėmė degti, tiktai nebeliepsnojo jau, 
kaip tai buvo anais gerais laikais Betyga
loje. Degė tik tiek kad neužgestų. Di
delės liepsnos durnai galėtų juos išduoti 
tikėjimo priešininkams. Dešinėje nuo 
meldyklos, kaip paprastai, buvo krivės 

1 i-obesiai, kairėje — vaidilų.
ranašystės senovės laikų »F Dį buvQ tikrai kai _

galima gauti, ir visai pigiai- 6aiį. Pi isiai tinus jiedum piie tvoios, 
j tik 3Qc. Galit prisiųsti pa$ I dvelktelėjo į juos malonus miros, smalos 

(Vietiniams po 25c.) | <r kvepinčiųjų žolynų kvapas.
sikalaukit “Dirvoje”' I . ~ Tai l’ats ki'iv| ^abar meldžiasi, -

________tarė Jocius, — geru laiku pataikeva.
Z a » I Tuo kurtu nugirdo jiedu giedojimą 

PNININKAS ir muziką. Stabtelėjo tat ir ėmė atidžiai 
na s-j prisiuntimu $1.00. | kryties. Rodėsi jiedum lyg visa mel- 

r _ I dykla sparnais kėlėsi į augsti, balsai he-
gausiai paveiksluotas SappinyW j josj ]yg yiinjSj tai vėl plaukė ramiu šalti- 

itvarkytas, isaiskina.ntis i | nėliu; Sklidinas buvo tais smagiais gar- 
sais visas oras, saules sviesa ir klausytojų 
^ielos. Pro sutariamą giedojimą ir muzi-

Caralienes Sabbos

Leikalaukit “Dirvoje” į
Avenue Cleveland, O*1

fron-

Dirvos
tai mano mylimoji tauta neverčiama, ge 
ru noru Tau bažnyčią statys!

Toks buvo laimingas, jog kuone bu
čiavo visus iš džiaugsmo. Tik kartojo im- 
no žodžius: “Lai garsėja tavo gailestingu
mas tarp musų, nes Tavyje viltis musų 
dedame. Tavimi, Viešpatie, viliuos, ne
duok man žūti amžinai”.

Jonui sveikstant, tarė sykį Motiejus:
— O ar tu susipranti, ko aš čia atė

jau?
— Neturiu supratimo, tik jaučiu, jog 

tai turi būti labai svarbus dalykas,
— Taip, tiesa, dalykas labai svarbus. 

Parašyta yra šventajame Rašte, jog geras 
piemuo paliks 99 aveles, o eis .įieškoti vie
nos paklydusios. Ta viena paklydusi ave
lė tu esi, brolau mano Motiejau, labiausiai 

visos šeimynos mylėjau tave ir Puikę; 
paliko katalikė ir įstojo į vienuolyną.

Motiejus nuleido akis.
(Bus daugiau)
¥ * ¥

®IŠ ARGENTINOS šymet į Suv. Val
stijas bus atgabenta dideli kiekiai avių 
vilnos.

ji

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 MOŠTIES. Ji sudaryta iš daug 
skirtingų elementų iš tolimų kraštų 
svieto. Ši mostis turi savyje galingą 
šilumą, galingai šildydama sunaiki
na minėtus skausmus.

Sena ir teisinga patarle 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 
HARTFORt), CONN.

I - .
SUVAŽIAVIMAS ATSIBUS 

BALANDŽIO 26
SO. BOSTON, Mass. — Lie

tuvai remti Draugijos pirmas 
metinis seimas įvyks sekma
dienį, Balandžio-April 26, Lie
tuvių Ųkėsų Kluob salėje, 309 
E street, So. Bostone.

ši draugija yra sutverta dš 
atstovų 34 organizacijų iš vi
sų Lietuviškų kolonijų Mass, 
valstijoje.

L. R. Draugija, prisitaikyda
ma prie Amerikos valdžios rei
kalavimų, turi išsiėmus ir val
dišką čarterį, taigi yra legalė 
ir gali darbuotis šelpti ir gel
bėti Tėvynei Lietuvai.

Prie to, sulyg draugijos čar- 
terio galima steigti šios drau
gijos skyrius visose valstijose.

žinomi kviečiam visus Lie
tuvius, draugijas ir pavienius, 
labiausia gi tuos kurie nesat 
L. R. D. nariai, atvažiuoti ir 
dalyvauti šiame seime. Drau
gijų atstovai, išrinkti į seimą, 
pasiuskit savo mandatus šios 
draugijos sekretoriui, Juozui 
Arlauskui, 72 Gates St., South 
Boston, Mass., bet busit priim
ti seime jeigu' ir atsivešit savo 
mandatus tą pačią dieną.

Musų draugijos čarteris ati
tinka ir mažoms kolonijoms, 
kurios gali steigti skyrius ir 
imti Lietuvos šelpimo darbą 
dirbti. Todėl mes norim kad 
Maine, New Hampshire, Rho
de Island ir Conn, valstijų Lie
tuviai skaitlingai seime daly
vautų.

Broliai ir seserys, musų Tė
vynė Lietuva laukia musų pa
galbos, todėl stokite prie Lie
tuvai Remti Draugijos, ir ji 
taps viena didžiausia, gal nuo
latinė organizacija šelpimui 
musų brolių ir seserų nuo karo 
nukentėjusių, per daugel metų 
ateityje,

Lietuvai Remti Draugijos 
Seimo Rengimo Komisija,

Jonas P. Tuinila.

tepa
ir Viniko. Kuris 
pas tą Tysliava

Tysliava nuėjovėl 
kurie jį pereitame S.

mus Kurieaai iųvo skelbimais.
Tysliava yra išvaikščiojęs 

šitais takais: vieną sykį ima 
pinigus iš Laukaičio už para
mą, kitą sykį iš Bagočiaus, po 
to vėl iš Laukaičio, paskui vėl 
iš Bagočiaus 
daugiau 
eina....

Dabar 
pas tuos
L. A. seime nepriėmė delega
tu.

Tysliavai’ rupi kodėl Dirva 
neremia jo “patriotą” Viniką:

Vinikas nėra joks tautinės 
srovės žmogus, bet toks kaip 
p. Tysliava, kaip Vaidyla, kaip 
Vitaitis, kurie tarnaudami ci- 
cilikams visą laiką kėsinasi 

’laikyti pasikinkę sandariečius 
jų skymus paremti.

Tautininkai griežtai 
tokių skymerių.

kratosi

PONAI, NEBIJOKIT
PRALAIMĖTI

SLA. “senoji gvardija“, 
bi.jokit pralaimėti rinkimų 
naujai išrinkta valdyba nebfhis 
jūsų už jūsų “griekus” Susi* 
vienijime, jei jie jus krimina- 
liškai neįvelia kas liečia SLA. 
pinigų išleidimą.

Naujoji valdyba bus .lygi vi
siems SLA. nariams.

Organizacijai prasidės nau
jas, šviesesnis gyvenimas ir 
didelis tdarbas — atgaivinti fi
nansiškai.

lie

* ŠKOTIJOS degtinės dirbė
jai pradėjo tyrinėti galimybės 
daryti degtinę ir alų iš bana
nų.

©MOTORINIAI vežimai šio
je šalyje nužudo jaunų žmonių 
daugiau negu kuri paskira li
ga, išskyrus tik džiovą.

vienaip 
prieina 

tik vienos ir tos pačios- išvados 
— kad Prezidento A. Smetonos 
į Ameriką atvykimas tapo ne
laimingiausia diena — Gaba- 
liauskui Amerikoje!

Jis čia butų galėjęs šmeižti, 
terlioti Lietuvos Prezidentą, ii' 
pinigautis. Gal butų dar ir 
“ministeriu” pasidaręs, o da
bar.... niekas nei į “Gaba- 
liauskas Lietuvos Sąjunga’’ ne- 
sirašo....

GABALIAUSKAS ir 
ir kitaip verčia ir vis

LIET UVIŠKIEMS bolševi
kams dar prisieis kariauti už 
Sovietų rojų ginklu rankoje, 
ne liežiuviu, kaip jie ikšiol da
ro.

Amerikos valdžia pradėjo or
ganizuoti legijonus tų valsty
bių kurios kariauja išvien su 
Amerika prieš Japoniją-Vokie- 
tiją-Italiją.

Lietuviški 
jos kaip tai 
iki šiol nei 
išvažiuoti į 
o atmenam
Ispaniją, kada ten ėjo karas 
tarp bolševikų ir nacionalistų.

Bet matomai turės imti gin
klą ir važiuoti sovietų rojų 
ginti.

raudonukai Rusi- 
pekliškai bijo, nes 
vienas nesistengė 
Rusiją kariauti, 

kaip skverbėsi i



Pramoga kurios visi Nekantriai LaukiatVIETINES ŽINIOS

Šokiams Įžanga bus po 35c

5SSE3E

DRY CLEANING

pamatyti didelę įvairybę visokiausių šokių,

HIPPODROME

lAKEH

Aplankykitokių,

Fusion1001
Telef. 1

PENN SQUARE
Pirkit Velykoms Dešras

AETNA LUMBER

AVALŲ TAISYMAS

am

išsiųsti Įriti1 
rijos jo dn

Gelbėki 
Naktini 
Electri

PAJIEŠL 
broli Juozą

LIETUVI 
misaro Įsa.’ 
ar įmonė i 
bą nei vi 
darbininko 
saro leidii

jęs is KBiej 
bolševikai s

UKMEB 
lame kaili 
vadintas 
j 5 Saus 
ūkininkas 
Manoma i 
tų amžiau 
tą ukinin! 
dingęs, p 
ir arklius

OHN’S HI-SPEED 
SERVICE

163 East 71st Street

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

šeši gimnazistai betgi paši
lo kalėjime. Iridis jiems po 
augiau kaip 4 mėnesių kali
mo pavj’ko išsigelbėti, L 
rasidėjo karas Rytų Europo- 
e. Trys gi dar anksčiau buvo 
š kalėjimo išvežti į Maskoli- 
os katorga.

Vienas tų studentų, Paulius 
plausta, vėliau išsigelbė-

ALAN’S
BEAUTY SALON

JŪSŲ PAČIŲ KAINA 
kiek norėsit mokėti už darbą. 
Pilnas patarnavimas., (26)

Daniel De-Maud 
4711 Payne Avenue

PAVASARIS JAU ČIA!
Mes manome kad dabar jau laikas jums pirktis

KALNAI PERVEŽTI 
DID. EŽERAIS 

PEREITĄ METĄ

įkištu ŽVĖRIŠ
KUMAS

DIDELĖ LIETUVIŠKA 

VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.)

Dirvą galima išsirašyti už 
viena dolari — pusei metu-

Įžanga į Programą: 55c. Išanksto perkant

Lietuviškų ir kitokių, ką Vytautas Beliajus su savo

Telefonas: ENdiėott 0878

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
šutai som.

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

Jetuviai pas Lietuvį
GAZOLINAS - ALIEJUS

— Vynai 
Likeriai 

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

Auto Taisymo darbas 
kbiojū trailerius visokiam j?i- 
lai, ypač tinkamus kraustymosi 
shi. Aš esu Lietuvis ir pasi
mausiu saviems atsakančiai. 
®n automobiliams reikmenų

Grudai, anglis, rudis ir ak
menys vežama iš tų valstijų ir 
vietų paežerėse į kitus uostus, 
iš kurių išskirstomą po jiems 
priklausomas vietas ir miestus.

GENERAL AUTO REPAIRING 
Towing- and Expert Repairing

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

Mane pasamdžius jums 
jieškot kitų 

jūsų namo visiškam 
ir pagražinimui.
apdraudą tos rūšies 
kontraktoriaus.

ELDER-TILTON
CLINIC

Mechanotherapy 
Chiropractic

Electric Treatments
Colon Irrigation

Gydymas nuo 
Aukšto Kraujo Spaudimo

Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

ADDISON FOOD
MARKET- 

7400 Wade Park Ave.

Pereitą metą, Didžiaisiais 
Ežerais pervežta galima saky
ki ištisi kalnai. Tie kalnai bu
vo geležies rudies, akmenų ir 
anglies, kurie iškasti - vienoje 
vietoje ir pervežti ir supilti i 
kitas.

Clevelandas yra vienas iš di
džiausių to visko pervežimo 
centrų. šitais Ežerais ben
drai pervežama 85 nuošimčiai 
visos geležies rudies naudoja
mos šioje šalyje.

Pernai geležies rudies pervež
ta 89,730,323 tonai (1940 m.— 
71,358,540 tonų).

Minkštos anglies, 49,600,000 
tonų (1940 — 46,547,987 t.)

Statybai akmenų apie 18,- 
000,000 tonų (1940 — 14,893,- 
213 tonų).

Grudų pervežta 9,644,950 to-

SUPERIOR- 
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. .
LIQUOR WINE BEER
Vieta kar 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 

Kazyf Stonis, Savininkas.

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

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

Rusų Fronto Filmos
Pradedant Balandžio 18, Perm 

Square Theatre pradės rodyti fil
mą “Our Russian Front”. Tai yra 
gyvi vaizdai filmose iš Rusų karo. 
Paaiškinimai duodama visi Angliš
koje kalboje. /

Tą filmą rodys Rusijos šelpimo 
komitetas. Teatras randasi ant 
Euclid avenue prie E. 55 street.

1 moderninei dry cleaning 
toj ylom Langines, Dra- 
ijr šiaip užtiesalus, 
fe valom Suede ir Odos

Pirštines ir kitką. 
® avo rublis išvalyti da- 
fe gatavi pavasariui.

TROY’S
'fefe & Dnr Cleaning Co. 

<^»foid Rd. GA. 3810

Kiekvienas pasistengkit dalyvauti šiame smagiame vakare — ■ ........... ‘
jaunimo grupe atliks. Atvyksta dauguma tų pačių šokikų ką buvo 1941 metų pavasarį, bet dalis vaikinų paimta kariuomenėn, jų vietose dalyvauja naujų 
pats Vytautas tiki neužilgo būti paašuktas karinome nes, tarnybon, taipgi tik negreit vėl galėsim juos pamatyti, jeigu dabar praleisiu! progą.

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (17)

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyni® 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus), medžio darbą, stogo ar 
rynų 
nereiks rūpintis 
amatininkų 
aptaisymui
Turiu pilną 

darbų

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Žinios Paveiksluose
Pirmutinės filmos atėjusios 

iš Burmos, parodančios nau- 
sius Kinus kareivius sulaikant 
Japonų veržimąsi, bus rodoma 
Telenews Theatre per savaitę 
laiko pradedant penktadieniu.

Parodys naują Lenkų armi
ją, sumobilizuotą Rusijoje ka
rui prieš nazius.

Plačiai rodoma aliantų karo 
veiksmai: greitieji laivai sau
gojanti Hawaii; U. S. subma- 
rinų vyrai veikmėje; Australi
jos namų sargybos pratimai; 
Kinų lakūnai ir tt.

“Words for Battle”, Britų 
pagaminta filmą padrąsinti ir 
pagreitinti karo pastangas, su 
paaišikinimais aktoriaus Law
rence Olivier, kuris tarnauja 
Britų armijoje.

“Ride ’Em, Cowboy”
Bud Abbott ir Lou Costello, žy

mus filmij juokdariai, dalyvauja ki
toje juokingoje filmoje, “Ride ‘Em, 
Cowboy”, kuri pradedama rodyti 
Hippdrome Theatre ketvirtadienį, 
Balandžio 9.

šiame veikale, tiedu juokdariai, 
iš Long Island rodeo perstatymo, 
kur jie dalyvauja tik kaip dešrelių 
pardavėjai, varu išgabenami į Ari
zoną ir patenka prie karvių prižiū
rėjimo vienoje ukėje. Jie ten per
gyvena visokiausių prietikių, ne tik 
su žmonėmis, galvijais, bet ir su 
Indijonais. Veikalas apima ir gra
žų romansą, kuriame vaidina Anne 
Gwynne su Dick Foran ir Johnny 
Mack Brown.

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, lytišku nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas.

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

The Aetna Lumber . Co.
5327 St. Clair Av. HE. 6843 
3674 E. 93rd St. Mt 1185

sas naktis, 
mingąjj m 
Per kelias 
duodama vi 
kartą j diei 
vis dar nes 
galvotą kalt 
gęsis našai
Rytoją aiš

4-Val. Dry Enamel ir Maliava $1.75 gal 
Fiat—tik Balta ir Ivory_______ $1.29 gal
Garantuota ‘Spar’ Firniss_____$1.65 gal

Grindims tepti, taipgi viduje ir išlauko darbui.

One Coat Enamel, tik Baltas __ $1.95 gal 
Lengvai padengia—turi gražų žibėjimą.

Nu-Enamel - visokių spalvų 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 i kitas duris.

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

7812 Broadway

, tas ėmė jį 
čiais daužy 
apsipylęs, i 

Vėliau, į 
atvestas kit 
tras Saida, 
da&žytas, ji 
das buvo si 
matomai bu1 
prikankintas 
tvirtino kad 
rai turėjęs 
jęs nušauti 

(rijos mokyte 
Po to visi 

^tarėjo būti 
Intus karui 
išvengė kati

AUČIATĖS BLOGAI?
ERAI PALENGVINSITE SAU 
IU0 MODERNIŠKU, ŠVELNIU

BUDŲ
Kuomet kankinatės vidurių užkie- 
jimu—žarnos neveiklios—skauda 
hra, nėra energijos, palengvinkite 
i šiuo modemišku budu-kramty- 
e FEEX-A-MINT. ši skani Vida
is liuosuojanti kramtoma guma 
fdbėa švelniai, bet tikrai, išvaly- 
Mdunus. Milijonai žmonių na» 
jasi FEEN-A-MINT. Pakramtytu 
IEN-A-JUNT einant gulti—sekan- 
rytą tikrai jausite palengvinimą 
vėl jausitės pirkiai. Vsai šeimai 

kelis kainuoja tik 1A.

Sieninė Pnpiera ir Maliavos
Musų kainos žebros kaip visada!

Mes vis esame tame pat biznyje ir turim didelę gausybę

SIENINIŲ POPIERU IR NAMUI
MALIAVŲ ŽEMA KAINA c- v

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 
(

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

Pakeltis Vaistine
E. 79 St. Cleveland, O. 
Jelefonas ENd. 8533 

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

irva dabar yra pigiausias /
rbininko linoslaikio dina-J && 

re; platinki! ją (ąrpjavu & 
f-- - - - - - - - - - - - - - - ~- - - - - Ijisnį® vfe
f“------------------

žino, prasi
Ii. Yra sv

MYKO
621 S. Ha

^jgiiiiiiiiiin iiiieui

VISOKIA APDf 
t? p pasirengę suteikti visiem 
įž parijas ir praktiškus pat 

^raudos (Insurance) visai 
mus negu ugniagesius

Į r p. mulio 
jį totaliu Vietinė Pastovi Lietuvis] 
I ir Apdraudos Agenthi 
f^Av, Cleveland 
[^^“’^Ullllllllllllllllllllllllllllliu'1

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),

GAUTA žinią apie šešių Lie- 
my jaunuoliy, Raseinių gim- 
jįjos mokinių, tragingą li
ftų bolševikų okupacijos me- 
a, 1911 m. Vasario 16, Lie- 
uvos Nepriklausomybes su- 
aktuvių proga, gimnazijos 
nokiniai, lygiai kaip ir visa konstituciją 
aseiniir visuomenė, pagaliau, tas prie šie 
. visa Lietuviu tauta, suren- 
ė kaip padiegdami siu brangių 
ukaktuviu paminėjimą. Tuoj
i to bolševikų šnipai čekis-
ii pradėjo baisiai siausti, ypa- 
ingu įnirtimu puldami studen- 
us, ir suėmė ju keliadešimtis. 
’o ilgu tardymų kai kurie 
imnazistai buvo paleisti, keli 
aunuoliai buvo prievarta už- 
erbuoti į šlykšti) čekos ageu-

k Vilkelis Fum
Rakandų Krauti 

Visoki Lietuviški Rekordai 
^‘il Superior Ave.
VALKELIS

^llllllllllllllllllllIllllllifflRSKailllll

Nikodemas A.'
Laisnuotas Laidotuvių I 

IR BALSAMUOTOJ 
Superior Ave.

• ®

Karo ir Vargų Ugnis 
Degina Pasaulį

Karo ir vargi) 
u g n* s begina 

| .pasaulį ir
visos aplinky- 
bes rodo einant 
blogyn ir pra- 
deda g i r d ė t is 
tis obalsis tar- 
pe žmonių kas 

bus toliau ir kas iš to viso nu- 
siduos. O Šv. Raštas aiškiai 
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, 0.

•*.J-->
i w

-
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“GAUTA žinių apie šešių Lie- 
ivių jaunuolių, Raseinių gim- 
izijos mokinių, tragingą li- 

bolševikų okupacijos me- 
1941 m. Vasario 16, Lie- 

ivos Nepriklausomybės su- 
iktuvių proga, gimnazijos, 
ųkiniai, lygiai kaip ir visa 

jeinių- visuomenė, pagaliau, 
įįvisa Lietuvių tauta, suren
gi kaip pajiegdami šių brangių 
ikaktuvių paminėjimą. Tuoj 
r to bolševikų šnipai čekis- 
i pradėjo baisiai siausti, ypa- 
tigu įnirtimu puldami studen- 
s, ir suėmė jų keliadešimtis.. 
į ilgų tardymų kai kurie 
mnazistai1 buvo paleisti, keli 
unuoliai buvo prievarta už- 
rbuoti Į šlykštų čekos agen- 
f darbą.

1 šeši gimnazistai betgi pasi
ek kalėjime. Trirtis jiems po 
ugiau kaip 4 mėnesių kali- 

o' pavyko išsigelbėti, kai 
asidėjo karas Rytų Europo- 

Trys gi dar anksčiau buvo 
kalėjimo išvežti į Maskoli- 
katorgą.

Vienas tų studentų, Paulius 
atauskas, vėliau išsigelbė-

žmonių nau- 
Pakramtytai 

gjulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai ‘—*

a dabar yra pigiausias 
■bininko Jiuoslaikio drau- 

platinkit ja tarp savu

seimai
10c

jęs iš kalėjimo, pasakoja kaip 
bolševikai su juo elgėsi kalėji
me. Jis buvo tardomas išti
sas naktis. Siekdami nelai
mingąjį morališkai palaužti. 
Per kelias savaites jam buvo 
duodama valgyti tiktai vieną 
kartą į dieną. Kai jaunuolis 
vis dar nesutiko pasirašyti iš
galvotą kaltinimą, jog jis ren
gęsis nušauti gimnazijos mo
kytoją aiškinusį bolševikijos 
konstituciją, jis buvo pastaty
tas prie sienos. Vienas čekis
tas ėmė jį spardyti ir kumš
čiais daužyti į veidą. Krauju 
apsipylęs, vaikinas parkrito.

Vėliau, į tą kambarį buvo 
atvestas kitas gimnazistas, Pe
tras Saida, irgi kruvinai su
daužytas, jo pamėlynavęs vei
das buvo smarkiai sutinęs. Jis 
matomai buvo jau tiek čekistų 
prikankintas jog jis čia pat pa
tvirtino kad žyvatauskas tik
rai turėjęs revolverį ir norė
jęs nušauti bolševikinį gimna
zijos ipokytoją. <

Po to visi trys gimnazistai 
turėjo būti teisiami. Tiktai 
kilus karui jie išsigelbėjo ir 
išvengė katorgos Bolševiki jo
je, kur, kaip jau buvo sakyta, 
išsiųsti kiti trys tos pat gimna
zijos jų draugai.

Veža Graikams Maistą
Gus Persson, Švedijos mo

torlaivio Sicilia vadas, išplaukė 
iš New Yorko su maistu ir vai
stais Graikijai. Britai per sa
vo blokadą praleido, ir Italija 
bei Vokietija sutiko perleisti 
laivą į Graikiją.

Gus Persson, master of the Swed
ish motorship Sicilia, sailing from 
New York to Greece with food and 
medicine. The British blockade was 
lifted, and safe conduct granted by 
Germany and Italy.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

•/, t

<

SOVIETAI REIKA
LAUJA PABALTI

JO KRAŠTŲ

Švedų socialdemokratų laik
raštis Arbetet, atsiliepdamas 
į informaciją iš Londono apie 
Sovietų pageidavimus* pareikš
tus Maskvos “taikos plane”, 
pastebi kad jų 9 punktai (kur 
reikalaujama Pabaltijo valsty
bių prijungimo Sovietams) esą 
tik jų pačių pageidavimai ir, 
kaipo tokie, palieką visą klau
simą atvirą. Sovietų reikala
vimai, laikraštio nuomone, esą 
priešingi aiškiems Atlantiko 
deklaracijos dėsniams (ta de
klaracija padaryta Roosevelto 
ir Churchillo, kurioje pripažy- 
stama atsteigimas Europos ša
lių tokiomis kokios jos buvo).

Kitas švedų laikraštis, ra
šydamas apie Stalino-Edeno 
pasitarimus ir Sovietų reika
lavimus del Pabaltijo valsty
bių, pažymi kad Švedai priva
lą ne tik turėti užuojautos 
toms tautoms, bet ir atsiliep
ti del 
jaus.
Švediją 
jungia

Taupo Gumą!
Ratams gumų davimą suma

žino ir gąsdinąs sunku gauti/ 
bet Gilbert Roney, kaip šiame 

.vaizde parodoma, važinėja be 
rūpesčio. Jis vyksta į savo 
darbą orlaivių dirbtuvėje San
ta Monica, Calif., savo “vien- 
račiu”. Kai Gilbert buvo 15 
metų amžiaus jis buvo vienas 
iš trijų partnerių dviračių par
duotuvėje, ir pasidirbdino šį 
keistą važiavimo būdą iš atlie
kamų dalių, turėdamas liuoso 
laiko.

gręsiančio joms pavo- 
Laikraštis pamini kad 

su Pabaltijo kraštais 
istorijos ryšiai.

1$ '>\

NAUJI SKAITYTOJAI

UČIATĖS BLOGAI?
RAI PALENGVINSITE SAU 
O MODERNIŠKU, ŠVELNIU

BUDU
ūomet kankinatės vidurių užkie- 
ų — žarnos neveiklios — skauda 

ą, nėra energijos, palengvinkite 
šiuo modernišku budu—kramty- 
FEEN-A-MINT. ši skani vidu- 
liuosuojanti kramtoma guma 

bės švelniai, bet tikrai, išvaly- 
idurius. Milijonai 
si FEEN-A-MINT. 
N-A-MINT einant 

•ytą tikrai jausite 
ėl jausitės puikiai, 
lis kainuoja tik

LIETUVOJE, Vokiečių ko
misaro Įsakymu, jokia įstaiga 
ar įmonė negali priimti į dar
bą nei vieno 
darbininko be 
saro leidimo.

tarnautojo ar
Vokiečių komi-

•
UKMERGĖS apskrityje, tū

lame kaime kuris Vokiškai pa
vadintas “Ploten”, „naktį iš 4 
į 5 Sausio rasta nužudytas 
ūkininkas Juozas Vaitekūnas. 
Manoma kad jį nužudęs 17 me
tų amžiaus bernas Lenkas, pas 
tą ūkininką tarnavęs, 
dingęs, pavogdamas 
ir arklius.

šie 
bro-

Išvažiavo kariuomenėn 
Lietuviai jaunuoliai: du 
liai Gobiai, našlės Jonavičienės 
(Johnson) sūnūs, ir Jono Ka
valiausko sūnūs Vincas. Jo iš
leistuvėms namiškiai ir drau
gai iškėlė pokilius.

Kun. Ivanauskas prieš Ve
lykas lankėsi pas savo tėvus 
Detroit, Mich.

Alfonsas Sebestinas, Juozo 
Sebestino sūnūs, yra gabus lo
šikas golfo; už gerą lošimą ga-

VOKIEČIAI SA VI-
NASI PABALTIJĮ

Lietuviai pas Lietuvi
ASOLINAS — ALIEJUS
Auto Taisymo darbas

PAJIEŠKAU tėvą Adomą Vilką, 
brolį Juozą ir seserį Eleną. 24 me
tai atgal gyveno Bayonne, N. J., po 
to gyveno South Shaftsbitry, Vt., ir 
daugiau apie juos jokių žinių netu
riu. Jie patys, arba kas apie juos 
žino, prašau atsiliepti arba praneš
ti. Yra svarbus reikalas. (15) 

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

tokiu, ka Vytautas Beliajus su sau
.ėn, ju vietose dalyvauja naujų. Ii trilerius visokiam

f t . J J 1,1 tui. vnnc tinkamus kraustvmosi
praleisun progą. ii, ypač tinkamus kraustymosi 

lui. pasi
mausiu saviems atsakančiai, 
riu automobiliams reikmenų

i , įdavimui. (15)
Karo ir Vargų lį

Degina PasauliFUVIŠKA 

PINE 
Pharmacy 
th Street 
nb Avė.) 

amines ir im« 
nuo visokių li- 
traus užsisenė- 

nuo įvairių 
vidurių nevir- 

o, kosulio, ka- 
Ipnėjimų, viso- 
lerviškumo, ne-

bes rodo e

Karo ir n 
ugnis į i

OHN’S HI-SPEED 
SERVICE

1463 East 71st Street

VALYTOJAS
ių moderninei dry cleaning 
igoj valom Langines, Dra- 
• ir šiaip užtiesalus.

b'šv^Rašii'lhpgi valom Suede ir Odos 
'etus, Pirštines ir kitką, 
it savo rubus išvalyti da-

Vaistinė
Cleveland, Q. 
Nd. 8533 
dienas savaitėie-

pe žmoiĖ 
bus toliau ir kas iš to ra 
siduos. C u.. —r.-
sako, Evangelija šv. Jfe 
24: 3, 6 ir 7, sako ir ą f , , .
karus ir garsą apie karcįt ^us pavasariui, 

dabokite ir nenusigąskiti T S? A V’ 
tai turi įvykti. Betto*' • ■ E
galas, nes žmonės sul&Įloring & Dry Cleaning Co. 
žmones ir karalystė pia 
ralystę, ir bus maras, 
žemės drebėjimai. 0 _____
per Pranašą Izają 55: if /

qrawford Rd. GA. 3810
Hough ave. (18)

HARVEY MOVING & 
TRUCKING CO.

Ekspertai Pianų Pervežime 
Rengiantis kraustytis į 
kitą vietą šaukit mus

8401 Madison Ave., N.W.
Ofiso telefonas: WO 2479

Namų: Lakewood 0179
Res.: 1585 ELMWOOD AVE.

LAKEWOOD (15)

LISABONAS. — Kad tikrie- 
Vokiečių tikslai Pabaltijo 

valstybių atžvilgiu yra visiš
kas tų valstybių prisijungimas 
aiškėja iš kai kurių pasisaky
mų Vokiečių spaudoje.

Taip, “Deutsche 
Ostland” Vasario 
ryje talpina tūlo 
straipsni, kuriame 

Bernas j vo dovanų. Jis yra darbštus [kad “Ostlandas” 
drabužių vaikinas. Nuo mokyklos laiko 

vakarus pašvenčia amatų mo- 
--------- kytis, taipgi dalyvauja- sporto 

lošimuose.
A. Palionio sūnūs . Antanas 

vėl tapo kariuomenėje paaukš
tintas y jisai dabar yra korpo- 
poralu. Jis rašo tėvams kad 
jam gerai sekasi ir savo virši
ninkų yra mylimas.

Akrone dauguma skundžia
si nesv^ikatom, ir nekurie Lie
tuviai neaplenkiami ligų.

Velykų dieną oras buvo gra
žus ir šiltas. Nekurie praleido 
laiką svečiuodamiesi ir lanky
damiesi pas kitus arba išva
žiuodami i laukus. J. Stukas 
su žmona svečiavosi pas S. 
Prospaliauską tikėję palei Lo
yal Oak, Ohio. Kalnas.

MOKYKITĖS

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

Welding (Nitavime) (
Aplankykit klesą bent vakarą.

Didelis reikalavimas 
Gera mokestis.

Fusion School of Welding
4017 Payne Avenue

Telef. EN. 0626 ' (15)

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, O

ji

Zeįtung im 
2 d. nume- 
Lex Schloss 
įrodinėjama 

(Pabaltijo
šalys) esąs surištas su Vokie
tija “nuo pat Vokiečių atsira
dimo Livonijos pradžios, nuo 
to laiko kai Vyskupas Alber
tas įsteigė Rygą”.

Tuomet, esą, “buvo užmegs- 
tas ryšys su Germaa^lift|a, su 
Vokiškąją 
Bandymai šį ryšį nutraukti ar 
sukliudyti, esą, visuomet tebu
vę laikini, 
santvarkai, 
šiądien pradedą aiškėti, i 
klausysiąs, girdi, it- ^Baltijos 
plotas.

vidurine 'Europa”.

Busimai naujajai 
kurios metmenys 

pri-

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—įdėkit 
Į laišką $1 dabar ir “Dirva” 

lankys jus ištisą pusmetį.

.;... ė-ė . ..L.-.U.. ĖUĖ..

Ti^es were rationed and gas was 
hard to get, but Gilbert Roney, 
shown above, is sitting pretty. He 
goes to his job at an aircraft plant 
in Santa Monica, Calif., on his “uni
cycle.” When Gilbert was 15 he was 
one of three partners in a bicycle 
store, and built the strange vehicle 
out of spare parts when he had time 
on his hands.

PAGALBA NUO
REUMATIZMO

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

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo-1 
Įeit 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- i 
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo' 
vardą ir adresą į:

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

štai vėl didelis pluoštas nau
jų skaitytojų — vis -nauji ir 
nauji būriai plačios Amerikos 
Lietuvių stoja į Dirvos arto
jėlių eiles.

Dirva kasdien labiau ir la
biau populiarėja — Dirva jau 
senai tapo vienas iš pirmaeilių 
Amerikos Lietuvių laikraščių, 
ir smarkiai lenkia kitus, o ki
tus labai toli palikus (užpaka
lyje.

Štai nauji Dirviečiai užsira
šę Dirvą šiomis dienomis: 
Amelia Paseckas, Pittsburgh, 

Penna.
Jos. Ivanauskas, Philadelphia 
Ignss Liepa, Philadelphia, 
Lietuvių Muzikalė Salė, Phila

delphia, Pa.
Morta Rcmanauskas, 

Barre, Pa.
Chas. Rcmanauckas, 

bondale, Pa.
Wm. Kunicki, DuBois, 
Jos. Butkus, Pittsburgh, Pa. 
Ona Andrescavage, Port Car

bon, Fa.
Marcella Balchunas, Ashland, 

Pa.
Kamarauskas, MineYsville, 

Pa.
Mrs. Ignatz Rosinski, Pitts

burgh, Pa.
George Tamulaitis, Pittston, 

Pa.
Sliney Lashinsky, Mahanoy Ci
ty, Pa.'

John Rraciska, Lawrence, 
Mass.

Valera JShimon, So. Lawrence, 
Mass.

George Strumikis, Rochdale, 
Mass.

Gee. Ganis, Worcester, Mass. 
Antanas Okleiteris, Worcester, 

Mass.
John P. Tuinila, So, 

Mass.
St. Norkūnas, Boston, 
D. Simon, So. Boston,
A. J. Jokųbaitis, So. 

Mass.
Tony Repšis, Harrisburg, Ill.
B. Walantins?; Chicago, Ill. 
Stepan Ruddies, Chicago, Ill. 
Mrs. A. Kiruchcn,- Chicago. 
Fr. Gerlminski, Rockford, Ill. 
Mary. Dejulenis, Westville, Ill. 
Charles Rice, O’Fallon, Ill. 
Dominik Garbenis, Chicago. 
Polly Nekrosis, Chicago, Ill. 
VI. Labunskis, Rockford, Ill. 
Josephine Vaichaitis, Water

bury, Conn, a -

M. Kazlauskas, ęhieago, III.
L. Grabliauskas, New Britain, 

Conn.
Jcs. Balukas, New Britain, Ct.
Juozas Sheshleika, Bridgeport, 

Conn.
Jonas Jakubauskas, Ansonia, 

Conn. »
Mrs. M. Pelchekonię, New Bri

tain, Conn. -
B. J. Shlekaitis, E. Hartford, 

Conn.
Mrs. Walter Butman, Avon, 

Conn.
Petronėlė Sturonienė, Detroit, 

Mich.
Pel er Degutis, Chrystal Falls, 

Mich.
L. Kimbirauskas, Belleville, 

Mich.
Kontrimas, Brooklyn, N. Yr 
Vincas Vaicunas, Brooklyn, 
V. Rckštis, Brooklyn, N. Y.

Carbon- p. Keršis, Binghamton, N.Y.
Jenas Kidolis, Nev\r York, N.Y.
Frances Lazdynas’ Harrison.'

N. J.
Ju£z. Peleckas, Elizabeth, N.J.
K. Safrončikienė, Great Neck,

N. ’■
Chas.
Ant.

f

Wilkes -

Pa.

Boston,

Mass . 
Mass. 
Boston,

SAM’S cleanAn.?:

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

, Tailoring/ Pressing
Geroš' rūšies darbas.

SIUTA1, geros tvirtos medegos, nuo ■7.50 ir daugiau
8129 Wade Park Ave. GLen. 9495

Kamiczaitis, Gary, 
Eukitis, Biddleford,

Ind. 
Me.

KAS DAUGIAU?
Kitame numeryje 'bus 

nešta vardai daugiau naujų už
sirašiusių Dirvą Amerikos Lie
tuvių.

Paraginki! 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 yra labai 
patenkinti.

Siųsdami savo prenumeratą 
Dirvą adresuokite:

pra-

greta tūkstančių

už

682?0 Superior Ave.
Cleveland, Ohio

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

Blue' Lunch Room
4512 Superifi^Ave.

t ”AfrlarAJ'|’iYytte iki ’JnctT’TF '•(■-O
TT~

NAUDOKI! OASĄ
PROTINGAI!

Modernis, taupus būdas naudo
jimui Gaso taipgi duoda dides
ni pasitenkinimx, ir dabar yra 
PATRIOTINĖ PAREIGA.

POLTER 
i v i s 

iavotojas, 
lotojas 
torius 
mq aptaisyma 
i ir atsakomin- 
a iš lauko ir iš 
larbą, stogo ar 
samdžius jums 
ir jieškot kitų 
namo visiškam 

agražinimui.

■audą tos rūšies 
^aktoriaus.

123rd St 
)tomac 6899

ką žmonėms reikia daUjiimiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  m iiiitui^r^^uimiiinnintiinii i m i n iimi
škokit Dievo kol Jis B

ir šaukite kol Jis arti I KO CSCHHO S WilkeliS
Platesniam suzmojnnni

pkitės pas

JOSEPH MASU’
1129 E. 113 St.

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius
IR BALSAMUOTOJAS

,U|6522 Superior Ave. HEnderson 9292

3

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve 

Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia 
ENdicott 2343 :

N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS į
E Sa-rinmkas Vedėjas j

Bukit pačiame stĮtyniUHIUllllllinililllmulitHIIHHIHIIIIIIlilI IIIIMIIIIIIUIIIIIIIIIIIIimiUlllllllllH,’ 
Hair Styling Hair

18726 St Clair 
Mgr. A. Hocenr 

KE. 5310.

Complete Beauty 
Specialistės del P 

ir TINTING

BEAUTY S

vaIKĄ 6307'11 Superior Ave.
NEW FEATHER

PERMANENT -

sčiuose, kreip- 
t patarnavimą

įas ir išpildy- 
ba asmeniškai.

AVALŲ TAB

1 T

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate : 
ir Apdraudos Agentūra E

606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =
iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK

JŪSŲ PAČIŲ 
kiek norėsit mokėti d
Pilnas patamvinus.,

Daniel De-M^

4711 Payne

iiiuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiii iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii  m m iiiiiiiiiiiii iiiiiiir- 

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

|rtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- = 
bkios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
iau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). į

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO j 

Nereikia' nieko įmokėti.
Nauji ir naudoti padargai.

Empire Plumbing & 
Heating Co.

naktį patarnavimai.
E. 55th Street
MU. 2629; YE. 5544 j 

vakarais iki 8 vai.

ALEX HAT and SHOE REPAIR
Avalus sutaisom ir padarom kaip naujus 

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

7921 Superior Avenue
dienų ir

1964
HE. 5000;

Atdara Sutaupymui Pinigų Atsilankyk Čia

B. J. RADIO
SERVICE

EKSPERTAI TAISYME 
Visokių Išdirbinių Radio 

Visas darbas garantuotas.
RADIO TUBES 

Galima gauti reikale
A. PRIETAISUS ii- 

SU GARSAIS
1363 East 45th

Telcf. HE. 3028

INDEPENDENT
7211 Wade Park Avenue

SUNBRITE CLEANSER
3 cans 14 c

FOOD STORE
EN. 9769

HEINZ CATSUP
Didelis bot. 19c.

BABY FOODHEINZ
SWIFT PORK

2 dideli
and BEANS
cans 25c

SWIFT TOMATO JUICE
46 oz. an 19c

HEINZ

QUICK

SOUPS
2 cans

ARROW
25c

19c

Natūralia gasas yra labai svar
bus prie karo laimėjimo. Jisai 
reikalingas gaminimui ir išdir- 
bimui KARO PLIENO — šar- 
vuočiams ir daug, daug kitokių 
reikalų.
Kiekvienas biskelis gaso ką tu
rime yra būtinai reikalingas.ka
ro produkcijai.
Ekonomiškas, kasdieninis gaso 
taupymo paprotis tarp 530,000 
gaso naudotojų padaro milžini
šką skirtumą musų galimybėms 
aprūpinti karo industrijas gasu 
tuo taiku kai jis labiausia rei
kalingas.
Jūsų kasdieninis gaso taupymo 
pasirūpinimas gelbės tankams 
ristis ir veikti.KARĄP.

St.

ir ai
ir daugiau

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

N. SHKORKA
ACCORDION MFG. CO.

4640 Broadway Cleveland

ACCORDIOHS

ŠIS CERUFIKATAS GALIOJA JUS i 
arba kurį iš jūsų šeimos narį nusifetoyrafavimui musų Sdudijoje 

ir pamatymui pilno seto prabų

® BE PRIPRASTO REIKALAUJAMO DEPOZITO ® 
Kucmet pamatysit prabas galėsit užsisakyt Gk tiek paveikslų 
kiek jums reikalinga—arba nei vieno. Mes duodame ta pasiūly
mų norėdami supažindint jus su musu nauja modernine Studio.

SUSITARIMUI TEIEFONUOKIT EN. 2751
šis Pasiūlymas Geras iki Balandžio 30, 1912

JOHN KOBACKI STUDIO
antrašu: 1218 EAST 79th STREET

- J < 4

a®

Todėl prašome jus TUOJ DA
BAR pradėti gaso taupymo pa
protį ir stengtis daryti tai kiek
vieną dienx. -
Šis vra prašymas kad jus KO- 
OPERUOTUMET ir mes pa- 
<reidauiam JUSI J PRISIDĖJI
MO PRIE TAUPYMO.

THE EAST OHIO GAS CO

i T'! !V1 Em i ’
■■■



CLEVELAND. OHIO
ECHOES FROM GERMAN OCCUPIED

LITHUANIA

per

sugryzc

tuojau

didesr
daugiau

NOT

9:30

Naujos Gražios PavasarinesMARGUČIŲ BALIUS

ARMY

Skrybėles
Pasipuošk Velykoms

Šeštad. Balandžio 11
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Atlankyki! Shaker Heights Puikinusį Taver

Ilgiausias baras visame Shaker Heights

GRILL ROOM BANKETAMSstatyba

mažoms draugiškoms parties
Pirkit U. S

Defense Bonds
Atdara Sekmadieniais

16703 KINSMAN ROAD
Lietuviai SavininkaiFrank ir Al Komerai

vaisi ijo je 
paleista

vaikams, 
dalinama 
biednom

uniform 
house” 
Dance

Naujos Kinksley Fashion Skrybėlės- 
Gerai žinomos Merrimac Skrybėlės 
Vaikų Naujos Pavasarinės Skrybėlės

ir Fil 
ponai

Ameri 
pietus 
ko ka

narsiai 
ponų r

perinsi 
hands.
gun on

meals, he 
breakfast 
supper —

impos- 
already

will be 
2:3d p. 
at 7:30

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

SALĖJE 920 E. 79TH ST, 
Pradžia 7:30 vakare.

vienišas 
šventes 

malonus 
dovana

Lith- 
pen- 
con- 

sold to 
trust.

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

Galit Registruotis 
_ Karo Darbus

THE SALVATION

Gelbsti Dėdei

Išvežimui jūsų

kareiviškas 
pradžiugino 

laiškas ir pi- 
iš Clevelando 
Klubo.
būtina parei- 

ir gilią pa- 
pri jaučiantį

Clevelando 
r dau- 
darbus 

jose 
visu 

■202,- 
šymet to- 
net 34,600 
negu dir-

ir gelbėkit savo 
šaliai ir sau.

Buti- 
Kreiptis 

O. (17) *
Clevelande 

nes- Karo

The first Chinese airmen to bt 
trained in America heard fijh 
ing and inspiring words spoken by 
Maj. Gen. Teh Hsieh Shen, abort, 
in a message from Chiang Kai-shtb 
General Teh presented the diplomu 
and wings, emblematic of rank, 
sub-lieutenants, to the Orientals! 
Luke Field, Ariz.

Valdžiai įsakius sulaikt’- 
ti metalu naudojimą dirbi
mui daugelio šiaip reikme- 
Iii, šimtai išdirbysčių vi- 

)je Sahje kurios tokias 
reikmenis gamino, turi uz- 
sidant ii- jų darbininkai 
bent laikinai lieka be dar
bo. Tos išdirbystės sku
ba pasirengti karo reik
menų gamybai.

Snteeriprion per Year in Advance 
h, the United States- - - - - - - - - - -
In Canada-------------------- e2-50

Enteral u Second-Gass matter Decem
ber (th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

ąnder the Act of March 3, 1879.

Reikia 10 milijonų lavin
tu darbininkų*. Karo pro- 
hikcijos taryba skelbia kad

LISTENERS 
“Playing with 
by a German 
Lithuania. It 

listen to

POLICIJOS DIDELIS 
BALIUS 

Balandžio 18

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

Opero;
prasidėji

passive
decrees 

terrible bolshe- 
being frightened 

possible So
refuse to

are
years

1 Jio meto pabaigos, 
‘15 milijonų darbinin- 
'^je šalyje dirbs tie- 
S karo reikmenis, 
^oja žinovai.

Vyrams Uniformose, 
Įžanga Į Programą 

Nemokamai

became engaged 
on Easter Sun
now in the army 
Hai*risburg, Pa.
Bellevue, Ohio, 

the daughter of 
Good luck

Skiria Darbo Savaitę
Prez, Roosevelt paskyiė 

savaitę pradedant Gegužės 
5, Darbo Savaite. Jis tik
rina jog karo produkcijos 
darbuose yra vietų pereito 
karo veteranams ir kitiems 
darbininkams virš 40 me
tų amžiaus.

Prezidentas ragina dėti 
pastangas kati bedarbiai 
.vyrai irt moterys virš 40 
metų amžiaus butų imami 
į įvairius darbus šalies ka
ro produkcijoje.

HHONE: ENdicott 4486

DIRVA (THE FIELD) 
.UTBIM.W WEEKLY

Published every Friday in Oevelind bu the 

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Superior Ave. Cleveland, Ohio

tų amžiaus 
nas: Balandžio 25,

Šitięms vyrams 
skirta loterijos numerių 
serijos numeriai 
pildyt blankas kuriose 
inai yra apie jų darbus 
turi kokias specialybes.

Dviejų spalvų efekto. Su 2 y 
ziperiu priešakyje susegi- ’ 
mui, raglan rankovėm sveteriąi

Pamainys Darbo Va 
landas

SCHMID AUTO BODY 
BODY ąnd FENDER WORK 

1252 Addison Rd. 
ENdicott 4947 (20)

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

Įžanga, Auka 25c.

Jų didžiausią pasirinkimų rosit dabar! Vėliausių pavyzdžių, ir 
spalvų, ir bryliais kurie pritiks jūsų veidui!

Siį metų pradžioje viso- 
įferie 29 milijonai žmo- 

dirbo arba užsiėmė ne- 
reikmenų gamini

mo tik apie ousaštunto 
®jono darbiniku dirba 
^reikmenų darbuose.

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITĮ
(Lait)

7829 Euclid Avenue
CLEVELAND, OHIO

o METROPOLITAN
savaitė Clevelande ,--------
pirmadieni su dideliu pasiseki
mu. ' Kiekvieną vakarą didelė 
miesto auditorija beveik užpil
doma, o kai kuriais vakarais 
visai buna .pilna, tikietu pri
trūksta.

and 
H is 
Miss 
Mrs. 
to both of y<Tu

Rengia Liet. Moterų Atjautos 
Klubas

iš didžiausių nuotikių šia- 
mieste. Tą balių rengia 

Cleveland Fraternal Gr
ot Police ir parkviečia žy- 
muzika Clint Noble ir jo

didžia pradėjo bausti 
J^o išdirbinių kompa- 
M naudojimą to me- 

reikmenims kurioms 
2 įausta aluminum nau- 

Jau apie pustuzinis 
^pariju nubausta, užsi- 

viso $140,000 pa-

2 pfs. per hour 
qualified 

hour

The Cuyahoga Savings and 
Loan League pirmininkas pa
skyrė Lietuvių Taupymo ir 
TasKolos Draugijos sekretorių 
Joną T. DeRighter pirmininku 
tos lygos legislativio komite- 
;o. Jonas T. DeRighter yra 
Ohio Valstijos Legislatures at
stovas.

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

©AUTOMOBILIŲ susimuši
mų skaičius šymet Clevelande 
sumažėjo pusiau lyginant su 
pereitais metais Įvykusiais su
simušimais. Užmušamu žmo
nių skaičius auto nelaimėse 
taipgi sumažėjo, bet ne per 
pusę.

Del padaugėjimo darbų ir 
susigrūdimo gatvekariuose va
žiuojant Į darbus, ofisus, krau
tuves ir tt., miesto valdyba ta
riasi su darbavietėmis ir biz
nių Įstaigomis pakeitimui jų 
darbo valandų į ankstyvesnes 
arba vėlesnes.

Kurios Įstaigos dabar pra
deda darbą 8 ar 8:30 vai. ry
to, susitars pradėti arba anks
čiau arba vėliau,- taip kad jų 
darbininkai ir tarnautojai pa- 
bigs darbą arba anksčiau arba 
vėliau, ir tada namon važiuos 
laisviau, be susigrūdimų gat
vekariuose ir busuose.

chills, lanky 
sės and the 
cactus and 
Autry, who 
“A" Ranch

gero kelio, 
nai turim 
R. F. D. 3

DeRighter Vadovauja 
Legislativiam Komi

tetui

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

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

2 už 81.25.

SMAGI PRAMOGA KURIOS VISI NEKANTRIAI LAUKIA
Šis žav^jantis programas atsibus Lietuvių Salėje

Mano 
Velykų 
gautas 
niginė- 
Lietuvių Moterų 

šiuomi laikau 
ga pareikšti viešą 
dėką už maloniai 
laišką ir piniginę dovaną Cle
velando Liet. Moterų Klubui.

Tai labai gražus, socialinio 
pobūdžio šio Moterų Klubo už- 
sibrėžimas ir darbas pradžiu
ginti Lietuvius jaunuolius e- 
sančius Dėdės Šamo karinėje 
tarnyboje. Mums kariams akys 
prašvinta gaunant laiškų ir 
sveikinimų iš musų veikėjų ir 
prietelių.

Prašau Clevelando Lietuviu 
Moterų Klubą dar kartą pri
imti mano nuoširdžia padėk? 
ir gilius linkėjimus Klubo ge
rovei !

Kareivis Petras Juknys, 
Btry B, 53rd ,F. A. Bn.,

Fort Leonard Wood, Mo.

PARSIDUODA FA RM A
63 akrai, 10 akru vaisių, vy

nuogių ir tt. žemė gera, prie 
geri namai 
parduoti 
Geneva.

prescribed 
of age.

According to the decree, the of
ficial work week is 48 hours. For 
additional hours worked, the rate 
is 27% more. Sunday and holiday 
work is 50% more; and night work 
an additional 10 percent.

If a worker receives 
is charged 80 pfs. daily 
T: pfs; lunch — 35 pfs

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

• CLEVELANDO civilinės 
apsaugos komitetas planuoja 
bandymą dūmais paslėpti ne
kuriu miesto dalių, kad iš oro 
j u nebūtų galima matyti.

Clevelande bus užgesinama 
šviesos po vidurnakčio didžių
jų skelbimų lentų, kurios nu
šviestos didelėmis šviesomis, 
ir krautuvių langų. Tas turės 
B’iti daroma pradedant Gegu
žės 19. Engaged

Alice Dapkuonis
Donald Adam

Mr. Adam is 
stationed at 
hometown is 
Dapkuonis is 
Anthony Zdanis

Vytautas Beliajus, iš Chicagos, naturalėje pozoje, ir vieno
je iš savo charakteringų šukių atvaizdavimo. Jis atvyks 
Į Clevelandą su nauju programų Balandžio 26 d.

• INDUSTRIJOS 
srityje ima daugiau 
daugiau darbininkų 
— štai šiomis dienomis 
dirbančių skaičių pasiekė 
laiku aukščiausi skaičių— 
000 asmenų. Taigi 
se dirbtuvėse dirba 
darbininkų 
bo pernai.

The decree states specifically that 
those rates are only for Lithuanian 
ind Latvian workers. Germans re
ceive other and, of course, higher 
rates.

The official rate of 
a German mark used 
merican cents, but 40 
United States buys 
more 
uania

Sanforizuotai sutrauktos "j 
broadcloth medegos. Gra- ■ 
žili spalvų ir balti marškiniai.

jCuyahoga apskrityje regis
tracija vyrų tarp 45 ir 64 me- 

atsibus tris die- 
26 ir 27. 
nebus nu

tiktai 
Jie turės iš- 

klausi-

iš WPA
000 dar-

Tai bus
eiti

SHOPS FOR GERMANS ONLY
A cooperative shop in Vilnius, 

“Ruta”, is allowed to sell food only 
to German citizens resident ii 
nius.

A decree recently issued in 
uania forbids fishermen under 
alty to sell fish to dealers 
sumers. All fish must be 
a German organized state

Baland; 
kos laku 
Australijc 

ikavo Jai 
, laivus pr 
. Davao ir 

nų salose 
i paikinta 

portiniai 
du kiti i 
vai sugat 
skandinti 
mušta k 
vai arba 
ti ant k 
suardyti 
ir aikšt 
nuskand 

i uis gan

WARNING RADIO
An article entitled: 

fire” was published 
.'ontrolled paper in 
yarns the people not to 
foreign radio stations.

In this connection the “Washing
ion Evening Star” of January 25th 
reported an Associated Press dis
patch from Berne, under the title: 
‘A last warning not to listen to 
he radio”,, which says that the 
teich commissioner in the Baltic 

States has issued a decree provid- 
ng a death penalty for persons 
spreading news from foreign coun- 
ries and a long prison term for 
hose listening to foreign broad- 
:asts.

THE KRAMER & REICH CO,
Atdara Vakarais

exchange of 
to be 40 A- 
cents in the 
considerably 

than it does in occupied Lith-

Vytauto Beliajaus šokių va
kare, sekmądiėni, Balandžio 26 
d., Lietuvių salėn bus dykai 
Įleidžiama tie Lietuviai vyrai 
kurie bus parvyko iš kariuo
menės ar laivyno pasisvečiuoti 
ir atsilankys Į tą parengimą 
su savo panele ar žmona (jų 
tėvai nesiskaito).

Tie smagus Chicagos šokikai 
pasiruošę atvykti’ ir palinks
minti Clevelando ir apielinkės 
Lietuvius nauju šokių progra
mų. smagia ir įvairia muzika.

TIKIETAI tam programui 
jau gaunami Dirvos adminis
tracijoje. Išanksto perkantie
ji gaus 55c vertės tikietą už 
45c. (atminkit, valdžia reika
lauja kad už tikietus mokėtu
me! taksus, taigi prie durų vi
si mokėsit po 55c.). Bus ke
letas ir brangesniu tikietu, po 
83c. (su taksais). Šie tikietai 
išanksto bus gaunama po 65c.

Pasirūpinkit tikietus dabar, 
nereikės stovėti prie durų ei
lėje ir brangiau mokėti.

Po programo, bus smagus 
balius, gros Albert Nemrris ir 
jo orkestras, šokiams Įžanga 
bus po 35c.

Pradžia tikrai bus 6 vai. ly
giai. Salės durys ' atsidarys 
nuo 5 vai.

Rengkitės visi paskutiniam 
didžiausiam, linksmiausiam šio 
sezono pokiliui Lietuvių salėje.

dence. The spreading of 
number of false impressions 
meeting with continuous 
Even the press controlled 
German occupational forces 
signs that the Lithuanians 
losing hope but are gaing 
renewed courage and faith 
maintaining -a continuous 
looking forward to the 
dence of their country.

Lithuanians resisting or 
ly complying with German 
ire referred to a 
viks. Others are 
jnd threatened with 
viet occupation if they 
cooperate.

The “Deutsche Zeitung 
'and” printed an editorial condemn- 
ng those Lithuanians “who consi
der that their wishes are not ful
filled quickly enough”. According 
to that editorial such impatient 
oeople obstruct “the organic evo
lution”. The wishes referred to 
ibove are doubtless those of free
dom and -independence.

men in
“on the

> Beliajus
April 2'31 

invitation includes 
sweetheart too, 
this program 

amateurish

•NAMŲ
eis vis plačiu mastu 
Produkcijos Taryba sutiko lei
sti statyti dar 200,000 gyve
namų butų žmonėms gyventi

Gene Autry’s Stampede
Westward Ho, to the Rodeo!
Only this time you’re going to 

get more than the usual spills and 
cowboys, bucking hor- 
general atmosphere of 
sagebrush, for Gene 

brings his own Flying 
Stampede to Cleveland 

Arena for six days, beginning April 
9 through April 14, has produced 
as lavish and glamorous produc
tion as ever graced Broadway.

The Stampede is presented in 
Cleveland, with matinees Saturday 
and Sunday, April 11 and 12, by 
the American Legion Club of which 
Judge Frank J. Merrick is presi
dent. Tickets at $1.25, $1.75, and 
>2.10, tax included.

St. George’s Church Choir and 
Choral Club jointly will present 
“BLACKOUT MINSTRELS” Sun
day, April 1g, at St. George’s Pa
rish Auditorium, E. 67th St. and 
Superior ave. The program will in
clude: latest popular songs, whole
some jokes, instrumental music, and 
tap dancing. A vocal Quarter from 
John Carroll will participate.

The combined Chorus consists of 
about fifty members as a back
ground for the show. The end
men are: Bernard Circle, William 
Machuta, Mary Sharkus, John Vai
cekauskas, Mr. and Mrs. Prankas. 
Interlocutor — Joseph Brazaitis. 
Joke and action instructor is Rev. 
Bernard Bartis, and singing direc
tor Vincent Greičius, organist of 
St. George’s Church. Accompanist 
Mrs. Regina Brazaitis.

To accomodate all there 
two performances: one at 
m., for children, and one 
p. m., for adults only. Dancing at 

Al Nemanis orchestra.

Clevelando Policijos Holly
wood Movie Balius vėl bus vie
nas 
me 
The 
der 
mu 
šešiolikos muzikantų beną — 
tai muzika kuri patenkina vi
sus. Prie to, sudaryta labai 
Įdomus programas iš vietinio 
talento, kas tikrai visems pa
tiks.

Atminkit, šis balius atsibus 
Balandžio 18 vakare, Cleveland 
Public Auditorium. Tikietus 
lakar jau galima gauti iš po
licijos narių.

Šio baliaus pelnas eina Feli
cijos labdarybės fondan, kuris 
išlaiko Paradise Summer Camp 
skurdiems šio miesto 
Taipgi iš to fondo 
Kalėdų metu maistas 
šeimom.

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

Lietuvio Kareivio Pa 
dėkos Žodis Moterų 

Klubui

NATIONALIZED HOMES
RESTORED# TO OWNERS

The Reich commissar for the Ost- 
land region, Lohse, has issued a 
decree dated December 15, 1941, in 
regard to the administration of the 
homes in towns nationalized during 
the Soviet occupation of Lithuania.

According to that decree such 
property is restored to former own
ers for purposes of administration 
only. (In case of the administra
tor’s death or disappearance, the 
wife, children or parents take over 
the administration. The administ
rators have to make the necessary 
repairs and pay all taxes.)

BLACKOUT
MINSTRELS

• OHIO 
darbų bus 
jininku.trumpu laiku. Ta 
tokie jkurie gali ir turės 
dirbti j fabrikus ir ukes.

Dabartiniu laiku visoje 
stijoje viešuose WPA darbuo
se yra 44,336 — 33,099 vyrai 
ir 11,237 moterys.

• CLEVELANDO išdirbysčių 
darbininkų samdytojai barami 
už perdideli j-inkimąsi darbi
ninkų, nors jų trūksta. Sako, 
jie ne bent kokį darbininką no
ri priimti, daro pasirinkimus 
kaip darydavo depresijos me
tais, kada galėdavo gauti pa
čius geriausius. Jeigu taip 
toliau elgsis, jie trukdys karo 
darbus.

50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00

Smulkus skelbimai ‘Dirvoj 
kaip tai namų pardavimas, i 
nuomavimas, krautuvių išni 
mavimas ar pardavimas, pajii 
kojiniai, padėkos laiškai, ga 
ma patalpinti šia kaina

GERMANS WARN IMPATIENT 
LITHUANIANS

Ever since the German occupation 
of Lithuania, the Germans have 
tried to create the impression that 
the Lithuanians were contented un
der the Nazi occupation and were 
not interested in obtaining indepen- 

such a 
is now 
failure, 
by the 
reveals 

are not 
new and 
and are 
struggle 
indepen-

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTE [^3’ 
Langams Užtraukaiy

WINDOW SHADES kW
Dabar laikas jau pradėti rūpintis papuošti savo langus su

NAUJAIS VENETIAN BLINDS
Mes patarnausim Lietuviams pigiau negu kiti. Kreipkite:

Kurie darbininkai nori pa
tekti Į karo industrijos darbus, 
gali užsiregistruoti United Sta
tes Employment Service; ir jie 
paeiliui, kurie kokiam darbui 
bus tinkami, bus pašaukiami 
skelbia B. C. Seiple, vietinis 
biuro vedėjas. Tas biuras bus 
atdaras vakarais antradienį ir 
trečiadieni iki 9 vai. šiaip jis 
atdaras kasdien dienomis.

D^hnrtiriu laiku reikalinga 
Įvairių lavintų mašinų opera
torių-, gręzikų, mašinšapių in
spektorių, tąj-ogi draftsmenu ir 
THrrtiierriT. - Be to;— 
dikčiai ir paprastų dirbtuvės 
darbininku. /

All Lithuanian 
will be admitted 
to the Vytautas 
Program, Sunday 

This offer or i 
their wife or 
stated before this program isn’t 
one of those “amateurish” programs 
of folk dancing and singing. It’s 
a program, the likes of which has 
been seen in the better circles all 
over the United States and in many 
European countries. Mr. Beliajus 
is a genius in the manner in which 
he teaches and learns new and 
old dances.

A more definite account of this 
splendid program will be given in 

■ the following issues. For now, 
make Sunday, April 26th your date 
with a thorough evening of enjoy
ment. This program will be follow
ed by dancing, and the price is 
most reasonable.

1} į karo reikmenų dirbtu
ves iki šio meto pabaigos.

Karo produkcijos taiyba 
mko kad į karo reikmenų 
febus turės stoti ir 400,- 
W mažu šalies biznierių, 
®ie negalės savo norma

vo biznio vesti del stokos 
l^kių, nes jų dirbimas su- 
ĮJižoma ir sulaikoma.

Pernai, 5,600,000 darbi
ąją pagamino $12,528,- 

vertės karo reik- 
Šymet turės pada- 

už 40 milijonų dola- 
U- Prie tu darbu bus pa- 
»apie 17,880,000 dar- 

karo produkcijos

CALL THEM “DONATIONS”
According to the “Deutsche Zei- 

ung im Ostland” a “collection” of 
’ood products was arranged in the 
comparatively poor district of Aly.- 
tus with the following results: al
most ,1500 chickens, 340 ducks, 45 
turkeys and 24 kilograms of meat 
for the wounded German soldiers 
in Lithuanian hospitals. In addi
tion 441 heads of cattle, 517 sheep, 
and 59 pigs were sent to Konigs- 
berg, East Prussia.

This is but one example of food 
requisitioning that is being 
ed by the Germans on the 
impoverished Lithuanians.

RADIO TAISYMAS
DIENĄ AR VAKARE 

visame mieste
Visokių išdirbimų Namų arba 

Auto Radio.
7.313 Wade Park Ave.

HEnd. 2579 (26)

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

Moterų Sąjungos 36 
Kuopos Vakaras

Moterų Sąjungos 36 kuopa 
rengia Įdomų vakarėlį sekma
dieni, Balandžio 19, naujos pa
rapijos salėje. Pradžia 6 v. v. 
Bus suvaidinta komedija “Mo
derniška Kaimo Moteris” ir ki
tokių pamarginimų programe.

Paremkite ši parengimą, iš 
to kartu bus nauda ir naujai 
pąrapijai.

Tikietai išanksto perkant po 
30c., prie durų bus po 35c.

Visiems užtikrinta smagus 
vakaras. Koresp.

GERMANS FIX WAGES FOR 
LITHUANIAN LABOR

Reichs commissar Lohse has is
sued a decree fixing the rates of 
pay for labor “in the territories of 
the former Lithuanian and Latvian 
states”. The minimum rate is 27 
pfennigs per hour for unskilled la- 

slight’.y trained workers 
trained — 38 

workers — 44 pfs. 
and extra qualified 50 

hour. These rates 
for those over 21

6820 SUPERIOR AVE

Men in Uniform Will 1 
Be Admitted Free

April 26th

Valdžia taipgi Įsakė vi
soje _ šalyje veikiantiems 
darbininkų samdymą biu- 
ws registruoti Į darius SAL 

orius dai'jiiniiikii kurie! 
firi M dirba ^ris našiau! 
i dirbtinėse kur gama nei 
[’kariškas reikmenis. Tiems'. 
Į darbininkams yra progos 
Įgauti darbus ginklavimo 
[ii’ karo reikmenų dirbtu
vėse.. Mašinų operatoriai, 
bisoki mechanikai užsii'e- 
įgistruokit savo miesto dar- 
rbininkų samdymo biure.


