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Japonai Gerai Apmušti; Naziai Bombarduojami
— **

Australijos Pakraščiai Labai SaugojamiIR DARBININKŲ ŽINIOS IS LIETUVOS
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The only čionai Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland/ ______ _________

DIRVA (THE FIELD) 
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Published every Friday in Cleveland bu the
Ohio Lithuanian Publishing Co.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

Subscription per Year in Advance
In the United Stages ___________  $2.00
In Canada _____________________  $2.50
Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879.

S. V. LAKŪNAI DARĖ SMARKIUS JA
PONU PUOLIMUS IŠ AUSTRALIJOS

le

The first Chinese airmen hi 
trained in America heard fa 
ing and inspiring words špokai 
Maj. Gen. Teh Hsieh Shen, ifa 
in a message from Chiang Kai-į 
General Teh presented the dipt* 
and wings, emblematic of nM 
sub-lieutenants, to the Oriental 
Luke Field, Ariz.
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Ohio Lietuvių Spaudos Bendrovė

Metinė Prenumerata
Suvienytose Valstijose --------------- $2.00
Kanadoje __________________— $2'.50

DIRVA
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio

(27-ti metai ;• 27th Year)

galima gauti pas 
D-ltĄ MATULAITĮ 

(Lait)
7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO

Skiria Darbo Savaitę
•Prez. Roosevelt paskyrė 

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 kad bedarbiai 
vyrai ir \ moterys virš; 40 
metų amžiaus butų imami 
Į Įvairius darbus šalies ka
ro produkcijoje.

Skelbimai “Dirvoje’
50c už vieną kartį 
tris kartus už 51.00

Smulkus skelbimai Tiri bo. 
kaip tai namų pardavimai 
nuomavimas, krautuvių jj 
mavimas ar pardavimas, 
kojiniai, padėkos laiškai, 
ma patalpinti šia kaina.

/

ŠDIRBYSTĖ

Valdžiai įsakius sulaiky
ti metalų naudojimą dirbi
mui daugelio šiaip reikme
nų, šimtai išdirbysčių vi
soje šalyje kurios tokias 
reikmenis gamino, turi už- 
sidaryt ir jų darbininkai 
bent laikinai lieka be

Tos išdirbystės 
. ba pasirengti karo 
menų gamybai.

dar- 
sku- 
reik-

Balandžio 15 d. Ameri
kos lakūnai veikianti iš 
Australijos smarkiai užata- 
kavo Japonų punktus ir 
laivus prie Manila, Cebu, 
Davao ir Batangas Filipi
nų salose. Užpuolime su
naikinta 3 Japonų trans
portiniai laivai prie Gebu, 
du kiti sugadinta; du lai
vai sugadinta ir vienas nu
skandinta prie Davo; nu
mušta keli Japonų lėktu
vai arba sugadinta stovin
ti ant žemės. Prie Manilos 
suardyta orlaivių angaras 
ir aikštė, prie Batangas 
nuskandinta karo reikme
nis gamenęs laivas.

Viso nuskandinta ar su
gadinta 20 Japonų laivų, 
penki jų kariški; sunaikin
ta 40 lėktuvų.

Už tuos pasižymėjimus 
sugryžę lakūnai apdovano
ti garbės ženklais.

BRITAI SMARKIAI 
BOMBARDUOJA 

VOKIEČIUS

SHADES 
rūpintis papuošti savo langus i 
ENET1AN BLINDS

pigiau negu kiti. Kreipkitės tuoj

ETIAN BLINDS
Pečiulis, sav. 165 E. 208 S

Valdžia taipgi Įsakė vi
soje šalyje veikiantiems 
darbininkų samdymo, biu
rams registruoti i darbus 
tokius darbininkus kurie 
iki šiol dirba prie mašinų 
dirbtuvėse kur gamina ne 
kariškas reikmenis. Tiems 
darbininkams yra progos 

; gauti darbus ginklavimo 
Įir karo reikmenų dirbtu
vėse. . Mašinų operatoriai, 
visokį mechanikai užsire- 
gistruokit savo miesto dar-

B AT A AN PUSIAU-
SALIS PAIMTAS

Londonas, Bal. 15.—An
glai lakūnai didžiausiu at
kaklumu šluoja, vakarini 
Europos pakraštį, pačios 
Vokietijos ir nazių okupuo
tos Prancūzijos industri
nius centrus, komunikaci
jos linijas ir tvirtoves. Šie 
Britų lakūnų atakai nazių 
valdomų teritorijų yra di
džiausi negu kada buvo.

Britai Įsidrąsinę veikia 
jau ir dienos metu, bom- 
beyiai svaido ant priešų 
miestų naujas degančias ir 
naikinančias bombas. Per 
kelias dienas šios savaitės 
bėgiu užpuolimai daryta 
be pertraukos.

Vokiečiai turi laikyti ar
ti 6,000 savo geriausių lėk
tuvų vakarų fronte, nega
li pasiųsti į Rusų frontą..

Su gevejančiu oru Britai 
~ ' -sa-

ge- 
da-

NAZIAI SMAUGS
LIETUVA
—

Stockholm, Bik 12. — 
Lietuvos viltys gauti nepri
klausomybę ateityje Euro
pos naujoje tvankoje esą 
Vokiečių patvaržymu 
išsipildys.

Reikia 10 milijonų lavin- 
. tų darbininkų*. Karo pro-C. JAKUBS

Laisnuota Laidotuvių Direktori: dukcijos taryba skelbia kad
AI LIGONIAMS PERVEŽTI visoje šalyje reikės bent 10 

milijonų lavintų darbinin- 
li leidžiama naudotis nemokami kų j Į-aj.o reikmenų dirbtu

ves iki šio meto pabaigos.
I Karo produkcijos taryba 
sako kad i karo reikmenų 
darbus turės stoti ir 400,- 

: 000 mažų šalies biznierių, 
kurie negalės savo norma- 

:lio biznio vesti del stokos 
i-prekių, nes jų dirbimas su
varžoma ir sulaikoma.

Pernai, 5,600,000 darbi
ninkų pagamino $12,528,- 
000,000 vertės karo reik
menų.. šymet turės pada
lyti už 40 milijonų dola
rių. Prie tų darbų bus pa
statyta apie 17,880,000 dar
bininkų, karo produkcijos 
vadai sako.
į Šių metu pradžioje viso-

N FUNERAL HOME 
ue ENd. 176

žios Pavasarini

lošk Velykoms
i rosit dabar! Vėliausių pavyzdi?, 
iais kurie pritiks jūsų veidui!

Fashion Skrybėlės-..! > šalyje 29 milijonai žiro- * » ■» zl 1 1 1 L La • -» 1 1 ■"'« 1 O r\ t V /A 
lerrimac Skrybėlės būtinų

^vasarinės Skrybėlės-

irių dirbo arba užsiėmė ne- 
j reikmenų gamini- 

;mu. o tik apie nusaštunto 
milijono darbinikų dirba

JKINAMS Geros KĖLU 'karo reiklneni» darbl’ose- 
visokių spalvų ir medegų 
siems Vyrams Modelių

- Dviejų spalvų efekto. Su j
- Y** ziperiu priešakyje suse?-
a.rai^\ai mui, raglan rankovėm

Ir P Rayon mercerized ir vat®5
.03 kojinės. Visokių spalvų ū

iniai. marginių, kurios jums jai

STAMPS su kožnu pirkiniu. DU 
; iškeisti savo Stamp Books.

i Valdžia pradėjo bausti 
alumino išdirbinių kompa
nijas už naudojimą to me
talo reikmenims kurioms 
uždrausta aluminum nau
doti. Jau apie pustuzinis 
kompanijų nubausta, užsi
mokėjo viso $140,000 pa
baudų.

!AH& REICHU
Avė

Iki šio meto pabaigos, 
bent 15 milijonų darbinin
kų visoje šalyje dirbs tie
sioginiai karo reikmenis, 
apskaičiuoja žinovai.

Atdara Vak“!

Pereitos savaitės pabai
goje Amerikos ir Filipinų 
gynėjai Bataan pusiausa- 
lio, neatlaikydami smarkių 
Japonų puolimų, kelis kar
tus didesnių už savo jiegų, 
Japonams pasidavė. Ten 
liko apie 38.000 kareivių, 
daugiausia Filipinai.

Filipinų salų grupė susi-, 
deda iš apie 7,000 mažų ir 
didesnių salų.’ Apie pusė 
jų dar tebėra Amerikiečių 
ir Filipinų kontrolėje. Ja
ponai užėmė tik šiaurines 
salas.

Corregidor sala, galinga 
Amerikos tvirtovė tuoj į 
pietus nuo Bataan, pasili
ko kariauti ir jos gynėjai 
sako ta tvirtovė atsilaikys 
prieš Japonus.

rengdasUukr padidinti i 
vo puolimus? Britams e 
rai tarnaujai Amerikoj 
ryti greitieji lėktuvai.

i ne- 
Vokiečiai pra

neša kad Lietuva, politiš
kai ir geografiškai artimai 
surišta su Rytų Prūsija, 
ateityje turės daugiau Vo
kišką tvarką negu Latvija 
ir Eštija.

Gegužės 27 d. Vokiečiai 
nustatę pravesti gyventojų 
surašymą, kurio metu visi 
Lietuviai Turėsią progą iš
reikšti savo sutikimą tapti 
Vokietijos piliečiais.

Kurie nesutiks priimti 
Vokietijos pilietybes, busią 
deportuoti kur nors toliau 
iš savo krašto.

Laike bolševikų okupaci
jos apleidę Lietuvą Vokie
čiai ir Lietuviai kurie ga
lėjo kuo nors Įrodyti savo 
Vokišką kilmę, bus sugrą
žinti Į Lietuvą. Jų pareiga 
bus padėti Lietuvius suvo
kietinti.

skyrė prie Rytų Prūsijos.

zy-BURMOJE Japonai 
g’iuoja pirmyn. Britų ir 
Kinų kariuomenės nepajie- 
gia atsilaikyti. Japonai ar
tėja prie Buriuos aliejaus 
plotų.

Senatorius Bunker iškė
lė aikštėn kad viena Cleve- 
lando firma, Įdėjus $50,000 
kapitalo operuoti valdžios 
išstatytą magnesiumo fab
riką Texas valstijoje, pa
darė pelno $2,140 000. Tai 
yra raketieriškas šalies iš
naudojimas, sako jis.

šalies skolos, šio karo dė
lei, sako, pasieks 200 bilijo
nų dolarių sumą. 

LAVAL, buvęs Prancū
zijos premjeras, vėl sugry- 
žo Į laisvos Prancūzijos 
vyriausybę. Jis veikia at
virai kaip nazių šalininkas 
ir atmeta S. V. pastangas 
kad ji laikytųsi neutraliai.

S. V. atšaukia visus sa
vo piliečius iš Ųrancuzijos 
ir sulaiko siuntimą 
maisto reikmenų.

ten

Mirė Gen. Hugh Josnson, 
kuriam Prez. Roosevelt bu
vo pavedęs tvarkyti NRA, 
kovai su depresija. Jis 
buvo 59 m. amžiaus.

With the threat of Japanese invasion becoming constantly stronger, 
the coast defense methods of the Australian army have become more 
extensive. This soundphoto shows Bren gun carriers patrolling a stretch 
of sandy beach.

Japonijos grasinimams įsiveržti nuolat didėjant, Australi
jos pakraščių apgynimai nuolat plečiami, šis vaizdas parodo 
Bren kanuolių vežiotojus patruliuojančius smėlėto pajūrio plotą.

- Bil

SAUSIO 17 d. per Kauno 
radio buvo pranešta kad dėmė
tosios šiltinės epidemija Lietu
voje nemažėja. Mirtingumas 
esąs pasiekęs 30 nuošimčių.

Sausio 22 d. buvo pranešta 
kad susirgimai dėmėtąją šil
tine Lietuvoje jau mažėja ir 
mirtingumas esąs, palyginti, 
nedidelis. Vyriausioji sveika
tos valdyba ir apskrities gy
dytojai. sustabdę epidemijos 
plėtimąsi.

RUSŲ-VOKIEČIŲ
KARO ŽINIOS

IKI LAIMĖJIMO UŽ
TRUKS 3 METAI

MUILO stoka Lietuvoje žy
miai apsunkina kovą su dėmė
tąją šiltine. Lietuvos gyven
tojams oficialiai Sausio mėne
si tebuvo leista nusipirkti po 
100 gramų (mažiau kaip ket
virtį svaro) skysto muilo ar
ba vieną gabalėlį tualetinio 
muilo, arba 1 pakelį skalbia
mųjų miltelių.

Ši Kanuolė Atsuka prieš Japonus

Aiif.

AMERIKOS kareivių šio 
karo bėgiu jau žuvo 2379, 

Į oficialiai valdžia praneša. 
Tai nuostoliai iki Balan
džio 15. 41,000 Amerikos 

i piliečių likimas nežinomas.

23 nušovė per klaidą. An
glijoj darant bandymus su 
lėktuvais šaudymui i žemė
je esamus dalykus, vienas 
lakūnas nėr klaidą užlėkė 
ant aukštų karininkų, tė- 
mijančiu tuos bandymus, ir 
23 kariškius nušovė. Jis 

j šaudė leisdamasis lėktuvu 
žemyn 500 mylių į valandą 
greitumu.

Rusai praneša kad Vo
kiečiai skubiai siunčia re
zervus Į Bryansko sritį, 
kur bolševikai prasilaužę 
per priešakines nazių eiles. 
Be to, už linijų likę bolše
vikai veikia prieš Vokie
čius ardydami gelžkelius 
ir traukinius, orlaivių aik
štes ir darydami kitus nuo
stolius.

Bryansk yra vienas iš ei
lės stiprių punktų kuriuos 
Vokiečiai laikė per žiemą, 
tikslu panaudoti juos savo 
pavasarinio puolimo punk
tais.

Rusams pavykę pralauž
ti Vokiečių linijas ir neto
li Kharkovo, pranešimai sa
ko. Tuose visuose žygiuo
se nepadaryta jokių nule
miančių laimėjimų.

Iš Berlino skelbia kad 
pavasario atolydis paver
tęs laukus Į balas rimtai 
trukdo militariškas opera
cijas Rusų fronte. Veiki
mas galimas tik kur keliai 
pasiliko kieti.

Nors sovietų vadai giria
si jog jau šymet sumuš na- 
zių jiegas, jie betgi prime
na kuriais keliais bėgtų už 
Uralu kalnų i Sibirą, jei
gu Vokiečiai užims Maskvą 
ir Leningradą.

Washington. — Prezi
dentas Roosevelt pareiškė 
jog truks gal dar tris me
tus karo, “tačiau mes ilgo 
karo pabaigoje išeisim-lai
mėtojais.” Prezidentas kal
bėjo į diplomatus 20 Ame

rikos valstybių, kurie atsi
lankė pas prezidentą Ba
landžio 14.

Roosevelt ši karą 
dino “Išlikimo Karu’’ 
vival War).

pava- 
(Sur-

Žaibas užmušė 18. 
joje, Malaya ture, 
trenkė Į maldnamį, 
me buvusių 18 asmenų už
mušė, 40 kitų apdegino.

Indi- 
žaibas 
kuria-

Valdžia svarsto registra
vimą moterų, kurios butų 
galima pastatyti į dirbtu
ves, vyrams išėjus kariauti.

LIETUVOJ Vokiečiai Įsakė 
kad kiekvienas avių laikytojas 
turi atiduoti įstaigoms tam ti
krą vilnos kiekį. Tiktai tuo 
atveju jeigu vilna bus atiduo
ta, savininkui bus duotas lei
dimas nusipirkti savo reika
lams vilnonių drabužių.

Iš-KEWANEE. III.
degė šio miesto centre 93 
namai, nuostoliai virš po
ra milijonų dolarių.

Following furious onslaughts by numerically superior forces, Bataan 
peninsula, heroically defended by U. S. and Filipino forces, fell into Jap 
hands. But Corregidor fought on. Photo shows a 12-inch disappearing 
gun on Corregidor fortress in action.

Po žiaurių puolimų didesniais skaičiais, Bataan pusiausalis, 
narsiai ginamas Amerikos ir Filipinų kareivių, atiteko į Japo- 
ponų rankas. Bet Corregidor, sala tvirtovė greta Bataan, tęsia 
karą. Vaizde parodoma 12 colių pranykstanti kanuose Corre
gidor tvirtovėje veikmėje.

LIETUVOS ūkininkams Vo
kiečiai ragina dirbti, sako jų 
užduotis esanti pateikti mais
tą šio karo bėgiu. Ūkininkai 
turi pristatyti maistą, šieną, 
galvijus Vokiečių kariuomenei. 
Pataria nęužleigtĮ—pleko speku
liantams, hes^jfilPTįujų’ prasi
žengimas. Pereito rudens der
lių ragino iškulti ir iki Vasa
rio 15 d.. Vokiečių įstaigoms 
pristatyti. Kur nėra mašinų 
kūlimui ten turi atlikti darbą 
spragilais. Duoninių javų ne
galima vartoti pašarui. Juos 
reikia pristatyti Vokiečiams, 
išskyrus kiekį reikalingą sė
jai.

LIETUVOJE jau parduoda
ma arkliena mėsa maistui. Vil
niuje atidaryta arklienos mė
sos parduotuvės, kurios turin
čios dideli pasisekimą. Tokių 
krautuvių bus atidaryta dau
giau. Jos yra Maisto bendro
vės tvarkomos.

NEMAKŠČIŲ bažnyčiai su
degus pereitą vasarą kai Vo
kiečiai ėjo per Lietuvą Rusi
jon, sudegė ir jos požemyje 
vadinamo lėlių teatro statulė
lės. šios statulėlės vaizdavo 
Kristaus kančią. Nuo neat
menamų laikų, ^beveik iki pat 
Didžiojo karo, Nemakščiuose 
šie vaidinimai buvo rengiami 
Didžiosios savaitės metu.

PER KAUNO radio kelis 
kartus per dieną Lietuviai jau
nuoliai raginami stoti į Vokie
tijos “darbo tarnybą”. Girdi, 
“iš bolševizmo siaubo išlais
vinti jaunuoliai turi pareikšti 
dėkingumą išvaduotojams ir 
užsirašyti į darbo tarnybą”.- 
Dirbti teksią Vokietijoje arba 
“rytų generalinėse srityse” 
(taip Vokiečiai dabar vadina 
Pabaltijo valstybes). Kitame 
pranešime gi pasakyta kad bu
sią dirbama “tik Vokietijoje”.

NUŽUDYTA 199. Spaudos 
žiniomis, Pravieniškių priver
čiamų darbų stovykloje perei
tais metais bolševikų išžudyti 
politinių kalinių bei adminis
tracijos tarnautojų išviso 199 
asmenų lavonai palaidoti neto-

Pavasarį nu
kapos aptverti 
papuošti atski-

MUSSOLINI apsirgo hi- 
sterija, pranešimai sako.

> ra
šo kad laike pasimatymo 
Mussolini karčiai apsiver
kė, po to pradėjo histeriš- 
kai juoktis. Jis sakoma jau 
negali tvarkyti Italijos rei
kalų, dalykai ten virsta Į 
suirutę.

PRIEŠŲ submarinai vei
kia Atlantike visu smarku- j yjenas korespondentas
mu prieš Amerikos pakraš
čiais plaukiojančius laivus. 
Karo Departmentas prane
ša apie laivų nuskandini- 

po Uis ar keturis kas 
kelinta diena.

matoma šiuos 
gražia tvorele, 
rus kapus gėlėmis, pastatyti 
kryžius ir tt.

HITLERIS Įsakė užimto
se šalyse žudyti žmones už 
mažiausi nieką, sustabdy
mui tose šalyse sukilimų 
prieš nazius.

Argentinoje sulaikyta 59 
komunistai, kurie bus įka
linti, o nepaliečiai bus išde- 
portuoti. Pakliuvo be abe
jo ir Lietuvių komunistų.

Norvegijoj, - Hitlerio 
m j eras Quisling ėmė 
sekioti dvasiškiją, arštuo- 
ja vyskupus ir 
priversti juos 
mais naziams.

Kalifornijoj 
šė du karo lėktuvai, užmu
šta 14 vyrų.

pre- 
per-

kitus. Nori 
būti ištiki-

ore susimu-

VILNIAUS srities kiekvie- 
vienam valsčiui esą paskirta 
“ūkininkų vadas”. Jo svar
biausias uždavinys esąs pri
žiūrėti kad ūkininkai pristaty
tų jiems paskirtas javų ir ki
tokių žemės 
normas.

spauda rašo kad iš

ūkio produktų

ūkininkai per 
raginami “sku- 

javus ir juos pri-

LIETUVOS
Kauno radio 
biausia” kulti 
statyti į supirkimo punktus.
Tą darbą reikią atlikti ne vė
liau kaip iki Vasario 15 d.

KAUNO
19 lavonų kurie buvo atkasti >, 
pereitais metais Kleboniškio-< 
Eigulių kapinėse, buvo atpa
žinti tik du, būtent Jadvyga 
Meduzevičiutė, 22 metų, ir Juo
zas Karazija, 65 metų. Atpa
žintųjų giminės pasakoja kad 
jie dingę pereitų 
sari.

metų pava-

KAUNO miesto 
riaus vedėjas yra 
dino junkeris Klumpeit.

kuro sky- 
kažkoks or-



PENNSYLVANIA MIRIMAI
SLA. BALSAVIMAI

PITTSBURGH

LIETUVIU

gero pelno
Pa- GRUŽAUSKAS

TMD

OHIOAKRON
balsavimai

seno

Anie-(Iš musų laikraščių)
NEGRAI SPIRIASI

YOUNGSTOWN

mire

mirė

NAUJI LĖKTUVAI

PAGERBKIT MIRUSIUS
SAVO ŠEIMOS NARSUS

fovius subi

ponią 
rašti- 
Pildo-

Philadelphijos Srityj
17 Mil. Gyventojų (Sku- 

Kovo

Dm to 
pįj užsilipi mi 
bitui’ soliri 
ui abado kaip

raajĮ žuou 
teras.

to tos SI 
gotiė agij 
jis nieko kit

ra jn suma 
}ir dabar jie 
'lijo- bet uit 
‘dimas gelbs

tiniai muso Amerikos kraštai 
yra šiki, malonus, ale perdaug 
sparnuotu sutvėrimo, perdaug 
balo. Turėtu daugiau žmonių 
ten apsgyventi kad padarius 
gražiam gyvenimui žemę. Aš 
nesuprantu kodėl mes vis grū
dame i “norius'’, o nesieta 
j pietines valstijas, čia šil- 
oao, smagiau gyveni

Floridoj atvažiuoja viena-ki- 
ta Lietuviška šeimyna vakari- 
jas pražįsti, bet apsigyventi 
ne visi gali, ne visi nori. Tei
sybę pasakius, nevisi ir moka 
kaip šiltoj šalyj gyventi, kaip 
duoną sau pelnytis, žemė čia 
labai prasta, nepaisant kad 
oranžiai anga. Vietomis yra 

geresnės, ale ten jau negali1'

ima 
m u 

prane

Skaitykit ir Garsinkites
LIETUVIU 

NAUJIENOSE

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

MT. GREENWOOD

Petronėlė,
21, New

WATERBURY, CONN

DEL KO ONA PILĖNIENĖ 
PALMER BUVO IŠ SLA. 

RAŠTINĖS PALEISTA

(jis. • Tai iš * 
■ftnevaio. Si 
ilgus metus h 
keletą metą Jie 
toli Chicago.
ta' Misis Lapi 
miręs). Mi 
vena šiltai-grai 
trūksta, išskyr 
butu galima ai 
vyšnių užsiam 
geras, šilto’- a 
meninė. Kaip 
lingu. Medžiu 
na tai turi ger 
privežt kad a

Na, ką čia d 
jau parašyt- I 
la Hermosa, 
atvažiavom į 
minusia pas 1

programui 
seimo ren-

Alekas, 58 m.
13, Paterson

Argenti- 
su savo 
š Chica- 
Argenti-

Monika, 
Cambridge

PO SLA. 352 KUOPOS 
SUSIRINKIMO

ringes Šeimos Padeda i

SLA. Seimo Belau 
kiant

LANKYSIS LIETUVOS PRE 
ZIDENTO SŪNŪS

Dirva dabar yra pigiausias 
darbiiynko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savy.

GERB. SPRAGILUI an- 
ŪMIAIS

FLORIDOS

Margučio geri). Jeroni
mas rašo gromaų ir

ŠUNES IMASI Į 
“VAISKĄ”

’fepartniat, j 
ai certumt. 
perftTBunĮ. 
«3tro3tdwa 
W Th, 
eatrurdimjj

rodepartmt 
je stovi Lie 
dovanojlinjj

y®j° mieste. Bačiūnus 
<)o. Mes buvom] 
® sustoję. Labai gražiai įsi-i

Aušrai, mat, ] 
’Akag&s. Kadaise ji; 
Weikio kolonijoj,_ _ _
^žmonės. Jie pasistatė na-

ir gyvena Floridoj kaip! 
W- Neteko man išsialbėt 
^krašto Lietuvos jie pa- ' 
eiti Pas Aušras radom ir ki- 

■ ’irilankiusiy svečiu iš Chj.
Ir Advokatas Juozas 
su šeima, iš Chicagos. 

J pas Aušras apsistojęs, 
"J važiavo pakeliui į Miami. 

Hwude gyvena taip pat 
J* šeima, iš Cicero. Jie' 

buvo išvažiavę į Cicero, 
T05, tai mes neužėjom, nes 
“t dukterys pasilikę vasarot

Bal. 
ren- 

juokų vakarą

ONA PALMER IR 
SLA. SEKRETORIUS 

VINIKAS

kės . Lietuviams
Dabar gi, viskas 
miesčio biznieriams 
čiams.

Bet kai reikės 
skelbimų gauti tai 
gėjai lys prie Lietuvių biznie

Five-year-old Geraldine Reynolds 
is shown presenting President 
Roosevelt with the first Buddy pop
py of the 1942 campaign. Geraldine 
is the daughter of a deceased ex- 
service man.

Penkių metų amžiaus Geral
dine Reynolds parodoma Įtei
kianti Prezidentui Rooseveltui 
pirmutini “Buddy poppy” dirb
tiną aguonos gėlę 1942 metų 
vajuje pereito karo ^veteranų 
fondo naudai. Geraldine yra 
duktė mirusio pereito karo ve
terano.

nes daugiau’ uždirba negu Su
sivienijimo sekretoriui moka
ma. Bet kadangi mėgsta dar
buotis Lietuvių organizacijose, 
tai mėgtų padinbt ir Susivie
nijimui.

Susirinkimas baigėsi geroje 
nuotaikoje. J. Ambrose.

Šalį Kivirčius
Du nariai iš pagarsėjusiu karingų šeimų, Hatfields ir Mc

Coys, sudeda priesaikas palaidoti savo kerštavimą kariaudami 
su ašies priešais. Jie yra Cabell Hatfield ir Edward La Port, 
kurio motina buvo iš McCoy šeimos. Jie parodomi Charlęstone, 
W. Va., kur jie Įstojo į marinus.' Abu yra L9 metų amžiaus ir 
paeina iš Matewan, W. Va.

z .... — , ........ ......... ............ ■ . ......... • ■>...... ... .-/.wr.wMW'.VAW

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, 0.

kelti Į 176 
nelegališka. 
ku kuomet 
mių daviniai

Ponia Palmer matydama kad 
čia visai nelegališka, bandė se
kretoriaus Viniko atidą atkrei
pti Į aiškų nereguliariškumą. 
Sekretoriui Vinikui tas labai 
nepatiko, jis matomai į tai Ba- 
gečiaus dėmesĮ atkreipė. Pa
sekmė buvo ta kad ponią Pal
mer iš darbo paleido, o pasam
dė S. E. Vitaiti, kaipo padėjė
ją SLA. reikalus vesti, nes Vi- 
nikas SLA. raštinę vesti visai 
nėra kompetentiškas.

Ne-Buzukas.

* WORCESTER, Mass. —
12 d. Aušrelės Choras 

gė koncertą 
su šokiais.

Two members of the famous feuding families, the Hatfields and 
McCoys, take the pledge to bury the ax—in the Axis. They are Cabell 
Hatfield and Edward La Port, whose mother was a McCoy. They are 
shown at Charleston, W. Va., where they signed up with the marines. 
Both are 19 and come from Matewan, W. Va.

® WILKES-BARRE, Pa. —
Katalikų Susivenijimo Pild. 

Komiteto susirinkime nutarta 
53-čią LRKSA. seimą laikyti 
Birželio 22-25, Hartford, Conn.

« CHICAGO, 111. — šį pavasa- 
'rį sueina 10 metų kaip J. 

Byanskas vadovauja Birutės 
chorui. Paminėjimui šio įvy
kio choras.-rangia banketą’ Ge-

Kai kuriose rito, tor jan 
yra oą loto, to rnnpr- 
kš poią teksiančią “ėks-^ 
tį” žemės. Tokia brangi!,.„1 
Tie oranžiai, man rodos, never
ti nei cento, taip juos pigiai 
čia parduoda, o žiūrėk žemė 
brangi. Kai kur randi riešutu 
laukus, ot, ten tai verta pini-

Riešutas daug naudinges
nis, maistingesnis ir branges
nis grūdas. Su riešutu gali ir 
Mogmečius išgyvent, o su 
°taiu’ Gali tik badu nu
mirt ir daro!....

0 dabar, norėjau pasakyt

Šeimos Tragedija
Balandžio 10, tūlas John El

mer Holmquist, 29 m. amžiaus, 
ligos nuvargintas, nužudė sa
vo miegančią žmoną ir 4 metų 
amžiaus kūdikį, po to pats nu
sišovė. Tragedija ištiko jo se- 

ts.ejrs..namji^^:';4įą^yveiio'. 
Jis paliko r^Aą pateisindamas 
savo darbą, pareikšdamas jog 
tai buvęs vienatinis išėjimas.

Kanada. — 
Lietuvib Tary- 

labdarybės tikslui 
vakarie- 
i, Lietu- 

Pelnas 
Raudona-

Philadelphija yra didelis in
dustrijos ir distribucijos cen
tras šioje šalyje. Miestas turi 
visas reikalingas transportaci- 
jos priemones, nuo senoviško 
lėto budo vandenimis, iki mo
derniško orlaiviais. Iš čia per 
naktį prekiniai traukiniai pa
siekia 17 milijonų šios šalies 
gyventojų, kurie sudaro 14% 
visos populiacijos. Ta pasie
kiama sritis apima 22,000 ket
virtainių mylių ploto, kurioje 
iš darbo gyvena 15 nuoš. visos 
šalies žmonių.

Čia sueina kelių geležinkelių 
linijos, autobusai, vieškeliai iš 
visų keturių šalies kraštų, ir 
miesto srityje yra 267 laivams 
prieplaukos, iš kurių laivai pa
siekia visas pasaulio dalis.

SLA. seimas šymet Įvyks 
Pittsburghe, paskutinę savaitę 
Birželio ir pradžioj Liepos.

Tarp Lietuvių kilo didelių 
pasipiktinimų kad seimo po
sėdžiai bus laikomi viešbutyje, 
vidurmiestyje, o ne Lietuvių 
salėje, bet socialistų kontrolė
je esanti seimo rengimo komi
sija nusprendė eiti į hotelį ir 
į vidurmiestį, numojant Į Lie
tuvių vietas ir biznius.

Jeigu seimas butų kurioje 
nors Lietuvių salėje, diduma 
šimtų Lietuvių delegatų pini
gų praleidžiamų maistui ir iš- 
sigėrimams tektų tos apielin- 

biznieriams. 
teks vidur- 

svetimtau-

Kitas dalykas. Paprastai ho- 
telis duoda dykai kambarius 
nekuriems centro valdybos po
nams, jeigu hotelyje buna sei
mas. Bet bloga tas kad cen
tro ponai, nors ir dykži gauna 
hotelį, po seimo vistiek iš SLA. 
iždo paskaito hotelio kaštus ir 
pasiima sau tuos pinigus, pa
darydami organizacijai nuos- 
tolijLją. Nekomisija.

1 ®Wę pasižiūrėt. Ma- 
.^oj gerą bizni daro tie 
1 fili pasistatyt pernak- 
? palociukus. žinoma, 

7 moderniškus. Keliau
tai mėgsta apsistoti 

Puodukuose, nes jie 
ir jiems patogiau.

Parnakvojo, ryte ke- 
tyn. o tokius palociu- 

reikalinga nemažai 
Sveikini .išstatė gra- 

i®tiobis, pavadino juos 
įUmod Duplex". Ro- 

/r°j buvo tilpęs apie tai 
r135; Taigi, kalbant a- 

turiu pasakyt 
Akėjau iš kur paeina

® MONTREAL,
Prie Kanados 

bos įsteigta 
Moterų Sekcija rengia ’ 
nę sekm., Balandžio 26 
vi ų parapijos salėje 
skiriamas Kanados 
jam Kryžiui.

Sekmadienį, Balandžio 12 d. 
3,000 negrų surengė demon
straciją Cadillac Square, rei
kalaudami kad jiems butų pa
vesta apsigyventi naujai val
džios išstatyti |
Truth, kurie randasi bailųjį 
žmonių gyvenamoje apielinkė- 
je. Baltieji deda visas pas
tangas jų į tuos, butus neįsi
leisti. Kaip tas viskaš pasi
baigs nežinia. , ./

Tuzinas baltų žmonių su po
ra vaikų dalyvavo toje demon
stracijoje. . V. M

geros, pelno padaryta virš 
Dabar kuopa ižde turi 
Numatyta vasarą suren- 

draugišką išvažiavimą į 
laukus, šią vasarą tikime tu
rėti TMD. seimą, kuris Įvyks 
vienoje iš dviejų vietų, Racine 
ar Detroite. D. Reporteris.

DAILĖS CHORO KONCER
TAS

Sekmadienį, Bal. 12, Lietu
vių salėje buvo surengta pas
kutinis šį sezoną Dailės Choro 
vakaras; programą sudarė ko
medija “šalaputris” ir daina
vo pats choras. Pirmiausia 
kelias dainas išpildė visas cho
ras, paskui solo sudainavo dvi 
daineles p-lė Marytė Jurgaitė, 
po jos keletą dainų išpildė mer
ginų sekstetas, ir vėl choras. 
Iš merginų pusės choras dai
nuoja gana gerai, ypatingai 
mergaičių sekstetas, bet vyrų 
jau chore labai mažai, nes, 
kaip choro vadas pasakė, mu
sų jaunuoliai išėjo tarnauti 
Dėdei 'Šamui, kiti ir šventadie
niais dirba, gamindami kariau
jantiems ginklus.

Po pregramo šokiai ėjo abie
jose salėse, publikos buvo su- 

j sirinkę gana gražus buris, bus 
chorui

oai ir Lapins 
oj Villoį Benį 

' Bučiau galėjęs 
bot, ale bnvo ’ 
ipsibuvan. bf 

, tos nebrangi

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių Lietuvių vardais 
mirusių skaičius pasiekė 8400. 
Mirimai šiame skyriuje pradė
ta žymėta nuo Vasario" men., 
1937 metų.

Pranešimai apie' mirusius 
Lietuvius priimama nemoka
mai. Reikia pažymėti mirimo 
diena, pilni vardai, paėjimas iš 
Lietuvos, kiek metų Ameriko
je pragyveno, ir moterų mer
giškas -pavardes.

® BUENOS AIRES, 
na. — Čia lankėsi

žmona Dr. A. Gilys iš 
gos, kuriš dalyvavo 
nos Baptistų kongrese 
yra Misijonierių Sąjungos 
kretorius.

<Swikas, Melas Spragflėli.
Stoau kitą grariataę si1 

jveiflri® iš šilto krašto,,' 
kur gėlės žydi, lapai žaliuoja, 
paukščiai ir vanagai čiulba. 0

du tai negali atsikratyt Pie-;. ■
• Į I aUaxUUQlt. 
‘tuoj pradėjo

imt Varagai' 
Jis ris a Ba 
daro ir kalbi 
Vanagaitis si 
kiolih metu t 
lijo leist Marj 
zikos ir dainų 
teko. Dšimt 
gal, vėl Vanų 
sugalvojo kis 
Chicagoje. B 
gaife sirgo b 
denį bei ria 
beliiis” su t 

' nas, 1932 m 

rodos Sausb 
parsivežė pa 

iFazmą (toks

NEW YORK. — Balandžio 
2, š. m., Onos Palmer Pilėnie
nės advokatas, pagal sutartį 
su SLA. sekretorium Viniku, 
užmokėjo jai už darbą: $116 
už atliktus vertimus. Ponios 
Palmer advokatas sakė savo 
klijentei kad, SLA. sekretorius 
Vinikas jį prašęs niekam nie
ko nesakyti apie susitaikymą.

Šiai bylai pradžią padarė 
pats Vinikas: jis vietoj su po
nia Palmer tartis, reikalą pa
vedė savo advokatui. Viniko 
advokatas poniai Palmer pra
nešė .kad Vinikas jai nieko ne
skolingas ir nieko jai neketina 
mokėti. Ponia Palmer ir už
vedė bylą.

Dalykas buvo toks. Per ei
lę metų SLA. sekretorius Vi
nikas kreipdavosi į Kazį Pilė
ną Palmer ir jo žmoną, Oną, 
kad jiedu jam padėtų nuo ne
kuriu SLA. Pild. Tarybos na
rių apsiginti, ypatingai nuo F. 
J. Bagočiaus persekiojimų. Vi
są informaciją šiame reikale 
suteikė Pilėnui pats Vinikas. 
Tačiau daug jo suteiktų žinių 
reikalavo ištyrimo ir patikri
nimo.

Pagalios buvo nutarta Bago
čiaus biografiją nusiųst Penn- 
sylvanjos Apdraudos Komisi- 
jonieriui Taggart. Reikėjo pa
dėti daug darbo surinkti žinias 
apie Bagočių, nes jo margas 
gyvenimas tęsėsi per daugelį 
metų. Ir kuomet žinias surin
kta, reikėjo pranešimą Anglų 
kalboje rašyti, o žinias imtas 
iš SLĄ. Istorijoj, reikėjo Ang- 
liškon Tcalbon versti, šitą visą 
darbą atliko ponia Palmer. Bet 
apie užmokestį sekretorius Vi
nikas visai užmiršo.
> Sekretorius Vinikas 
Palmer nuo vietos SLA 
nėję atstatė todėl kad 
moji Taryba to reikalavus. Gi 
tikrenybėje ve kas atsitiko.

Prieš rinkimus į SLA. sei
mą 1940 metais, ponia Palmer 
patėmijo kad nekurie kitos 
kuopos nariai neteisotai per- 

kuopą, kuri buvo 
Tas įvyko tuo lai- 
balsavimo pasek- 
buvo skaitomi.

. bas. Taip
’ sumklijo rad 

leist kasdieni 
mus su žn 
maii

Baaunas v; 
švęst į Chic 
WC radio 
vairiu kasdi, 
gramnj leist

(Poškaitė), 
Kovo 30 d., 

Kėdainių aps., 
Geručių km. 

išgyveno 30 metų. 
Juozas, mirė Kovo 

m., Wilsonville, Ill. — Bal
bieriškio par. Amerikoj iš
gyveno 41 metus.

STULGINSKIENĖ M a r c e 1 ė 
(Ambrožaitė), 53 
Chicagoje, Kovo r 
šeinių ap., Gaurės 
rikoj išgyveno 53

BALTUŠTENĖ Ona (Stakeniu- 
tė), 50 m., mirė Bal. 1, Chi
cago j. — Rokiškio ap., Si- 
pelių k.

ANDRILIUNAS Rapolas, pus
amžis, mirė Kovo 29, Chicą- 
goj. — Biržų ap., Vabalnin
ku par. Amerikoj išgyveno

Iki šio karo, orlaiviai tiek 
ištobulinti kad jie patys jau 
nuskrenda iš Amerikos į An
gliją, nereikia laivais vėžti.

Be to, jų greitis pasiekė nuo
stabias skaitlines. Nauji grei
tieji karo lėktuvai skrenda po, 
400 mylių į valandą tiesia li
nija į tolį. Daryti bandymai 
su naujai išdirbtais pavieniais 
karo lėktuvais, “Skraidančiom 
kanuolėm”, leidžiantis žemyn, 
kuomet motoru varomės, šiuo 
budu jų greitis pasiekė 625 
mylių į valandą.

Amerikos kariuomenėn 
ma vyrai, moterys, arkliai 
'ai, balandžiai, o dabar 
ia jog ir šunes bus imami 
leturės- ginklų, bet atliks sar
gybas prie visu kariuomenės 
sandėlių. Vienas išlavintas šuo 
atstoja šešių vyrų vietą, sako 
žinantieji. Šunes turi gerą uo
slę ir sutrukdys daugelio sa
botažininkų pastangas.

Šunes buvo naudojami ir per
eitame kare, bet jie nebuvo iš
lavinti specialiai, jie buvo pa
rinkti tiesiog iš įvairių palai
dų šunų ir jie nebuvo tinkamai 
tam darbui paruošti.

POCIUS Kazys, 43 m., mirė 
Kovo 43, Chicago j. Ameri
koje išgyveno 30 metų.

GRIGAITIS Stasys, mirė, Ko
vo 14, Maspeth, N. Y.

JEZNIS Jonas, mirė Kovo 24, 
Maspeth, N. Y.

Youngstowno Lietuviai turės 
retą progą girdėti kalbant Ju
lių Smetoną, Lietuvos Prezi-1 
dento sūnų, kuris pakviestas 
dalyvauti SLA. 157 kuopos 
metų gyvenimo sukaktuvių 
minėjime. Julius Smetona 
bar gyvena Clevelande, jis 
mingai spėjo pabėgti iš Lietu
vos nuo bolševikų. Su juo at
vyks ir Dirvos redaktorius K. 
S. Karpius, kuris kalbės -apie 
S1(A. reikalus.

Kuopos komisija prie kalbų 
paruošė dar smagų veikaluką, 
komediją “Bobutės Susipyko”.

Visas tas parengimas atsi
bus Lietuvių parapijos salėje, 
923 Shehy street, sekmadienį, 
Bal ndžio 19, pradžia 6 v. vak.

P) programo bus šokiai ir 
vaišės. įžanga 25c. Kviečia
mi vietos ir apielinkių Lietu
viai dalyvauti. Komisija.

68 KUOPOS SUSIRIN
KIMAS

12 d. Miltono salėj įvy
ko TMD. 68 kp. bertaininis su
sirinkimas. šiame susirinkime 
prirašyta 3 nauji nariai: Marė 
Aukščiunienė, Elzbieta Rose ir 
Justinas Stankus. Komisija iš
davė raportą iš atsibuvusio 
kuopos vakarėlio, pasekmės tu
rėta 
$15. 
$61.

70 m., mirė
Bridgeport, Conn.

Skama-

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

L CUYAHOGA MONUMENT WORKS Į 
Š East 99th St. ir Miles Ave. Telcf. Mich. 1968. H 
i Prie' ineigos į Kalvarijos Kapines, Clevelande.
■ i 5
: įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais.

Į Art Reardon Jums Pasitarnaus
j Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m. | 
:<llllflilllll]IHItmilllllllllllEllllllllllllllllllllilllllllilllllHHHIIIIIIIIIIllllllliH>llll>ll>?

DETROIT, MICH., 
Biblijos Studentai

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

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

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

Jeigu norit sužinoti Biblijos mok
slus, rašykit pareikalavimą Į AUŠ
RA, 12312 Elmdale, Detroit, Mich. 
Jums prislųsim dovanai, 90 pusla
pių knygutę užvardintą Dievas Ir 
Protas.

Detroitiečiai kurie interesuojatės 
Biblijos mokslu, prašome atsilanky
ti i musų susirinkimus, kurie buna 
kas sekmadieni, nuo 10 vai. ryto, 
YWCA Bldg., 12130 Woodward av., 
Highland Park. Nebus jokių pa
reigų jums uždėta. (SkelbimasįjlG)

NAVIKIENĖ Ona, 53 m., mi
rė Kovo pabaigoj, Dearborn 
Mich., palaidota Kovo 26 
Po tėvais Valčinskaitė 
ėjo iš Liudvinavo par 
vaiki j os.

BUDENAS Motiejus, 64 metų, 
mirė Kovo pabaigoj, Detroit, 
Mich., palaidotas Bal. 1. — 
Varėnos ap., Kamarunų k.

GECEVIČIUS Juozas, mirė 28 
Vasario, St. Johns, /Pa.

SK1NKIENĖ Marcelė, mirė 25 
Vasario, Minersville, Pa.

KVEDARAS Vincas, mirė Ko
vo 8, Silver Creek, Pa.

BUNDZA JURGIS, mirė Ko
vo 21, Detroit, Mich.

LAURINAITIS Steponas, 
amžiaus, mirė Kovo 26 
eagej. Amerikoje išgyveno 
49 metų.

KURAITIS Jonas, pus amžis, 
mirė Kovo 26, Chicagoj. — 
Suvalkų ap. Amerikoj išgy
veno 40 metų.

GABRIKAS Juozas, 40 m., už
muštas automobiliu Kovo m. 
Shenandoah, Pa.

JUKNEVIČIENĖ Marė,- mirė 
Kovo m., Gilberton, Pa.

STANKEVIČIUS Antanas, mM-. 
re Kovo m., Frackville, Pa. 
Amerikoj išgyveno 35 m.

LAPINSKIENĘ Ona, mirė Ko
vo m., Hazleton, Pa.

SESKIENĖ Antanina, mirė 
JCovo m., Herrin, Ill.

NEDVECK1ENĖ Ona 
paitė), pusamžė, mirė 
26, Chicagoj. — Panevėžio 
apskr.

JUOZAPA VIČIEN Ė Aleksand
ra, mirė Kovo 18, Brooklyn,

SLA. 11 kp. balsavimai
Bagočius 1
Laukaitis S
Mažukna 1
Kerševičius
Vinikas
Masytė
Gugis i

Bačiunas I
Mockus t
Mikužiutė
Brazauskas ‘
Norkus
Dr. Biežis

® CHICAGO, Ill. — Kun. Ant
Švedas pašauktas S. V. -ka

riuomenėn kapelionu, jis pa
skirtas j Kelley Field, Texas 
Kun. švedas yra antras Ame
rikos Lietuvis kunigas liuosno- 
riai įstojęs Į S. V. 'kariuomenę.

SLA. 178 kp. balsavimų pase
kmės :

Bagočius 8
Laukaitis 14
Mažukna ' 10
Kerševičius 14
Vinikas 21
Masytė , , 2
Gugis 3
Bičiūnas 13
Mockus 12
Mikužiutė 14
Brazauskas 18
Dr. Biežis. 22

rau atsilankęs pas Lietuvius tok 
Sičius Floridoj, Holly- aTai^> 

‘ surasit lketver*° v 
,pas.4ut*ll 

tolieniiiius
paeina iš'5^

jie gyveno ;susitinki P°

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams -50c.

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6 th Street 

Philadelphia, Pa. (36)

ŽILINSKAS Mykolas, mirė 21 
Kovo, Sugar Notch, Pa.

KUČINSKAS Vladas, mirė 20 
Kovo, Edwardsville, Pa.

RINKEV1ČIENĖ Jieva, 59 m., 
mirė Kovo 28, Duryea, Pa.

SAMULEVIČIENĖ Katrė, mi
rė Kovo 28, Lee, Newport 
Township, Pa.

ORLESK1S Juozas, mirė Ko
vo 30, Pittston, Pa.

AKELIS. Jurgis, mirė Kovo 24, 
Pittston, Pa.

I KRASINSKIENĖ Petronėlė, 
mirė Kovo 21, New Britain, 
Conn.

SLA. 354 kp. 
Bagočius 
Laukaitis 
Mažukna 
Kerševičius 
Vinikas 
Masytė 
Gugis 
Bačiunas 
žebrys 
Mockus 
Mikužiutė 
Brazauskas 
Norkus 
Dr. S. Biežis 
Dr. Baltrušaitienė

KARASINSKIENĖ
51 m., mirė Kovo
Britain, Conn.

MITRULIĘNĖ Ona, 
vo 4, Chester, P?

KUDARAUSKIENĖ
mirė Kovo 15, 
Mass.

TRIBULIAUSKAS Mykolas,
85 m., mirė Kovo 7, North 
Abington, Mass. — Vabal
ninku par. Amerikoj išgy
veno 42 metus.

KOČELEVISKIS Juozas,
Bal. m., Mahanoy City

DZEVENTAUSKAS Aleksam 
dras,.mirė Bal. mėn., She
nandoah, Pa. 5

LAKONIUTĖ Della, mirė Bal 
mėn., Girardville, Pa.

ČEBATORIS Juozas, 24 metų 
mirė Bal. m., Pottsville, Pa 

DEIVIENĖ Vincenta, 52 m.
mirė Sausio
les. Gal.

PALIULIONIS
mirė Sausio
N. J. — Šiaulių miesto

MIRĖ 8400 IŠEIVIŲ|ZATOLSnK’s ,A\\an^p5T'"-' a 1 mire Detroit, Mich. Palaido
tas Balandžio 6.

PALTANAVIČIUS Jurgis, mi
rė Kovo 22, Wilkes-Barre,

Vincas, mirė
Kovo 14, Lopez, Pa.

VENSKUS Kazy
Kovo
— Vabalninku 
raku k.

ATKUS Amilija 
pusamžė, mirė 
Chicagoj. 
Grinkiškio 
Amerikoj 

KLIOKIS

Balandžio 5 d., Lietuvių sa
lėje įvyko SLA. 352 kp. susi
rinkimas. Narių atsilankė virš 
šimto: tai nedaug sulyginus su 
kuopos didumu. Pasekmės bal
savimo į Pild. Tarybą buvo ge
ros. Sakau geros, nes visi 
nauji kandidatai gavo daugu
mą balsų.

Aš atsimenu kai dabartinis' 
SLA. prezidentas Bagočius gir
davosi kad ši kuopa jam ge
riausia, nes daugiausia balsų 
už jį duodavo. O dabar? Na
gi vos surinko 39 balsus, o 
už Laukaitį balsavo 54. Taip 
ir visį kiti kandidatai-gavo di
desnius skaičius balsų negu 
senoji valdyba, šios /kuopos 
nariai atsuka nugarą seniems 
ponams, nors senai tai turėjo 
padaryt.

Kuomet šioje kuopoje buvo 
atlikta talsavimąs ir komisija 
išėjo į kitą kambarį balsų skai
tyt, p-lė S. Masytė pasiprašė 
balso ir pareiškė labai apgai
lestaujanti kad tokių dalykų 
'vyko ko nebuvo net tikėtasi: ] 
kaip tai jos užpuolimas spau
doje. Ji sakėsi nei nemanė 
kandidatuot j centro sekreto
riaus vietą, tik kelių narių pra
šoma sutiko palaikyt kandida
tūrą. Tas ir tiesa, nes aš vie
nas iš tų ką prašiau ir raginau 
kad ji 'palaikytų kandidatūrą.

Ji taipgi pareiškė kad ji nie
kad prie komunistų partijos 
nepriklausė ir nėra jokia bol- 
■ evikė, o tik Lietuvaitė mer
gaitė, tai ir viskas. Ji reiškė 
nusistebėjimo kodėl nauji kan
didatai į SLA. Pild. Tarybą 
taip yra niekinami.

Ji turi gana gerą vietą val
diškoje įstaigoje ir be abejo-

r Z 'd
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RIKOS LIETUVIAI
ame skyriuje talpinama dykii)

5AF0LSKIS Antanas, 52 m., 
mirė Detroit, Mich. Palaido
tas Balandžio 6.

PALTANAVIČIUS Jurgis, mi- 
rė Kovo 22, Wilkes-Barre 
Pa.

ŽILINSKAS Mykolas, mirė 21 
Kovo, Sugar Notch, Pa.

KUČINSKAS Vladas, mirė 20 
Kovo, Edwardsville, Pa.

R1NKEV1ČIENĖ Jieva, 59 m., 
mirė Kovo 28, Duryea, Pa.

SAMULEVIČIENĖ Katrė, mi
rė Kovo 28, Lee, Newport 
Township, Pa.

0RLESK1S Juozas, mirė Ko
vo 30, Pittston, Pa.

AKELIS, Jurgis, mirė Kovo 24, 
Pittston, Pa.

KRASINSKIENĖ Petronėlė, 
mirė Kovo 21, New Britain, 
Conn.

GRUŠĄ USKAS Vincas, mire 
Kovo 14, Lopez, Pa.

VENSKUS Kazys, 70 m., mirė 
Kovo 25, Bridgeport, Conn.

, — Vabalninku par., Skania-
raku k.

ATKUS Amilija (Poškaitė), 
pusamžė, mirė Kovo 30 i, I 
Chicagoj. — Kėdainių aps., I 
Grinkiškio p., Geručiu km. į ‘RAmerikoj išgyveno 30 meta. | 

KLIOKIS Juozas, mirė Kovo Į 
m., Wilsonville, Ill. — Bal
bieriškio par. Amerikoj iš
gyveno 41 metus.

STULGINSKIENĖ Marcelė 
(Ambrožaitė), 53 m., mirl 
Chicagoje, Kovo m. — Ra
seinių ap., Gaurės p. Ame 
riko] išgyveno 53 m.

BALTUšIENĖ Ona (Stakeniu- 
tė), 50 m., mirė Bal. 1, Chi
cago j. — Rokiškio ap., Si- 
pelių k. ,

ANDR1LIUNAS Rapolas, 
amžis, mirė Kovo 29, Chica- 
goj. — Biržų ap., Vabalnin
ku par. Amerikoj išgyveno

I“ — -I1L N— ---- ---- -z W

a. I POCIUS Kazys, 43 m., mirei
( Kovo 43, Chicagoj. Amen-L

.o- ko j e išgyveno 30 metų.
GRIGAITIS Stasys, mire^f' 

r ė vo 14, Maspeth, N. Y.
JEZN1S Jonas, mirė Kovo U
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DETROIT, MICH., 
Biblijos Studentai

Kviečia visus protaujančius i» 
nes pasiklausyti jų radio progresą, 
iš Stoties W-JBK4 (1490 kyle.) b. 
sekmadienio rytų nuo 8:30 vai.

Ar mes tikim Biblija ar ne,» | 
nok esam priversti pripažinti j | 
kaipo svarbią knygą. Paprasa. B, 
Lietuviai yra mažai susipažinę si į 
Biblija, tankiausia jie skaito tote 
knygas kurios ją šmeižia. Bet tin 
Angliškai kalbančių tautų BMip 
yra įvertinama ir gerbiama.

Daugelis atsižymėjusių ..moksli- 
čių tyrinėja Bibliją ir tiki jos md- 
siu. Joje randasi svarbių praus- 
mų link muši) gentkartės ir veti 
jų pasiklausyti.

Jeigu norit sužinoti Biblijos rai
šius, rašykit pareikalavimą į AK- L 
RA, 12312 Elmdale, Detroit, Mid f 
Jums prislųsim dovanai, 90 poi | 
pin knygutę užvardintą Dievas i Į 
Protas.

Detroitiečiai kurie interesuoja® f 
Biblijos mokslu, prašome ataladf- fe 
ti į musų susirinkimus, kurie bū L 
kas sekmadieni, nuo 10 vai. ip f 
YWCA Bldg., 13130 Woodward f- | 
Highland Park. Nebus jokią p | 
reigų jums uždėta. (Skelbimą^-' t

f

I t

K

; m., 
rscn,

J. A. Urbonas
Dirvos Agentas Daytone 

Į1302 Lamar St. Dayton, T

CIT MIRUSIUS
t

FIMOS NARIUS
lonumentai Koplyčios
ninklus Decoration Dienai dabar.

MONUMENT WORKS; 
les Ave. Telef. Mich. 1968. \ 
Kalvarijos Kapines, Clevelande.

ladieniais ir kitais šventadieniais.' ;
k

sn Jums Pasitarnaus f
-si tarp Lietuvių Cleveland 2a m f
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Į jis. Tai iš Naujamiesčio, nuo 
' Panevėžio. Svolkinas gyveno 
ilgus metus Kenošoj, o prieš 
keletą metą Melrose Parke, ne
toli Chicagos. Sveikino žmona 
tai Misis Lapinskienė (vyras 
miręs). Jiedu apsivedė ir gy
vena šiltai-gražiai, ir nieko ne
trūksta, išskyrus darželio kur 
butų galima agurkų pasisodyt, 
vyšnių užsiaugint. Oras tai 
geras, šiltas, ale žemė tai ak
meninė. Kaip žvyras, neder
linga. Medžius jeigu pasodi
na tai turi geros žemės pirma 
privežt, kad

Na, ką čia 
jau parašyt? 
la Hermosa, 
atvažiavom 
miausia pas

GERB. SPRAGILUI AN
TRA GROMATA Iš 

FLORIDOS
Margučio gerb. Jeroni

mas rašo gromatą ir sako 
šitaip:

susto- 
Vanagai- 
apsistojo 

tai ir aš. 
Svolkinus 
Villoj tai

Spragilėli! 

gromatėlę 
šilto krašto, 

lapai žaliuoja,

su

Pie- 
kraštai 

perdaug 
perdaug 
žmonių

tam at-

kuriose vietose, kur jau 
oranžių sodai, tai nenupir- 
už porą tūkstančių “eike- 
žemės. Tokia brangi!,... 
oranžiai, man rodos, never-

Su riešutu gali ir 
išgyvent, o su 

Gali tik badu nu- 
ir dacol....
dabar, norėjau pasakyt 

mielas Spragilėli, kad bu- 
atsilankęs pas Lietuvius 

Floridoj, Holly-

Sveikas, Mielas
Siunčiu kitą 

sveikinimais 1 iš 
kur gėlės žydi,
paukščiai ir vanagai čiulba. O 
jau uodų, uodgų ir kitokių, zir
ziu tai negali atsikratyt, 
tiniai musų Amerikos 
yra šilti, malonus, ale 
sparnuotų sutvėrimų, 
balų. Turėtų daugiau
ten apsigyventi kad padarius 
gražiam gyvenimui žemę. Aš 
nesuprantu kodėl mes vis gru- 
damės į “nortus”, o nesikeliam 
į pietines valstijas. Čia šil
čiau, smagiau gyventi.

Floridoj atvažiuoja viena-ki- 
ta Lietuviška šeimyna vakači- 
jas pramisti, bet apsigyventi 
ne visi gali, ne visi nori. Tei
sybę pasakius, nevisi ir moka 
kaip šiltoj šalyj gyventi, kaip 
duoną sau pelnytis, žemė čia 
labai prasta, nepaisant kad 
oranžiai auga. Vietomis yra 
geresnės, ale ten jau negali 
“įkąst” — tokia brangi žemė. 

, Kai 
yra 
ksi 
rį” 
Tie
ti nei cento, taip juos pigiai 
čia parduoda, . o žiūrėk žemė 
brangi. Kai kur randi riešutų 
laukus, ot, ten tai verta pini
go! Riešutas daug naudinges
nis, maistingesnis ir branges
nis grūdas, 
blogmečius 
oranžiu ? 
mirt

O 
tau, 
vau
gyvenančius 
yudo mieste. Bačiunas mus iš
vedžiojo. Mes buvom pas Aus
tus sustoję. Labai gražiai įsi
taisę. Aušrai, mat, paeina iš 
Chicagos. Kadaise jie gyveno 
Tounofleikio kolonijoj. Pasitu
rinti žmonės. Jie pasistatė na
muką ir gyvena Floridoj kaip 
ponai. Neteko man išsikalbėt 
iš katro krašto Lietuvos jie pa
eina. Pas Aušrus radom ir ki
tų atsilankiusių svečių iš Chi
cagos. Ir Advokatas Juozas 
Grišius su šeima, iš Chicagos, 
buvo pas Aušrus apsistojęs, 
kada važiavo pakeliui į Miami.

Hollyvude gyvena taip pat 
Zigmontų šeima, iš Cicero. Jie 
rodos buvo išvažiavę į Cicero, 
namon, tai mes neužėjom, nes 
tik dukterys pasilikę vasarot 
jų bute.

Buvom paskui į Svolkinų pa-1 
Jocių užvažiavę pasižiūrėt. Ma
tot, Floridoj gerą biznį 
kurie gali pasistatyt 
vojimo palociukus. 
gražius, moderniškus, 
ninkai labai mėgsta 
tokiuose palociukuose,
pasilsi geriau ir jiems patogiau. 
Sustojo, pernakvojo, ryte ke
liauja tolyn. O tokius palociu
kus įrengt, reikalinga nemažai 
pinigų. Svolkinai .išstatė gra
žius palociukus, pavadino juos 
“The Hollywood Duplex”. Ro
dos Dirvoj buvo tilpęs apie tai

augtų.... 
daugiau aš norė- 
0 ja! Apie Vil- 
Matot mes, kai 
Hollyvudą, pir- 

Bačiunus
jom pasakyt “Alio”, 
čiai ir Lapinskienė 
toj Villoj Hermosoj, 
Bučiau galėjęs pas 
but, ale buvo vietos
apsibuvau. Vieta graži, gyve
nimas nebrangus. Už penkinę 
į dieną gali gaut gerai paval
gyt ir išsimiegi kaip guberna
torius.

Dieną, kada saulė kaitina, 
gali užsilipt ant Vilios stogo ir 
kaitintis solarijuje. Bačiūnai 
tai abudu kaip Indijonai saule 
nudegę. Aš tai bijojau saulėj 
maudytis, nes skūra bijo sau
lės. Tuojau įdega ir skauda. 
Vanagaitienė ir Lapinskienė 
tuoj pradėjo saulėtas vonias 
imt. Vanagaitis irgi neėmė. 
Jis vis su Bačiunu špacieruo- 
davo ir kalbėdavosi. Matot, 
Vanagaitis su Bačiunu, pen
kiolika metų tam atgal, sumis- 
lijo leist Margutį, žurnalą mu
zikos ir dainų. Bet to neuž
teko. Dešimts, metų
gal, vėl Vanagaitis su Bačiunu 
sugalvojo leist radio laikraštį 
Chicagoje. Buvo taip. Vana
gaitis sirgo kojų gėlimu ir ru
denį bei žiemą, turėdavo “tru- 
belius” su tansulaisj Bačiu
nas, 1932 metais, dar žiemą, 
rodos Sausio mėnesio pabaigoj, 
parsivežė pas save į Tabor 
Farmą (toks vardas jo rezor- 
to) ir padarė Vanagaičiui, ope
raciją. žinoma, ne jis pats, o 
jo daktaras. Vanagaičiui pri
siėjo kelias savaites sirgt kol 
gerklė sugijo. Begulėdamas, 
jis nieko kito negalėjo daryt 
kaip mislyti žiūrėdamas į lu
bas. Taip bežiūrėdamas jis 
sumislijo radijuot kasdieną — 
leist kasdieninius radio progra- 
mus su žiniomis ir praneši
mais.

Bačiunas važiavo “16 Vasario” 
švęst į Chicagą ir suderėjo su 
WHFC radio stotimi per 13 sa
vaičių kasdieninius radio pro
gramos leist Lietuviškoj kal
boj. Vanagaitis jau pirmiau 
radi javo tokius programus sy
kį savaitėj, su Budriku sykiu 
(ketverge vakarais), bet nuo 
Balandžio 11 jis pradėjo leist 
kasdieninius programus. Ir 
štai Bačiunas su Vanagaičiu 
susitinka po dešimts metų, pa
sidalint mintimis apie anų me
tų jų sumanytus darbus. Gal 
ir dabar jiedu ką nors sumis
lijo. bet niekam nesakė. Ba
čiunas gelbsti Vanagaičiui dir-

bti Lietuvišką darbą, o toks 
darbas šiais laikais yra labai 
naudingas. Jeigu niekas ne
dirbtų tautiško darbo per dai
nas ir muziką tai Amerikos 
Lietuvija merdėtų. Dabar mes 
visi jaučiamės daug stipresni 
dvasioje, nes turime ne tik 
spaudą, bet ir Lietuvišką ra
dio laikraštį, turime muzikos 
ir dainų laikraštį, turime re
kordų, dainų knygų, ir tt........

Tai ot, noriu tau pasakyt, 
mielas Spragilėli, kad aš vie
šėjau Floridoj, su Bačiūnais ir 
Vanagaičiais, labai istoriškai. 
Smagu sueit su tokiais žmonė
mis kurie nieko nepaisydami 
aukoja laiką ir pinigus Lietu
viškai dvasiai ugdyti. Vana
gaitis pasidaro duonos kąsnį, 
bet Bačiunas juk iš to negyve
na ir biznio nedaro. Jis tik 
myli darbuotis su Lietuviais 
kurie su atsidavimu Lietuviš
ką darbą varo pirmyn! Seniau 
daug pasidarbavo komp. Mikas 
Petrauskas, vėliau Stasys Šim
kus, dabar be kitų, čia besi
darbuojančių prisidėjo ir An
tanas Vanagaitis, kuris apsi
gyveno Amerikoj, kaip rodos 
jis čia ir buvo reikalingas. Tai 
tiek apie Hollyvudą. .. .

Bačiūnai pasilsėję Floridoj, 
po Velykų važiuoja namon. 
Bačiunas ruošis prie savo dvie
jų rezortų įrengimo, atidary
mo, ir taip pat man smagu 
pranešti kad Bačiaunai — Juo
zas ir Marijona — šymet Ba
landžio 25 d. minės savo dvide
šimts penkių metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuves. Sidab
rines vestuves! O kitąmet tai 
Bačiūnų rezortas Tabor Farm 
minės 50 metų — auksines su
kaktuves to rezorto įkūrimo.

Ot, misliju sau, butų gražu 
kad Juozui Bačiunui tektų bū
ti išrinktam į Susivienijimo iž
dininkus! Ar ne? Tai puikus 
butų pagerbimas! O Juozas 
yra vertas taurios, Lietuviškos 
pagarbos!
kų 
bet 
ko. 
siu
pasidarbavęs Lietuvių 
menei.
garsintis. Jis yra perdaug ku
klus. Ne tik jis bet ir jo žmo
na. Jiedu abudu nenori gar
sintis kuo yra prisidėję prie 
Lietuviškos sąmonės palaiky
mo Amerikoje.

Well, aš ir pats, galime pa
linkėti Juozui ir Marijonai 
čiunams sulaukti Auksinio
bilejaus vedybiniam gyvenime! 
Ilgiausių Metų!....

Tai tiek šį sykį turiu tau pa
rašyt žinių žinelių iš 
vudo. .. . Važiuodamas 
parašysiu daugiau. .. .

Lik

Jis daug Lietuviš- 
darbų remia tie tik darbu 
ir pinigu prisideda prie vis- 
Aš tau kada nors aprašy- 

kiek Juozas Bačiunas yra 
visuo-

Tik jis nenori viešai

Ba-
Ju-

Holly- 
atgal,

sveikas iki kito 
Tavo JERONIMAS.

sykio,

• DIDŽIAUSIAS žinomas pa
saulyje medis yra Yosemite 
slėnyje, vadinamas sequoia ir 
pramintas Generolo Sherman 
vardu. Jis yra 272 pėdų auk
ščio ir 36 pėdos diametre. Iš jo 
galima padaryt 600,000 pėdų 
reguliarių lentų.

Dekoruojami Submarino Trout

APIE INDIJA
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Atgars.ai užsispyrimo sulaikyti Ameriką nuo ginklavimosi ir gelbėjimo

VAGYSTĖ’ SLA. RAŠTINĖJE AR 
VINIKO VAIDENTUVĖJE?

“dingę” ir Tėvy-

greit del tokios 
nuostolių (jeigu

dolarių Su- 
ant remon- 

tukstančių 
name kar- 
jie išleido

globėjas. Jo pareiga yra žiū
rėti kad niekas iš ofiso nedin
gtų. Jei jis nesugeba to pa
daryti, kodėl Pild. Taryba ne
daro žingsnių jį, kaipo nekom- 
petentišką pareigūną, iš vie
tos prašalinti?

Tačiau ta “vagystės” pasa
kaitė labai keistai skamba. Įsi
vaizduok, vagis laušis į namą 
pavogti kelias senas mašinėles, 
už kurias vogtų daiktų “prie
glaudoje” gautų tik keletą do
larių. Už kelis dolarius ir dar
niausias vagis nerizikuos savo 
kailio.

Del to tas “vagimas”
čiausia yra tik Viniko, Bago- 
čiaus sugalvota pasaka, 
iš pranešimų tono, matyti, ta 
pasaka turi intencijos 
net visą 
ypatingai 
didatus. 
nėlės iš 
dingo, tai jas veikiausia išne
šė pats Vinikas. Tą padarė 
opoziciją apvaginti. Kitaip jis 
nebūtų cicilikų spaudą infor- 

yra jų

NUSMERKIA KUN.
COUGHLINĄ

daro tie 
pernak-I 
žinoma,
Keliau- 

apsistoti 
nes jie

aprašymas. Taigi, kalbant a- 
pie Sveikinus, turiu pasakyt 
kad išsišnekėjau iš kur paeina

Indija, Azijos valstybė, Bri
tų imperijos dalis, kurią dabar 
pasiryžę Japonai užkariauti, 
yra tikrai paslaptinga šalis.

Britai dabar stengiasi derė
tis su Indija kad Indai gelbė
tų kare prieš Japonus. Tūli 
Amerikos rašytojai tikrina kad 
šios derybos pradėta apie 100 
(metų pervėlai. Japonų armi
jos jau artėja, Japonų karo 
laivai švaistosi Bengalo užla
joje; Japonų lėktuvai jau 
siekia Indijos miestus.

Indijos vadai nesutarė
Britų atstovu Cripps ir dery
bos nutruko. Indijai, mat, dar 
ne laikas tapti savistove val
stybe, tiki Britai. Indija yra 
labai turtinga, bet jos žmonės 
skarmaluose vaikšto, išskyrus 
turčių klesą. '

Per 2500 metų Indija gyve
no po svetimų užkariautojų 
globa: Graikų, Hunų' Mogulų, 
Turkų, Portugalų, Holandų, 
Prancūzų, pagaliau Britų. Da
bar dar gali atitekti Japoni
jai.

Indijos plotas yra 1,805,000 
ketvirtainių mylių; iš jų Bri
tai valdo 1,094,000. ketvirtai
nių mylių ploto, kuriame gy
vena 250 milijonų žmonių. Vi
so Indija turi 352 milijonus gy
ventojų. Juos valdo 
si rajai ir maharajai, 
didus ir turtingi, bet 
są nuo Britų. Tokių
valstybių yra 562, su paski
rais valdovais.

Indijoje taipgi yra 220 kal
bų ir tarmių, Indai kalba toli 
ne ta pačia vienoda kalba.

Prie tų rajų ir maharajų ir 
dar kitų princų, Britai yra pa- 
skyrę savo gubernatorius 
kitokius atstovus, 
jai yra paskirtas

Britai šiaip-taip 
Indijos, valdovais, 

; kitus kurstydami, 
> ros naudos iš jų.

gi kai reik kariauti, Indai ne
sijudina. Jų tūlų vadų ilgos 

_ kovos_ųž; atsiliu^avirg^JA-^ą 
Britų prTJl^iIsomybės nedavė 
vaisių. Vieni Britai Indiją iš
laikyti vargu pajiegs.

įvairiau- 
labai iš- 
priklau- 
paskirų

un- 
ju <u-

an|
S-’t

■
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THE HOUGH BEVERAGE C°-1 

8800 Hough Avenue 
“GAIVINANČIŲ RĖRLMŲ NAMAI”

49 Rusių Alaus Ė
Importuoto ir Vietinio 

ŠAMPANAI — VYNAI — VERMOUTHS
Greitas, Mandagus Pristatymas i Namus be Ekstra Kaštų. 

Pabandydami Persitikrinsit. Patelefonuckit ir Mes Paristatysim. : 
VISI GĖRIMAI ŠALTI VISAIS LAIKAIS. (19) į

Lieut. Gen. Delos C. Emmons, commanding general of the Hawaiian 
department, is shown decorating officers and men of the submarine Trout 
at cciemonies held at Pearl Harbor, in recognition of their successful 
performance of an unnamed mission for the war department in enemy- 
controlled waters. At left is Lieut. Comdr. Frank Fenno, captain of the 
Trout. The army presentation was directed by President Roosevelt for 
extraordinary heroism in carrying out the war department’s mission.

Lieut. Gen. Delos C. Emmons, generalinis komandierius 
Hawaii departmento, čia parodoma dekoruoja viršininkus ir jū
reivius submarino Trout, ceremonijose atsibuvusiose Pearl Har
bor, už jų pasekmingą atlikimą nepaprastos pasiuntinybės ka-

je stovi Lieut. Comdr. Frank Fenno, Trout kapitonas. Tas ap 
dovanojimas yra Prezidento Roosevelto įsakymu už jų nepapra 
stą narsumą išpildant karo departmento misiją.

Cicilikų spauda sutartinai 
vienu laiku paskelbė “didelę” 
“vagystę” SLA. raštinėj: buk 
“pavogta typewriteriai ir ad
ding mašinėlės $500 vertės”. 
Kartu su tuo 
nės adresai.

Matot kaip 
mažos sumos
tai teisybė) cicilikų spauda su
kėlė baisų lermą! Bet kai Gu- 
gis, Bagočius ir Vinikas išleido 
šimtus tūkstančių 
si vienijimo pinigų 
tų, kai dešimties 
vertame Vienybės 
čiamos įrengimui
virš $50,000, tai tie ponai kaip 
oisteriai susičiaupę tylėjo. Jie 
riksmą kelia už centą, bet ty
li už šimtus tūkstančių dola
rių.

Jei tie ponai tiksliai ar ne
tiksliai miegojo ir nematė 
kaip misteriškai “dingo” arti 
pusės milijono SLA. turto tai 
del trupinėlio neapsimokėtų ro
dos burnos aušinti.

Pagaliau, jei jau tie ponai 
“susirūpino” SLA. turtą “sau
goti” tai kodėl jie nepradeda 
nuo ten kur reikia?

Jei SLA. ofiso mašinėlės ir 
adresai dingo tai kodėl jie rė
kauja spaudoje? Kodėl jie ne
siima tardyti ofiso bosą Vini- 
ką? Jis yra SLA. raštinės

grei-

Kaip

Įtarti 
tautininkų srovę, o 
SLA. opozicijos kan- 
Delto, jei tos maši- 

SLA. raštinės tikrai

jo Gri- 
privalo

mavęs. Tikriausia čia 
suokalbis.

Dėlto, Vinikas ir visi 
gaitinės gaujos ponai
urnai surasti plėšikus, arba im
ti atsakomybę už suokalbį įtar
ti ir kaltinti nekaltus ir tei
singus asmenis. D. Klinga.

UŽSISAKYKIT VENETIANS DABAR
ŠTAI KOKS VALDŽIOS PATVARKYMAS

Metaliniu Langams Uždangu-BJinds nebus galima Dirbti 
dirbti po GEGUŽĖS 31 dienos.

Užsakymus galim Priimti tik iki Gegužės 5. (19)
UŽSISAKYKIT SAVO NAMUI DABAR 
Išsimokėjimo sąlygos sulyg susitarimo.

AETNA VENETIAN BLIND CO.
Max A. Kohn 2020 E. 105th Street. Garfield 3302

Kun. Coughlin, kuris iš 
žmonių kolektavo pinigus 
savo saldžiomis kalbomis 
ir iš to pralobo, negali ra
miai gyventi.

Jis kalbomis kritikavo, 
valdžią ir prėzidentą, tai
gi turėjo savo kalbas liau
ti. Jis leidžia savo savait
raštį Social Justice, už iš 
žmonių surinktus pinigus, 
bet ir jame jis pasirodė ei
na prieš šalies reikalus.

Aukštoji dvasiškija to jo 
laikraščio kratosi. Dabar 
pašto viršenybė sulaikė to 
laikraščio paštu siuntinė
jimą. Valdžia ėmėsi tyri
nėti to laikraščio ' kenks
mingumą šaliai.

Tai kur biednas kunigė-

ir
Visai Indi- 

vice-rojus? 
sugyvena su 
vienus prieš 
ir turi ge-
Dabar bet-

PANEVĖŽIO apskrities 
ninėje po sunkios ligos ir 
racijos mirė žymus mokytojas 
Antanas Simutis. Velionis gi
mė 1896 m., Skuodo v., Kre
tingos ap.

ligo- 
ope-

lis, mokėjęs iššnekėti iš vi
suomenės pinigų ir tapęs 
turtuoliu, nuėjo.

FOUNDED 1894 
46 Convenient Banking Offices

CONDENSED STATEMENT OF CONDITION, APRIL 4, 1942

ASSETS
Cash on Hand and in Banks...........................................  $131,075,107.19
United States Government obligations, direct and 

guaranteed, less Amortization Reserve................. 177,467,666.38
State, Municipal and Other Bonds and Investments, 

Including Stock in Federal Reserve Bank, less 
Reserves................................................................................ 19,383,776.63

Loans, Discounts and Advances, less Reserves . . . 163,751,733.92
Banking Premises, less Reserves......................................  5,478,562.74
Other Real Estate, less Reserves . . . .'.................... 3,234,925.60
Other Resources, less Reserves.................................  . 1,090,743.16
Customers’ Liability on Acceptances Executed by 

this Bank................................................................................ 210,035.59

Total.....................J....................... $524,243,551.21

LIABILITIES

Customers’ Liability on Loan Commitments .... 2,551,000.00

Capital Notes..............................
Capital Stock..............................
Surplus and Undivided Profits
Reserve for Contingencies . . 
Reserve for Accrued Interest 

on Capital Notes................

$11,800,000.00 
13,800,000.00 
8,505,777.31 
1,115,155.67

91,166.93 35,312,099.91

DEPOSITS
Demand. $273,810,992.58
Time........................................1 186,852,669.41
Estates Trust Department . 17,323,699.50
Corporate Trust Department 2.317,041.05

Accrued Taxes, Interest, etc...................................................
Other Liabilities...................................................... ....
Acceptances Executed for Customers ...... 
Loan Commitments Outstanding ..................................

I Total.................................................

480,304,402.54 ’
2,106,287.21
3,759,725.96

210,035.59
2,551,000.00 

$524,243,551.21

United States Government Obligations carried at $20,599.171.63 are pledged to secure 
public funds and trust deposits and for other purposes us required or permitted by law.

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM

Member Federal Deposit Insurance Corporation
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AR JAPONAI TIK
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JASTAROMIS dienomis ateina iš Europos žinios apie 
kylančius naujus bruzdėjimus prieš Vokiečius Grai-

Į Įjoję, Lenkijoje ir net Lietuvoje.
Lenkai ir Graikai, kaip pranešimai sako, užpuolę 

okiečių traukinius su prekėmis ir kareiviais. Už tai 
okiečiai sugaudę burius tų tautų žmonių ir nubaudę 

■ drtimi.
Iš Lietuvos pranešimai neaiškus. Paduodama tiek 

i id Vilniuje, Vokiečiai areštavę Vilniaus arkivyskupą, 
eužilgo po to, buvo sužeistas kaimo arkivyskupas — 
ietuvos primatas, tai gal Arkiv. Skvireckas, — ir su 
io sužeista kitas kunigas. Vokiečių pranešimu, atsi- 
ko ‘‘nelaimingas įvykis”. Koks, nepasakyta.

i 
j
I

!

[APONŲ laimėjimas Bataan pusiausalyje, kurį Ameri
kos ir Filipinų kariuomenės per tris mėnesius atkak

ai gynė, sudaro^dar vieną grandinę jų laimėjimų eilė- 
nuo to kai jie pasalingai užatakavo Suv. Valstijų 

ilas Pacifike Gruodžio 7 d., padarydami žymius nuo
tolius jr tuomi pradėdami savo karą prieš Suvienytas 
alstybes.

Kokį žingsnį Japonai žengs toliau, surūpina visas 
is valstybes kurios suinteresuotos Pacifiko karu.

Spėjimų yra tokių: 1) Gali staigiai ir netikėtai pul
i' Rusiją per Sibirą; 2) Gali kėsintis visu smarkumu pul- 

užimti Hawaii salas, Pacifike, kurias valdo Suv. Val- 
tijos; Hawaii salos randasi pusiaukelyje tarp Ameri- 
osjr Tolimųjų Rytų, ir iki jose S. V. laikysis, Japonai 
egalės į Amerikos kontinentą kėsintis. 3) Gali pulti 
žimti Australiją; 4) Kėsintis greitai parblokšti Kiniją 
• per ją veržtis užkariauti Burma ir Indiją.

Amerikos vyrų karžygiškas laikymasis prieš už-
uolikus Bataan pusiausalyje per tris mėnesius užrašė

• • v • • • 1 1 •_itorijoš lapuose vieną iš_narsiausių epizodų karo eigo- 
?. Japonų jiegos buvo keliariopai didesnės ir Japo- 
ams ten veik namai, visai arti pristatymas pagąjbos ir 
aujų jiegų bei reikmenų, tačiau laimėjimas buvo sūn
ūs- ir brangus.

Į'TALINUI, pasirodo, nepavyko sutriuškinti Vokiečius 
nors kiek panašiai kaip 1812 metų kare caristinės 

Misijos karo vadai sutriuškino Napoleoną atėjusį pa
nti Maskvą su didelėmis Prancūzų jiegomis.

Pati Amerikos spauda pilna įrodymų kad ši žiema 
Misijoje buvo šaltesnė negu kada buvus bėgyje 140 me- 
į; kad šis pavasaris Rusijoje yrą labai šlapias ir lau- 

bet gamta šy- 
Aįiet negelbėjo Rusams savo prieš nugalėti.

Aną 1812 metą Rusai patys vieni nugalėjo Napo- 
ftoną, nors reikėjo paaukoti Maskvą ugniai. Šios žie- 

• pios metu ir raudonosios armijos buvo žymiai geriau 
asiruošusios, ir Britanija siuntė didelę pagalbą Rusi
ai, ir Amerika davė viską ką galėjo bolševikams pagel
sti — tačiau Vokiečiai vis dar iš Rusijos neišvyti, ir 
ie pasidrąsinę skelbia jog ruošia savo didį ofensyvą 
isu rytu frontu. Nors bolševikai skelbia didiną savo 
iegas ir raudonoji armija neduos progų Vokiečiams 
.tsigriebti ir pradėti panaujintus puolimus, visgi pačių 
tusų žiniomis raudonarmiečių veiklumas prieš nazius 
au apsilpsta, nustojo to įžulimo kuriuo per “žiemos sa
kaites žymėjosi.

Turime dasileisti kad Rusai, giliai žiemai užstojus, 
urėdami palankesnes sąlygas ir išnašumą, padėjo prieš 
Vokiečius visais savo jiegas kokias tik galėjo, norėdami 
lakartoti Napoleono sumušimo vaidmenį. Jeigu tas ne
pavyko, tame ir numatoma Rusų jiegų menkesnumas 
prieš Vokiečius.

Dirvoje buvo paminėta kad šie laikai nėra tai 1812 
netai, todėl daryti palyginimas ir sukelti sau tuščias 
uitis anuo senu budu Rusijos priešus nugalėti yra berg
ždžias galvojimas. Tas išsipildė. Dabar reikia pasaky
ki kad Vokiečių — ir bendrai ąšies jiegų — sutriuškini- 
nas įvyks kitame fronte, ne Rusijoje, kada Suvienytų 
Valstybių jiegos bus pakankamai tvirtos prieš ąšies jie- 
<as visu smarkumu pasistatyti.

1
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Vagiliai Atsirado?
Grigaitis savo Naujienose 

paskelbė buk iš SLA. centro 
raštinės pavogta rašomos ma
šinėlės ir kitų dalykų už $500 
vertės, ir to darbo vagilių ėmė 
j ieškoti tarp tų kurie pačiupo 
Tėvynės adresus savo laikraš
čiams siuntinėti SLA. nariams 
šių Pild. Tarybos rinkimų va
juje.

Musų pastaba buvo: ar kar
tais tų vagilių batų pėdos ne
atitiks tiems kurie išbaigė an
tro skridimo pinigus.

Ir tikrai, tuoj po Naujienų 
pranešimo apie tą vagystę, vi
sų SLA. narių namuose papli
to Grigaičio draugų sklokinin- 
kų, senos SLA. gvardijos rė
mėjų, laikraštėlis, Naujoji Ga
dynė, pasiųsta Tėvynės adre
sais !

Tai dabar gal lengva bus p. 
Grigaičiui ir p. Vinikui susek
ti kas išsinešė, jei išsinešė, ir 
kitus centro raštinės daiktus, 
kurių jie pasigedo.

Iš New Yorko pusės, betgi, 
ateina vėjai kad tas SLA. ofiso 
“apvogimas”, kokį p. Vinikas 
paskelbė, esą ne kas daugiau 
kaip tik “senosios gvardijos” 
konspiracija j ieškoti prie ko 
nors priekabių.

Jei tokių priemonių griebia
masi savo šiltas vieteles Susi
vienijime išlaikyti, kas gali 
tikrinti kad jie nepanaudos 
dar ir kitokias priemones, 
rinkimuose 
mės?. .. .

Tai prie 
mokratijos
Patys pirmiausia griebiasi dik
tatoriškų ir dar žemesnių prie
monių !

Japonų pasisekimas užimti 
Bataan pusiausalį Filipinuose 
nepriskaitoma dideliu jų lai
mėjimu, sako Maj. George F. 
Eliot. • Po trijų mėnesių tik 
nugalėjimas Amerikonų ir Fi
lipinų gynėjų to pusiausalio 
neįrodo Japonų narsumą ar ga
bumą ginklus vartoti. Pralai
mėjusieji buvo jau išvarginti 
ir alkani, o Japonų skaičiai bu
vo keliariopai didesni.

Amerikiečiai ir Filipinai dar 
likosi gintis Corregidoro saloje 
ir visos jos tvirtovės stipriai 
laikosi. Tas neduos Japonams 
naudotis Manila uostu ir už
lajos vandenimis.
s šį Japonų ilgą kariavimą už 
Bataan pusiausalį galima paly
gint prie bolševikų Rusų karo 
prieš Suomiją. Kaip negabiai 
ir sunkiai bolševikai kariavo 
prieš Suomius!

Filipinų salos Japonams yra 
visai pašonėje, o Amerikai net 
7,000 mylių atstu. Japonai ži
nojo visas gynėjų pozicijas ir 
įrengimus, galėjo pristatyti ir 
pristatė daug daugiau savo ka
riuomenių, o net tris mėnesius 
ėmė iki pajiegė Bataan pu
siausalyje įsiveržti.

Apie 9,000 Amerikos karei
vių ir 29,000 Filipinų, kurie di
dumoje buvo nelavinti karei
viai, atlaikę šešis kartus dides
nes Japonų užpuolikų jiegas, 
įrodo kad Japonai nėra dideli 
kariautojai ir kad jie ateityje 
turės pralaimėti, kaip greitai 
Suvienytų Valstybių jiegos iš- 
tikrųjų karan stos.

KAS TU ESI, LIETUVI?

(Tęsinys iš pereito numerio)

VI. KAIP TU ATGIMEI

)

ar 
laimės ar pralai-

ko prieina tie cle- 
siulytojai kitiems!

VILNIUJE, Sausio 14 d. ry
tą, Pylimo gatvėje, praeiviai 
pastebėjo degantį namą. Iš
laužę degančio namo duris, ja
me rado negyvą Antana Sta- 
nulį. Kvota nustatė kad bu
te butą plėšikų, kurie jį nužu
dė, apiplėšė namą ij padegė, 
norėdami paslėpti šiurpų nusi
kaltimą.

•‘SUV. Valstijose išdirbtos 
ūkių žemės yra 986,771,016 ak
rai.

Ak, būdavo, vos tik saulutė 
Gaivinančią šypsą parodo,

Ir tirpstantis sniegas išnyksta 
Iš bundančio lauko ir sodo —

Tyram danguje vyturėlis 
Pavasario dainą užgieda,

Ir pievoj purienos išvysto
Geltonąjį gintaro žiedą —

Lietuvis linksmai dirvą aria 
Ir beria į ją aukso grūdą,

Žinodamas kad jo» darbštumas 
Sugryš gintaru į aruodą.

(Tęsinys is p*

— Girdėjau, jog 1 
Žemaičius, — toliau tę: 
širdis pritrauksi, tai 
klaidas juos įvesi, at 
šventojo Graikų tikėjir 

• gryžk į tiesų kelią, o a 
prašau tavęs, brolau, J 
du, nestumk kapan sa 
mu!

Del tų žodžių nu 
tiek metų uoliai ir 
kad brolis pažintų ti 
gi tas kraujo priesail 
savo tikėjimą patrauk

Kas per likimo 
mąstė; pagaliaus tarė:

— Esi silpnas, m. 
styk apie tokius svar 
štant į Vilnių, apie ta

Po ilgos tylėjimo 
Jonas, kaip ir sau kai

— Argi, Dieve, nej 
kos; ėjau pėsčias, kaip 
damas žmonių duonos, 
kau kojų, argi visa ta 
Ne, gerasis Dieve, Tu

Jocius kasdieną vež 
ną į koplyčią, kur jis k 
dėsi; tuo visi žmonės 1<

Pasklido gandas po 
netikėtas svečias. Buy 
Aątiejus, gražus vyras, 

t Vytautas labai jį mylėj 
nietis — Algirdo arnika 

' gerbė jį už sumanumą i 
dojosi savo reikalams, 
į Prusus svarbiais įsai 
kiliminis buvo žmogus ] 
Prūsuose giminių, Vyta 
imti su savim kartu per 
ėmė tuojau ruoštis į kel. 
ma tais metais buvo m 
upes dar tebelaikė ledu 
pavasaris greitai galėjo

Kol prisiruošė į kel 
nojo kad yra Jonas; nu 
ti. Nusidžiaugė senei 
jam pažystamą kunigai

— Dieve, atlygink 
neužmiršai, kunigaikšti 
tavo tėvą, net krikšty 
Gudų žemę jojo, bet 
baigė gyvenimą, nusidi 

' nuployęs.
— Baigė gyvenim 

gindamas nelaiminguosi
i vės į Anapilę nusinešė.

— 0 tu, sunau, gal j
— Dar ne, tėveliui 

laikai jog reikės gal ski 
ba.

— Tai labai gerai, : 
liu tave nors tuojau pak 
nudžiugęs Jonas. \

— Nėra ko skubintu 
Vytautas sodybą man m 
tavoje, pasikrikštysiu ] 
Guduose — pas Graiku:

— Kaip lengvai p 
Rytų ir vakarų tikybos t

— Viena ir antra 1 
skirtumus tuos tiktai i 
mes, paprasti žmonės pe 
me, Lai sau vyresnieji 

.si, ateis laikas kad ir ji 
net pats Vytautas sako.

— Duok Dieve! duo 
jo Jonas dūsaudamas i: 
mas.

Musų keleiviai Du by 
vo Bisėnus ir toliau kelia' 
ta ir smagi kelionė: rog 
muro lentomis, lyg vėją 
tenki, žirgai kojomis kai 
bėgimo pavargsta, užtat 
galą drebėte dreba gyvu

Greitai privažiavo 1 
tis apsistojo pilyje, kur 
juos, kaip mylimiausius 
minis nuėjo pas savo sva' 
lį, kuris plačiai varė pre 
ir iš jo sužinojo visa, kas 
dys davė geriausių arklį 
čiu prisistatė į Karaliau

Kelyje sako Astiejus
— Žinai kad Konstą 

damas šaukti soboras, Vj 
ve tenai siusiąs.

nes 1806—1884 m., bet jame aiškiai pa
ėmė viršų politiniai reikalai. Kun. Kur
šaitis stengėsi suderinti Lietuvių reikalus 
su Vokiečių politika. Tuo budu, matomai 
tikėjosi-gauti Vokietijos simpatijų Lietu
vių tautai. Didžiausias Kun. F. Kuršai
čių buvo nuopelnas kad jis, būdamas ge
ras kalbos žinovas, redagavo savo laikraš
tį gražia Lietuviška kalba. Keleivis ėjo 
iki 1880 m. Vėliau perėjo į kitas rankas, 
jo paveldėtojais Tilžėje buvo Naujas Til
žės Keleivis, o Klaipėdoje Lietuvos Ke
leivis.

1877 m. išvydo pasaulį kitas žymus 
Lietuviškas laikraštis, savaitraštis Lietu
viška Ceitunga. Ją iki 1908 m. redagavo 
liberalinėje politinėje dvasioje didelis pa
triotas Martynas Šėmius, turėdamas ar
timu bendradarbiu D-rą G. Sauerweina. 
Vėliau tas laikraštis liko pro-Vokiškas, 
veikliai rašė ir Nemuno Sarge, ėjusiame

D-ras G. Sauerweinas rašė ne viena
me Lietuviškame laikraštyje. Jo buvo 
pilna visur, kur tik tikėjosi padėsiąs Lietu
viams ginti jų tautines teises ir sustiprin
siąs tautinį susipratimą. Todėl jis taip 
veikliai rašė ir Nemuno, SaSrge, ėjusiam 
1884—1887 m., kuris jau aiškiai pirmon 
vieton pastatė Lietuvių tautinius reikalus.

Antroj 19-to šmt. pusėje pasipylė lai
kraščių kaip iš gausybės rago. Nuo 1832 
m. iki 1932 m. jų M. Lietuvoje prabilo į 
Lietuvio širdį 130: 30 iš jų buvo tikybiniai, 
55 politiniai. 16 laikraščių leido Lietuviš
kai pati Prūsijos valdžia. Toks didelis 
laikra^eįu-skaleitAs -u 
Lietuviai tikrai sukrutu Iš kitos pusės 

 

tai parodo kad ne daugeliui laikraščių 
buvo lemta ilgiau pagyventi.

(Bus daugiau)

VĖL PROŠVITIS, IR VĖL TAMSU
Po truputį Lietuviams vėl pradėjo 

darytis kiek lengviau. Valdžia pamatė 
kad su ateiviais kolonistais ne kas išeina. 
Jie nenorėjo dirbti žemės, o pradėjo verž
tis į miestus, jieškodami lengvesio darbo. 
O valdžiai pirmon eilėn rūpėjo pakelti že
mės ūkis. Tai pasirodė buvo galima pa
daryti tik per Lietuvius. Todėl vėl pra
dėta Lietuviams taikintis ir visaip jais rū
pintis. 1725 m.- prie Karaliaučiaus uni
versiteto įkurta seminarija Lietuviams ku
nigams ruošti. Jos vienos buvo maža, ki
ta 1727 m. įkurta Halėje. Vėl pradėta 
spausdinti giesmynai ir kiti bažnytiniai 
raštai. Atgyja ir pasaulietinė literatūra. 
Fr. Hack 1730 m. išleidžia Lietuvių kalbos 
žodyną. Nuo 1726 iki 1775 ųn. išeina tiems 
laikams tikrai nemažas Lietuviškų kny
gų skaičius, 50 naujų knygų.

Ir staiga vėl užeina nauja Lietuvių 
persekiojimo, o Vokiečių ateivių palaiky
mo banga. Karaliaučiaus profesorius, Ne
ringos Lietuvis L Rėza, 1818 m. dar išlei
džia Kristijono Duonelaičio raštus, vieną 
Lietuviškų dainų rinkinį, šv. Rašto tre
čią laidą, ir tuo ligi kol lyg viskas baigėsi.

Per Napoleono karus Prūsų Lietuvių 
būklė iš vienos pusės pagerėjo. 1807 m. 
buvo panaikinta kryžiuočių įvesta baud
žiava. Tik atgavę laisvę ūkininkai turė
jo išsipirktai savas žemes, o tais sunkiais 
laikais pinigas buvo labai brangus daiktas. 
Pokariniai mokesniai irgi slėgė sunkiai. 
Tiek žemių išpirkimui, tiek mokesnių išjie- 
škojimui vadovavo įsigalėję Vokiečiai dva
rininkai. Išsiliuosavus Vokietijai iš Napo
leono okupacijos, kilo visame krašte dide
lis Vokiškas patriotizmas. Jį smarkiausiai 
rodė dvąrininkai bajorai. Kai kas jų rei
kalavo net visiškai išnaikinti Lietuvių kal
bą. Lietuviams ūkininkams, turintiems 
tiek reikalų su dvarininkais ir norint juos 
geriau sutvarkyti, noromis nenoromis rei
kėjo mokintis Vokiškai.

Vis dėlto Lietuviai nenorėjo pąmiršti 
savo tėvų gražios kalbos, nenorėjo atsi
sakyti Lietuviškai giedoti ir melstis. Jie 
saugojo pas save senus Lietuviškus raštus 
ir giesmynus kaip brangiausią turtą. Kai 
vietomis, kaip nuo 1844 m. Gumbinės švie
timo apygardoje, pradėta drausti Lietu
vių kalba mokyklose, ūkininkai savus vai
kus Lietuviškai skaityti ir rašyti mokino 
namie. Įdomu kad tuo metu kai Prūsijos 
karaliai ne tik leisdavo, bet ii- įsakydavo 
mokyklose mokinti Lietuviškai, valdinin- v 7

kai vienur pildydavo tuos įsakymus, ki
tur — ne. Valdininkai daugumoj buvo ba
jorai ir todėl elgėsi kaip norėjo. Jie skai
tė kad karalius laikosi iš jų malonės, nes 
jie tvarko kraštą ir renka mokesnius. 
Svarbiausia, jie, girdi, išvarę Napoleoną 
iš Prūsijos ir visos Vokietijos.

1865 m. jau pats Prūsijos švietimo mi
nistras uždraudė mokinti Lietuviškai. 
1876 m. Bismarkas išleido net įstatymą, 
kuriuo Mažojoj Lietuvoj Lietuvių kalba 
turėjo būti per 20 metų išnaikinta. Nieko 
nepadėjo didžiausiu Lietuviškų delegaci
jų prašymai pas karalių, kuriuos lydėjo 
dešimtys tūkstančių Lietuvių parašų.

®Š AR ANČIAI (žiogai), kaip apskait- 
liuoja, Pietų Afrikoje padaro tūkstančius 
kartų daugiau nuostolių negu laukiniai 
žvėrys.

•S. V. aliejaus industrija turi 2056 
laivus kuriais bendrai gali pervežti apie 
41 milijoną bačkų aliejų ir gasolino.

® RUSIJOJ E 1940 metais anglies iš
kasta 164,800,000 tonų, arba apie trečdalis 
tiek kiek normaliai iškasama S. Valstijose.

®AIRIJOS žemės ploto apie septinta 
dalis yra durpynai.

•SPAUDOS ir knygų industrijos šio
je šalyje užlaiko 365,000 darbininkų.

Japonus. 
» rėliaii r>

nuo

■

Ja-
Pa-

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

Reikalaukit “Dirvoje”

MIKALDOS
Karalienes Sabbos

NAMŲ DAKTARAS 
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 ra^.'A Knyga 174 psl.

BRITAMS nepasisekė gauti Indijos vadų sutikimas 
imti tai ką Britai siūlo už Indų pagalbą kare prieš 

Britų siūloma apribota Indijos kontrolė ir 
rėliau platesnės teisės, karą baigus, nerado Indų va
luose pritarimo. Tarybos laikinai nutrauktos.

Gerai tik kad Indijos vadai nusprendė nesėdėti su- 
iėję rankų- bet imtis ginti savo šalį. Jie pasiryžo ginti 
ndiją “iki mirties”. Šiaip Britams butų likę vieniems 
ginti tą turtingą imperijos dalį, kurios patekimas 
ponams butu pavojingu ir pačiai Indijai ir Vakarų 
Sauliui.

> © ■
RE,Z. ROOSEVELT rūpinasi išgelbėti šią šalį 

infliacijos. Tam tikslui ruošia naują platų progra
mą taikomą pastoti infliacijai kelius. Tas programas 
apima didelius naujus taksus šalies gyventojams, užšal
dymą reikmenų kainų nuo brangimo, paėmimą po kon
trole (pavidale leidimų arba license) visų pardavimo įs
taigų, kontroliavimą algų ir naują suvaržymą pirkimų 
Įoargan (išsimokėjimais).

Infliacija reiškia pasidauginimą popierinių pinigų, 
pinigai tada buna mažos vertės, reikmenų kainos bai
liai aukštos, ir tt.

Naujų didelių taksų įvedimas privers gyventojus 
j rūpintis taksų mokėjimu, nesigriebs pirkinėti visokius 
j niekus dabar kai pinigų daug uždirba. Pardavėjams 

įvedus leidimus savo biznį varyti, jie bus po kontrole, 
| negalės kelti kainų kaip norėdami, ir taip nusistovės 
j gyvenimas ir bereikalingi kraštutinumai kokius žmonės 

i mėgsta daryti bent kokiame neramume.

Bet šymte.... pavasaris brėkšta
Ir tirpstantis sniegas putoja....

O, varge! Lietuvio sodyba
Numindyta kruvina koja....

Tik kur-ne-kur diegas pageltęs
Bedygsta iš kruvino purvo — 

Paukšteliai padangėj negieda,
Žvėreliai nebėga iš urvo.... 

Ar ars Lietuvis drėgną žemę,
Ar sės jis į ją bilė grūdą — 

Deja! — Tik rudens rustus vėjas
Bešvilps per jo tuščią aruodą!. . .

I Nadas Rastenis.

A T M I N I M A S
' (Putinas)
Sušvitai išnetyčių, 
Taip urnai ir išnykai.
Vien keistų, naujų minčių 
Atminimui palikai.

Eina dienos, kaip svajonės;
Veik jų dyla įspudys.
Ir tave, nėr abejonės, 
Man iš sielos išdildys.
Išdildys tave, are ne, — 
Man vistiek, vistiek ii- tau: 
Tu jau pamiršai mane, 
Aš gi skųstis nepratau.

SAVA SPAUDA
Kad Maž. Lietuvos Lietuviai nepailso 

kovoti dėl savo tautinių teisių, gerai pa
rodo ir jų spauda.

Pirmas Lietuviškas laikraštis pasiro
dė Tilžėje 1832 m. Kaip pats pavadinimas 
“Nusidavimai apie Evangelijos praplati
nimą tarp žydų ir pagonų” sako, jis buvo 
grynai tikybinis. 1849 m. Klaipėdoje pra
deda eiti Lietuvninkų Prietelis. Aptar-" 
liaudamas tikybinius reikalus, jis pradeda 
duoti savo skaitytojams ir šiaip visokių 
pasiskaitymų.* Tais pats metais Karaliau
čiuje įkurtas Keleivis nuėjo dar oliau. 
Nors- jį leido Kunigas F. Kuršaitis, gyve-

Kaina su prisiuntimu $l.$0.
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 

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

x i
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IRVIS Gedainis

m., bet jame aiškiai pa- 
niai reikalai. Kun. Kur- 
uderinti Lietuvių reikalus 
tika. Tuo budu, matomai 
rokietijos simpatijų Lietu- 
džiausiąs Kun. F. Kuršai- 
Inas kad jis, būdamas ge- 
•as, redagavo savo laikraš- 
viską kalba. Keleivis ėjo 
liau perėjo Į kitas rankas, 
> Tilžėje buvo Naujas Til-

Klaipėdoje Lietuvos Ke-

i

(Tęsinys iš pereito nr.)

— Girdėjau, jog turi didelę intaką Į 
Žemaičius, — toliau tęsė, — o kad žmonių 
širdis pritrauksi, tai lengvai Į katalikų 
klaidas juos įvesi, atsiskyręs nuo musų 
šventojo Graikų tikėjimo. Kol dar laikas, 

• gryžk Į tiesų kelią, o aš busiu tau vadovu, 
prašau tavęs, brolau, Jėzaus Kristaus var
du, nestumk kapan savo brolio atsisaky
mu!

Del tų žodžių nutirpo Motiejus; jis 
tiek metų uoliai ir sunkiai pasninkavo 
kad brolis pažintų tikrąjį tikėjimą, čia 
gi tas kraujo priesaiką padarė kad ji Į 
savo tikėjimą patraukus.

Kas per likimo pašaipa, o Dieve! 
mąstė; pagaliaus tarė:

— Esi silpnas, mielas (broleli, nemą
styk apie tolaus svarbius dalykus; gry- 
štant į Vilnių, apie tai pakalbėsiva.

Po ilgos tylėjimo valandois prabilo 
Jonas, kaip ir sau kalbėdamas:

— Argi, Dieve, nepriimtum mano au
kos; ėjau pėsčias, kaip pavargėlis, prašy- 

į damas žmonių duonos, peršalau, nebete
kau kojų, argi visa tai nueitų niekais?! 
Ne, gerasis Dieve, Tu to nenorėsi!!....

Jocius kasdieną vežiojo rogutėmis Jo
ną i koplyčią, kur jis kiauras dienas mel
dėsi; tuo visi žmonės labai gėrėjosi.

Pasklido gandas po pili kad atvykęs 
netikėtas svečias. Buvo tai kunigaikštis 

■Astiejus, gražus vyras, 32 metų amžius. 
Vytautas labai jį mylėjo, nes buvo gimi
nietis — Algirdo anūkas; be to, Vytautas 
gerbė ji už sumanumą ir ne sykį juo nau
dojosi savo reikalams. Dabar siuntė jį 
į Prusus svarbiais įsakymais, o kadangi 
Biliminis buvo žmogus protingas ir turėjo 

‘ Prusnose giminių, Vytautas liepė ir jį pa-

vydo pasaulį kitas žymus 
kraštis, savaitraštis Lietu- 
. Ją iki 1908 m. redagavo 
itinė’e dvasioje didelis pa- 
as Šernius, turėdamas ar- 
,rbiu D-rą G. Sauenveiną, 
iraštis liko pro-Vokiškas. 
r Nemuno Sarge, ėjusiame 
>auerweinas rašė ne viena
me laikraštyje. Jo buvo 
r tik tikėjosi padėsiąs Lietu- 
tautines teises ir sustiprin- 

įsipratimą. Todėl jis taip 
r Nemuno SaSrge, ėjusiam 
, kuris jau aiškiai pii'mon 
Lietuvių tautinius reikalus.

-to šmt. pusėje pasipylė lai- 
š gausybės rago. Nuo 1832 
i. ju M. Lietuvoje prabilo}

?? iš.iv‘K* Kiti1/? Inilrunnmn 1 m r4 rx I "1 Arli m O £ T 1 • •
Įėmė tuojau ruoštis Į kelionę, nes nors žie- 
Įma tais metais buvo nepaprastai ilga ir 

Wiipes dar tebelaikė ledu sukaustytas, bet

16 laikraščių leido Lietuvis- į 
sijos valdžia. Toks didelis

ai sukrųjį Iš kjtos P^fpavasaris greitai galėjo pagadinti kelius. 
:ad ne daugeliui ląij$a^ 
ąjau pagyventi.
(Bus daugiau)

ČIAI (žiogai), kaip apskait- 
Afrikoje padaro tūkstančius 
,u nuostolių negu laukiniai

aliejaus industrija turi 2056 
s bendrai gali pervežti apie 
lačkų aliejų ir gasolino.
jJE 1940 metais anglies iš- 
),000 tonų, arba apie trečdalis 
maliai iškasama S. Valstijose.
)S žemės ploto apie septinta |- 
rpynai.
DOS ir knygų industrijos šio- 
laiko 365,000 darbininkų.

Kol prisiruošė Į kelią. Astiejus suži- 
fnojo kad yra Jonas; nuėjo tat jo aplanky
ki. Nusidžiaugė senelis, pamatęs .gerai 
jam pažystamą kunigaikšti.

— Dieve, atlygink kad seno draugo 
neužmiršai, kunigaikšti; gerai pažinojau 
[tavo tėvą, net krikštyt norėjau, kaip Į 
IGudų žemę jojo, bet nesutiko ir, deja, 
(baigė gyvenimą, nusidėjimų krikštu ne- 
muplovęs.

— Baigė gyvenimą, kaip didvyris, 
gindamas nelaiminguosius, už tai ji dei
vės Į Anapilę nusinešė.

Ų DAKTARAS
Tiktai $1.00

skųs apibudinimai kelių šimtų 
ir sunkių ligų ir nesveikumų 

•ų paliečia, nuo paprasto gerklės 
iki sifilio, vėžio ir kitų ligų- 

s knygos pabaigoje sužymėtos 
i, lengva ra_*i Knyga 174 psl

ĮKALBOS
Karalienes Sabbos

ranašystės senovės laikų Sabboe 
karalienės Mikaldos. Tų knyg^ 

1 galima gauti, ir visai pigiai. So 
u tik 30c. Galit prisiųsti pašto 

(Vietiniams po 25c.)

eikalaukit “Dirvoje”

P N I N 1 N K A$
na su prisiuntimu $1.00.
gausiai paveiksluotas Sapninyk**1 

utvarkytas, išaiškinantis kiekvieni 
Kiekvienas privalo jį turėti

— O tu. sunau, gal jau esi krikščionis?
— Dar ne, tėveliuk, bet atėjo tokie 

laikai jog reikės gal skirtis su tėvų tiky
ba.
y — Tąi labai gerai, mano sunau. Ga
liu tave nors tuojau pakrikštyt, — sušuko 
nudžiugęs Jonas. v

— Nėra ko skubintis, nežinau dar kur 
Vytautas sodybą man nuskirs. Jeigu Lie
tuvoje, pasikrikštysiu pas katalikus, jei 
juduose — pas Graikus.

— Kaip lengvai protauji, Astiejau! 
Rytų ir vakarų tikybos tarp savęs skiriasi.

— Viena ir antra krikščionių tikyba, 
skirtumus tuos tiktai dvasiškiai išmano, 
mes, paprasti žmonės per vieną abi laiko- 
fie. Lai sau vyresnieji, kunigai, ginčija- 

i, ateis laikas kad ir jie susitaikys. Tai 
et pats Vytautas sako.

— Duok Dieve! duok Dive! — kalbė- 
o Jonas dūsaudamas ir galvą linguoda- 
nas.

Musų keleiviai Dubysos ledu privažia
vo Bisėnus ir toliau keliavo Nemunu. Grei- 
;a ir smagi kelionė: rogės bėga lyg mar- 
ntiro lentomis, lyg vėjas, net žado nebe
tenki, žirgai kojomis kala ledą ir tik nuo 
igimo pavargsta, užtat privažiavus kelio 
;alą drebėte dreba gyvulių kojos.

Greitai privažiavo Tilžę. Kunigaikš- 
;is apsistojo pilyje, kur karvedys priėmė 
|uos, kaip mylimiausius svetelius. Bili- 
Įtinis nuėjo pas savo svainį, turtingą pirk
lį, kuris plačiai varė prekybą su užsieniu, 
[r iš jo sužinojo visa, kas reikėjo. Karve
dys davė geriausių arklių, ir abudu šve
du prisistatė į Karaliaučiaus pilį, 
į Kelyje sako Astiejus Biliminiui;

— žinai kad Konstancijos mieste ža
lumas šaukti soboras, Vytautas sakėsi ta- 
’e tenai siusiąs.

Cleveland, f;
leikalaukit “Dirvoje”
jrior A vende <----

BAGOČIUI pagrasinus neku- 
riems musų laikraščiams teis
mu, Sandara pirmutinė parodė 
pasipiktinimą Bagočiaus dik
tatoriškam užsimojimui teis
mo pagalba priversti laikraš
čius tylėti, kad apie jo ir kitų 
SLA. viršininkų padarytą ža
lą organizacijai nebūtų valia 
nei išsižioti.

Bagočiui nesvarbu kad jis 
pralaimės teismą ir kiek Susi
vienijimui padarys žalos, jam 
tik svarbu sukelti skandalas, 
kad ta proga laimėti rinkimus 
ir vėl per du metu diktatoriš
kai šeimininkauti Susivieniji
me. j

— Kaip gerai kad kunigaikštis man 
pasakei ankščiau, ten būtinai reikalingas 
Lotyniškos kalbos mokėjimas, aš gi silp
nokai ją temoku.

Ir bematant sugalvojo kas daryti. Ko
lei kunigaikštis viešėjo Karaliaučiaus pily
je, Biliminas nuvažiavo Į Riesenbergą, 
kur jo žmonos giminietis, Pašilės Jonas, 
buvo Pamedžionių oficijalu; buvo tai be
galo visų gerbiamas žmogus. Turbut ge
rai visiems buvo žinomas kad ji pakvietė 
būti teisėju byloje del sienos tarp Varmi
jos vyskupo Jono ir Vokiečių ordeno.

Bilminis matė Pašilės Joną tik per 
savo vestuves, bet tas ji išsykio pažino.

— Iš kur atkeliavai, Bilimini, angelai 
ar velniai tave čia atnešė?

— Angelai, dėde. Atvažiavau su ku
nigaikščiu Astiejum į Karaliaučių, iš ten 
gi ir čia atkeliavau.

— Jau tikrai ne del manęs čia atvy
kai?

— Del mylimo dėdės, noriu paimti ji 
į Lietuvą.

— Į Lietuvą? Ar iš galvos išėjai? 
ką kalbi?

— Taip, į Žemaičius, tuojau visa pa
aiškinsiu. Kunigas Vytautas siunčia ma
ne Į Konstancijos soborą, ten reikia ge- ki laikraščiai, kurie demokrati- 
rai mokėti Lotyniškai, kas gi geriau už 
dėdę mane išmokys tos kalbos? Kaip gra
žia Lotynų kalba pakalbėsiu, kur klausy
ti susirinks visa Europa, tai mano garbės 
dalelė ir ant dėdės kris.

— Į mane? kas per drąsus sumany
mas! Hm... Aplankysi savo seserėlę, o ma
no žmonelę, pažinsi mano vaikučius —įL- A- Pild. Tarybą, galiaus įsi-

kaip angelėliai. Tavo mintis gi s^4o į SLA. 126 kp,»vežimėlį ir

tepalo Tysliavos girgždančiam 
keturių vėjų vežimėliui.
/ TYSLIAVA ragina SLA. na
rius atsukti “bendrą užpakalį” 
tiems tautininkams kurie rė
mė tautinį SLA. sąrašą ir se
niau penėjo patį Tysliavą, da
bar jau atsukusį jiems užpa
kalį. Kai tie tautininkai at
suks savo užpakalį Tysliavai, 
tada jis daugiau pralies ašarų 

kurnegu praliejo Detroite, 
jau jam atsuko užpakalį.

Dirba Fordui Per TVORA
PASIŽVALGIUS

BAGOČIUS nebūtų Bago- 
čium jei jis nepadarytų kokią 
nors “kiaulystę” kad tik save 
labiau, išsigarsinti. • Pagąsdino 
ir laikraščiams teismu, vien 
savęs išsigarsinimui, tikėda
mas rinkimus laimėti, kas jam 
labiausia rupi. Susivienijimo 
gerovė jam tik priedanga tuo
se grasinimuose.

Jeigu Bagočiui SLA. taip rū
pėtų kaip rupi jo paties kiau
ras kišenius tai jis visokiom 
gudrybėm nebandytų pasilai
kyti toje vietoje kurią jis lai
ko. Susivienijimo gerovei jis 
turėtų ją tuoj apleisti.

BAGOČIAUS tam skanda- 
liškam išsišokimui prieš laik
raščius pritarė tik socialistiš-

JEIGU šiais rinkimais 
mėtų kurie tautiniai kandida
tai Į SLA. Piki. Tarybą, prieš 
kuriuos yra sukilęs visas rau
donasis pragaras, kuriame yra 
sulindusių ir dalis abejotinos 
rūšies sandariečių su keturių 
vėjų Tysliava, tai tikrai 
ko naujo nutiktų.

Kad Tysliava su savo 
nybe išėjo prieš tautinį 
šą, aišku kad jis gavo 
mierą tepalo
čiam vežimėliui.
Klinga su savo sąrašu už skal
dymą tautinių balsų Bagočiaus 
naudai ?

lai

daug

Vie- 
sąra- 
gerą 

savo girgždan-
Bet ką gavo

gražus, 
neatmestina: tik vieną syki savo jaunystė
je *buvau Lietuvoje, bet matai, mielas Bi- 
limini, aš dabar esu labai užimtas: rašau 
Prūsų kroniką. Apie jus čia taip pat ra
šau, žiūrėk, skaityk šią vietą.

— Jau geriau, dėde, pats paskaityk: 
mane karžygiu, ne kunigu auklėjo.

— Na, tai klausyk: 1370 metai, 89 p. 
Lietuva. Kęstutis ir Algirdas įsiveržė Į 
Sambiją; norėjo tai padaryti per pabaig
tuves (Vasario 
paprastai ilsis, 
eibių pridaryti, 
laiku atskrido, 
nomis ankščiau 
jiems Į piktą išėjo, nes pralaimėjo kruvi
ną kovą ties Rudine. Nors gilys rodė į 
dešinę, burdamas pasisekimą, tačiau kova 
buvo Lietuvai pragaištinga.

— Gerai žinau apie tą kovą, — sakė 
Biliminis, — mano tėvas buvo joje sužeis
tas, ir del to po kelių metų pasimirė.

— Matai, rašau Lotyniškai, ir ta kal
ba visuomet kalbu. Kas save gerbia, o 
ypač yra tokioje vietoje, kaip dabar aš, 
niekina Vokiečių barbarų kalbą.

— Na, ką, dėde? Važiuok krikštyti 
stabmeldžių, tai bus didesnis dar nuopel
nas, negu kronikos rašymas ir oficijalo 
pareigų pildymas. Eisi pėdomis šventųjų 
apaštalų; kiekvienas apkrikštytas stabmel- 
dis, tai vienas laipsnis arčiau dangaus.

Taip iškalbiai ėmė Biliminis išrodinė
ti misijos nuopelnus, jog net Dievo deši
nėje pasodino oficijalą šalę šventųjų Pe
tro ir Povilo, prie Panelės Švenčiausios 
kojų. ■

Sujudintas oficijalas sutiko, nes būda
mas dar stiprus vyras — nepabūgo toli
mos kelionės.

Kadangi Biliminis turėjo politikos Įsa
kymus, tat nejučiom iškvošė iš įsikalbėju- 
jusio oficijalo žinių apie visus kryžeivių 
ordeno sumanymus. Anot jo betariant, 
vienu žygiu nušovė du kiškiu.

Pavasario saulutė ėmė smarkiai kai
tinti, pusterėjo šiltas vėjelis, ir žiema — 
pabėgo. Kuomet musų keleiviai privažia
vo Nemuno krantus, jau Įsiputojęs van
duo nešė i juros glėbi dideliausias lyčių 
krūvas.

— Važiuokim pas Dadigaudą, — sa
ko Biliminis, — tuo tarpu praeis didesnės 
lytis, o rytoj tikrai jo laivai jau plauks 
i Kauną, ir kunigaikštis galėsi ramiai te
nai nuvykti. Aš su oficijalu persėsiu Bi- 
sėnuose į mažesnį laivą ir Dubysos upe 
gryšiu i Betygalą.

2-4 d.), kuomet karžygiai 
Bet piktasis norėjo jiems 
del to tai gilys ne tikru 

taip kad astuoniomis die- 
ivykdė savo tikslą, kuris

(Bus daugiau)

S. E. VITAITIS, aklai tar
naudamas SLA. Pild. Tarybai 
už numetamą Jam apgraužtą 
duonps plutą, spaudoje taip 
žiauriai užpuolė tautininkus ir 
jų sąrašą kandidatų į SLA. P. 
Tarybą, del to kad šiame sąra* 
še yra Vitaičiui nepatinkama, 
o Vinikui pavojinga Masytė.

Vitaitis toje savo žiaurioje 
polemikoje, kurią talpino ir 
spalvos netekus Vienybė, taip 
toli nuėjo kad dry so primesti 
tautininkams net ‘bendrą fron
tą su komunistais. Tikrai tik 
Vitaičio akys durnų nebijo, ki
taip nebūtų drysęs to pasakyti.

KAD MASYTĖ butų komu
nistė Vitaitis to dar neįrodė, 
nes ji niekur niekad viešai nė
ra pasisakius apie savo komu
nizmą, bet pasisakius jog 
ra komunistė. O kad jos 
vas komunistuoja tai dar 
reiškia kad duktė turi būti 
munistė.

Kad1 Masytė negali būti 
munistė liudija ir tas faktas 
jog Detroitiečiai sandariečiai 
ir tautininkai SLA. nariai per- 

Dabar^ gal bus aišku iij sĮaįg ja j SLA.- sekretoriaus 
vietą ir savo parašais paliudi
jo jos tinkamumą. Aš pilnai 
tikiu kad Detroitiečiai SLA. 
nariai geriau žino ją negu po
nas Vitaitis.

Vitaitis puldamas tautinin
kus ir Masytę, remiasi kokio 
ten slapuko korespondencija, 
kuris Naujienose ir Vienybėje 
bandė Masytę apipurvinti, ta
čiau sužiniai nutylėjo jam ge
rai žinomus ir pažystamus De- 
troitiečius SLA. narius kurie 
ją perstatė į SLA. sekretorius.

Titnagas.

jos kauke užsidėję pripažysta 
teises tik sau, o kitiems vi
siems graso diktatoriška kum
štimi.

VITAITIS per tūlą laiką ta
ręs smhlą ir ta smala tepęs 
tautinį sąrašą kandidatų į S.

Charles A. Lindbergh has donned 
a workingman’s badge and has gone 
to work for the Ford Motor company 
at its Willow Run bomber plant, at 
Detroit, Mich. Lindbergh and Ford 
have been fast friends since 1927, 
when Lindbergh took Ford aloft for 
his first airplane flight. Photo shows 
Lindbergh and Henry Ford as they 
met on Lindy’s arrival at the Wil
low Run bomber plant.

Lakūnas Charles A. Lind
bergh gavo tarnybos ženklą ir 
stojo dirbti Ford Motor kom
panijos Willow Run bomberių 
dirbtuvėj, Detroit, Mich. Lind
bergh ir Ford buvo artimi 
draugai nuo 1927 metų, kuo
met Lindbergh paėmė Fordą 
pirmą kartą pavežioti orlaiviu. 
Vaizdas parodo Lindberghą ir 
Henry Ford laike jų susitiki
mo kai Lindbergh atvyko j 
Willow Run bomberių dirbtu
vę.

ATSILYGINA ‘SĄŽI
NĖS’ SKOLAS

TAS GABLIAUSKAS tai ti
kras klastavimo meistras. Ki
tų žmonių darbus ir žodžius jis 
iškraipo kaip čigonas.

Paveizdan, jei Lietuvoj, Šiau
liuose, jį kreditoriai skolinin
kai gaudė ir gal baudė, del to 
sakoma jis ir iš Šiaulių turėjęs 
išbėgti, tai jis Amerikon atvy
kęs čia apsišaukė save “mučel- 
ninku”, girdamasis buk 
dentas Smetona net 13 
jį buvo 
ką”.

Dabar 
kiau tik

“Gabaliauskas... 
damas tamsioms 
nori įkalbėti kad niekas nega
li būti kataliku jei nėra nariu 
kokios ten partijos kurią Ga
baliauskas ir jo plauko biznie
riai sudaro*^

Gabaliauskaš tai išverčia či
goniškai, ir sąko šitaip:

“Jei Karpius t ūbi drąsos vi
sus garbingus Cleveland© ka
taliku veikėjus bei veikėjas 
pravardžiuoti ‘tamsuoliais’...”

ai'eštavęs

vėl: Aš 
tiek: ‘

už

andai

Prezi- 
kartų 
politi-

pasa-<

prisilaižy- 
moterelėms,

'ii- ■

šalia savęs pasisodinęs A. B. C. 
Strimaitį, per organą Tėvynę 
ir socialistų laikraščius taško 
smalą į visas puses ir kitus 
“šaikininkais” vadina.

Tiedu vyrai yra tai du ne
aiškiausi gaivalai musų gyve
nime, kurie sandariečių kauke j 1- 
užsidėję maišosi tarp tautinin
kų. f ’ 
Brooklyno tautininkams kodėl 
apie jų slaptus pasifarįmus pir
miausia sužino Kelerais ir Nau
jienos.

TYSLIAVA savo be tautinės 
spalvos Vienybėj išdidžiai pa
sisako jog jam su tokiais tau
tininkais (suprask, su tais ku
rie remia' tautini parašą kan
didatų į SLA. Pild. Tarybą) 
nepakeliui ir duoda “ukazą” 
SLA. nariams atsukti (‘bendrą 
užpakalį”.

Tysliavai pakeliui su senuo
ju sandarietiškai - socialistišku 
sąrašu, nežiūrint kad jame yra 
aiškiai raudonas komunistas 
Mažukna, bi tik jie nesigaili

nė- 
tė- 
ne- 
ko-

ko-

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

Amerikos Kareiviai Airijoje Parado Metu

Suv. Valstijų iždas pereitą 
Vasario mėnesį gavo $670,708 
netikėtų pinigų. Tie pinigai 
atėjo iš “sąžinės kankinamų” 
piliečių. Tie “sąžinės kanki
nami” . skolininkai, kurie savo 
laiškuose pažymi jog nori “at
siteisti su Dievu”, prisiuntė iž
dui savo skolas kurios eTn^mToDuiTlaYisR®^ 
1c pašto ženklelio iki $30,000 
sumų.

Tarp tų atsilyginti 
buvo tokių. Vienas 
70 metų atgal pavogė 
ką mulą, kuris vėliau
Jis norėdamas “nuristi Sąžinės 
naštą” prisiuntė valdžia $100.

Kur to Gabaliausko nors ga
balėlis “razumo” jei jis šitaip 
kitų pareiškimus iškraipo ?

i Jis pats o ne kas kitas ap
šaukia Cleveland© kataliku vei- 
kejus ir veikėjas tamsumus, 
nes niekas kitas piekur nėra tų 
žodžių parašęs kaip tik pats Ga-

norinčių 
farmeris 
kareiviš- 
nustipo.

MANO MINTYS

ne

K. Pakštas savo kny- 
“Skandinavų - Lietųvių- 

ir Estų Klausimas” tą

There are now many U. S. troops stationed in Northern Ireland, sev
eral A.E.F.s of considerable size having landed safely. This photo, taken 
somewhere in Northern Ireland, shows part of the U. S. troops on the 
parade ground as they were reviewed by Maj. Gen. Russell P. Hartle 
and his officers.

Dabar jau yra daug S. V. kareivių Šiaurinėje Airijoje, po 
pasekmingo išsodinimo keleto A. E. F. žymesnių skaičių', ši^ 
paveikslas, darytas 'kur nors šiaurinėje Airijoje, parodo dalį U. 
S. kareivių garado aikštėjee, kuomet juos peržvelgė Maj. Gen. 
Russell P. Hartle ir jo karininkai.

Mintys rašte ir knygoje 
visada veda prie išrišimo tau
tos keistų politinių klausimų, 
o ypač tada kur tautos ar tau
tų kalbos, kultūra, geografija, 
o kas svarbiausia tai yra tau
tų pati širdis, jos, jų Istorija 
neturi bendro giminiškumo.

Prof 
gutėje 
Latvių
klausimą nors vertai nušvietė, 
bet tų tautų pareities istorija— 
visas jos bepartinis analyzas— 
neturi bendfo ryšio.

Dr. Pakštas geriau pasitar
nautų Lietuvai pašvęsdamas sa
vo gabumus vertingiems musų 
Tautos reikalams. Lietuviai tu
ri jau perdaug savo tarpe poli
tikierių. Petras Barakauskas.

(Tėmykit: Gabaliauskas sa
ko : “VISUS garbingus katali
kų .likėjus: reiškia, Lietuvių, 
Lenkų, Airių, ir tt., kiek tik 
katalikų veikėjų Clevelande 
randasi! Tai. akiplėšos drąsa, 
tai begėdiškas iškraipymas ki
tų žmonių minčių! Tai klasta- 
vimąs faktų savo naudai! Ir 
kas kitas jei ne Gabaliauskas 
taip drystų daryti!)

Pats išvadinęs Cleveland© 
garbingus katalikus veikėjus 
ir veikėjas tamsunais, Gaba
liauskas užsimena ii* apie sker- 
džiavimą. 
Lietuvą, 
“dvaro 
patapti ‘ 
ceriu”.
ką atvažiavo jaunas vaikas, to
dėl Lietuvoje skerdžiaus vietos 
užimti negalėjo. Gal ir čia Ga
baliauskas išverčia reikalą či
goniškai: gal pats skerdžiavęs, 
iš Lietuvos pabėgęs, čia atsi
prašant redaktorium pastojo, 
o visas jo gabumas pasireiškia 
tik pinigų iš žmonių prašyme.

Pasirodo, kaip Lietuvoje sa- ' 
ko, teisybė: “Kiaulių neganęs 
ponu nebusi”. Amerikoje sa- • 
kom: “Zeceriu nebuvęs — ne
busi redaktorium”.

Visi geriausi Amerikos Lie
tuvių redaktoriai yra buvę ze- 

laikraščių

Kalba turbut apie 
dėlto kad Karpius iš 
skerdžiaus” negalėjo 

“Bostono Keleivio ze- 
Bet Karpius Į Ameri-

PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

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

Jeigu niekad nenaudo jot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDY’T juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo- 
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dalį, ir jums nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą į:

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

bukapročiai'
savo gyve-

re- t

ceriais Lietuviškų 
spaustuvėse.

Patys didžiausi 
redaktoriai, kurie
nime nieko nesukūrė, tik 
daktoriais” pasivadinę paskirus 
asmenis šmeižia, save giria ir 
savo neva laikraščius pavertę 
tik polemikų maišais; 
gudrumas padedama tik 
sukimui prie įstaigų kur 
ta visuomenės pinigai.

Tokie redaktoriai yra Gaba
liauskas ii* Grigaitis.

Gabaliauskas užsimena 
apie šluotas.... Tikrai, 
niekas nėra paėmę šluotos 
vienam iš Dirvos štabo, o 
baliauskui jau teko iš kelių 
namų nešdintis pro duris, kur 
pas šviesesnes moterėles nu
ėjo pinigų savo “gazietėlei”- 
prašyti.... Supa Garba*

visas
prisi-
sudė-

jau 
dai
nei 
Ga-



knyga išleista
CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS

du ga“DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais
Matt. 10:7

DAINUOS HELEN PECHUKAITIS

HIPPODROME

prie

cans

asmeniškai

užeiti

10522 Superior Avenue

drYčHaning

JO RANKOS 1

kitokių

1001

Naujos Gražios Pavasarinės KARĄ

į
AETNA LUMBER

medį,

6843
1185

Patogi valgykla Lietuviams 
Atdara nuo 8 ryto iki 10 v.

Jus Eikite, Sakykite 
Žmonėms, Dievo Ka
ralystes Prisiartinimą

Daniel De-Maud
4711 Payne Avenue

KLAUSYK 

VAKARA:

ir Lietuv
Norinti 

su užsak 
mi kreipt

Columb

gavo 
mirė 
Kar-

85 ir 
kiusierr 

; zemplio 
Nors 

je buvr 
sidarius 
mėjų, i 
spausdii 
išpardui 
iki 81.5 
darni a 
po 82, 
tą broš 
jei kas 
pareikal 
grąžinsi!

Knyga 
ta,' todėl 
meratori; 
vo išvaiz 
tinka bu

jūsų namo visiškam 
ir pagražinimui.
apdraudę tos rūšies 
kontraktoriaus.

Pririšt 
'tis tele 
kariauj 
rankų, 
mas ne 
kariavir 
teikia E 
dio, Bei 
blemą įt 
pradėtas 
Ohio Be 
jie jau 
mėti kai

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

APSIVALYMO 
SAVAITĖ

turėtų 
atsiba- 

drąsą 
seniems 

ams kur

X Ya....... aHAUlS 
langus su

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

Telefonas: ENdicott 0878

DIDELĖ LIETUVIŠKA
VAISTINE
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.)

THE SALVATION ARMY

Gelbsti Dėdei Šamui

Ekspertai Pianų Pervežime 
Rengiantis kraustytis į 
kitą vietą šaukit mus

8404 Madison Ave., N.W.

HARVEY MOVING & 
TRUCKING CO.

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

2 už $1.25.
Rayon mercerized ir vatinės ( 
kojinės. Visokių spalvų ir 
marginių, kurios jums patiks.

Ofiso telefonas: WO 2479
Namų: Lakewood 6179

Res.: 1585 ELMWOOD AVE.
LAKEWOOD (lt

UFT FOllK and BEANS

2 dideli cans 25c

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

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

Senas Drapanas padarom 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom. *

LIŪDNA ŽINIA
Pranas Aksenavičius 

žinią kad balandžio' 14 d. 
jo sesers sūnūs, Antanas 
bočius, 30 metų amžiaus 
venęs Whitesboro, apie Utica,

• TRAFIKO nelaimėse Cleve- 
lande iki Bai, 14 d. užmušta 
jau 40 asmeniu. Pernai iki tai 
dienai užmuštų buvo 46.

senų laikraščių

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 Edna Avenue ENd. 1763

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso telefonas: MAin 1773

— Vynai 
Likeriai 

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

• OHIO valstijos degtinės 
parduotuvėse bus pakelta deg
tinės kaina ant 60 rūšių ir nu
piginta ant 27 rūšių, prade
dant Balandžio 27.

GATVEKARIAI JAU 
MUSU!

LEO J. DICKMAN
Barber Shop

SCHMID AUTO BODY
BODY and FENDER WORK 

1252 Addison Rd.
ENdicott 4947 (20)

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

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

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

LAZDA TURI DU GA
LU, PONULI!

mui, 16 pusk, 
lankys jus kas

W. Shimkus, 
Cleveland, O.

[reserved 
h f o r war workers 
į during rush hours.

Šaliai Reikalinga Jūsų 
Išsilavinimas

1282 East 71st Street
Užpakalyje Cleve. Trust. (28)

AVALŲ TAISYMAS
JŪSŲ PAČIŲ KAINA 

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

Karo Sričių ir Lenkijos
Filmos

Godžiam Gabaliauskui reikia 
priminti kad lazda tur

ministracijoje ir pas platinto
jus po 45c. išanksto perkant. 
Prie durų reikės mokėt po 55ę. 
Keletas vietų bus po 75c (su 
taksais 83c., išanksto gausit 
po 65c.).

Šokiams gros Albert Nema- 
nis šu savo orkestru. šokiai 
prasidės 8:30 vai. šokikams 
Įžanga 35c.

Su Vytauto F. Beliajaus šo
kikais atvyksta ir žymi Chica- 
gietė dainininkė ir pianistė, p- 
lė Helen Pechukaitis, kuri su
tiko ir padainuoti keletą mė
giamų dainų šiame programe. 
Ji akompanuos Beliajaus šoki
kams, bet jai prie dainavimo 
akompanuos vietinė akoippa- 
nistė, taip kad p-lė Pechukaitis 
turės progą pasirodyt visu sa
vo puikumu dainavime.

Programas, Įsitėmykit, pra
sidės lygiai 6 vai. vakare, nes 
artistai programą turi baigti 
ankti ir tą pat vakarą apleis 
Clevelandą.

Pavėlavusieji nematysit pro- 
gramo pradžios ir kartais gali 
pritrukti sėdynių.

Lietuviams kariškose unifor
mose, kurie bus tą savaitę at
silankę Clevelande, i šį progra
mą Įžanga dykai. Šu jais bus 
dykai įleista jų panelės arba 
žmonos (jų tėvai prie to ne
priklauso) .

Tikietai gaunami Dirvos ad-

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

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

pravažiuojanti Lietuviai.

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
i Savininkės

1736 Crawford Road
A. Irwin, Prop. GA. 2848

VYRAMS ir VAIKINAMS Geros KELNĖS
Didelis pasirinkimas visokių spalvų ir medegų Ą) QF
Vaikinams ir Suaugusiems Vyrams Modelių

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Co.
dieną ir naktį patarnavimas.

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

Atdara vakarais iki 8 vai.

Clevelando Lietuviai 
pasakyt gana! Iš kur 
stę tipai pasiima sau 
diktuoti Clevelando 
Lietuviams gyventoj 
kam valia eiti, kur ne; arba 
kurį laikraštį skaityti! Pasisa
vina sau teisę, katalikystės 
priedanga (kuo neužsiima nei 
kunigai), skelbti boikotą Dir
vai ir jos parengimams!

Gabaliauskas dar nežino — 
Amerikoje galima net patį ša
lies prezidentą užsipulti, bet 
boikotuot kitų žmonių legiliš- 
ką biznį įstatymai draudžia.

Kad kartais godžiam Gaba
liauskui neatsisuktų antras laz
dos galas!

B. J. RADIO
SERVICE

EKSPERTAI TAISYME 
Visokių, Išdirbinių Radio 

Visas darbas garantuotas. 
RADIO TUBES 

Galima gauti reikale
P. A. PRIETAISUS ir 

SU GARSAIS
1363 East 45th

Telef. HE. 3028

Dviejų spalvų efekto. Su 2.95 
zipenu priešakyje susegi- 
mui, raglan rankovėm sveteriai

MllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllllilIlHIIIIIlIIII 

'VISOKIA APDi
Mes esu pasirengę suteikti visie I tirtas Informacijas ir praktiškus pi 

sekios Apdraudos (Insurance) visai 
: miau šaukite mus negu ugniagesius 

i P. P. MULK
Vienatinė Vietinė Pastovi Ljetuvi 

f ir Apdraudos Agenh
Supeuw Ave. ŪCT&fflį

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. Ą į
čia galit iškeisti savo Stamp Books. " lx/VI

JOHN G. POWER
L i e t u vi i s

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

Sanforizuotai sutrauktos J Z C 
broadcloth medegos. Gra- * •VJJ 
žiu spalvų ir balti marškiniai.

Clevelande Apsivalymo Sa
vaitė bus tarp Bad. 27 ir Ge
gužės 2. Tą savaitę reikia ap
valyti savo kiemus apie namus, 
apvalyti namus iš lauko jr iš 
vidaus, išnešti, prašalinti viso
kias šiukšles, Tvoras, gara- 
žius, namus nudažyti (nupen- 
tuoti), ir tt.

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” ’ 

“Arielkėlė šiltesnė” 
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

PAVASARIS!
Pavasaris jau — ir Lietuvių 

Kultūriniame Darželyje, kuris 
per dieną saulės šildomas, pra
dėjo sprogti krūmai, anksty
vos gėlės pumpurus suka ir 
tuoj pradės žydėti.

Musų Darželyje lankėsi sve
čių per visą žiemą, bet į vasa
rą jų apsilankys žymiai dau
giau. Vietiniai, nueikit, ap
lankykit savo Darželį dabar, 
nuveskit savo vaikučius. Kai 
atvažiuoja pas jus svečių iš 
kitų miestų, būtinai parodykit 
jiems musų Darželį.

Lietuvių Kultūrinio Darželio 
Sąjunga rengiasi prie naujų 
veikimų, apie ką tuoj bus pra
nešta plačiau.

Darželio rengiasi jau ir prie 
pikniko — bus Birželio 14 d.

Vyrai, Neužmirškit 
Registracijos!

Vyrai kuriems suėjo 45 me
tai amžiaus ir nėra registra- 
vęsi Vasario 16, ir kuriems ei
na 64 metai amžiaus, visi tu
rės registruotis ne - militariš- 
kiems tikslams Balandžio 25, 
26 ir 27 . Trys dienos paskir
ta kad nereikėtų dirbantiems 
sugaišti iš darbo.

Clevfelando gatvekarių ir bu- 
sų linijos visi e mieste yra 
jau taip sakai musų, taksų 
mokėtojų, nuosl vbė, ar norit 
ar ne. šiame D^vos numeryje 
telpantis gatvekarių skelbimas 
pasirašytas “War Transporta
tion Comittee of Cleveland”, 
kurio pirmininkas yra Mayoras 
Frank J. Lausche.

Dar neužbaigta visi forma
lumai perėmimo gatvekarių ir 
busų sistemos į miesto rankas, 
bet pereitą savaitę miesto val
dyba gavo paskolą $17,500,000 
sumoje atmokė jimu i senajai 
Cleveland Railway > Co. už jos 
visus įrengimus ir transporta- 
cijos pabūklus.

Gatvekarių ir busų sistemos 
nupirkimą ir padarymą miesto 
arba publikos nuosavybe baigė 
dabartinis Mayoras Frank J. 
Lausche.

Moterys važiuojančios į mie
stą po krautuves dairinėtis ir 
pirkinėti raginamos naudotis 
gatvekariais tarp 10 vai. ryto 
ir gryžti iki 4 vai. po pietų, 
išvengimui susigrūdimų gat- 
vekariuose ir busuose, nes po 
4 valandos pradeda gryžti iš 
darbų darbininkai ir tarnauto
jai, įvyksta baisiausias susi
grūdimas.

Ar žinot kad Dievas vartoja 
savo liudininkais tokius vyrus 
ir moteris kurie yra visai atsi
davę Jam. Jo žodyje yra pa
rašyta kaslink tokių, sako: 
“Jus esat mano liudininkai kad 
aš esu Dievas”, Izajo 43:10-12.

Tiesa kuri pranešama nėra 
žmogaus tiesa, bet vien Dievui 
prigulinti. Tavo žodis yra tie
sa. šv. Jono Eva. 17:17 e.

O Dievo valia dabar yra kad 
visos krikščionybės tautos su
žinotų apie Dievo karalystę. 
Matt. 24:14 e. Turite apleisti 
politikas, saumylingus darbus, 
klastingą sistemą ir pripažinti 
Dievą ir Kristų, kad jau dan
gaus karalystė prisiartina, per 
kurią Dievas suteiks žmonėms 
tą ko jų širdys geidžia, būtent 
taiką, laisvę, laimę ir amžiną 
gyvenimą nesibaigiančioje lin
ksmybėje ir tik Jo karalijoj 
nukels naštą sunkenybių nuo 
liaudies pečių ir suteiks virš- 
minėtas palaimas, nes Jehova 
yra vienatinis tikras Dievas, 
draugas ir geradaris žmonijos. 
Todėl Dievas nusprendė ir pa
reiškė kad turės ateiti pasau
liui tokis suspaudimas kokio 
dar nębuvo žinoma, ir tame 
vargų laike vardiška krikščio
nija ir visos organizacijos tu
rės būti sunaikintos ir Kristus 
Jėzus Karalius pilnai užims 
valdyti ir palaimins visus žmo
nes ant žemės. Viešpats bus 
prieglauda prispaustųjų, Jisai 
valdys teisybėje. Biblija Psa. 
9:8.10e. Šv. Raštas Gyvojo 
Dievo žodis (Biblija). Parei- 
kalaukit Aušrą, maloni skaity

ki.50 mętams, 
mėnuo.
1150 E. 76 St., 

(Skelbimas).

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 
jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęsC H A R M A I N E 

BEAUTY SHOPPE
COMPLETE BEAUTY 

SERVICE
Atliekam permanent plaukų su- 
tąisymą artistiškai ir nebrangiai. 
Kreipkitės čia gavimui musų1 kai
nų. Naudojam geriausius daly
kus. (23)

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

I YOUNGSTOWN Ą
Youngstowno SLA. 157 kuo

pa rengia paminėjimą savo 35 
metų gyvavimo. Ta proga už
kvietė kalbėti Julių Smetoną ir 
Dirvos redaktorių Karpių, ku
rie su keletu kitų Clevelandie- 
čių šį sekmadienį vyksta ten 
dalyvauti programe.

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

SERVICE 
CH. 0980 

Už radimą dar
bo nereikia mokėti.

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

Blue Lunch Room
4512 Superior Ave.

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

“Kings Row”
“Kings Row”, nekantriai 

ma įdomi filmą pagaminta sulyg 
Henry Bellamann novelės, pradėta 
rodyti Hippodrome Theatre ketvir
tadienį, Balandžio 16. Joje vaidina 
Ann Sheridan, Robert Cummings, 
Robert Reagan ir Betty Field, prie 
jų vaidina Charles, Coburn, Judith 
Anderson, Claude Rains, Nancy Co
leman, Maria Ouspenskaya, Harry 
Davenport ir Kaaren Verne.

Veikalas apima gyvenimą ir mei
lę mažo miestelio žmonių, jų plet- 
kus, kaltinimus, pasišventimą ir 
kitus įvykius tipiškos Amerikoniškos 
bendruomenės. Veikalas apima Įs
pūdingą dramą kuri išsivysto Į per
kūnišką sukurį, bet palieka viltis ir 
drąsą jauniems žmonėms pergyven
ti savo nesmagums.

Moterų Sąjungos 36 
Kuopos Vakaras

Moterų Sąjungos 36 kuopa 
rengia puikų balių, šį sekma
dienį, Balandžio 19, naujos pa
rapijos salėje, nuo 6 vai. va
kare. Bus suvaidinta komedi
ja “Moderniška Kaimo Mote
ris”. Veikale dalyvauja 12 ga
bių vaidylų.

Pirmą kartą išgirsim daini
ninkę iš New Yorko, prie to 
programe dalyvaus P. D. Kup
stas, A. Miliauskaitė, E. Gri
gonis, J. Garnis, L. Magilaitė. 
Bus keturios šokikės, o po pro- 
gramo smagus balius su šo
kiais, gros Albertas Nemanis 
su savo orkestru.

Prie visų įdomybių, dar bus 
$5.00 vertės “door prize”.

Tikietai išanksto po 30c., 
durų po 35c.

Kviečia Komisija.

Sekančiai savaitei, pradedant šiuo 
penktadieniu, Telenews Theatre ro
dys pirmutines filmas iš Amerikos 
ginkluojamą Canal Zone, taipgi Įdo
mią tvirtovę salą Malta, ir kitus 
karo vaizdus Pacifike. Greta tų, 
parodoma filmos iš Lenkijos, kaip 
ji buvo pirm karo ir kas iš jos at
sitiko dabar, parodant nazių paver
gtą ir nuteriotą Varšavą ir tt.

Šiame teatre perstatymai buna 
trumpi, tik vienos valandos laiko; 
nerodoma jokie meiliški vaizdai, o 
tik pasaulinių įvykių žinios paveik
sluose, kas žiūrėtojams atidaro aids 
ir daug ko pamokina.

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

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje.

INDEPENDENT F0(
7211 Wade Park Avenue

Naujos Kinksley Fashion Skrybėlės 5.00 
Gerai žinomos Merrimac Skrybėlės 2.45 
Vaikų Naujos Pavasarinės Skrybėlės -_ ] ,79

Knvga THE ECONOMIC 
ECONSTRUCTION of li- 
HUANIA AFTER 1918" jau 
(spausdinta ir nuo Balandžio 
5 dienos pardavinėjama.

Šia proga noriu padėkoti vi- 
iems prenumeratoriam ir rė- 
nėjams kurie, uzsiprenume- i 
uodami knygą išanksto, pa- 
engvino jos pasirodymą.

Ypatingai didelė padėka pri
kaso Lietuvių Romos Katali- 
u Federacijai, davusiai vien- 
artini dviejų šimtų dolarių 
ertės užsakymą, Lietuvos Ge- 
eraliniam Konsulatui— 8100; 
ithuanian Chamber of Com- 

jerce of Illinois — $43.75; 
Lietuvos Pasiuntinybei Wa- 
fcingtone - 820; Tėvynės ad- 
lunistracijai — $20; o taip pat 
lilei paskirų asmenų, kaip V. 
|f. Stulpinui Chicagoje, užsa- 
įiusiam šio leidinio už $37.50; 
Kun. J. J. Valantiejui - $24; 
Kun. J. Raškauskui - $12;
Kun. C. E.. PaG&aiui — $10; 
Idv. J. W. AMulaiciui-An- 
[|| - $10; Marijai Aukštai-]

Jei esi lavintas mašinšapės darbi
ninkas ir nedirbi pilną laiką prie ka
ro reikmenų darbų, tavo pareiga yra 
dirbti savo šaliai, todėl 
kreipkis tuoj į:
U. S. EMPLOYMENT 
1242 W. 3rd St.

Valdiška Agentūra.

Į LIETUVIŠKA IŠD1RBYSTĖ 
Langams Užtraukalu (Blinds)

į WINDOW SHADES 
| Dabar laikas jau pradėti rūpintis papuošti savo 
| NAUJAIS VENETIAN BLINDS
s Mes patarnausim Lietuviams pigiau negu kiti. Kreipkitės tuojau.

j SUN VENETIAN BLINDS
į Tel. IV. 3956 J. Pečiulis, sav. 165 E. 208,Si.

SVEČIAVIMAISI
Dr. J. J. Kamesis, U. S. ka

riuomenės daktaras, buvo nu
siųstas į Syracuse, N. Y., apie- 
linkę, gryždamas atgal į Ken
tucky valstiją trumpam laikui 
buvo sustojęs pasisvečiuoti 
Clevelande.

Iš kariškos tarnybos laikas 
nuo laiko Clevelandan parvyks- 
ta Lietuvių kareivių trumpam 
laikui aplankyti savo tėvus. 
Clevelandiečiai Lietuviai karei
vėliai išdalinti po įvairias sto
vyklas nuo Atlantiko ir Paci- 
fiko, ir iki pietų vandenų.

Yra jau ir išvykusių į kitus 
kontinentus, bet mažai.

Ona Matulienė (Bartkienė) 
su savo sunum Juozu ir mar
čia lankėsi Bridgeville, Pa., 
pas savo brolį Antaną Kurpa- 
vičių. Ten pasimatė ir su ki
tais savo giminėmis ir drau
gais. Važiavo automobiliu, ke
lionę turėjo gerą ir smagias 
vAišes pas brolį ir brolienę.

RADIO TAISYMAS
DIENĄ AR VAKARE 

visame mieste
Visokių išdirbinių Namų arba 

Auto Radio.
7313 Wade Park Ave.

HEnd. 2579 (26)

RASULLEN
RESTAURANT & 
LUNCH ROOM

PIRKĖJOS: Gelbėkit Palengvint Susigrūdimo Laiką
APSIPIRKIT TARP 10 IR 4

Skrybėles
, Pasipuošk Velykoms

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

Karo ir Vargų Ugnis 
Degina Pasaulį 
f Karo ir vargų 

ugnis degina 
visą pasaulį ir 
visos aplinky
bės 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, O.

ČLFVELANb

‘-š ■



f.

is Eikite, Sakykite 
nonėms, Dievo Ka- 
lystčs

KNYGA IŠLEISTA
Prisiartinimą

Matt, 10:7.

(Knyga THE ECONOMIC 
RECONSTRUCTION OF LI- 
fHUANIA AFTER 1918” jau 
tspausdinta/ ir nuo Balandžio 
5 dienos pardavinėjama.
| Šia proga noriu padėkoti vi- 
Sems prenumeratoriams ir Te
pėjams kurie, užsiprenume- 
uodami knygą išanksto, pa- 
žngvino jos pasirodymą.
lYpatingai didelė padėka pri- 
ĮJauso Lietuvių Romos Katali- 
ų Federacijai, davusiai vien- 
ąrtinį dviejų šimtų dolarių 
Irtės užsakymą, Lietuvos Ge
maliniam Konsulatui— $100; 
ithuanian Chamber of Com- 
Ize of Illinois — $43.75;

uvos Pasiuntinybei Wa
gtone — $20; Tėvynės ad
oracijai — $20; o taip pat 

paskirų asmenų, kaip V.
Stulpinui Chicagoje, užsa- 
iam šio leidinio ųž $37.50; 
. J. J. Valantiejui — $24; 
. J. Paškauskui — $12; 
. C. E.. P'aulioniui — $10;

dv. J. W. Andziulaičiui-An- 
JI — $10; Marijai Aukštai-

du eg-

pradžio- 
bet su- 

rė- 
at- 

busegzemplioriai
kaina sumažinta

Tie kurie užsisaky-

Ar žinot kad Dievas vartoja 
vo liudininkais tokius vyrus 
moteris kurie yra visai atsi- 

ivę Jam. Jo žodyje yra pa
išyta kaslink tokių, sako: 
lųs esat mano liudininkai kad 
š esu Dievas”, Izajo 43:10-12, 
Tiesa kuri pranešama nėra 

mogaus tiesa, bet vien Dievui 
rigulinti. Tavo žodis yra tie- 
a. šv. Jono Eva. 17:17 e.

O Dievo valia dabar yra kad 
zisos krikščionybės tautos su
duotų apie Dievo karalystę. 
Matt. 24:14 e. Turite apleisti 
politikas, saumylingus darbus, 
klastingą sistemą ir pripažinti 
Dievą ir Kristų, kad jau dan
gaus karalystė prisiartina, per 
kurią Dievas suteiks žmonėms 
tą ko jų širdys geidžia, būtent 
taiką, laisvę, laimę ir amžinę 
gyvenimą nesibaigiančioje lin
ksmybėje ir tik Jo karalijoj 
nukels naštą sunkenybių nuo 
liaudies pečių ir suteiks virš- 
minėtas palaimas, nes Jehova HJNBRITE CLEANSER 
yra vienatinis tikras Dievas, i 
draugas ir geradaris žmonijos f 
Todėl Dievas nusprendė ir pa-1 
reiškė kad turės ateiti pašau- >W 
liui tokis suspaudimas kokio į 
dar nębuvo žinoma, ir tame| 
vargų laike vardiška krikščio-t 
nija ir visos organizacijos tu-|™ 
rėš būti sunaikintos ir Kristai 
Jėzus Karalius pilnai užimi 
valdyti ir palaimins visus žmor 
nes ant žemės. Viešpats' bus L

valdys teisybėje. Biblija B VISOKIA APDRAUDA 
9:8.10e. šv. Raštas Gyvoji | Mes ess^n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 
Dievo žodis (Biblija). Para-ltirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- 
kalaukit Aušrą, maloni skaity- sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- 
mui, 16 pusk, $1.50 mętanijmiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). 
lankvs ius kas mėnuo. |lankys jus kas

W. Shimkus, 1150 E.
Cleveland, O. I

alų (Blinds)

SHADES
•upintis papuošti savo 
1NET1AN E 
pigiau negu kiti.

■TIAN 1
’ečiulis, sav.

langus su

165 E. 208,81

<aisnuota Laidotuvių Dir 
J LIGONIAMS PERVEž 

i leidžiama naudotis nem 

U FUNERAL HON 
ie ENd.

ty for Savings Bldg, 
elefonas: MAin 1773
namus mieste ar priemiesčiuose 
igią kainą. Taipgi gausit pate 
ance reikaluose.
o mortgečio. Patarnavimas ir 
ikitės i mane telefonu arba ašį

pūsimo1 
įl tor war workers 
I' during rush hours.

mt Susisrutlimo
IR 4

MNliTTEE clevemnp
i-,:..,. ‘Mayor.FrwkJ.-lauidi^tSaW

mielai

išleis-
prenu-

gana gražiai
tikiuosi kad
nebus nusivylę. Sa-

tei — $5; Adv. F. J. Bagočiui 
$5 ir visiems kitiems užsisa
kiusiems po vieną ar 
zemplioriu. -

Nors knygos kaina 
je buvo numatyta $2,
sidarius didesniam buriui 
mėjų, ir tikintis kad visi 
spausdinti 
išparduoti, 
iki $1.50.
darni anksčiau yra sumokėję 
po $2, priedu gaus paveiksluo
tą brošiūrėlę “Lithuania”. Bet 
jei kas jaustųsi nuskriaustas, 
pareikalavus, skirtumą 
grąžinsiu.

Knyga 
ta,* todėl 
meratoriai
vo išvaizda ji visais atžvilgiais 
tinka būti puikia dovana An
gliškai kalbantiems Lietuvos 
ir Lietuvių draugams.

Norintieji šią knygą Įsigyti 
su užsakymais ateityje prašo
mi kreiptis betarpiai į leidėją:

Columbia University Press, 
Morningside Heights, 

New York, N. Y.

A. Simutis.

Sutaupymui Pinigų Atsilankyk Čia

• < INDEPENDENT FOOD STORE
7211 Wade Park Avenue

3 cans 14c

IFT
2

FOi4k and BEANS 
dideli cans 25c

IFT TOMATO JUICE
46 oz. an 19c

EN. 9769
HEINZ CATSUP

Didelis bot. 19c.
HEINZ BABY FOOD

HEINZ

QUICK

Can 7c
SOUPS

2 cans 25c 
ARROW

Pkg. 19c.
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Vienatinė Vietinė Pastovi Ljetuviška Real Estate 
ir Apdraudos Agentūra ~

Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 =
: f niitiiiiiiiuiiuiifiiiiuisiiiiiiioiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiih

ATŽYMĖS NUŽUDY
TŲ LIETUVIŲ 

KAPUS

sovie-
Viena 
'buvo 
Gudi-

Jau ne kartą buvo rašyta 
kad pirmomis karo Rytų Eu
ropoje dienomis bolševikai iš
vežė iš Lietuvos kelias jų lai
kytų Lietuvių politinių kalinių 
partijas, bet pakeliui į 
tų Rusiją juos nužudė, 
politinių kalinių grupė 
nužudyta ties Červene,
joje. Dabar patirta kad šios 
grupės politiniai kaliniai buvo 
išvežti iš Vilniaus kalėjimo.

Pradėjus vežamą kalinių gru
pę supti Vokiečių kariuomenei, 
lydintieji bolševikai komisarai 
Įsakė visus Lietuvius kalinius 
nužudyti. Tai įvyko 60 kilo
metrų nuo Minsko, vietovėje 
kurią Rusai vadina Červene, 
tačiau Gudiškai ji vadinama 
Ihumenu. Kai kuriems Lie
tuviams kaliniams, jų tarpe 
Prof. Ignui Končiui, vis dėlto 
pavyko iš šių baisių skerdynių 
išsigelbėti.

Pirkit Velykoms Dešras 
iš

ADDISON FOOD

7400 Wade Park Ave.

EAST 79th STREET

GENERAL AUTO REPAIRING 
Towing and Expert Repairing

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

Lietuviai pas Lietuvi
GASOLINAS — ALIEJUS

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

JOHN’S HI-SPEED 
SERVICE

1463 East 71st Street

JO RANKOS LAISVOS KARIAVIMUI

’ENSE

BUY

_ *

s

Štai kita telefono industrijos kon
tribucija gelbėjimui laimėti karą

Pririštas prie piloto gerklės ir ausų, šis "skraidan
tis telefonas” pagelbsti lakūnui kalbėtis su kitais 
kariaujančiais lėktuvais ir su žeme be naudojimo 
rankų. Motorų užimąs ir kulkosvaidžių tarškėji
mas nepradangina jo balso oro kovoje. Šiuos du 
kariavimo patogumus Amerikos karo lakūnams su
teikia Bell System. Kaipo pionieriai aviacijos ra
dio, Bell Laboratorijos mokslininkai nugalėjo pro
blemą įtaisymo tobulo “skraidančio telefono”. Jis 
pradėtas gaminti Western Electric dirbtuvėse kur 
Ohio Bell telefono reikmenys gaminama. Dabar 
jie jau naudojami karo lėktuvuose, gelbstint lai
mėti karą.

KLAUSYKIT “THE TELEPHONE HOUR“ KAS PIRMADIENIO 
VAKARAS NUO 8 Va!.DANDOS PER WTAM, WLD IR WSP

THE OHIO BELL m TELEPHONE CO.

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

SURASTA KRUVI
NAS DOKUMEN

TAS

CLEVELANDIEČIAI ŠOKS
DAINUOS GEG. 3

Ir

SLA. 198 kuopa rengia sma
gų programą, kuris bus dar.pir
mą kartą matomas Akrone. At
vyks Onos Karpienės šokikų 
grupė, su tautiškais gražiais 
kostiumais, parvežtais iš Lietu
vos; atvyks muzikantai ir dai
nininkai, viso apie 10 vaikinų ir 
merginų, kurie išjudins suram
bėjusių Akroniečių kaulus gra
žiais šokiais, dainomis, muzika. 
Bus ir pora gerų kalbėtojų, ku
rie apsakys apie svarbesnius 
dienos klausimus.

Tas viskas atsibus sekma
dienį, Gegužės 3, d., salėje 1241 
Sweitzer avė. Salė bus atda- 
da nuo l~v. po pietų, progra
mas prasidės 5 vai. Įžanga į 
tą smagų programą tik 25c.

Komisija.

Savo laiku buvo rašyta kad 
Latvijoje surastas bolševikų 
dokumentas-instrukcija, kurioj 
buvo smulkiai nurodoma kaip 
reikia išsiųsti iš Pabaltijo val
stybių “liaudies priešus”.

Dabar Kauno laikraštis “Į 
Laisvę” rašo kad toks doku
mentas esąs susektas tarp bol
ševikinių archyvų ir Kaune, 
saugumo departamento rūmuo
se. šią instrukciją esąs pasi
rašęs, Sovietų Sąjungos liau
dies komisaro (GPU) pavaduo
tojas Serov. Instrukcija skam
banti panašiai kaip ir Latvijo
je surasta.

Kitas dokumentas yra iš 
1940 metų Liepos 7 d. Tai są
rašas asmenų—Lietuvių inteli
gentų kuriuos bolševikai 
ėmė prieš pat “liaudies 
“rinkimus”.

su-
seimo”

• RAUDONA šviesa 
sunkiau yra priešams 
pamatyti negu mėlyna, tikri
na Karo Departmentas.

daug 
iš oro

PARSIDUODA FARM A
63 akrai, 10 akrų vaisių, vy

nuogių ir tt. žemė gera, prie 
gero kelio, geri namai. Būti
nai turim parduoti. Kreiptis 
R. F. D. 3, Geneva,' O. (17)

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU' 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

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

gulti—sekan- 
palengvinimą
Vsai šeimai

10c

I Nikodemas A. Wilkelis Į
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius |

E IR BALSAMUOTOJAS |
: 6522 Superior Ave. HEnderson 9292 S

Buvusioje Lietuvių šv. Pet
ro bažnyčios salėje Kovo 19 d. 
įvyko iškilmingas parapijonų 
suėjimas, parapijonys. pagerbė 
savo kleboną, Kunigą Juozą 
Bourgeois ir jo padėjėją Kun. 
B. Ivanauską, Publikos atsi
lankė daug, ir klebonas parapi
jom! akivaizdoje sudegino bu
vusius bažnyčios skolos raštus, 
reiškia skolą bankui baigė mo
kėti. Skolos išmokėta arti 10 
tūkstančių dolarių, o parapijo- 
nai atminčiai įteikė klebonui 
dovaną naują kieliką. Klebo
nas pasakė kalbą, padėkoda
mas parapijonams už ' rėmimą 
parapijos. Daug dėkojo savo 
asisteptui Kun. B. Ivanauskui, 
kurio darbštumu ir mokėjimu 
tapo sukelti pinigai. Kun. Iva
nauskas yra visų mylimas, jis 
taisykliškai kalba Lietuviškai, 
ir moka dar tris kitas kalbas. 
Parapijonys rūpinasi kad vys
kupas kartais jo neiškeltų kur 
kitur. Dabar parapija turi tik 
nedidelę diecezijai sko’rm—Ti-Į 
kimasi kad tų abiejų kunigų ■ 
darbštumu ir ta skola bus iš- J 
lyginta.

Tame vakare dalyvavo para- 5 
pi jonai Lietuviai ir kitataučiai | 
lankanti šią bažnyčią. Parapi- g 
nai palinkėjo klebonui sveika-J ■ 
tos ir ilgiausių metų gyventi. ;

Kareivis Stasys Janickas bu- S 
vo parvykęs Velykų šventėms ; 
iš kariuomenės paviešėsi pas ■ 
savo tėvus, taipgi su draugais J S 
praleido šventes. Jis yra mu-lj 
zikantas, groja akordionu, ka- | 
riuomenėj būdamas taipgi pa- 5 
linksmina muzika savo drau
gus.

L. Višnelienė su savo duktė-: 
,ria Ona lankėsi Clevelande pas 
savo brolį J. Šeškevičių.

O. Zdanienės (Kazlauskie
nės) sunui Antanui ir jo žmo
nai garnys Velykoms atnešė 
dovanų sūnų. Kalnas.

BEAUTY SALON
’ Complete Beauty Service
Specialistės del PERMANENTS

Jr 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)

VALYTOJA!
Musų modeminei dry cleaning 
įstaigoj valom Langines, Dra
pes, ir šiaip užtiesalus.
Taipgi valom Suede ir Odos 
žakietus, Pirštines ir kitką.

Duokit savo rubus išvalyti da
bar, bus gatavi pavasariui.

Tailoring & Dry Cleaning Co. 
1724 Crawford Rd. GA. 3810 
Arti Hough ave. (18)

Keller’s
Modern Shoe Repair

9522 Madison Ave.
Geras darbas, tvirta medega

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

PIRKIT DABAR
GELEŽINES REIKMENIS

Čia gausit visokių geležinių daik
tų, nusipirkit tas reikmenis da- 
b-r, iki dar turim, nes valdžia 
sulaikė daugelio jų išdirbimą. Ir 
parduodam namams maliavas.

ALUS Į NAMUS
Galit gauti alaus į namus arba 
mes pristatysim. (23)

ALBERT N. MARKS
4520 Superior Ave. .

ELDER-TILTON 
CLINIC 

Mechanotherapy 
Chiropractic

Electric Treatments 
Colon Irrigation

Gydymas nuo 
Aukšto Kraujo Spaudimo 

Arthritis - Reumatizmo - Lumbago

7034 Superior Ave.
Telef. ENdicott 0760 (17)

| The Wilkelis Furniture Co. |
| Rakandų Krautuvė •
| Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia
= 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 =
= N. A. WILKELIS JURGIS ARP’TCKAS j
E Savininkas Vedėjas :
F iit»HiiriiitiiiiitgiiiiiiiiiniiiiimiiiiHiiiimiuiii fiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHiniiiHiH»

I US CERTIFIKATAS GALIOJA JUS 
U arba kurį iš ]usą šeimos narį nusifotografavi'mui musų Studijoje 
® ir pamatymui pilno seto prabų

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

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

JOHN KOBACKI STUDIO
antrašu: 1218 EAST 79th STREET

E MAY

Tai VIENA

COMPANY

Tai VIENATINE
IšpardavimasTai ORIGINALE!

ką sutvėrė ‘pirkimo šventę’ Clevelande
SVARBU — Patogumui žmonių kurie dirba Defense_ darbuose ir kitų kurie negali 
atlikti savo pirkimu dienos metu, musu visa krautuvė — Viršutinė ir Basementas 
bus atdara PENKTADIENIO VAKARE iki 9 valandos. Taigi pasižymėkit sau šias 
krautuvės valandas: Penktadienį, Courtesy Day: nuo 9 ryto iki 9 vakare, šeštadienį, 
MAY DAY: nuo 9 ryto iki 6 vakare.

PENKTADIENI BUS
COURTESY DAY

Visos May Day Prekės galima gauti 
už May Day Kainas PENKTADIENĮ 
visuose musų Viršutiniuose depart- 
mentuose ir Basement Parduotuvėje.

Krautuvė atdara Penktadienį nuo 9 iki 9 vak.
__ _ ____ ___ . .—

KĄINŲ ŽEMUMU MUS
NIEKAS NELENKS!

Žinomų priežasčių delei nekurios par
duotuvės gal bandys siūlyti pigiau 
nekurias MAY DAY prekes.
ATMINKIT—Jeigu bent kurie 
skelbiami MAY DAY dalykai 
butų skelbiami pigiau, juos čia 
šit nupirkti DAR pigiau 
MUSŲ pažymėtų kainų.

musų 
kitur 
galė- 

nežiurint

Visas Viršus ir Apatine Krautuve

©

nn-į
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ds
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SPECIAL PARKING VIETA
Musų Pirkėjams Garažius—Lakeside ir Onta
rio bus atdaras nuo 8 ryto. Daugiau Parking 
vietos bus parūpinta prie Šiaurvakarinio kam
po Lakeside ir East 9th St. Dykai pasista
tymas Courtery Day ir May Day.
PASTABA: Del karo reguliacijų, mes nega
lim parūpint daugiau busų musų kostume- 
rių atvežimui j krautuvę ir iš krautuvės nuo 
automobiliams pastatyti vietų.

EKSTRA DAUGIAU
Specialiu sutarimu su Clevelando 
kompanija, bus parūpinta daugiau 
į miestą šeštadieni—pakankamai 
visų atvažiavimui.

EKSTRA PATARNAUTOJU
Virš 8000 patarnautojų bus čia jums pasi
tarnauti. Dideli departmental, plačios aslos, 
pakankamai elevatorių ir eskalatorių — pri
sidės prie jūsų pirkinėjimo patogumo.

KARŲ
Gatvekarių 
gatvekarių 
gatvekarių

Paštu, Telefonu ar C.O.D.
May Day Prekių Nesiduos

Eagle Stamp Lakštukai Bus Iškeičiami per 
May Day arba Bent Kurią Kitą Dieną.

Apimama Šiuo Išpardavimu

he MAY Company
Valandos Penktadieni Q ryte iki vakare. štadieni atdara Q ryte iki vakare.



Pramoga kurios visiNekantriai Laukiat

Chicagos!su savo šokėjais

ĮDOMUS DIDELIS PROGRAMAS
ramo

Šokiams įžanga bus po 35c

šokis

Įspūdingas Vengrų šokis

šokis

Burmos Tautiškas Šokis

šokiu

ANTRA DALIS

Vytautas F. Beliajus

Helen Pechukai
•WWW

PO PRCGRAMO ŠOKIAI

Vytauto F. Beliajaus šokikų grupė iš ChicagosBurmos šokis

8©$

mems 
ruošti 
menei

DARBAI
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Eirių Tautiškas

W sunkumų pakeitin 
®rpu iš automobiliu i k

Darbininkų o r g anizavi 
mas yra vienas dalykas, 
biznio žmonių ar ukinink 
visai kitas.

Grybas, Vytautas Beliajus Kazys Dūlys, Wenetta

Albertas Nemanis ir jo orkestras

John L. Lewis, kaip pas 
kutiniai pranešimai sako 
ruošiasi pradėti organizuo 
ti šalies pieno ūkininkus 
kurių esama apie 3,000,00( 

Lewis įieško sau dau 
giau galybės ir naudos. I 
fermerių- rinks sau duok 
les, siūlydamas jiems nev: 
apsaugą ar ką panašaus 
be kurios jie apsiėjo ik

šokis matomas Tatrų kalnų apielinkėj
............................v.......... Tautiškas šokis Fall River, Mass. — Bi 

vo sustreikavę apie 1.2C 
Firestone gurno darbinii 
ku del mokesčių. Streikž 
baigta po keturių dienu.

Argentinoje, netoli Pa 
tos Grandes, sieros kasy 
los sprogime užmušta i 
darbininkų, keliolika ki> 
sužeista.

!.’ys (audimo) in 
3°ie paprastiems dar

Et’ia. Pa. — Sustreika 
350 darbininkų Spang pi 
no dirbtuvėje/ del paleii 
mo iš darbo vieno seno u 
yaizdos, kuris Įsirašė Į ur.

Kiekvienas pasistengkit dalyvauti šiame smagiame vakare — pamatyti didelę Įvairybę visokiausių šokių, — Lietuviškų ir kitokių, ką Vytautas Beliajus su savo 
jaunimo grupe atliks. Atvyksta dauguma tų pačių šokikų ką buvo 1941 metų pavasari, bet dalis vaikinų paimta kariuomenėn, jų vietose dalyvauja naujų. Ir 
pats Vytautas tiki neužilgo būti paašuktas kariuomenės tarnybon, taipgi tik negreit vėl galėsim juos pamatyti, jeigu dabar pialeisim progą.

.............. ................... Elena Pechukaitis 

... ,......................... Žemaičių Kadrilius 
Pritarta gerai žinomai Dzūkų polkutei 
............................. Smagus takto šokis 
........................................ Žaidimo šokis

■ pevelande, šymet trij 
Menesiu bėgyje darbinir 

bedarbės apdraudė 
S® fc rdroje SUm0J 

Kas menesi p 
elis tūkstančius darbiniu 

Ej.bpyo netekę darbo i 
ysi J Bedarbės Atly 
J10 biurą sau priklau 

-atlyginimo.

Mn^e^aus^a^ m°kestis 
1 valandą. Tas in- 

Rabon su Balandžio 
l šiol buvo 
isn?-aS al?ų Pakėli- Wle«ą 150.000 darbi- 
1 indiKtlv audi- fe dirbančil}.

................................ Popuri Palestiniškų
Trumpa pertrauka

Cleveland. Ohio. — Ap 
3,500 vilnoniu rūbų siuvę 
laimėjo pakėlimą algų 1( 
į valandą ir andraudos u; 
tikrinimą unijos nariam; 
Mirus uniiistui, jo šeima 
bus. išmokėta kiioi 
bus mokama U2 savaite 
vyrui, $8 moteriai.

........................- Ukrainietiškas Kadrilius
Kolomeyka, šokama Lenkijos Ukrainiečių
........................ .'.... švedų Flirtavimo

Valdžia įsakė vatos au 
dinyčioms paversti savo iš 
dirbinių pusę karo reika 
Janis bėgyje sekančių 6‘ 

Vietoj austi reik 
namams, turės pa 
reikmenis karino 

ir karo reikalams.

K Du užmušta. Peoria, I 
Į Amunicijos dirbtuvėje iši 

bis sprogimui užmušta ( 
i darbininkai, kurių kun 

suplaišyti Į šmotus.
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Published every Friday in y
Ohio Lithuanian Pub»- 

6820 Superior Ave. . Clevel

Subscription per I ear 'n 
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Entered as Second-Class matte 
ber 6th, 1915, at the Cleveland

under the Act of March •>,

SOLO DAINOS pasirenkant 
JONKELIS ............................
DZŪKŲ ŠOKIS .....................
LENGVOS KOJOS ...............
SIUNTĖ MANE MOTINĖLĖ

Dainuoja Elena Pechukaitis.
SUKČIUS ....................................... Seniausias Lietuvių šokis iš Dzūkijos

Dainuoja Elena Pechukaitis.
KUBILAS .................................................. Smagus galopadas iš Kupiškio
KEPURINĖ .................................................... j. Elegantiškas Kepurių šokis
PAMYLĖJAU VAKAR ............................ •..................... Kokietiškas šokis

Vytautas F. Beliajus, Elena Lankus.
VESTUVIŲ ................................................................. Linksmas Kadrilius

Ansamblis.
• Prie piano — Elena Pechukaitis

PIRMA DALIS •
1IOROVOD ................................................... Ukrainiečių Naujų Metų šokis
ČUMAK .................................... Druska tapo parduota ir alinė aplankyta.

Vytautas F, Beliajus.
KATARINA .................................... Mylimas Ukrainiečių tautiškas šokis.
HONTA .................. ..... . Kardo Šokis, atvaizduoja Honto kovų ir mirti.

Alfas Lankus.
TATRI
KAZAK 

Elena ii’ Alfas Lankai
HREČANIKI (B'jynai) 
CZERWONI PAS ..... .
KLUMPIŲ ŠOKIS ....

V. F. Beliajus, Elena Lankus,
ČARDAS ......................................................

Charlotte Sarett.
HORNPIPE ................................................

Joseph Cullinan
VEIN PWE .................................................

Vytautas F. Beliajus.
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