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agos! IR DARBININKŲ ŽINIOS

publiką — taip

ų programoj

Valdžia Įsakė vatos au- 
dinyčioms paversti savo iš
dirbinių pusę karo reika
lams bėgyje sekančių 60 
dienų, 
menis 
ruošti 
menei

Vietoj austi reik- 
namams, turės pa- 
reikmenis kariuo- 

ir karo reikalams.

Japonai Tikisi Daugiau Bombardavimų iš Oro
SMARKUS UŽPUOLIMAS IŠ ORO SU
RŪPINO JUOS; NUOSTOLIAI DIDELI

RUSAMS GELBĖ
JIMAS SVARBI 

UŽDUOTIS

Paskutines Petain’o Politiškos Galybės Dienos

6835 Superior Avenue

kit, gausit geresnes

lokiams įžanga bus po 35c.

John L. Ilewis, kąip pas
kutiniai pranešimai sako, 
ruošiasi pradėti organizuo1 
ti šalies pieno ūkininkus, 
kuriu esama apie 3,000.000.

Lewis
giau galybės Tr naudos. Iš 
farmeriu’ rinks sau duok
les, siūlydamas jiems neva 
apsaugą ar ką panašaus, 
be kurios jie apsiėjo iki 
šiolei.

Darbininkų o r g anizavi- 
mas yra vienas dalykas, o 
biznio žmonių ar ūkininkų 
"isai kitas.

sau dau-

'radžia lygiai 6
Cleveland, Ohio. — Apie 

3,500 vilnoniu rūbų siuvėjų 
laimėjo pakėlimą algų 10c 
į valandą ir andraudos už
tikrinimą unijos nariams. 
Mirus unijistui. io šeimai 
bus išmokėta $500: lieoie 
bus mokama $12 savaitėje 
vyrui, $8 moteriai.

Tokyo (per Japonų ra
dio, Bal. 23). — Japonijos 
užsienių reikalų ministeris 
Togo patarex Japonijai bū
ti prasirengusiai sutikt ne
tikėtus priešų užpuolimus, 
nes, sako, “Suvienytos Val
stijos nuolatos stengsis pa
kartoti Japonijos užpuoli
mus”, kaip _ padaryta šio
mis dienomis.

Betgi Togo pranašauja 
kad “Japonija ir jos ašies 
sąjungininkės neužilgo su
duos lemiantį smūgį sena
tai pasaulio' tvarkai ir ati
darys kelią naujai tvarkai 
paremtai teisingumu ir ly
gybe visiems”.

Jis nurodinėjo jog Vokie
tija ir Italija dabar yra vi
sapusiai pasiruošusios di
deliam ofensyvui prieš Bri- 
taniią ir Suv. Valstijas. Su 
Rusija sako tvirtai laikysis 
neutralumo sutarties, pa
žymėdamas kad nesenai 
daryta žuvavimo sutartis 
su Maskva yra geriausias 
įrodymas jog taikingi san- 
tikiai egzistuoja tarp tų i 
dviejų šalių.

Etva. Pa. — Sustreikavo 
350 darbininkų Spang phe
no dirbtuvėje, del 1 paleidi
mo iš darbo vieno seno u.ž- 
vaizdos, kuris įsirašė į uni
ja.

JAPONIJOS BOM
BARDAVIMAS

slaptyje iki ateis laikas tą 
paskelbti. Tokia paslaptis 
labai sumaišo priešus.

Nuostoliai padaryta di
deli. Japonai pradėjo rėk
ti jog bombarduota moky
klos ir nužudyta moterų ir 
vaikų, tačiau ne tas taiky
ta užpulti, ir pasirodo kad 
žymiai nukentėjo Japoni
jos didmiesčių išdirbysčių 
centrai, nes tuoj po užpuo
limo girdėta per Japonų ra
dio skelbiant jog valdžia 
skiria dideles sumas pini
gų dirbtuvių atstatymui.

Šis žygis užpulti Japoni
ją yra drąsiausias šio karo 
bėgiu pasikėsinimas. Bom
bos krito ant Tokyo, Japo
nijos sostinės, kuri priskai
to 7,000,000 gyventojų, ir 
kitų didelių miestų.

Japonija per apie 10 me
tų / puldinėjo, bombardavo 
ir plaišino miestus Kinijo
je, dabar' atėjo laikas jai 
pačiai paragauti tų mirti
nų vaistu.

Žinovai sako, Japonijos 
dirbtuvių b o m bardavimas 
greitai suardys Japonijos 
karo reikmenų išclirbimą.

Jau dabar sunaikinama 
Japonų lėktuvų apie tiek 
kiek jų naujų padaroma.

Vytautas F. Beliajus

_____________ t

Fall River, Mass. — Bu
vo sustreikavę apie 1.200 
Firestone gurno darbinin
kų del mokesčių. Streikas 
baigta po keturių dienų.

Argentinoje, netoli Pas
tos Grandes, sieros kasyk
los sprogime užmušta 10 
darbininkų, keliolika kitų 
sužeista.

Balandžio 18-19 d. neži
nomi lėktuvai, nežinia iš 
kur, nuskridę i pačia Japo
niją. dienos metu užataka- 
vo keturis didžiuosius Ja
ponijos miestus per visą 
1.000 mylių Japonijos salų 
imperiją.

Japonai tikrina kad tie 
lėktuvai A buvo Amerikos, 
tačiau S. V. karo vadovybė 
apie tą bombardavimą ne
sako nei žodžio, palieka pa-

S. V. karo jiegos ikšiol 
sunaikino ar sugadino apie 
715 Japonijos lėktuvų.

Dau g i a u s u b m a r i n ų. 
stovų Rūmų komisija 
gyrė skyrimą $900,000 000 
statydinimui daugiau^ sub
marinu.

At- 
už-

Japonijoj pereitą savai
tę traukinio nelaimėje už
mušta apie 150 žmonių.

Baigta Įrengti Nauja Laivyno Stotis
Du užmušta. Peoria, Ill. 

k Amunicijos dirbtuvėje išti- 
| kus sprogimui užmušta du 

darbininkai, kurių kūnai 
suplaišyti į šmotus.

Automobiliii d i r htuvėse 
karo reikmenų gaminimas 
jau trigubai padaugėjo, ne
žiūrint sunkumų pakeitime 
darbu iš automobilių Į ki
tokius.

Rusijai pagalbos teiki
mas užima svarbią pareigą 
aliantų pusėje, sako Maj. 
George F. Eliot, politiškų 
žinių rašytojas.

Rusija kariaudama prieš 
Vokiečius gelbsti aliantams 
laisviau veikti kituose ka
ro frontuose.

Bet pagalbos pridavimas 
Rusijai sudaro, suhkumą ir 
pačiai Amerikai kžYiauti ir 
tą pagalbą prijstatyti. Da
bar tik per šiąuęės uostus 
Rusiją galima pasiekti, ir 
tai pavojingais * vandeni
mis, nes Vokiečiai siaučia 
visu Atlantiku.

Iš Rusijos prąneša kad 
Suomijos fronte raudonar
miečiai pralaužė dvi sky
les tame fronte, šiaurėje 
nuo Leningrado.

Visu ilgu frontu, sako, 
raudonarmiečių! veik imas 
prieš nazius sudaro daug 
netikėtų kliūčių, kurių dė
lei Vokiečiai es»ą priversti 
nuolat pakeist,’. įavo stra
tegijas. Ą

Rusai praneša apie įvai
rius savo laimėjimus paski
rose dalvse. t

i /■* /

Vokiečiai praneša 
dėję smarkius oro puoli
mus Rusu punktų.

Pastaromis dienomis sa
vo veiksmuose naziai skel
bia išmušę apie 60.000 rau
donarmiečių.

pra-

This picture from Vichy, France, shows Marshal Henri Petain, now 
a fading political figure, as he visited a country fair and patted a prize 
sheep. Ascendant in. the political firmament is Pierre Laval, advocate 
of even Closer co-operation between Vichy and Hitler.

Šis paveikslas, iš Vichy, Prancūzijos, parodo Maršalą Henri 
Petain, dabar .jau nykstančią politinę figūrą, laike jo apsilan- 
mo žemės ūkio parodoje ir glostantį avį. Politikoje aukštyn pa
kilo Pierre Lavai, skelbėjas dar artimesnio kooperavimo tarp 
Vichy (neužimtos Prancūzijos) ir Hitlerio.

MacARTHUR SKIRIA
MAS VYRIAUSIU 

VADU

Suvienytų Valstybių ka
ro vyresnybės pasiūlė Gen. 
MacArthurui, kurio stovy
kla randasi Australijoje, 
paimti į savo vadovybę vi
są karo vedimą žeme, ju
romis ir ore Pietiniam Pa- 
cifike.

Aliantų 
dideliam 
Japonus,
sunkios sąlygos tam bus.

jiegos ruošiasi 
ofensyvui prieš 
nežiūrint kokios

PREZ. Roosevelt Įsakė 
paimti į šios šalies rankas 
visus patentus atiduotus 
kitoms šalims šios šalies 

j išradėjų. Daug tų patentųBATAAN pusiau salį už-, išradėjų. Daug tu patentų 
ėmę, Japonai pagavo nelai- bus naudingi šio karo bė- 
svėn apie 25,000 civilinių eiu. nes bus galima išdirb- 
gyventojų ir 35,000 karei
viu, daugiausia Filipinų.

Tvirtovė Corrigedor ša
lia Bataano tvirtai laikosi.

ti daug dalykų kurie išra
dėjų buvo parduoti kitoms 
šalims.

IS LIETUVOS
MAŽEIKIŲ apskrityje, kaip 

iš iki šiol surinktų žinių nusta
tyta, bolševikai nužudė 46 Lie
tuvius. žinios dar nėra galu
tinės, nes dar ir dabar gauna
ma naujų pranešimų apie din
gusius asmenis.

ŪKIUOSE Lietuvoje trūks
ta darbininkų, nes jie reika
lauja atlyginimo grūdais, mė
sa, vilna ir kitais 
o ūkininkai neturi 
dūktais mokėti.

produktais, 
teisėj pro-

epidemijos

BURMOJ ATŠILAI 
KOMA PRIEŠ JA

PONUS
Iš Burmos praneša kad 

ten Britų ir ‘ Kinų jiegos 
atsigriebė prieš puolančius 
Japonus. Kinai atėmė^ iš 
Japonų aliejaus centrą Ye- 
nangyaung ir išgelbėjo ap
suptų 7,000 Britų kareivių 
su visais reikmenimis.

Praneša kad S. V. karei
vių jau atgabenta į Indiją, 
nes svarbu Indiją išgelbėti 
nuo patekimo Japonams.

Iš Australijos praneša 
kad paliautų bomberiai da
ro smarkius puolimus Ja
ponų pozicijų salose Aus
tralijos apielinkėje.

Filipinų salų srityje S. 
V. maži karo laivai nu
skandino Japonų lengvąjį 
kruizerį.

DEL ŠILTINĖS
Šiauliuose uždraudus turgus, 
šios apielinkės ūkininkams su
sidaro sunkumų, nes vis turi t 
parduoti tai arklių tai ko kito 
ir reikia savo ūkio reikalams 
įsigyti kitokių reikmenų. Taip 
pat turi vargo tie ūkininkai 
kurie norėtų gyvulį įsigyti.

Vokiečių komisaro įsakymu 
Šiauliuose konfiskuota visa ne
dirbta oda.

ŠALČININKŲ ir Dieveniš
kių valsčiai iš Ašmenos apskri
ties priskirti prie Vilniaus ap
skrities. Tų valsčių gyvento
jai bTfvn 
šymus kad priskirtų juos prie 
Vilniaus apskrities, ir dabar 
labai yra patenkinti.

GAUTA žinių kaip bolševi
kų laikais buvo elgiamasi su 
Lietuvių tautai didžiai nusipel
niusiais žmonėmis. Iš visų 
Lietuvių kuriems senatvėje už 
nuopelnus buvo suteikta pensi
jos, bolševikai tas pensijas at
ėmė. Tarp tokių asmenų bu
vo ir Gen. Jonas Bulota, vienas 
iš nedaugelio tuo laiku gyvų 
buvusių Aušros ir Varpo meto 
tautinio atgimimo veikėjų. Iš 
87 metų senelio pensiją bolše
vikai atėmė, nes ir jis bolše
vikams buvo ‘liaudies priešas’. 
(Gen. Bulota, nesenai buvo 
pranešta, mirė Vasario mėn.)

Roosevelt įsteigė 
laiko žmonių jiegų 

kuri

Prez.
karo
tvarkymo komisiją, 
turės teisę mobilizuoti ša
lies gynimo darbams visas 
vyriškas ir moteriškas jie- 
gas.

ISPANIJOS Gen. Fran
co praneša jog, jeigu Vo
kiečiai negalės atlaikyti sa- 
vietu didelio spaudimo ka
ro fronte, jis duosią? pa
galbai apie milijoną vyrų.

NAZIAI Prancūzijoj nu
teisė sušaudyti dar 30 im
tinių Prancūzų, už tai kad 
buvo susprogdinta Vokie
čių kareivius vežęs trauki
nys ir daug nazių užmušta. 
Sako, sušaudys dar 80 im
tinių jeigu traukinio 
dinimo kaltininkai 
atiduoti nubaudihiui 
Balandžio.

NUO BOLŠEVIKŲ tuo pat 
budu nukentėjus yra ir Juzė 
Zaleskienė, 80 metų amžiaus. 
Ji buvo užsienių reikalų minis
terijoje Prancūzų kalbos žino
vė. Paleista Į pensiją, gyveno. 
Bolševikai 1941 m. pradžioje 
jai pensiją atėmė, ir ji po ku
rio laiko buvo rasta savo kam
barėlyje negyva, mirė nuo ba
do ir šalčio.

A blimp cruises overhead, while ceremonies take place on the ground 
incident to the commissioning of the new $6,000,000 naval station at 
Elizabeth City, N. C. Among those who attended the ceremonies were 
Rear Adm. M. H. Simons, Governor Broughton of North Carolina, and 
Capt. C. E. Rosendahl, pioneer balloon developer.

Balionas skraido viršuje, kuomet apačioje atsibuna ceremo
nijos sąryšyje su komisavimu naujos 86,000,000 karo laivyno 
stoties prie Elizabeth City, N. C. Tarp dalyvavusių ceremoni
jose buvo Rear Adm. M. H. Simons, North Carolina Gubernato
rius Broughton, ir Capt. C. E. Rosendahl, pionierius balionų iš
tobulintojas.

E

I

, Chicagos

. Clevelande, šymet trijų 
mėnesiu bėgyje darbinin
kams bedarbės apdraudos 
išmokėta bendroje sumoje 
$1,138.262. Kas mėnesi po 
kelis tūkstančius darbinin
kų buvo netekę darbo ir 
kreipėsi į Bedarbes Atly
ginimo biurą sau priklau
somo .atlyginimo.

sprog- 
nebus 
iki 23

Atakavo Filipinus

tūtas Beliajus su savo 
dalyvauja naujų. Ir 

gą-

Tekstilės (audimo) in
dustrijoje paprastiems dar
bininkams nustatyta mini
mum (žemiausia) mokestis 
40 centų į valandą. Tas in- 
eina gallon su Balandžio 
20 d. Iki šiol buvo ZlV-ic..

Šis naujas algų pakėli
mas paliečia 150.000 darbi
ninku iš apie 750,000 audi
mo industrijoje dirbančių
jų visoje šalyje.

GASOLINAS rytinėse 
valstijose jau suvaržomas, 
pradedant Gegužės 17. Bus 
duodama po 4 ar 5 galionus 
savaitęi kiekvienam auto
mobiliui kuris /nėra būtinas 
važinėjimui.

Submarinu veikimas At- 
laHike ir skandinimas ga- 
soliną vežiojančių laivų to 
suvaržymo priežastis.

Del laivų stokos valdžia 
šiomis dienomis paima ka
ro reikalams šimtus priva
tinių tinkamų jūrinių 
vų į savo žinią.

NORMANDIE laivas, ką 
buvo užsidegęs ir apvirto 
New Yorko prieplaukoje 
prieš keletą savaičių, nu
kentėjo ne nuo sabotažo, 
tiktai per darbininkų ne
atsargumą su geležį degi
namais prietaisais perdir
bant laivą karo reikalams, 
tyrinėjimai parodė.

PRANCŪZIJOJ pradėjo 
kilti riaušes prieš Laval’o 
vyriausybę, kuri 
sudaryta palinko į Vokie
čių pusę ir dar gali stoti 
atvirai į karą prieš alijau
tus.

išnaujo

KAN. P. DOGELIS, 65 me
tų amžiaus vienhs iš populia
riausių jaunimo organizatorių, 
šymet Vasario mėnesį minėjo 
savo 65 metų sukaktį. Jis gi
mė 1877 metais Knebonių k., 
Girkalnio p., Raseinių ap. Ku
nigu įšvęstas 1899 m., jis dar 
spaudos draudimo metais orga
nizavo slaptą knygų gabenimą 
iš Vokietijos ir buvo energin
gas Lietuviškumo kovotojas.

lai-

Jaunas žmogžudis.
Carroll, Ill. — Šerifui 
sipažino 12 metų vaikas 
kad jis nužudė savo globo
tojus, ūkininką ir jo žmo
ną, už apmušimą jo pus
metis atgal del nėjimo mo
kyklon.

Mt. 
pri-

OKUPANTAI Vokiečiai jau 
pradėjo Vokietinti Lietuviškus 
vietovardžius: viename Vokie
čių komisaro Kaune paskelbi
me Zarasai Vokiškai vadinami 
Ossersee.

Brig. Gen. Ralph Royce, who led 
the 4,000-mile bomber raid on Jap 
bases in the Philippines. Twelve 
U. S. planes returned safely to Aus
tralia. The crew of the one lost 
plane was saved.

Brig. Gen. Ralph Royce, ku
ris vadovavo 4,000 mylių tolio 
bomberių užpuolimą Japonų 
užvaldytų punktų Filipinuose. 
Dvylika U. S. lėktuvų saugiai 
sugryžo į Australiją. Vieno 
numušto lėktuvo vyrai tapo 
išgelbėti.

KAUNE 
džio 14 d. 
sl'ininkas, 
Universiteto profesorius Edu
ardas Volteris, sulaukęs 85 m. 
■amžiaus.

pereitų metų Gruo- 
mirė žinomas mok- 
Vytauto Didžiojo

KAUNO operoje Vasario 4 
d. veikale “Cavaleria Rustica- 
na” pirmą kartą debiutavo so
listas Antanas Sadkunas. Tai 
pirmutinis dramatinis tenoras 
Kauno operoje. Jaunas solis
tas yra kilęs iš Utenos apskri
ties kaimo. Pastebėję jo ne
paprastai gražų balsą, žmonės 
padėjo jam išeiti mokslą. Jis 
yra baigęs Klaipėdos konserva
toriją.

i > J W’.'l HLt n II r 'klffi



PENNSYLVANIJOJE
IŠ WYOMING KLO

NIO
PHILADELPHIA

DetUGitf Mich., Naujienos
YOUNGSTOWN MES IR KITOS TAUTOS Tvarkys Gumą

MIRIMAI
MOTERŲ DARBUOTĖ RAUD. 

KRYŽIAUS LABUI
Balandžio 15 vakare, Lietu

vių Klube, prie Wallace str., 
įvyko gražus kortavimo vaka
ras ir bingo, surengtas Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus nau
dai. šį vakarą surengė, vado
vaujant Onai Čeledinienei, su 
kitų veikėjų pagalba, jau gerai 
žinoma Lietuvių Moterų Vei
kėjų Taryba.

Salę tam vakarui Klubas su
teikė nemokamai, žmonių bu
vo atėję pakankamai. Dovanų 
laimėtojams išdalinti buvo su
aukota iš pasišventėlių. Taip 
vadinamo Point Breeze tautie
tės Lietuvaitės tam tikslui su
teikė kur kas daugiau kaip 20 
dolarių, taipgi vietiniai Lietu
vos Žydai nepamiršo šio paren
gimo, suteikė penkinę. Gali
ma tikėti iš šio parengimo pel
no liko nemažai. Moterėlėms 
priklauso gražus ačiū už jų pa
sidarbavimą.

Šančiuos Gimęs.

paminėji-
gyvavimo 

Prezidento

ir

p. 
iš

DEL TAUTIŠKO VEIKIMO 
TRUKDYMŲ

J. J. Nienius jau kelintu kar
tu nusiskundžia del Wyoming 
Klonio Lietuvių neveiklumo to
kiame svarbiame darbe kaip 
Lietuvos nepriklausomybės at
gavimas, kad nesurengta Lie
tuvos Prezidentui prakalbos.

Kalbant apie tą reikalą, p. 
Nieniui nenoriu jokių priekai
štų daryti, nes jis nors į laik- 

z naščius parašo ir plačiau rei
kalais rūpinasi, kitus ragina.

Delei nesurengimo p. Prezi
dentui prakalbų iki šiolei yra 
kalti visi tautiškai nusiteikę 
šios srities Lietuviai, Wilkes- 
Barre mieste. Pasekmės butų 
geros jei surengtų, ir manau 
vis dar surengs. Jeigu nebus 
surengta Lietuvos PTezidentui 
prakalbos, šios apielinkės Lie
tuviams bus padaryta didelė 
moralinė skriauda. Aš pats du 
kartu p. A. Smetoną girdėjau 
kalbant, New Britain, Conn., 
ir Worcester, Mass., ir dar ne
pasisotinau jo išmintimi. Kad 
gyvenčiau Wilkes-Barre, padė
čiau surengti prakalbas, betgi 
dabar gyvenu New Britaine 
negaliu pasitarnauti.

Paskutiniame Dirvos nr. 
Nienius patiekdamas žinių
SLA. 7-to Apskričio suvažiavi
mo prisiminė ii- apie tas nesu- 
rengtas prakalbėk Jis kaltina 
Lietuviškus Kvislingus ir jų 
žygdarbius SLA. 7-me Apskri
tyje. Ir tikrai, jų ten netrūk
sta, kaip netrūksta kitose ko
lonijose.

Nors SLA. pagrindiniuose įs
tatuose kalbama apie Lietuvy
bę, bet Kvislinghi švaistosi S. 
L. A. kuopose, apskričiuose ir 

^.tt. jin_-v aso sa:yo__Lįgtuvystei 
kenksmingą darbą ir jų niekas 
nesudraudžia. Rodos galėtų jų 
žygius suvaržyti organizacija 
kuri yra tie Kvislinkų reika
lams suorganizuota. Bet deja. 

Pas Wilkes-Barre apielinkės 
Ųietuvių tautininkus veikėjus 
yra šimtas galvų, o kiekviena 
galva turi šimtą politikų, kaip 
toj pasakėčioj apie katę.

Vienas biznierius tautietis, 
bet pas jį rasi ne tautišką lai
krašti, o zSocialistiška, o dar 

> aršiau, komunistų - Kvislingų 
laikraštį.

Patarčiau visieųis Wyoming 
vadams perkratyti savo sąžinę 
ir save pakritikuoti pinfia. 
Tada nereiks skųstis kad čia 
pareina virš 3,000 Kvislingų 
laikraščių į Wilkes-Barre mie
stą, o tautiškų tiktai kelios de
šimtys.

Kas" nežino kad keli metai 
ten 
šie

- ka, 
ten
negalėjo pakęsti tos paniekos 
Lietuvystei, kai nekurie didžia
vosi kad Lietuviškame • suėji
me nebuvo girdėti Lietuviško 
žodžio?.. .

J. J. Nienius atleis man tą 
kad šia karčia taure pasidali
nu su juo ir kitais veikėjais 
šioje valandoje, kada musų tė
vynė Lietuva priešų, pavergta, 
kaipo kalte kurią papildė pse
udo Lietuviai. Gal p. Nienius 
nei nežinojai kad tokie dalykai 
tikdavosi tarp Wyomingo Lie
tuvių veikėjų, bet tas kas auk
ščiau siiminėta, tikrai buvo. 
Todėl šioje valandoje turim? 
kentėti už praeitas nuodėmes.

Bet nereikia nusiminti. — 
Lietuviai Amerikonėja, Lietu-, 
vos ir Lietuvystės reikalais 
blaivėja. Kvislingai-komunistai 
neilgai švaistysis Lietuvių ei
lėse.

Apie Wyomingo Klonio Lie
tuvius tiek galiu pasakyti: ten 
tarp jų teka tyras vandenėlis. 
Jie yra dori Lietuviai, tik juos 
reikia pajudinti ir jie pames 
Kvislingų- komunistų suvedžio
jimų klausę. Labiausia reikia 
paskleisti tarp jų tautinės 
spaudos. K. Demikis^

pas tautiečius skambėjo 
posakiai: “Rinktinė publi- 
nei vieno Lietuviško žodžio 
nebuvo girdėti”. Kaip kas

BALTIMORE, MD

GERAI PAVYKO. Youngs- 
towno Lietuviai turėjo nepa
prastą progą girdėti reikšmin
gas'’kalbas dviejų žymių Lie
tuvos žmonių, kuomet sekma
dienį, Balandžio 19, SLA. 157 
kuopos surengtame 
me savo 35 metų 
kalbėjo Lietuvos
sūnūs, Julius Smetona, ir Pral. 
Macijauskas.

Vakarėlis atsibuvo Lietuvių 
parapijos nedidelėje saliukėje, 
kuri buvo pilna žmoniif Pro
gramą pradėjo kuopos pirmi
ninkas perstatydamas kuopos 
ilgametį sekretorių M. Subonį 
pakalbėti. Po to trumpai kal
bėjo Dirvos redaktorius Kar
pius, ir tada sekė viršminėtų 
svečių kalbos.

Julius Smetona apsakė nau
josios Lietuvos Lietuvišką iš
auklėjimą ir prisirišimą prie 
savo krašto, pasiryžimą kovoti 
už savo tėvynę nežiūrint visų 
sunkumų, ir kad Lietuvai at
eis vėl laisvė ir nepriklausomas 
gyvenimas?

Pral. Macijauskas, 74 metų 
amžiaus, jau šeštą 
lankęs Amerikoje, 
kaip Lietuviai ir 
žiais ir pastarais

BELIAJAUS ŠOKIKAI IR 
‘DAINA’ DUOS PROGRAMĄ. 
•Garsi Vytauto Beliajaus šoki
kų grupė iš Chicagos, Gegužės 
pradžioje dalyvaus National 
Folk Festival parengime, Wa
shington, D. C. Iš Washingto- 
no ta pati grupė važiuos pildy
ti programą New Yorke.

Šia proga Beliajaus šokėjai 
bus Baltimorėje sekmadienį, 
Gegužės 10, Lietuvių salėje, ir 
kartu su “Dainos” Choru pa
tieks gražų ir įvairų programą. 
Programas prasidės nuo 6:30 
v. vaįkare, o po programo bus 
linksmi bendri šokiai.

Baltimoriečiai turės progą 
pamatyti Beliajaus talentingo 
jaunimo grupę šokant visokius 
šokius ir kartu su šokėjais as
meniškai pasipažinti.

KEPS JAUTĮ. Lietuvių De
mokratų Klubas rengia “Bull 
Ęoast”, savo name, 816 Wetst 
Lombard st., sekmadienį, Ba
landžio 26, nuo 1 iki 6 v. po 
pietų. Vėliau bus šokiai iki 
vėlumos. Demokratai visuo
met surengia smagias pažmo- 
nes. šį kartą jie deda 
pastangas dar šauniau 
pamylėti.

kartą atsi- 
nupasakojo 
senais am- 
laikais per

savo tikybą išlaikė savo tau
tą, ir apsakė kaip Lietuvoje 
pastarais laikais iki priešų įsi
veržimo buvo padaryta didelė 
pažanga, kraštas pakilo mok
sle, kultūroje, technikoje. Jis, 
kaip pasisakė, būdamas ne po
litikierius, visame įžiūrėjo tei
singą gerą ir neturi niekam jo
kių užmetimų daryti. Niekas 
jo Lietuviškoje Lietuvoje nei 
neužkabino nei nebaudė. To
kius patriotus dvasios vadus 
malonu ir pažinti ir jų kalbų 
paklausyti.

Pral. Macijauskas užkliuvo 
Youngstowne laikinai, pava
duoti klebonąį Kun. Petreikį, 
kuris išvykęs Floridui). Atva
žiavo į rytines valstijas iš Ka
lifornijos. kur Los AngeleS' tu
ri įsteigęs Lietuvių parapiją.

Po prakalbų, vietiniai suvai
dino komediją “Bobutės Susi- 

Lietuvos kaimiečių 
Atliko gerai. Po 

buvo linksmas pasi-
Koresp.

Keli metai atgal Detroite 
Lietuvių buvo sumanyta kad į 
Lietuviškas bažnyčias vysku
pas duotų daugiau kunigų. Ke
li čia gimę Lietuviai buvo už
baigę kunigystės mokslą, tiko 
tam Lietuvių pageidavimui.

Bet dažinoję Lietuviai kuni
gai apie tokį žmonių reikala
vimą, bėgo prie vyskupo skųs
tis, girdi, nereik mums daugiau 
kunigų, mes patys baudaujam.

Galim suprasti kaip buvb 
skaudu tiems tėvams kurie bu- 
davojo bažnyčias ir jų vaikai 
išėję į kunigus dabar turi eiti 
pas kitataučius, nes Lietuviš
ki kunigai jų neįsileidžia.

Kelios savaitės atgal man 
teko būti vienoje Airių bažny
čioj Detroito priemiestyj, kur 
yra paskirtas jaunas Lietuvis 
kunigas. Ten dar nėra daug 
gyventojų, bet yra penki kuni
gai, žmonių sueina pilna baž
nyčia kada tik nueisi. Girdė
jau žmones giriant jauną Lie
tuvį kunigą. Sako, šis kunigas 
sutraukia tuos žmones savo 
gerais pamokslais.

Jei jis butų kurioje Lietu
viškoje parapijoje, ir ten su
eitų daug žmonių. Tas pats ir 
su kitomis parapijomis.

Lietuviškos bažnyčios nega
lės išsilaikyt jeigu mes jaunus 
savo kunigus atiduosim Ai
riams. Mes atiduodam savo 
jaunuomenę Airiams, savo ne
gabumais atstumdami nuo sa
vo parapijų. Kaip mes norim 
savo prigimta kalba pamaldų 
taip ir musų jaunuomenei rei
kalinga kunigų kurie jaunimui 
atitinka.

Taip bus ir su musų Susi
vienijimais. Jfcigu mes norim 
kad jaunuomenė prie Susivie
nijimų prigulėtų turim išrinkt 
jaunuomenę į valdybą. Jie 
mokės geriau susitaikyt tarp 
savęs ir pritrauks savo pažys
tamus prie didesnio veikimo.

‘ V. M.

Arthur B. Newhall, dollar-a-year 
man, former vice president of Good
rich, who has been appointed rub
ber co-ordinator by Donald Nelson, 
with broad powers to direct its use.

Arthur B. Newhall, dolario- 
į-metus valdžios tarnautojas, 
buvęs Goodrich gumų išdirby- 
stės vice prezidentas, kuris ta
po Donaldo Nelson paskirtas 
gurno tvarkytoju, su plačio
mis teisėmis.

Tiedu mirusieji vienas bu
vo Morkevičienei brolis, antras 
švogeris.

Numinusiems lai buna leng
va ilsėtis šaltoj žemelėj, o gy
viems suraminimas.

SVEČIAS Iš CHICAGOS
Pereitą savaitę Detroite lan

kėsi Vladas Ražiukinas iš Chi
cagos, pas savo draugus. Ap
lankė Ambrozus, Cibulskius ir 
kitus. Vladas ilgai yra gyve
nęs Detroite tai ir buvo jam 
smagu vėl pasimatyt su savo 
senais draugais.

Vladas yra .buvęs kareivis ne 
tik Amerikos bet ir Lietuvos 
Po pereito karo jis iš Prancū
zijos nuvažiavo j Lietuvą ir 
ten tarnavo kariuomenėje. Chi- 
cagoj Vladas priklauso prie Su
valkiečių Choro.

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

ČESNIUKĖ Stasė, mirė Bal. 8, 
Philadelphia, Pa., Amerikoj 
gimus. Palaidota Bal. 13 d. 
Pamaldos atsibuvo šv. Ka
zimiero bažnyčioje, palaidota 
Šv. Kryžiaus kapinėse. Pa
liko nubudime motiną, Z. 
Česnienę, ir brolį Joną, jau
nesnį už save. Jos tėvas mi
rė keli metai pirmiau, paėjo 
iš Lietuvos Pagelažių p., Ve
prių p., Ukmergės ap. R.P.

KARBOČIUS Antanas, 30 m., 
mirė Bal. 14, Whitesboro, 
N. Y. Buvo Amerikoje gi
męs.

PALILIONIS Jonas, 64 metų, 
mirė Kovo m., Philadelphia, 
Pa.

ŠVEIMA Simas, 67 m., mirė 
Kovo m., Philadelphia, Pa.

PALIULIS Amilija, pusamžė, 
mirė Bal. 1, Chicagoje.

• Ukmergės ap., Kavarsko 
Punkenų k.

ANDREKUS Juzė, 24 
rė Bal. 1, Chicagoje, 
vo ir gimus.

KAUNAS Antanas, 58
rė Sausio 12, Seattle, Wash.
— Marijampolės aps., Bri
džių k.

GERDŽIULIS Antanas, 64 m., 
mirė Sausio 31, Westville, 
Illinois.

BARGAILIENĖ Kasta ncija, 
54 m., mirė Vasario 20, 
Moines, Iowa. — Šiaulių 
Triškių par.

KAČINSKAS Adomas, 61
mirė Bal. 3. South Boston, 
Mass. — Žiežmarių p. Ame
rikoj išgyveno 42 metus. •

STAKĖNIENĖ Anelė (Budai- 
tė), pusamžė, mirė Bal. 5, 
Chicagoje: 
Grinkiškės 
Amerikoj 
tus.

PETKUNAS 
mirė Bal.
buvo ir gimus.

SUTKAITIENĖ Petronėlė, 56 
m., mirė Kovo 26, Philadel
phia, Pa. — Naumiesčio p., 
Sodžių k.

PAšTUOLIENĖ Stasė (Meš- 
kauskaitė), mirė Vasario 25, 
Buenos Aires, Argentinoj.

RAVINSKIENĖ Elena, mirė 
Bal. mėn., Preston Hill, Pa.

VABALIENĖ Domicėlė (Kaka- 
nauskaitė), pusamžė, mirė 
Bal. 4, Chicagoj. — Jurbar
ko p., Dainių k.

MARKOVAS Petras, 22 metų, 
mirė Balandžio 3, Chicagoj, 
kur buvo ir gimęs.

STANLEY Gęndruta "(Šapalie
nė), mirė Bal. 3, Chicagoj.— 
Kauno ap., Pakuonio p., An
takalnio k. Amerikoj išgy
veno 32 metus. ‘

JAKU.PKIENĖ M., mirė 
mėn., Bridgeport, Conn.

VAIČIULAITIS Jokūbas, 
amžiaus, mirė Bal. 3,
Forge, Pa. — Vilkaviškio p. 
Amerikoj išgyveno 56 m.

POKUTKA Juozas, 73 m.,* mi
rė Bal. 5, Duryea, Pa. 
KAŽEMEKAITĖ 

mirė Bal. 1, 
Pa.

VATDILAUSKAS
amžis, mirė Bal. 8, Chicagoj. 
— Raseinių ap, Lalių par., 
Bajoraičių k. Amerikoj iš
gyveno 40 metų.

ABLAžINSKAS Jonas, mirė 
Vas. 13, Hamtramck, Mich.

P-

50 
Bal,

Bal.

m., 
kur

mi- 
bu-

rų., mi

IGNATAVIČIUS Antanas, 70 
metų, mirė Kovo 31, Ltizer- 
ne, Pa.

SINKEVIČIUS Antanas, 
m., užmuštas traukinio
l, Wilkes-Barre, Pa.

MAŽEIKIENĖ Marė, mirė
m. , Mahanoy City, Pa. Ame
rikoj išgyveno 35 metus.

KANCIERIUS Jurgis, senyvo 
f amžiaus, mirė Bal. mė., She
nandoah, Pa.

RADŽIUS Dominikas, pusam
žis, mirė Bal. 8, Chicagoj. — 
Telšių ap., Janapolės p., Gai- 
džokalnio k. Amerikoje iš
gyveno 34 metus.

DUMIKIENĖ Marė (Bagdo
naitė), 50 m., mirė Bal. 8, 
Chicagoj. — šakių ap., Su
dargu p., Grinaičių k. Ame
rikoj išgyveno 28 metus.

GRAMONTAS Nikodemas, pus
amžis, mirė Bal. 9, Chica
goj. — Ežerėnų ap., Rimšės 
p., Trekniškių k.

MILIENĖ M., mirė Kovo 30, 
New Britain, Conn.

MIKLUSIS Aleksandras, 55 m. 
mirė Bal. 8. South Boston, 
Mass. — Varėnos p. Ameri
koj išgyveno 37 metus.

WATERBURY, CT
Des 
ap.,

m.,
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• PIETINĖSE valstijose šio
je šalyje yra 47 rūšių uodų, 
bet tik septynios rūšys turi 
kenksmingą reikšmę.

pyko”, iš 
gyvenimo, 
vaidinimo 
šokimas.

Adv. Olis Nominuotas
• CHICAGO, Ill. — Adv. An

tanas A. Olis laimėjo nomi
nacijos Balandžio 14 balsavi
muose j Chicagos miesto Tei
sėjų kandiadtų sąrašą. Rinki
mai bus rudenį. Olis kandida
tavo Republikonų partijoje. Iš 
Demokratų- partijos kandidata
vo antram terminui dabartinis 
Miesto Teisėjas Zuris.

sa-

Parodos pa
gal kokie še- 
ir mergaičių 

naujus žiemi-

New Yorkas Pasiruošęs Naktiniam Atakui

It seems as if old Father Knickerbocker has sprouted porcupine quills 
instead of a beard as he prepares for a possible air attack. Men are 
manning anti-aircraft guns, and each night huge searchlights (right) scan j 
the skies. The parapet (lower left) protects the men from concussion 
and bomb fragments during an attack. The men show speed and pre
cision in hopping to it in dress rehearsals for the real thing.

New Yorko miesto apgynimui nuo galimų priešų užpuolimų 
atlikta visokį prisirengimai. Vyrai darbuojasi apie prie-orlai- 
vines kanuoles, kas naktį didieji švyturiai švaistosi erdvėse. 
Parapetas (žemai dešinėje) apsaugoja vyrus nuo sukrėtimo ir 
bombų skeveldrų bėgyje atakd. Vyrai parodo greitumą ir taik
lumą tikėdamiesi būti pilnai pasirengę tikrame atsitikime.

MADŲ PARODA
Balandžio 1,4 d. Vokiečių 

Įėję, Michigan ir 24-ta gatvė, 
įvyko pirmutinis pas Lietuvius 
toks parengimas: Madų Paro
da. Šią parodą surengė dvi 
Lietuviškos įstaigos, Michigan 
Beauty Shoppe ir Anna Dress 
making Shoppe, 
žiūrėti susirinko 
ši šimtai moterų 
Rengėjos išrodė
mius ploščius, suknias ir kito
kius moteriškus apsirengimus. 
Taipgi buvo demonstruojama 
naujoviški plaukų pagražini
mai. Rengėjos matyt yra są
moningos biznierkos, parodyda
mos naujas madas šiuo naujo
višku budu ir savo biznį išsi- 
reklamavo.

Jos garsindamos šią parodą 
skelbė kad po program© bus 
šokiai ir tuose 'šokiuose daly
vaus Amerikos kareiviai, bet 
jie kodėl tai nepribuvo.

PARENGIMAS RAUDONA
JAM KRYŽIUI

Šį sekmadienį, Šv. Antano 
parapijos mokyklos salėje Mo
terų Sąjungos 64 kp. rengia 
Kceno, kurio visą pelną skiria 
A. R. Kryžiui, 
ir įžanga 25c 
nojo Kryžiaus 
kit atsilankyti.

Pradžia 7:30 v. 
ypatai. 
rėmėjai

Raudo- 
malonė- 
D. R.

DVEJOS ŠERMENYS VIE
NOJE GIMINĖJE

AIDO CHORO KONCERTAS
Balandžio 19, Lietuvių salė

je įvyko Aido Choro parengi
mas. Pragramas susidėjo iš 
šokėjų, dainininkų. Taipgi dai
navo Chicagietis Stonis. Pub
likos buvo pilna salė. Šis cho7 
ras yra mokinamas jaunoje 
Gugio, čia gimusio vaikino; su
dainavo neblogai; programe tu
rėjo daug patriotiškų dainų.

J. Ambrose

— Kauno apsk., 
p., Kairėnų sod. 
išgyveno 37 me-

Stasė, 23 metu, Į 
7, Chicagdj7 kur

jfflįilĘj®. Ljjjia
-jflįįK® _ jįjį ji o togu
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(Iš musų laikraščių)
• WATERBURY, Ct. — Ksa

veras Ješinskas, 19 m. am
žiaus, piktumo apimtas, kirviu 
užmušė savo motiną, sėdinčią 
sofoje. Paskui pats telefonu 
pranešė policijai apie žudystę, 
vėliau prisipažino pats motiną 
užmušęs.

® SHENANDOAH. Pa. — Sta
sys Sa'bulskis, nuėjęs 

liakasyklą dirbti,, liko 
tas nupuolus iš viršaus 
uolos gabalui. Paliko 
sūnų, dvi dukteris, du 
ir tris seseris.

1 ang
lį žm u š- 
ant jo 
žmoną, 
brolius

® CHICAGO, III. — Jonas Pi- 
lipauskas, Draugo redakci

jos narys, Balandžio 23 d. iš
ėjo S. V. kariuomenėn. Jis gi
męs Hartford. Conn., Lietuvoj 
augęs ir mokinęsis. ,

® WORCESTER, Mars. — Po
licijos leitenantas Vincas V. 

Šimkus išlaikė kvotimus ir ta
po paskirtas Mass. Valstijos 
Policijos Kapitonu. Jis gimęs 
Gilbertville, Mass., 1899 m.

Vincas Kootsillas mirė Bal.
10 d., buvo 51 m. amžiaus. Jo 
žmona yra mirus trys metai at
gal. Velionis buvo eks-karei-' 
vis. Jo laidotuvėse dalyvavo ® BROOKLYN, N. Y. — Bal 
legijenieriai, kas darė gražų

I įspūdį.
Porai dienų praėjus mirė 

Vincas Aleksas, Morkevičienės 
švogeris. Mirė širdies liga, 
nuėjęs į dirbtuvę. Buvo 51 m. 
amžiaus, iš Lietuvos Suvalkie
tis. Paliko žmoną ir penketą 
vaikų, du sūnūs ir tris dukte
ris.

11 d. pasažierinis lėktuvas 
nepataikė nusileisti La Guar
dia aerodroman, bet nusileido 
vandenyje. Lėktuvas nusken
do, keleiviai išgelbėti. Bet nu
sileidžiant lėktuvui, laike su
sitrenkime mirtinai sužeista 
pasažierių • patarnautoja tame 
lėktuve, Juzė Dargiutė, 25 m. 
amžiaus.

Bal.

seno
Old

Elena, 15 m., 
Tunkhannock,

Kazys, pus-

DIRBA APSIGYNIMUI
Lietuvių Komitetas Amerikos 
Apgynimui turėjo susirinkimą 
Balandžio 12>. Komisija išda
vė raportą kad viešų prakalbų 
proga Kovo 8 d. surinko aukų 
ir pridavė Am. .Raud. Kryžiui 
$106.80. Taipgi komisija ra
portavo kad rengia .“Victory 
Balių” Balandžio 25, Nemunas 
salėje, 48 Green st.

Prie to, nutarta rengti pik-
.21 Lietuviu 

parke, už Lakewood. Visas j
•pelnas bus atiduotas A. R. Kr./į

Kovo 8 d. prakalbose buvo ! 
priimta rezoliucija, kuri pasių
sta Prezidentui Rooseveltui ir 
Conn, valstijos gubernatoriui. 
Joje pareiškiama Lietuvių iš
tikimybė, pasišventimas ir pa
siryžimas gelbėti šiai šaliai lai
mėti karą, šiame susirinkime 
jau buvo perskaityta laiškai | 
gauti atsakymu į komiteto pa
siųstas rezoliucijas.

Šios kolonijos Lietuvės mote- ■ 
rys gerai atsižymi savo darb
štumu talkininkaudamos A. R. 
Kryžiui.

Šalia kitų gerų pasidarbavi
mų butų pageidaujama kad 
Lietuviai vyrai ir' moterys dau- 1 
giau rūpintųsi su pirmos pa- | 
galbos ir 
kalais.

Liet.

orinio užpuolimo rei-

Komitetas Amerikos I 
Apgynimui.

Dr. M. J. Colney, Kor. |
------------------------ -—i I

Skaitykit ir Garsinkites

LIETUVIU
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams -50c.

Lietuviu Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas: platinkit ją tarp savą.

jiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiua I

PAGERBKIT MIRUSIUS
SAVO ŠEIMOS NARIUS

Antkapiai Monumentai Koplyčios
Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar, 

j CUYAHOGA MONUMENT WORKS 
= East 99th St. ir Miles Ave. Telef. Mich. 1968.
E Prie ineięos j Kalvarijos Kapines, Clevelande.

Įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais.

f Art Reardon Jums Pasitarnaus
= Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m. | 
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MAI Gerb.

SPRAGILAS
UKOS LIETUVIAI
me skyriuje talpinama dykai!

iNATAVIČIUS Antanas, 70 I 
metų, mirė Kovo 31, Ltizer- Į 
ne, Pa.

INKEVIČIUS Antanas, 50 į 
m., užmuštas traukinio Bal. I
l, Wilkes-Barre, Pa.

IAŽEIKIENĖ Marė, nlirė Bal. I
m. , Mahanoy City, Pa. Ame- I 
rikoj išgyveno 35 metus.

CANCIERIUS Jurgis, senyvo I 
t amžiaus, mirė Bal. mė., She- I 

nandoah, Pa.
R ADŽIUS Dominikas, pusam-1 

žis, mirė Bal. 8, Chicago], - I 
T elšių ap., Janapolės p., Gai- i 
džokalnio k. Amerikoje iš-1 
gyveno 34 metus.

DUMIKIENĖ Marė (Bagdo-į 
naitė), 50 m., mirė Bal. 8,1 
Chicago j. — šakių ap., Su-1 
dargų p., Grinaičių k. Ame-1 
rikoj išgyveno 28 metus.

GRAMONTAS Nikodemas, pus-1 
amžis, mirė Bal. S, Chical 
go j. — Ežerėlių ap., Rimšės 
p., Trekniškių k.

MILIENĖ M., mirė Kovo 38, 
New Britain, Conn.

MIKLUSIS Aleksandras, 55 m. 
mirė Bal. 8. South Boston. 
Mass. — Varėnos p. Ameri
koj išgyveno 37 metus.

WATERBURY, CI.

Balandžio 12L Komisija išb

> DIRBA APSIGYNIMU
Lietuvių Komitetas Amerib 

•’ Apgynimui turėjo susirinkta 
L

ve raportą kad viešų prakalk
proga Kovo 8 d. surinko auk 

1‘) ir pridavė Am. .Raud. Kryžių 
5

irę 
a. 
Ka
irė 
ar-

lie-

An- 
jgy-

Bal.

$106.80. Taipgi komisija n 
portavo kad rengia ."Vietai į 
Balių” Balandžio 25, Nemufi 
salėje, 48 Green st. •

Prie to, nutarta rengti pi 
niką^-JBięželip 21 d.a>LietaĮA 
parke, už Lakewood. Vis? 
pelnas bus atiduotas A. R. &

Kovo 8 d. prakalbose ta 
priimta rezoliucija, kuri p® 
sta Prezidentui Rooseveltui i r 
Conn, valstijos gubernatoriui 
Joje pareiškiama Lietuvių i 
tikimybė, pasišventimas ir p- 
siryžimas gelbėti šiai šaliai te 
mėti karą, šiame susirinkis 
jau buvo perskaityta laižh 
gauti atsakymu į komiteto p ‘ 
siųstas rezoliucijas.

Šios kolonijos Lietuvės moli 
rys gerai atsižymi savo (te 
štumu talkininkaudamos AJ Į. 
Kryžiui.

Šalia kitų gerų pasidarbav 
mų butų pageidaujama b : 
Lietuviai vyrai ir' moterys (te . 
giau rūpintųsi su pirmos ĮJ į 
galbos ir 
kalais.

Liet.

orinio užpuolimo it

;eno
Old

o p. 
n.
mi

na., 
rock,

pas
agoj, 
par., 
j iš

mirė
Mich.

Kcmitetas Ameife 
Apgynimui.

Dr. M. J. Colney,&

Skaitykit ir Garsinkite

LIETUVIU 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pn» 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienoj
332 N. 6th Street

Philadelphia, Pa. $

Dirva dabar yra pigia®6 
darbininko liuoslaikio di*i 
gas; platinkit ją tarp
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lonumentai Koplyčios Į
ninklus Decoration Dienai dabar !

MONUMENT WORKS!
les Avė. Telef. Mich. M Į
Kalvarijos Kapines, Clevelande.

padieniais ir kitais šventadieniais.

on Jums Pasitarnaus
įsi tarp Lietuvių Clevelande 25 m e

GERB. SPRAGILUI RU
PI KAS REDAGUOS 

DIR[VĄ!
Ne tik visame pasaulyje 

viskas maišosi, verda, kun
kuliuoja, bet ir Lietuviška
me gyvenime tas pats: ir 
čia iš purvo burbulai ver
čiasi, lyg kiaulei gulint ir 
burbuliuojant savo purvy
no duobėje prieš saulę.

Žmogus šiądien gyveni ir 
nežinai kas bus rytoj. Tai
gi mane apėmė rūpestis ir 
aš nusiskubinau į Dirvos 
redakciją pažiūrėt kaip ten 
dalykai stovi ar guli.

Ineinu į redakciją ir ran
du poną Redaktorių sėdint 
ramiai kaip ir pirmiau.

— Ar tai ponas redakto
rius dar vis čia? — sakau 
aš.

— Taip, Spragile, aš vis 
dar čia. Ko tu toks susi
maišęs? Kur norėjai ma
ne rasti? — sako jis.

— Matai, dabar tokie ne
ramus laikai, visi žmonės 
kyla vienas prieš kitą, tai 
sakau gal.... — sakau aš.

— Ką gi, Spragile, ar ti- 
‘ki kad mane į kariuomenę 
jau paėmė ar ką? Aš bis- 
kį persenas esu ir nereikė
jo registruotis, taigi dar 
kol kas didelio pavojaus 
nėra, — sako jis.

— Nėra? O aš visai su
sirūpinau, užtai atėjau ir 
pažiūrėt. Man rupi koks 
bus Dirvos likimas, kas ją 
redaguos, — saaku aš.

— Tai labai gerai, Spra
gile, kad rūpiniesi Dirvos 
ateitimi, taip visi Lietuviai 
turėtų daryti. Bet aš ne
suprantu tavo baimės: ar 
tai tu tikrai manai kad ma
ne į kariuomenę paims? — 
sako jis.

— Teisybę pasakius, bi
jau kad dar blogiau neat
sitiktų negu į kariuomenę, 
ir Dirva liks be redakto
riaus. Taigi atėjau pažiū
rėt kaip čia viskas, — sa
kau aš.

— Spragile, tu kai]! tai 
keistai kalbi: kas gali bū
ti blogesnio kaip į kariuo
menę, tavo supratimu? — 
sako jis.

— Aš bijau kad ponas 
redaktorius busi uždarytas 
į.... į kalėjimą ir Dirva 
liks be redaktoriaus. At
ėjau apsirūpint, jeigu rei
kalas bus, aš galėsiu pare- 
daguot, — sakau aš.

| “mizeriokas”, kaip jis sa
kosi, Bagočius? — sako 
jis.

— Jis advokatas, o bei 
to labai gudrus, gali prida-j 
ryti bėdos: jis redaktoriui 
gali išimt varantą ir užda- 
ryt į kalėjimą, — sakau aš. 
* — Taip tai taip, bet tas 
jo gudrumas jį niekur ne- 
nuvedė: juk jis ir iš Susi
vienijimo buvo išmestas 
1909 metais už perdidelius 
savo gudravojimus, ir ki
tokių špitokelių pridarė. 
Jam reiktų iškelti bylas 
trijuose ar keturiuose mie
stuose, prisamdyti apie 20 
advokatų, ir tie advokatai, 
kartu su juo, turėtų įrody
ti ‘kad tas viskas kas apie 
jį ir kitus senus SLA. po
nus sakoma yra neteisybė, 
kur neteisybė, ir kaip ta 
nėteisybė. Paskui teismui 
reiktų parodyt kiek jo gar
bei pakenkė tie rašymai ir 
ar jis turi bent kiek garbės 
jeigu užpakalyje savęs tu
ri juodą kaip puodo dugną 
savo gyvenimo istoriją, — 
sako jis.

— Ar tai ir kitiems laik
raščiams jis grasino? — 
sakau aš.

— Taip, jis vienu šuviu 
taikė kelis laikraščius už
trenkti. Tai ne bi koks bur
bulas, kokį tik Bagočius 
gali išpusti, — sako jis.

— Jeigu šitaip, tai teis
mo byloms Bagočius ir ki
ti centro ponai išleistų vi
są Susivienijimo kapitalą, 
— sakau aš.

— Taigi, na o tokiam žy
giui reikalinga kad visa 
Pildomoji Taryba sutiktų 
organizacijos pinigus teis
mo byloms leisti, o tą da- 

‘rydami jie visi užsinertų 
sau virvę ant kaklo, — sa
ko jis.

— Tai aš ’ dabar matau 
kad nėra tokio didelio pa
vojaus ponui redaktoriui 
kaip aš buvau įsibauginęs. 
Ateidamas čia maniau jau 
rasiu jus išvežtą, ba Bago
čius buvo davęs laiko iki 
Kovo 30 dienos visus rašy
mus atšaukti, o jau tas lai
kas praėjęs ir aš nemačiau 
Dirvoj jokio atšaukimo, — 
sakau aš.

— Vieno ko tiktai gaila 
kad musų gyvenime Lietu
viai mėgsta laužyti šven
tus savo organizacijų įsta
tymus ir nutarimus. Tas 
mandrusis Bagočius buvo 
iš Susivienijimo išmestas 
ant visados, bet klastingi 
politikieriai sudarė meklio- 
rystes ir Baltimorės seime 
1 į vėl į Susivienijimą įsilei
do. O jis nėra atitaisęs sa
vo senų negarbingų darbų 
papildytų prieš SLA., — 
sako iis.

— Tas kas dabar lieka? 
Jeigu rimti SLA. nariai iš
duos jam vilko bilietą šiais 
rinkimais tai bus labai ge
rai, o jei ne, jis gali su sa
vo pakalikais pačioje orga
nizacijoje keršyt kitiems 
kurie už SLA. reikalus ko
voja, — sakau aš.

— Tą tai jis gali pada
ryt, su pritarimu visų kitų 
Pildomos Tarybos narių, 
bet užtai reikalinga ta se
ną kliką išardyti ir išblaš-

~ Tr- 2 . • v_. kvti, o duoti progą kitiems
— Kas tau į uz.eJ°r SLA. veikėjams valdyboje 

vietas užimti, — sako jis.
— Na tai iki pasimaty

mo, — sakau aš.
— Nesirūpink, aš tebe- 

pa-

kodėl tu taip susirūpinai 
mano kalėjimai! patekimu, 
aš rodos niekam neprasi- 
kaltęs. Kas ir už ką mane 
kalėjiman pasodins? — sa
ko jis.

— Ugi va: pati Dirva ra
šo — tas. Bagočius areštuos 
ir uždarys i kalėjimą. Su 
juo ne juokai, — sakau aš.

— Ha, ha, ha! Tai tik
rai tu plačiai įsivaizdavai, 
Spragile! Tavo manymu, 
Bagočius uždarys mane į 
kalėjimą tai tau rupi kad 
Dirva neliktų be redakto
riaus! — sako jis.

— 0 kodėl, ar taip nega
li atsitikt? — sakau aš.

— Spragile, net dideli 
Amerikos gyvenime žmo
nės yra traukę laikraščius 
į teismus ir nieko nepešę, 
ką gali tikėti laimėti toks

busiu prie Dirvos. Iki 
simatymo, — sako jis.

PASIKORĖ ŠPOKAS

Chicagoje viename medyje 
užtikta pasikoręs špokas. Jo 
net atvaizdas laikraščiuose til
po. Atsitiko šitaip:

Špokas suradęs surazgytą 
šniuruką nešėsi jį į savo lizdą. 
Viena surazgyto šniūro kilpa 
užsinėrė jam ant kojos, kita gi 
užkliuvo už šakutės medyje, ir 
špokas liko už kojos pakartas. 
Jį vėliau žmonės išliuosavo 
gyvą.

Lietuviškoji Ąšis
Skirtumas Kuris Nekliudo Jiems Broliautis 

Labai Keistai Išrodo
Musų katalikai broliaujasi 

su bedieviais. Katalikai ir ci
cilikai tariasi tarnaują Lietu
vai, šmeiždami tautininkus ir 
jų vadus. Lietuvos Piliečių 
Sąjunga tai aukštais obalsiais 
pridengtas partinis katalikų ir 
cicilikų — Lietuviškosios ašies 
— kromelis.

Yra aukštų ir šventi] daly
kų. Tačiau ne visi į tuos auk-: 
štus ir šventus dalykus vieno
dai žiuri ir atitinkamai veikia. 
Vieni, susikaupę ir pakilusios 
dvasios, prieš juos lenkiasi, ki
ti, “realistai’, pasinaudodami 
anų\ jautrumu, daro sau asme
ninį ar partinį biznelį.

Lietuvą ištikus tragedija gi
liai palietė kiekvieną tikrą Lie
tuvį. Nepriklausomos Lietu
vos atkūrimas yra aukštas ir 
šventas dalykas, kuriam turi
me aukoti visas savo jiegas. 
Deja, ir šitame kelyje sutinka
me tokių kurie, šiuo šventu 
dalyku operuodami, mėgina 
sau gauti partinės naudos.

Aš čia turiu galvoje Lietu
viškąją ašį: partinius katali
kus ir socialistus. Vieni jų da
ro biznį, skelbdamiesi ir gar- 
sindamiesi tikį į Dievą, kiti 
girdamiesi netikį. Charakterin
ga tai kad toksŲskirtingas jų 
nusistatymas tikėjimo srityje 
nekliudo vieniems su kitais 
broliautis.

Čia gal but ne pro šalį pri
minti kad Lietuvoje katalikai 
kaip politinė partija toli gražu 
nesutapo su Lietuvių Romos 
katalikų bendruomene. Paskuti
niuose taip vadinamo demokra
tinio seimo rinkimuose (1926), 
kuriuos pripažysta tiek katali
kai, tiek cicilikai, katalikų par
tija tegavo 30 atstovų iš ben
dro 85 seimo atstovų skaičiaus, 
taigi apie 35 nuošimčius. Ro
mos katalikų tikybos žmonių 
Lietuvoje formaliai priskaito- 
ma apie 8u nuoš. Taigi net 
1926 metais, kai dar katalikai 
tebebuvo valdžioje, jie nesuda
rė ir pusės Lietuviu Romos ka
talikų bendruomenės.

Iš kitos pusės, priminsiu kad 
tautininkai anaiptol nėra be
dieviai, kaip 
tarp Lietuvių 
galvoti. Tam 
rodysiu faktą
ninkas Tumas-Vaižgantas bu
vo vienas tautininkų šulų; tau
tininkų šulu buvo ir kunigas 
Vladas Mironas, vienas pasku
tinių Lietuvos ministerių pir
mininkų. Kunigų ir net aukš
tesnių dvasininkų buvimas tau
tininke eilėse, manau, išsklai
do mintį apie tautininkų orga
nizacijų bedieviškumą. Tai 
tarp kitko.

čia Amerikoje 
kartais priimta 

patvirtinti tenu- 
kad a. a. kanau- t

This scundphoto shows Adm. E. J. 
King as he entered the White House 
for a conference with the President. 
He was accompanied by Gen. Joseph 
T. McNarny, deputy chief of staff.

Admirolas E. J. King ineina 
į Baltąjį Namą konferencijai 
su Prezidentu. Su juo atsilan
kė ir Gen. Joseph T. McNarny, 
vyriausio štabo padėjėjas.

Kaip sakiau, tikėjimu besi
giną katalikų partijos žmonės 
partinio kromelio reikalams 
moka pasibroliauti ir su bedie
viais socialistais. Taip buvo 
Lietuvoje, taip yra ir čia, Ame
rikoje. Reikia pastebėti kad 
katalikai ir cicilikai Ameriko
je tebėra kol kas dar gana 
tvirti. Lietuvoje jie jau buvo 
atgyvenę savo amžių. Tėvai 
Marijonai, Kunigų Vienybė su 
tūlais katalikų veikėjais bei 
dienraščiu Draugu ir kitais lai
kraščiais iš vienos pusės, Gri
gaitis ir Co. su Naujienomis 
iš kitos — štai ir katalikškai- 
bedieviška Lietuviškoji ąšis 
Amerikoje.

Kai Lietuvai žlugus ir jau 
kiek prieš tai į Ameriką atvy
ko katalikų veikėjų būrelis 
(pp. Pakštas, Vaičiulaitis, Ga- 
baliauskas, kunigai Prunskis, 
Barauskas, Deksnys), prie ku
rio prisidėjo anksčiau negirdė
ti Vileišis ir Labanauskas, o 
į cicilikų uostą įplaukė p. Gri
nius ir draugas Januškis, 
dieviškai-katalikiška ąšis
sudrutėjo. Atsirado, mat, nau
jų vyrų, kurie darbo dirbti ne
nori, o liežuviais malti gan pa
mėgę. Na ir prasidėjo judėji
mas.

Draugas ir Naujienos, asis
tuojami kitų mažesnių ‘'‘ašies” 
laikraščių, sugalvojo kad Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymui daugiausia galima pasi
darbuoti šmeižiant 
režimą ir jų vadus, 
jo vieni su kitais 
darni įrodinėti kad
režimas daug pakenkęs Lietu
vai, kad jos prezidento atvyki
mas į Ameriką esąs neigiamas 
dalykas, kad jam, girdi, pride
rėję likti Lietuvoje, ir tt. Ne
pasigailima ir juodinimų p. • A. 
Smetonai asmeniškai. Charak
teringa kad kai kurie iš tų lai
kraščių prie bažnyčių platina
mi kaip katalikiška spauda. 
Gražus patarnavimas katalikų 
bažnyčiai ir Lietuvos 
grąžinimui!

be- 
dar

tautininkų 
Ir pradė- 

lenktyniau- 
tautininkų

buvo sutvirtinta simboliniu ir 
viešu p. Griniaus ir p. Pakšto 
pasibučiavimu.

P. Grinius, kaip jis pats pri
sipažino, buvęs giliai susijau
dinęs, todėl ir kalbėti jam bu
vę sunkoka. Ąšies laikraščiai 
pabrėžia kad Lietuvių Tautinė 
Taryba “savo veiklai patiesia 
tokius pagrindus kurie - yra 
tvirti” (Dr-gas nr. 85). Mums 
betgi atrodo kad tie pamatai 
gali kitą kartą netikėtai suju
dėti. Juk gali atsitikti kad ka- 
talikų-cicilikų ašis, nors ir su
tvirtinta jų vadų — Pakšto ir 
Griniaus — iškilmingu ir viešu 
pasibučiavimu, kurį laiką nau
jo bučkio nebegaivinama, gali 
atsipalaidoti, o Januškis, Vilei
šis ir Gabaliauskas, užuot prie 
progos pakoneveikę tai Minis
ter] žadeikį, tai Prezidentą A. 
Smetoną (kiekvienas atitinka
mai savo paskirčiai), laikui bė
gant savo liensningus žodžius 
gali nukreipti prieš viens kitą. 
Tiek del “suvereninio” organo 
ir tauriųjų jo veikėjų kurs yra 
ne kas kita kaip priemonė auk
štais dalyvais operuojant, vei
kti savo kromelio naudai.

Yra tikrai nepadoru kad ci- 
cilikaį ir katalikai net ir tokiu 
sunkiu Lietuvai momentu ne
sugeba išeiti iš savo politinės 
aistros orbitos ir susidraus- 
minti bendrųjų Lietuvos rei
kalų labui.

Dar viena pastabėlė Drau
gui. Draugas stebisi kodėl jo 
išreklamuoto “suvereninio” or
gano nepasveikinęs Preziden
tas Smetona ir Ministeris ža
deikis. Juk kam ne kam o 
jau Draugui turėtų būti žino
ma kad Lietuvos Piliečių Są
junga ne tik nesisubordinuoja 
musų Ministeriui, bet dargi kai 
kurie jos nariai turi aroganci
jos tiek jį, tiek ir Prezidentą 
įžeidinėti,. Gal Draugas ir yra 
įpratęs bendrauti ar net lanks
tytis prieš tuos kurie jį užgau
lioja, bet padoriam žmogui tas 
nepriimtina.,

Kaz. Rimvydis.

©KALNŲ levų pastarų me
tų bėgyje nužudyta tiek daug 
kad jų veislė greitai pradėjo 
nykti.

laisvės

KATALIKŲ IR SOCIALISTŲ 
.. SUSIBUČIAVIMAS

pavergtos 
organo” 

84). Ne
paminėjus 

organą
corpore katalikų- 
sustiprinta tauti- 
atstovais — pp. 
Rabinavičium.

Katalikams susitarus su ci- 
cilikais imta organizuoti kaž 
koks “judėjimas’, kurs vėliau 
išvirto į Lietuvos Piliečių Są
jungą, iš kurios savu ruožtu 
išdygo Lietuvių Tautinė Tary
ba, kuri pasivadino ne taip jau 
kukliu “Vyriausio 
Lietuvos vadavimo 
vardu (Draugas nr. 
ra reikalo nustebti
kad 'į tą “suvereninį 
“išrinkta” in 
cicilikų ąšis, 
nių mažumų 
Robinsonu ir

Kai kurie ankstyvesnieji Lie
tuvos Piliečių Sąjungos veikė
jai, kaip pav. pp. Zibavičius ir 
Labanauskas, žiauraus laiko 
bėgyje kaž kaip nutrupėjo į 
šalį. Bene didžiausias Lietu
vos Piliečių Sąjungos darbas 
Lietuvos vadavimo linkmėj nuo 
“suvereninio” organo užuomaz
gos (Gruodžio, 1941 m.) iki 
šiol bene bus tas kad viename 
Lietuvos Piliečių S-gos susirin
kime (Chicagoje) šiek-tiek sa
vo kailį perdažiusio ir už tat iš 
Draugo žymaus politiko vardą 
gavusio p. Vileišio lupom buvo 
iškoneveiktas musų atstovas 
Washingtone, p. Žadeikis, o ki
tame — New Yorke — drau
gas Januškis užpuolė Preziden
tą Smetoną (kaip gi be to!) ir 
nurudo m«kilki L'n.nurodė reikalą skaitytis su ko
munistais, kadangi, girdi, jų 
esą daug, šiuos “naudingus” 
Lietuvos vadavimo darbus at
likus, Lietuvos Piliečių Sąjun- 

i ga laikinai nurimo (reikia gi 
žmonėms truputį pailsėti ir 
naujiems žygiams jiegų pasi
semti), kol pagaliau Balandžio 
mėnesio pradžioje įvyko visuo
tinis sąjungos suvažiavimas, 
kuriame ir buvo išrinkta minė
ta tautinė taryba ir kuriame 
katalikų-cicilikų ąšis dar kartą

Miss Bettie Rankin smashes a 
bottle of champagne as the U.S.S. 
Endicott, newest of the nation’s 
fighting ships, starts down the ways 
at the Harbor Island plant of the 
Seattle-Tacoma Shipbuilding corpo
ration in Seattle. It was ,a night 
christening. Notice the big “V”-for- 
victory on the bow.

i P-lė Bettie Rankin sumuša 
bonką šampano nuleidžiant į 
vandenį naujai pastatytą U. S. 
karo laivą Endirott, Harbor 
Island laivų dirbtuvėse, Seat
tle, Wash. Tai buvo naktinės 
krikštynos. Patėmykit didelę 
“V” (victory) pergalės ženklą 
ant priešgalio.

PELĖDA APANKA 
ŠVIESOJE

Tik keletas rūšių paukščių 
gali matyti abiem akim tiesiog. 
Kitų paukščių akys randasi 
galvos šonuose. Tam tikri va
nagai gali matyti abiem akim 
tiesiog, bet geriausia iš paukš
čių tiesiog abiem akirų mato 
pelėdos. Abi jų akys randasi 
galvoje tiesiog į priešakį.

Pelėdų akys nevisai tinka 
naudoti saulės šviesoje. Gam
ta pritaikė jas matyti naktį ir 
prieblandoje, o skaistus sau
lėtas oras jas apakina.

Pelėdos kurios paklysta iš 
savo lizdo dienos metu, tan
kiai esti kitų /paukščių užpuo
lamos ir sukapojamos. Var
nos dažnai užpuola pavjenę 
užtiktą pelėdą ir sukelia bai
siausi riksmą, lyg bara ją už 
kokius nors “griekus”.

Po sutemos, betgi, pelėda la
bai gerai gali apsirūpinti savo 
reikalais. Ji gaudo mažus gy
vūnėlius ir laukų peles, kur
mius ir kt., tankiai pagauna 
peles ir žiurkes. Buna atsiti
kimų kad jos pasigauna net 
zuikius ir sudrasko maistui.

FRANKLINAS IR
' ELEKTRA

Daugelis pavadina Amerikie
tį laikraštininką ir diplomatą 
Benjaminą Franklin elektros 
atradėju.

Tikrumoje elektra buvo ži
noma prieš Franklino laikus, 
jis tik darė bandymus su elek
tra ore laike lietaus ir žaiba
vimo. Jis tiktai įrodė kad lie
taus debesyse yra elektra, ir 
kad atmosferiška elektra ir pa
prasta padaroma elektra yra 
tas pats dalykas’.

Benjaminas Franklin gimė 
Sausio mėn. 1709 metais ir 
darbavosi su Amerikos koloni
stais Jurgio Washington© lai
kais.

ALIANTAI LAIVŲ 
TURI DAUGIAU

Iki šiol alijantų — Ameri
kos, Anglijos, Rusijos ir kitų 
šalių kurios išvien prieš Vo
kiečius ir jų talkininkus ka
riauja, — jurų jiegos buvo žy
miai didesnės ir jos pasilieka 
didesnės. ,

Dabar, Prancūzijai stojant 
remti Hitlerį, į ąšies pusę da- 
sidės daugiau laivų. Tačiatf ' jr 
dabar, nors padidėjo, ąsies 
jurų jiegos vis lieka mažesnes,; 
sekančiai:
Aliantų: Ąšies:
26— Didžiųjų karo laivų —23 
17— Orlaivių vežiotojų —12 
110— Greitųjų kruizerių —70 
450— Laivų naikintojų —315 

''©KINIJOS gyventojų tirštu
mas toks: išeina po 109 žmo
nių ketvirtainei myliai.

Knyga ALPES Jau Gaunama

ALPIS Kosinčio IšlaisvintojasK. S. KARPI AUS
ISTORINĖ 
APYSAKA

Paveiksluota 
didelė 
knyga

288 \ puslapių

KAINA

TIK $1.50
(Su prisiuntimu)

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS

$2.00
(Su prisiuntimu)

ALPIS, mažas 
vaikas, patenka 
Kryžiuočiams. 
Pavagiamas 
iš tėviškės, 
Marienburge 
užauginamas, 
kur jam ateina 
proga išlaisvint 
DLK. Kęstutį.

ŠTAI KOKIA TA APYSAKA: Vienas kny- 
gų mėgėjas rašo: “Mes su savo vienu drau
gu gavom knygą ‘ALPIS’ ir norim.? pareikš
ti didelį pasitenkinimą tuo veikalu. Dirvos 
redaktorius K. S. Karpius yra geras Lietu
vių kalbos žinovas ir gabus rašytojas. Jis 
tos rūšies apysakų kaip ‘ALPIS’ yra specia
listas, nes jis yra ir daugiau jų parašęs.

“Apysaka ‘ALPIS, Kęstučio Išlaisvinto

jas’, yra jo geriausio patyrimo ir Ijteratinio 
gabumo kūrinys. Mano draugas perskaitęs 
‘ALPI’, pareiškė kad tai geriausia istorinė 
apysaka, kad tai geriausi istorinė apysaka 
Lietuvių kalboje iš kurių jam teko kada 
skaityti. O kadangi tas asmuo yra baigęs 
universiteto mokslą, tai be abejonės apie 
literatūrą gerai nusimano.”

ši apysaka ir jums tikrai patiks.

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio



Dienos Klausimais

Irvis Gedainis

ssr.

(Tęsinys iš pereito numerio)

. KAIP TU ATGIMEI

MIKAEDOS
Karalienės Sabbos

Superior Ave., Cleveland, Ohio

“Į Laisvę” rašo apie Lie- 
literaturos darbus. Senes- 
poetas Mikalojus Dagilėlis

®PIRMUTINI laikrodi išrado ir pa
dirbdino Popiežius Silvestras II, 996 me
tais. Po to laikrodžiai pradėta tobulinti 
ir daryti visokiu didumu. _____

hi mano kad jiems tiesiog dar reiksią eiti Į kariuomenę, 
kiti kalba buk valdžia suregistravus tuos vyrus darbui, 
pastatys juos dirbti už $1 Į dieną!....

Ši registracija yra ne-kariškai tarnybai registraci
ja. Suv. Valstijos, didelė valstybė, turi milijonus jau
nų kariško amžiaus vyrų, be to kas metą sueis Į amžių 
po kelis milijonus jaunų vyrų, o tie ką virš 45 metų, eis 
dar senyn. Valdžios tikslas yra suregistruoti ir sužiū
rėti kiek turi tinkamų darbui jiegų, kokių specialistų ir 
mechjjrikų. kurie, ypač specialus mechanikai, galės būti 
šaukiami ir siunčiami j specifikinius darbus, bet jiems 
mokės pilną mokestį, ne $1 i dieną. Jei tas butų daro
ma tai kartu turėtų ir visi valdiškų Įstaigų tarnautojai, 
paimti šių poros metų bėgiu, dirbti už $1 Į dieną.

Suregistravus tuos visus vyrus tarp 45 ir 64 metų, 
šalyje gali nei nepasirodyti jokio žymaus dalykų paki
tėjimo, del to kad šalis yra didelė gyventojų skaičium.

Kas aiškesnio pasireikš tai moterų atsiradimas vi
sokiuose industriniuose darbuose kur tik jos galės at
laikyti.

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

Reikalaukit “Dirvoje”

J E I G U 1
Jeigu debesys apsiaustų 
Žydrą dangų netikėtai, 
Jeigu juros pasišiauštų, 
Vilnįs ūžtų negirdėtai;

Jeigu miškas graudžiai verktų, 
Žiedas vien geidėtu laimės; 
Jeigu vėjas smarkiai kauktų, 
Širdį siaust pradėtų baimė, — 

Tat gyvenimą tu savo 
Nevadinkie nelaimingu; 
Greit pralėks ši baimė tavo: 
Ji išnyks balsu graudingu.

Greit nutils vilnių užimąs, 
Giedrą dangų vėl išvysi;
Greit širdies išnyks verkimas, 
Gamtą linksmą pamatysi.

J. Dzenkauskas

sąrasą....
Tie dabartinės valdybos ponai, kurie taip žūtbūti

nai kovoja už savo vietų išlaikymą, vistiek bus išmesti, 
jei ne dabar tai vėliau, to neišvengs. To jie patys prašo 
— tie kurie nemoka garbingai tarnauti visuomenei.

- Sakė Mačiulis kad žy 
pas šventąją ugnį jau trim 
džiąs: jam tai reikia dėkoti 
taip ramu.

Motiejus išėjo iš kunigi 
ta h’ nudžiugęs. Kas per k 
- turėt savo nepriklausom 
talėt valdyt ją pagal musų š 
Tik Vytautas, huL taip myli 
visu kuo taip rūpinas, visa aj 
rime savo seniūną, turintį ti 
fe, dabar turėsime savo 
kas per laimė! Dieve, lai biu 
ka ir garbė! — parpuolė am 
droš bažnyčioj, karštai Dievu; 
Išėjęs iš bažnyčios, norėjo d 
džiaugsmo, bet pažiurėjo: visi 
ne puikios Žemaičių girios, k 
skardas plačiai-plačiai pakils 
., Kaip trumpai trūksta i 
laimė!_ _
į. Motiejus ramiai sėdėjo sa 

*9e ir linksmai mąstė apie n 
^vyskupiją, kuomet trukšn 

lakas Aleksandras šaukdamas 
kuogreičiausia eitų pas tė 

atsitiko ? — pabi

LIETUVOJE vals t y b i n ė s 
knygų leidyklos' , komisariniu 
valdytoju paskirtas kaž koks 
Vokietis. Ši leidykla, praktiš
kai yra vienintele kuri gali lei
sti knygas. Bet jos priešakin 
pastatytas ne kas kitas kaip 
Vokietis Eisentraut!

T/’OMUNISTAI Amerikoje kentę, veidmainiavę keletą 
mėnesių, pagaliau pradeda kvarksėti kaip tęs var

lės baloje prieš Amerikbs valdžią. Nors jie persivertė 
neva remti ir palaikyti Ameriką po to kaį, paaiškėjo kad 
tik nuo Amerikos gali priklausyt išgelbėjimas komunis
tų valstybės Rusijoje, kurią Hitleris užpuolė, tačiau ar 
jie leis Amerikai kariauti kaip ji nori, ar jie nutylės jei 
Amerikos valdžia nesielgia taip kaip jiems patinka?!

Štai prieš keletą dienų Clevelande atsibuvo jaunų 
komunistų sąjungos suvažiavimas. Jame buvo keliama 
reikalavimai kad Amerika, išvien su Anglija, kuogrei- 
čiau atidarytų antrą frontą prieš Vokiečius iš vakarų. 
Jei valdžia dabar jų nepaklausys, galim tikėtis netrukus 
komunistai — vaikai, bobos ir nigeriai — rengs demon
stracijas, protesto mitingus, ir su dideliais raudonais 
plakatais vėl vyks į Washingtoną piketuoti Prezidento 
Baltuosius Namus ir Kongreso rumus, reikalaujant an
tro fronto! ' ,

Prieš keletą dienų komunistai atlaikė jau suvažia
vimą kuriame keltą reikalavimai kad valdžia paliuosuo- 
tų iš kalėjimo kriminališkai sulaužiusį Amerikos įsta
tymus komunistų vadą Browder!

Palaukim, neužilgo pamatysim komunistus įvairio
se šalies dalyse kasdien keliančius didesnius ir didesnius 
protestus ir reikalavimus valdžiai!

Neveltui valdžia turi tuos paukščius suregistravus 
ir gal but tuoj, praves kitą, dar griežtesnį svetimoms val
stybėms tarnaujančių asmenų ir organizacijų surašy-

RYTO SAULEI
(Putinas)

Sveika buk, ryto saule malonioji, 
Tu tyro džiaugsmo motina skaisti. 
Šviesias padangių grožybes nešioji 
Ir juodai žemei spindulius siunti.
Tau kelia kalnai karūnas liepsnotas, 
Tau meldžias girios šlamesiais rimties 
Kiekvienas ryto augalas rasotas 
Tau savo žiedą pabučiuot išties.
Ii’ aš, kaip kalinys iš drėgno urvo, 
Į aukštybes dvasia besistiebiąs, 
Nukratęs dulkes juodo žemės purvo, 
Per naktį laukiau patekant tavęs.
Sveika buk, saule, gyvasties nešėja, 
Kad vėl mane pakilus bučiavai.
Kad vėl per nakt urve tingiai gludėję, 
Arų sparnai išsitiesė* laisvai.
Ir štai einu toliau tavim apsvaigęs, 
Per kalnus, slėnius laisvas kalinys. 
Jau išpirkimo aukos baigias, baigias - 
Ir naujas' rytas žemę atmainys.

riausias atsparumas. Jie laisvai kūrė sa
vas organizacijas, leido savus laikraščius, 
steigė mokyklas, žodžiu, gyveno kaip tin
ka, nors dabar mažai, bet savo dvasia kil
niai ir didingai tautai. Iš M. Lietuvos 
Lietuvių išaugo nauji Smalakiai. Tauti
nės ir politinės laisvės vieškeliu Lietuvius 
vedė Kybrancai, Žviliai, Gelžiniai, Gailiai, 
Borchertai, Reizgiai. ir kur juos suskai
tysi ! Visa Mažoji Lietuva atgyjo, pajuto 
savo .širdį Lietuviškai, kietai ir stipriai 
plakant, išgirstdo savo kraujo amžiną bal
są: Lietuvi, džiaugkis kad esi Lietuvis! 
Tavęs, kaip Dovydo, niekas nenugalės, jei 
tu pasitikėsi pats savo jiega, savo rankos 
taiklumu ir dvasios pranašumu.

(Bus daugiau)
- Lietuvoje esąs rastas 

bolševikų politinio 
raportas, kuriame jis sako kad 
Šakių apskrityje 1941 metų 
Sausio 12 d. “rinkimuose” j 
Sovietų Rusijos aukščiausi so
vietą dalyvavo tik 19 nuošim
čių turinčių teisę balsuoti pi
liečių. Ta proga prisimenama 
jog “rinkimų” komisija skelbė 
kad rinkimuose dalyvavę 91 
nuoš. balsuotojų.

Tas raportas betgi faktiškai 
pasako kad nei teroru, nei ant
spaudų dėjimu ant pasų nepa
vyko Lietuvius priversti daly
vauti tuose “rinkimuose”, per 
kuriuos tebuvo leistas tik vie
nas kandidatų sąrašas, suda
rytas bolševikų partijos cen-

CU nemažu susidomėjimu net pašaliniai Amerikos Lie- 
tuviai laukia SLA. Pildomos Tarybos rinkimo pa

sekmių, kurios bus žinomos tiktai Gegužės mėnesį.
Šiais rinkimais padėta tiek pastangų ir pasiekta to

kio įkarščio kaip labai retais atvejais SLA. rinkimuose 
buna. Senosios valdybos narių desperatiškos pastangos 
laikytis savo vietose rodo ką tai tokio misteriško. Kas 
rodos butų tokio jeigu SLA. nariai išrinks naujus vei
kėjus, jeigu vieni pabuvę valdyboje kelis metus užleis 
kitiems? Kitų organizacijų net įstatuose yra apribota 
valdyboms terminai, ir atsitarnavusios valdybos išeina 
ir su garbe užleidžia vietas, be jokių kovų.

Musų gi pigios vertės žmoneliai, patekę į SLA. val
dybą ne tik kad nepasižymi darbais, sumanumais ar or
ganizacijos pakėlimu, bet skuba kuodaugiausia sau as
meniškai naudos pasidaryti ir kovoja dantimis ir nagais 
išlaikyti valdyboje vietas kuoilgiausia, kad tos naudos 
ilgėliau galėtų turėti.

Su apgaifa reika pasakyti, nei viena iki šiol buvus 
atkaklių savanaudžių valdyba nepadarė Susivienijimui 
sąžiniškai prideramos naudos. Vieni spekuliavo nuspe- 
kuliavo turtą, kiti privedė organizaciją prie skilimų, ki
ti pajiegia parodyti savo “gabumą” išlaikyti prieš val
stijos reikalavimus 100% atsakomybę, kuomet iš SLA. 
išsimėtą tam tikri skaičiai narių;

SLA. pirmininko F. J. Bagočiaus blofiškas pagrasi
nimas Lietuvių spaudai “užsidaryti burną” apvainika
vo jo visus keistus darbus praeityje. Juk tai pašėliška- 
drąsa šokti uždrausti spaudai rašyti teisybę.

‘ Ponas Bagočius savo pareikelavimuose ir grasini
me neparodė kurios laikraščių straipsnių dalys yra ne
teisingos, melagingos, šmeižiančios. Jo reikalavimas 
atšaukti viską kas buvo rašyta apie senąją Pild. Tary
bą, jeigu spaudos butų išpildyta, butų kvailas nežinėlio 
prisipažinimas jog viskas kas buvo rašyta yra šmeižtas, 
melagystė, kenkimas....

Net teismo bylai kilus nebūna tokių visuotinų pri
sipažinimų prie kaltęs, ar atšaukimų, bet turi būti įro
dyta tam tikri punktai ar sakiniai.

Jei senoji valdyba laimės rinkimus tai tik panaudo
dama visus 1940 metais panaudotus “triksus”, kur susi
dėjo sau visus nelegalių kuopų balsus, ir kai dar truko 
kelių balsų Bagočius nelegahškai sutvėrė kitą kuopą ir 
sakoma nariai atbalsavę viendje kuopoje, persikėlę į ki
tą kuopą ten vėl balsavę....

Sekretorius Vinikas su savo skirta balsų skaitymo

vieno 
komisaro

LIETUVIAI BURIASI Į DRAUGIJAS
Stiprėjant Lietuvių tautiniam susi

pratimui, pradėjo atsirasti ir Lietuviškų 
draugijų. 1885 m. pirmoji įsikūrė Tilžėje 
Birutė. Jos tikslas buvo kilnus — stiprin
ti Lietuviškumą keliant tautinę sąmonę. 
1895 m. iš jos išaugo Giedotojų Draugija. 
Musų garsaus rašytojo Vydūno vadovau
jama, j:i savo giesmėmis ir dainomis Lie
tuvius žadino. 1904 m. D-ras V. Gaiga
laitis įkūrė daug metų veikiančią tikin
čiųjų Lietuvių džiaugsmui ir palaimai 
Sandorą. 1912 m. Tilžėje atsirado San
tara, Klaipėdos krašte išaugusi į gĮ’ažią 
ir didelę organizaciją. Visai draugijinei, 
politinei ir kultūrinei veiklai yra daug nu
dirbę Martynas Jankus, Vydūnas, Vilius 
Gaigalaitis, Jokūbas Stiklorius, V. Bruo- 
žis, Mikšas, Zaunių šeima, E. Jagomastas 
ir labai daug kitų.

Buvo 1879 m. Tilžėje, taigi anksčiau 
visų kitų Lietuviškų draugijų, įsteigta 
Litauische Literarische Gesellschaft. Jos 
steigėjai, Vokiečių mokslininkai ir drauge 
Lietuvos draugai, įsitikinę kad Lietuvių 
tauta neilgai gyvens, norėjo išgelbėti pa
sauliui bent Lietuvių dvasinius turtus-, jos 
nepalyginamai gražią kalbą, švelnias kaip 
ryto gaivinantis pūstelėjimas dainas, vai
vorykštės spalvomis žėrinčias pasakas, 
heroingus padavimus, gražius tautinius 
rubus, kilnius pastatus ir kita. Per savo 
veikimo metus ji skubino viską rinkti, už
rašinėti ir aprašinėti. Iki 1922 m. suskub
ta, nors kartais ir perdaug greitomis, pa
daryti nemažai. Bet štai 1922 m. susi
rinkus draugija nutaria baigti savo dienas 
nes, ĮDrotokolo žodžiais, pavojus Lietuvių 
tautai išnykti, atrodo, yra visai praėjęs.

Laisva ir. Maž. Lietuvos dalis, Klai
pėdos kraštas, kur Lietuvių parodytas ge-

ČIEPAI NUO DANTŲ GEDIMO
Amerikos Dantų Gydytojų sąjungos 

žurnalas skelbia jog pradėta daryti tyri
nėjimai su čiepijimu nuo dantų gedimo. 
Čiepai pagaminami iš bakterijų paimtų iš 
sugedusių dantų. Pirmutiniai bandymai 
daryta su 20 kareivių, Armijos Medika- 
liame centre, Washingtone. Iš to įčiepiji- 
mo pasirodė tam tikri nauji apsireiškimai, 
tarp ko kito, sako, sumažėjimas bakterijų 
tų įčiepytų kareivių burnoje.

munistai koncei’tus rengė kai 
jis į Suv. Valstijas atvyko, da
bar gi jati Tysliavos Vienybė 
Bacevičių šiūruoja, baltina, no
ri nutrinti jo raudonas dėmes.

Jeigu kokios, tuoj pamaty
sim Vienybėje kad “neklaidin
gasis” Tysliava jau rengia tam 
Stalino bernui koncertą!

Reikės, mat, gauti bolševi- 
kuojančios publikos paramos, 
nes tautininkai p. Tysliavai 
atsuka “bendrą užpakali”, kaip 
jis pats patarė....

(Bacevičius, nors Vienybėje 
ir vienaip ir kitaip save teisi
na, betgi nepasisako kad jis 
nėra komunistas, kaip padarė 
p-lė Masytė.)

“Neklaidingasis” nusiskun
džia buk kas tai prieš jį “pikt
žodžiauja”, o jis užmiršta sa
vo rekomendacijas apie “ben
drus užpakalius”....

Jis andai Vienybėje kaip tai 
dryso šuktelėti, lyg jis butų 
uzurpuojąs tautinės srovės va
dovybę, tuo tarpu kai rengiasi 
Stalino pypkę krapštyti....

LIETUVIAI RENKA LANDTAGAN 
IR REICHSTAGĄ N

Ryšium su demokratinių idėjų pra
siveržimu Vokietijoj, 1848 m. Prūsijoj bu
vo įsteigtas landtagas, arba karalystės, 
seimas. Kadangi rinkimai buvo cenziniai 
tai Lietuviams ūkininkams buvo nelengva 
juose dalyvauti. Vis dėlto, jei Lietuviai 
butų ėję išvien, butų galėję, kaip vėliau 
pasirodė, turėti landtage savų atstovų. 
Kun. Kuršaičio Keleivis veltui ragino Lie
tuvius susidomėti rinkimais ir eiti išvien.

Tik kai 1871 m. buvo įsteigtas visos 
Vokietijos reichstagas, arba ciesorystės 
seimas, su lygiu, visuotinu ir slaptu balsa
vimu, susidomėjo ir M. Lietuvos Lietuviai. 
Daugiau susidomėjo Lietuviais ir Rytų 
Prūsijos partijos, pradėjusios juos vilioti 
visokiais pažadais. Tarp savęs kovojan
čios konservatyvų, liberalų ir vėliau so- 
cial-demokratų partijos Lietuvių balsais 
rinko sau atstovus, o Lietuviai nei pažadų 
išpildymo nesulaukdavo, nei savų atstovų 
neišrinkdavo.

Vis dėlto 1898 m. Klaipėdos rinkimų 
apygardai, kaipo Lietuviškiausiai ir ge
riausiai susipratusiai, pavyko išrinkti 
reichstagan vieną Lietuvį. Jonas Sma
lakys, kaip tikras Garbibaldietis, padarė 
garbę Lietuvių tautai. Jis Berlynan nu
vykęs neįsirašė jokion Vokiečių partijon, 
o pats vienas kaip liūtas drąsiai prieš vi
są Vokietiją gynė Lietuvių reikalus. Pa
tys Vokiečiai stebėjos jo vyriška sena Lie
tuviška drąsa. Kai tam garbingam vyrui 
1901 m. mirus nuo Klaipėdos apygardos 
buvo išrinktas Mačiulis, Lietuvių skambus 
balsas reichstage nutilo. — Mačiulis pasi
skubino palysti po Vokiečių konservatorių 
šiltu skvernu.

Nuo 1903 m. Lietuviams pradėjo ge
riau sektis su Prūsijos landtagu. Tada 
nuo Klaipėdos apygardos buvo išrinktas 
D-ras Vilius Gaigalaitis. Jis pasirinko 
švelnesnę taktiką neigu Smalakys, bet sa
vo ilgu ir išmintingu atstovavimu iki pat 
karo pabaigos nemažai patarnavo Lietu
vybės reikalui. 1913 m. ir Tilžės Lietu
viams pasisekė išrinkti vieną atstovą Lie
tuvį, dvarininką Vilių Steputaitį. Dau
giausia jis žinomas kaip redaktorius D. 
Lietuvos Vokiečių okupacijos metu Lie
tuviams leidžiamo laikraščio Dabartis.

SAPNININKAS
Kaina su prisiuntimu $1.00.

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiek vienas privalo jį turėti savo 
narauosa.

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohia

KAIP ĖJO TIE “BAL 
SAVIMAI”

(Tęsinys iš pereito nr.)

Dadigaudas begalo apsidž 
' fiais, sukvietė kaimynus ii- ant 

iškėlė puotą. Pats jis buvo Vj 
kiamas Į Vilnių atvykti, tatai 
svečiais Įsėdo Į savo laivą. K 
nės stovėjo laive ii’ stūmė šalii 
atsilikusias lytis kad nekenktų

- Ilgu man prie savųjų 
jaučiuos stipresnis, nevežk mar 
mylimas broleli, — sako Jonas

- Gerai, bet su važiavin 
lukterkim, lai didesnės lytis pn 
tiesi, mielas brolau, kaip risi 
Vytauto įsakymu: tiesia dabar 
žmonių pakeliais knibždėte kni 
griovius, pila pelkes, stato tiltu 
rėti miela, kaip tai bus pato 
kunigas nori sujungti Vilnių 
čiais: vienas vieškelis eis iš Vii 
dainus, Ariogalą ir Raseinius, 
iš Kauno vėl Į Ariogalą ir Rasei 
tai visame kame musų kunigą 
tavos reikalų ir jos gerovės 
pat turiu reikalų sostinėje, kai 
kanauninkas, tat juo didesnii 
žiuosiu.

Palinkęs tinkamą laiką, H 
taisė vežimą, Įsodino Joną, ir 
buvo jau abu Vilniuje.

Nesitikėjo Motiejus kad V 
ta jųdviejų taip išsiilgę. Ji 
tiesiai Į Voskriesienijos cerh 
bėgo sutikti, kiekvienas nore; 
padėti, pagaliaus, ant rankų j 
vienuolyną.

- Jau manėme kad niek 
nematysime, mylimas musų t 
lei be jokios žinios, lai buna d 
čiui garbė kad matome vėl ta 
vargdienių ir nuskaustųjų p

Motiejų taip put sutiko, i 
jo ant ranku nenešiojo, nes l 

ii- vikius. Motiejus nuėjo j 
tuojau įleido pas rinAgriri>tį, 
tieįų labai maloniai priėmė.

- Korių žinių atneši iš 1 
stų, nes iš Žemaičių eina Ii’ 
Manau, nore tai man nemaloi 
aštriai pasielgti. Netaktinga 
sielgimas ir niekinimas tikėji] 
ta nuo amžių myli, iššaukė 1 
priešinimą. Tat sakyki, M* 
tikinčiųjų turi?

— Nors rodos man jog v 
rai, bet pakrikštijau labai n 
. — Tai niekis, bet dirvą sė, 
Biliminis taip pat protingai 

’nurodymų prisilaiko, be to, y 
kalbus, jau paskyriau jį Į Koi 
siuntiniu;

- Tikėjimą Biliminis pa: 
kai, - išdryso pastebėti Mot

- Kas turi protą ir Jšk 
atliks pasiuntinio pareigas, n 
čiausias žmogus. Nusiųsiu d 
do Jurgį ir Nadibovičią, taip 
ta: Mikolą Sepinskį ir Amm 
jiedu musų šalį jau pažino, 
Žemaičius, kurie ne tik protu, 
išvaizda pasižymi. Būtinai I 
Žemaičių vyskupiją, kuri net 
soma Rygos vyskupijai,' Be 
negirdėjai apie Gintautą? N 
gražių metelių susilaukė — t

LIETUVOS RAŠYTOJŲ NAUJI 
KURINIAI

Vienybės nr. 16, p. Tysliava 
savo “Dabar”, užveda, “Kar
pius klysta”, ir imasi įrodinė
ti kad rekomendavimas Susi
vienijimui p-lės Masytės buvo 
prasižengimas.... (prieš Vi- 
niką!)

“Neklaidingam” p. Tysliavai, 
kuris trumpu savo buvimu mu
sų tarpe jau visus Grigaičio 
ir Bagočiaus šuntakius išvaik
ščiojo, prikišančiam Karpiui 
“Stalino pypkės krapštuką” 
galima pasakyti tiek: Gali at- 

! eit diena kad musų “neklaidin
gasis” nueis ir Stalinui pypkę 
pakrapštyti! Tautininkams jis 
jau Įgriso savo dviveidiškais 
manevravimais.

Dirva pareiškė ir toliau lai
kysis to jog p-lę Masytę statė 
į SLA. sekretoriaus vietą pro
testui prieš Viniką, kuris, pa
našiai kaip ir Tysliava, musų 
tautinėje srovėje maišosi, so
cialistams tarnauja, o musų 
srovės žmonių lengvatikyste 
naudojasi.

P-lė Masytė viešai savo S. 
L. A. kuopos susirinkime Det
roite pareiškė kad ji nėra bol
ševike ar komunistė. Na o p. 
Tysliava, savo Vienybėje labai 
gudriai agitavo už Bagočių, 
vis primindamas jog Masytės 
vardas musų sąraše Laukai
čiui kenkia. .. . reiškia, nebal
suokit už Laukaitį....

Taip “neklaidingas“ Tyslia
va atsilygina Laukaičiui, kuris 
jį šėrė, dengė, ir tepė. .. , (Yra 
gi žinių kad p. Tysliava viena 
ranka ėmė iš Laukaičio, kita 
iš Bagočiaus.)

Kaslink p. Tysliavos nuėji
mo Stalino pypkę krapštyti:

'Štai matome Tysliava jau 
susidraugavo su pianistu Ba
cevičium, kuris iš Argentinos 
pasiuntė Paleckiui pasveikini
mą kai Sovietai okupavo Lie
tuvą. Tam Bacevičiuj tik ko-

Laikrastis 
tuvių rašytojų 
iriosios kartos 
(M. Šeižvs) turi paruošęs spaudai du to
mus savo rastų. Pirmajame tome telpa 
lyrika, antrame — pasakėčios.

A. Vienuolis-Žukauskas yra parašęs 
romaną “Emigrantai,” kuriame vaizduo
jamas pokarinis gyvenimas (po 1918).

V. Mykolaitis-Putinas turi paruošęs 
eilėraščių rinkinį “Rūsčios dienos”. Rin
kinyje telpa eilėraščiai iš bolševikų val
dymo laikų.

Faustas Kirša savo naujam eilėraš
čių rinkiniui yrą parinkęs pavadinimą — 
“Elegijos-?- —-x - jin • ’ - . - t -

Petras Vaičiūnas yra parašęs keturių 
veiksmų pjesę “Tėviškės Pastogėje”, ku
rią pastatė Vilniaus miesto teatras.

Balys Sruoga parašė dramą — isto
rinę kroniką, kurią pavadina “Kazimiero 
Sapiegos” vardu.

Stasys Santvaras, kurį laiką dirbęs 
prie “Eglės” libreto, naujai pertaisė savo 
seniau parašyta “Žvejų” dramą.

Stasius Bulavas parašė novelių rin
kini “Nakties Svečiai”. Novelės vaizduo
ja nętolimus bolševikų laikus.

Vytas Tamulaitis yra parašęs dvi 
knygas jaunimui: apysaką “Vieną kartą” 
ir novelių rinkinį “Didysis medžiotojas.”

Petras Rimkunas parašė kaimo bui
ties novelių rinkinį “Kiemėnų kaimas.”

Kazys Bradunas parašė eilėraščių rin
kinį “Po Aukštuoju Dangum”.
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Irvis Gedainis

LV1?

Gintautas
I

• • •. L

PASKUTINIS

n t p v a

•ūmas. Jie laisvai kure Sa
jas, leido savus laikraščius, f 
is, žodžiu, gyveno kaip tb Į 
• mažai, bet savo dvasia U j 
:ai tautai. Iš M. Lietuvos [ 
ęo nauji Smalakiai. Taute į 
s laisvės vieškeliu Lietuvius ( 
ai, Žviliai, Gelžiniai, Gailiai | 
eizgiai. ir kur juos suskai- E 
ažoji Lietuva atgyjo, pajuto I 
etuviškai, kietai ir stipriai f 
>tdo savo kraujo amžiną bal- į 
džiaugkis kad esi Lietuvis! 
)ovydo, niekas nenugalės, jei 
pats savo jiega, savo rankos Į 
Ivasios pranašumu.
(Bus daugiau)

OS RAŠYTOJŲ NAUJI 
KURINIAI

“Į Laisvę” rašo apie U 
literatūros darbus. Senes- 
poetas Mikalojus Dagilėlis

LS
V
)S 
turi paruošęs spaudai du te 
istų. Pirmajame' tome tdp» 
įme — pasakėčios, 
tuolis-žukauskas yra parašęs 
nigrantai,” kuriame vaizde 
rims gyvenimas (po 1918). 
Lolaitis-Putinas turi paruošę ■ 
nkini “Ruščios dienos’’. RiU 
i eilėraščiai iš bolševikų vi į

Kirša savo naujam efe| 
i yra parinkęs pavadinimą-I

— Ot, silpsta ir silpsta. Vakar buvo 
mus aplankęs Kijevo patrijaukas, sužino
jęs jog tėvas Jonas nebegali vaikščiot. 
Linksmai šnekučiavosi juodu, girdėjau net 
kad.juokėsi, o šiądien blogai girdėt; tuo
jau, patrijarkui išėjus, apalpo. Motiejus, 
inėjęs Į brolio kambarį, rado jį nušvitu
siu veidu. ___ _______ _

— Taip man gera šiame pasaulyje kad 
noriu su tavim, mielas broli, ta naujiena 
pasidalinti. Vakar buvo pas mane Kijevo 
patrijarkas Grigalius Camblakas; atvyko 
Į kunigo Vytauto pašaukimą pasitartų del 
svarbių bažnyčios reikalų. Neįtikėsi ką 
man papasakojo. Dievas Įkvėpė Dvasia 
šventa musų Vytautą, ir jis sumanė su- 
ienyti tas priešingas dvi bažnyčias: rytų 
ir vakarų! Sumanė grąžinti pasauliui 
tuos laimingus laikus, kurie buvo iki ne
lemto-vaido dešimtame amžyje. Vėl bus 
viena> avinyčia ir vienas ganytojas. Įsaky
mas jau tai iš Caregrado, jau tai iš Rymo 
bus vienodai klausytini ir gerbtini visų 
krikščionių. Jei Vytautas sugebėjo per
galėti sunkenybes ir perkėlė metropoliją iš 
Maskvos i Kijevą tai ir tas kliūtis su Die
vo pagalba pašalins. Jau tarp manęs ir 
tavęs ir musų mielos seselės Puikės nebus 
jokio skirto ir, kaip vienos 'bendros moti
nos bažnyčios vaikai, drauge garbinsim 
Dievą per amžius!

Tai pasakęs, nuvargintas, parkrito 
ant pagalvių meiliai šypsodamos kad jau 
daugiau nebeatsikeltų. Motiejus puolėsi 
gaivinti brolio, bet jau jokios priemonės 
nebegelbėjo.

Į laidotuves susirinko žmonių daugy
bė, kiekvienas atsiminė kokį nors velionies 
gerą darbą. Nuliudusis jieškojo pas jį pa
tarimo ir paguodos, pavargėlis nepatyrė 
jo atsisakymo pagelbėti, nežiūrint prašan
čio tikybos, nes tėvas Jonas buvo žmogus 
pasiturįs. Patsai patrijarkas Camblakaa. 

Motiejų, taip pat sutiko, tiktai niekas dalyvavo laidotuvėse, net kunigaikštis Vy-

Dadigaudas begalo apsidžiaugė sve
čiais, sukvietė kaimynus ir ant greitosios 
iškėlė puotą. Pats jis buvo Vytauto šau
kiamas Į Vilnių atvykti, tatai drauge su 
svečiais Įsėdo Į savo laivą.. Keturi žmo
nės stovėjo laive ir stūmė šalin nuo laivo 
atsilikusias lytis kad nekenktų plaukti.

— Ilgu man prie savųjų avelių, jau 
jaučiuos stipresnis, nevežk mane į Vilnių, 
mylimas broleli, — sako Jonas Motiejui.

— Gerai, bet su važiavimu truputi 
lukterkim, lai didesnės lytis praeina. Neį
tikėsi, mielas brolau, kaip visi džiaugiasi 
Vytauto Įsakymu: tiesia dabar vieškelius, 
žmonių pakeliais knibždėte knibžda, kasa 
griovius, pila pelkes, stato tiltus, net žiū
rėti miela, kaip tai bus patogu. Musų 
kunigas nori sujungti Vilnių su Žemai
čiais: vienas vieškelis eis iš Vilniaus i Kė- 
dainus, Ariogalą ir Raseinius, antras gi 
iš Kauno vėl Į Ariogalą ir Raseinius. Kaip 
tai visame kame musų kunigas žiuri Lie
tuvos reikalų ir jos gerovės. Aš taip 
pat turiu reikalų sostinėje, kaipo Vilniaus 
kanauninkas, tat juo didesniu noru va
žiuosiu. i

Parinkęs tinkamą laiką, Motiejus pa
taisė vežimą, įsodino Joną, ir trečią dieną 
buvo jau abu Vilniuje.

Nesitikėjo Motiejus kad Vilniečiai bu
tų jųdviejų taip išsiilgę. Joną nuvežė 
tiesiai Į Voskriesienijos cerkvę. Visi iš
bėgo sutikti,kiekvienas norėjo kuo nors 
padėti, pagalinus, ant -rankų Įnešė Joną Į 
vienuolyną.

— Jau manėme kad niekuomet tavęs 
nematysime, mylimas musų tėve, prapuo
lei be jokios žinioj, lai buna dabar Viešpa
čiui garbė kad matome vėl tave gyvą visų 
vargdienių ir nuskaustųjų paguodai.

jo .ant rankų nenešiojo, nes buvo sveikas 
ir vikrus. Motiejus nuėjo Į pilį; ten ji

v A tuojau Įleido pas kunigaikšti, kuris Mo- 
Vaicmnas yra parašęs keto ■ ftejų labai maloniai priėmė.
esę “Tėviškės Pastogėje”, b
Vilniaus miesto teatras.

Sruoga parašė dramą -
;ą, kurią pavadina “Kaamiffl| aštriai pasielgti. Netaktingas Lenkų pa- 
vardu. ' .1 .................. •

Santvaras, kurį laiką dirte
s” libreto, naujai pertaisė sad 
ašyta “Žvejų” dramą.

5 Bulavas parašė novelių k-
ties Svečiai”. Novelės vaizdui 
lis bolševiku laikus.

— Kokių žinių atneši iš Dubysos kra
štų, nes iš Žemaičių eina liūdnos žinios. 
Manau, nors tai man nemalonu bet reikės

sielgimas ir niekinimas tikėjimo, kuri tau
ta nuo amžių myli, iššaukė liaudies pasi
priešinimą. Tat sakyki, Motiejau, kiek 
tikinčiųjų turi?

— Nors rodos man jog visa eina ge
rai, bet pakrikštijau labai maža.

— Tai niekis, bet dirvą sėjai išpurinai.Lik' vf " J Vili V CV UVJIAl AUJj-ZUtJL A A X V-Vi.,

Taniulaitis yra parašęs M Biliminis taip pat protingai valdo, mano 
unimtii: apysaką “Vieną katu nurodymų prisilaiko, be to, yr;r vyras iš- 

rinkinį “Didysis medžiotojas'r1 ”
j Rimkimas parašė kaimo i®
ių rinkinį “Kiemėnų kaimas."
> Bradunas parašė eilėraščių i® j kai, — išdryso pastebėti Motiejus.
Aukštuoju Dangum”. | - ”

įkalbus, jau paskyriau ji Į Konstanciją pa- 
| siuntiniu;

— Tikėjimą Biliminis pažysta silpno-

AI NUO DANTŲ GEDIMO 
ikos Dantų Gydytoju sąjW . . - . ....

— Kas turi protą ir iškalbą, geriau 
atliks pasiuntinio pareigas, negu ir šven

čiausias žmogus. Nusiųsiu dar Dadigau- 
■ do Jurgi ir Nadibovičią, taip pat du Len- 
|ku: Mikolą Sepinskį ir Aurių Laskarį —

skelbia jog“ pradėta daryti jiedu musų šalį jau pažino, ir dar kitus 
>u čiepijimu nuo dantų gedh Žemaičius, kurie ne tik protu, bet ir gražia 
gaminami iš bakterijų paimt!1 išvaizda pasižymi. P-;— j...
į dantų. Pirmutiniai band)-®
u 20 kareivių, Armijos

odė tam tikri nauji apsueišk^Į 
kito, sako, sumažėjimas bakte1| 
tų kareivių burnoje.

. Būtinai turiu Įsteigti 
[Žemaičių vyskupiją, kuri nebūtų priklau- 
isoma Rygos vyskupijai. ' Beje, ar nieko

Washingtone. Iš to negirdėjai apie Gintautą? Myliu tą seni, 
P .. . nnntnlm c’llC. hiiL'a T11T»1 rlohor / Zl.

RMUTINĮ laikrodi išrado ir?uajp
Popiežius Silvestras II, 9^* 

) to laikrodžiai pradėta tom 
i visokių didumų. .____ ,

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

s pranašystės senovės laikų S$- 
)ės karalienės Mikaldos. _ Tų 
i vėl galima gauti, ir visai pigia1- j: 
itimu tik' 30c. Galit prisiųsti F 
Liais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

A P N 1 N I N KAS
Kaina su prisiuntimu

1 gražių metelių susilaukė — turi dabar 74 
I metus.
| — Sakė Mačiulis kad žymiai sjlpstąs,
|pas šventąją ugnį jau trumpai besimel- 
|džiąs; jam tai reikia dėkoti kad pas mus 

j ramu.
Motiejus išėjo iš kunigaikščio links

imas ir nudžiugęs. Kas per laimė — manė 
— turėt savo nepriklausomą vyskupiją, 

[galėt valdyt ją pagal musų šalies reikalų, 
pik Vytautas, kuris taip myli savo kraštą, 
fcvisu kuo taip rūpinas, vGa aprūpina. Tu- 
jrime savo seniūną, turimį tokias plačias 
|teises, dabar turėsime savo vyskupiją — 
Įkas per laimė! Dieve, lai buna Tau padė- 

>įka ir garbė! — parpuolė ant kelių kate- 
T’dros bažnyčioj, karštai Dievui dėkodamas. 
Bšėjęs iš bažnyčios, norėjo dainuot iš to 
!džiaugsmo, bet pažiurėjo: visur murai,. tai 
ne puikios Žemaičių girios, kur jo dainos 

Iskardaš plačiai-plačiai paklistų .... ^
Kaip trumpai trūksta musų žemės 

Kaime!.... -
Motiejus ramiai sėdėjo savo kambarė- 

flyje ir linksmai mąstė apie naują Žemai- 
Įčių vyskupiją, kuomet truksimi įbėgo di-

elis, gausiai paveiksluota Šapui* jakas' Aleksandras šaukdamas kad Motie- 
d sutvarkytas, išaiškinantis jus kuogreiciausia eitų pas tėvą Joną.
. Kiekvienas’ privalo jį turėti j — Kas gi atsitiko ? — pabūgęs paklau-

rė Motiejus, ir širdį ryg replėmis kas su-

per TVORA1
PASIŽVALGIUS

Maskvą, sudegino, o kas baisausia — vi- 
liugingai užmušė Astiejų, mano bičiulio 
Algirdo anūką!

— Sako, — pridūrė Daugirdas, — kai 
musų pasiuntiniai atvykę Į Caregradą 
pranešdami Vytauto sumanymą_ priimti 
krikštą, nudžiugęs ciesorius norėjęs tuo
jau siųsti dukterį jam per žmoną, bet pa
siuntiniai pasakę jog jis jau vedęs.

— Papasakosiu jums kaip Vytautas 
vedė mano giminietę. Kęstutis eidamas 
į Ikarą su kryžeiviais, užvažiavo su savo 
kariuomene į musų namus; mano tėvas, 
nudžiugęs, vaišina kaip Įstengia. Tuomet 
viešėjo pas mus gražioji Tautvilos gimi- 
nietė. Kuomet ji nešė Kęstučiui kumiso 
taurę, kunigaikštis sušuko, nustebęs: Iš 
kur gavai tą rojaus paukštelę? Ji akeles 
nuleido, ir tuo dar labiau kunigaikščiui 
patiko. .Žinote ką išvažiuodamas pasakė? 
Piršiu, sako, savo sūnų Vytautą, matau, 
ji dora ir graži mergina, verta būti ku- 
nigiene!

Ir tikrai, netrukus Vytautas atsiuntė 
piršlius, vedė ją ir buvo laimingas, bet ne
ilgai, nes po pirmojo kūdikio Dievas ją 
pas save pasišaukė drauge su vaikeliu. 
Vytautas labai susigraužė. Sulyg musų 
apeigų, jos lavonas, atvežtas į Klaipėdą, 
ten buvo sudegintas ir palaidotas šventoje 
girioje, o toje vietoje supilta didelis pilia
kalnis. Tautviloš broliai žuvo nuo kryž
eivių rankos, kuomet jie, keršydami Vy
tautui, plėšė Gardino žemę; jau bevejant 
juos Vytautui, jie kaž kaip susigavo jo 
svaini ir už kojų pakorė!

— Kai buvau 'kare su Vytautu, — at
siliepė Keisgaila, — mačiau kunigaikščio 
palapinėje gražų altorėli, Panelės šven
čiausios paveikslą aukso rubais, visą nu
sagstytą brangiais akmenėliais. Tą alto
rėli atsiuntė jam Caregrado ciesorius Pa- 
leologas dovanų, kaipo savo krikštasunųi.

— Kokį tai Astiejų minėjo Keisgaila, 
ir ar ištikrųjų buvo taip atsitikę Maskvo
je? — paklausė kaž kas.

— Tai tikras atsitikimas, — atsakė 
kunigaikštis Astiejus. — Tai mano tėvas, 
Astiejus. .Norėdamas jums geriau išaiš
kinti mano tėvo mirties priežastį, turiu 
jums apsakyti nors trumpai Maskvos rei
kalus tais laikais. Mamulajaus Aukso Or
da 1380 metais buvo visiškai sumušta ties 
Donu, Maskvos kunigaikščio Dimitro : ten 
drauge su Gudais krito nemaža ir Lietu
vių, kurie su Gediminaičiais atvykę buvo 
Dimitrui Į pagalbą. Nuveiktas Mamula- 
jus turėjo pasišadinti, gi Totorių Aukso 
Ordoje karalium tapo Taktamišius. Vos 
Įsikėlęs i Ordos sostą, jis išsiuntinėjo Or
dos valdžioje esančioms valstybėms pra
nešimą kad jam dovanų atsiųstų. Į tas 

, žinias visi kunigaikščiai pasiskubino patys

i sveikino.
— Sakyk man, Keisgailėli, kas girdėt 

Dubysos apielinkėje? — klausė Motiejus.
— Pas tave visa gerai, Opolskis taip 

pat geras kunigas, bet visus tuos kitus po
pus lai velniai parauna! Nepyk, Motie
jau, už tuos žodžius, tau padaryčiau išėmi
mą. Sakau jiems: žiūrėkit pro pirštus, 
visa ateis savo laiku pat savaime, visa Eu
ropa krikščionys, ir mes kuomet noks bu
sim krikščionys., O jie man sako: čia tuk- 

, stantį pakrikštijome, čia du, ten vėl tris 
. tūkstančius, ir smalingu makaru varu va

ro į savo dangų, o aš sau manau, tai yra 
stabmeldžiai kalba, kad ir musų Anapilė 
neblogesnė už jūsų dangų, 
kūnas trenktų, kiek tai del 
bus kraujo praliejimo!....

— Et, nekalbėsim apie 
sako Motiejus.

— Žinai, Motiejau, važiuok su manim, 
dabar pats pavasaris.... Nemunu vilnys 
tik važinėjas kita kitą, mano laivai stovi 
Kaune, kur krauna prekes.

— Gerai sakai, Keisgailėli, važiuosim 
drauge, jau aš pasiilgau savo Padubysės 
avelių. Pasiprašysiu kad kapitula atleis
tų, tiktai reikia skubėti, jau vėlyvas lai
kas, vanduo žymiai nupuolęs.

— N Livažiuosirfi! Kur laivas sustos, 
patys jį pavarysim.

Nuvykę į Kauną, jie susitiko Dadi- 
gaudą, Keisgailos svainį.

— Gerai kad jus čia radau: eikite į 
mano ’laivą: jis gražesnis ir patogesnis 
negu Keisgailos; su manim važiuoja ku
nigaikštis Astiejus ir daigelis bajorų, — 
kalbino Dadigaudas.

— Mielu noru, drauge bus smagiau 
plaukti.

Visi susėdo Į Dadigaudo laivą ir link
smai sau šnekučiavos; dažniausia vis apie 
Vytautą, spėliojo kas išeis iš Konstanci
jos suvažiavimo.

Musų Vytautas ir Graikų tikėjimo ne
užmiršta, — ^atsakė Astiejus.

— Jis lygiai atsimeną, apie Graikus 
kaip ir apie katalikus: geras tėvas neiš- 
skirs vienų vaikų, — atsake Motiejus.

— O kodėl musų prabočių tikėjimą 
taip engti liejjė, būdamas pats Kęstučio ir 
Birutės sunum? — atsiliepė vienas drą
sesnis bajoras. ,c

— Neprotingai kalbi, — sušuko kiti, 
— motina verkdama muša vaikus kada 
reikia. Ar vėl norėtum pakliūti į kryžei
vių nagus, štai dar ir dabar dejuoja jų 
vergijoje musų -broliai.

Kaži 'kas atsiliepė:
— Mano sesuo jų vergijoje, sako, su- 
pagimvlžius; pasmaugsiu jį kaip šunį, 
priešininkų paderme!.... i
— Taip nedaryk, — sako kunigaikštis'nešini dovanomis,_ tik Dimitras^ atsimin-

Kad juos per- 
jų priežasties

tai geriau, —

GABALIAUSKAS savo var
dą,. turbūt, gavo nuo savo li
guisto >noro Prezidentą Smeto
ną “gabalais” suvalgyti. Tik
ras kanibališkas vardas, sa
kau !
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KLINGA, sakoma, į SLA. 
prezidentus kandidatuojąs ant 
“ekonomijos, darbingumo ir 
reformų” platformės. Jei tarp 
dviejų auklių vaikas be nosies 
tai kaip bus bus tarp trijų?

ARITMETIKA geras, bet 
baisus mokslas: Klinga suskai
tė kad per dešimtį metų SLA. 
iždininkas Gugis iš SLA. gavo 
$73,147.00, o tuo tarpu SLA. 
turto nuostoliai, buvę per šešis 
metus “tik” $132,893. Puikus 
iždininkas! Daugiau pragano 
negu mokėti gauna.

AMERIKOS senatas, papra
stai, vis tyrinėja tai šį tai tą. 
Tyrinėjimų gadynė atėjo ir • 
Lietuviams: Klinga tiria Gu
gi ; Chase — Bagočių. Sakįo,, 
B. su “žinovo” Strimaičio par 
galba apskaičiavęs buk SLA. 
Albumas kainuosiąs $4,000, o 
jo išleidimui išdėta $12,625.77. 
Dabar spėkite: jei Bagočius ir 
Strimaitis butų namų statyto- 
jai-kontraktoriai ir panašius 
apskaičiavimus darytų tai Į 
kiek laiko praganytų milijoną 
rlr>r.i-»»rii- Irsrrtl. >j Jji ■1 ■

tautas, sužinojęs apie mirtį, atvyko mesti 
žemės žiupsnio ant karsto. Palaidojo Jo
ną Voskriesienijos cerkvės kapinyne ir 
nuo to laiko Vilniečiai gerbė tą vietą, kai
po šventą. Per didelius gaisrus Vilniuje 
sudegė toji cerkvė; kūną rado nepagadin
tą Birželio 17 d. 1781 m. ir vėl palaidojo 
Mikalojaus cerkvėje, kur guli, gerbiamas, 
ligi šiai dienai.

Vytautas ėmė veikliai ruošti puikią 
pasiuntiniją į Konstancijos suvažiavimą. 
Tuo tikslu pasišaukė intakius bajorus. Jur
giui Dadigaudui įsakė surasti savo kraš
tuose palei Klaipėdą ir Dinaburgą gabių 
ir tinkamų žmonių. Vitebsko Nadibovi- 
Čiui liepė pasidairyti po Magilevo, Minsko 
ir Kijevo Gudus, kur buvo daug apšviestų 
Lietuvių; Keisgailas gi — žemaičiuose. 
Visi savo darbą atliko geriausia. Kas ne
mokėjo Lotynų kalbos, mokėsi, ypač buvo 
patariama mokytis tos kalbos vyrams iš
kalbiems. Biliminis mokėsi Lotynų kalbos 
lyg mokinys kad visus palenkti savo iš
kalba, kaip Ciceronas Aeropagą. Vytau
tas negailėjo atstovauti.' Išviso pasiunti
nių buvo 60 žmonių.

Konstancijoje suvažiavimas buvo di- 
deliausias. Ne tik viso pasaulio vysku
pai atvyko, bet ir visos valstybės atsiuntė 
ten savo įgaliotinus.

Musų pasiuntiniai savo iškalba ir rim
ta išvaizda atkreipė į sąve visų susirinku
siųjų dome, gali sakyt, viso pasaulio dome, 
išrodydami tuo kryžeivių tvirtinimų me
lą kad Lietuviai esą barbarai ir varguo
liai. Išpasakojo kruvinas nuoskaudas ku
rias Lietuviams kryžeiviai darė; reikala
vo gražinimo Lietuvių belaisvių, kuriuos 
kryžeiviai iktolei kankino vergijoje; rei
kalavo atskiros Žemaičių vyskupijos. Vi
sa tat jiems prižadėjo, kardinolas Ra- 
guza taip buvo sugriaudintas Lietuvių pa
siuntinių iškalba kad norėjo tuojau va-j 
žinoti į Žemaičius apaštalauti ir atsisakė 
nuo tos minties tik tuomet kai jį įtikino, 
jog reikią tam žinoti Lietuvių kalbos.

Konstancijos suvažiavimas prasidėjo 
Lapkričio 1 d. 1414 m., o Lietuviai pasiun
tiniai atvyko tik Lapkričio 28 d. 1415 m. 
Nesant gerų kelių, Vytautui reikėjo daug 
laiko kol surinko visus pasiuntinius. Iš 
Konstancijos Lietuviai pasiuntiniai išva
žiavo Kovo 1 d. 1416 m. Netrukus, Vy
tautas išsiuntė Graikų tikėjimo vyskupus. 
Kas su jais atsitiko ir delko Vytauto su
manymas sujungti bažnyčias neįvyko, lig- 
šiol dar neištiria.

¥ ¥ ¥

Sykį, išeidamas iš pilies, Motiejus su
sitiko Keisgaila; apsidžiaugė lyg tikrą sa- 11* 11 v • 1 • • •

nų 
ta

Astiejus, į— užmušdamas vaiką, sužeisi damas savo laimėjimą, nusiuntė per pa- 
. Khanas tuoj pasijuto užgau-motiną, nes regis jau prie jo prisirišo; ge- siuntinius.

riau pasirūpink kad ji išaugintų iš jo kry-'tas ir 1381 metais išsiuntė Į Maskvą savo 
žeivių priešininką, kuris atkeršytų už mo-'nmrzą Akozį, reikalaudamas kad atvyktų 
tinos gėda ir tėvynės nuoskauclas. į Dimitras. Murza nevažiavo iškarto į 
' Girdėjau, — atsiliepė Keisgaila, — Maskvą, bijodamas ten pasirodyti, bet su- 
kad Caregrado ciesorius, sužinojęs jog! sijaikė Žemajame Naugarde; ten, pamatęs 
musų Vytautas nori priimt krikščioniją,! didelį žmonių įtūžimą prieš Totorius, šu
tai]) apsidžiaugęs jog sukvietęs pas save gvyžo namon ir pasakė khanui jog Dimit- 
v,sus karalius ir iškėlęs puotą kokios dar ras atstovų nepriėmęs ir pats į Ordą ne
akys neregėjo, ausys negirdėjo; nepakvie- važiuosiąs.
tęs tik Totorių khano, sakydamas: Šun-j 
snukis plėšia krikščionis, dabar užpuolė1

(Bus daugiau)

Kiniečiai Mokomi Skaityti-Rašyti KAMINAKREČIAI
* “BALTINA” MA-

LUNINKUS

P-lę E. Masytę “komuniste” 
pakrikštinę, Tysliava, Vaidyla, 
Vitaitis ir kiti draugo Grigai
čio tarnai, dabar išmetinėja 
tautininkams kad jie, remda
mi p-lės Masytės kandidatūrą į 
SLA. sekretorius, “bendrauja” 
su komunistais.

Ant kiek- nepamatuotai pik
tas ir neteisingas yra p-lės 
Masytės Įtarimas, ant tiek dur
nas ir demagogiškas yra tas 
priekaištas. Juokingiausia tai 
tas kad suodini kaminakrėčiai 
bando baltus malūnininkus nu
baltinti. .. .

Kaip visi gerai atsimenam, 
po 1926 metų perversmo. Lie
tuvoje, komunistai suorgani
zavo “anti-fašistini” frontą ti
kslu sėkmingiau kovoti su 
tautininkais. Į tą frontą su
dardėjo Grigaitis su savo cici- 
likais 
d y los, 
dara. 
bučių
mo nutarimu.

Tą oficialų ir 
kviečių direktyvai pasidavimą 
jie vėliau, kitais seimų nuta
rimais, laikas nuo laiko panau
jino ir iki šiol jokiu oficialiu 
aktu neatšaukė. Reiškia, ofi
cialiai dar tebėra tame Mas-.

SPRENDŽIANT iš Gaba- 
liausko “noturos”, tas žmoge
lis atvykęs Amerikon butų tik
rai sprogęs iš savo perpildytos 
tulžies prieš Lietuvos Prezi
dentą, jeigu Clevelande nebūtų 
pataikęs Įsikibti j nuskurusią 
gazietėlę. kurioj dabar -savo 
tulži lieja.

To nesudisciplinuoto proto 
žmogelio raštų rimti katalikų 
laikraščiai nepriima.

KKK — VVV — CG
Sandariečių viršūnėse figū

ruoja VVV — Vinikąs-Vaidyla- 
Vitaitis, kurie ypač SLA. rei
kaluose pridirba visokių mek- 
liorysčių tautinėje srovėje ir su 
cicilikais bendrą frontą laiko.

Tautininkų tarpe irgi suras
ta trejukė — KKK — Karpius- 
Klinga-Kyba, karinga opozicija 
viršminėtiems WV.

Bet aš j ieškau, jieškau ir nie
kaip nesurandu trečios G su
darymui GGG. Iki šiol tėra ži
noma, kaipo atkakliausia po
relė Lietuvos Prezidento šmei- 
žėjų tai Gabaliauskas ir Gri
gaitis, 
remia,

Kas 
G?

Tiedu redaktoriai, zeceriais 
nebuvę, pasižymi didžiausiu 
peštukizmu musų spaudoje.

Supa Garba.

Jiedu vienas kitą, pa- 
paguodžia ir patiešija. x 
suras tai porelei trečią

• ŠIOJE šalyje išviso ope
ruoja 17,919 filmų (movie) 
teatrų, kurie bendrai turi ar
ti 11 milijonų sėdynių.

kvos agentų fronte.
Dėlto, pirma negu tie paiši

ni kaminakrėčiai bandys bal
tus malūnininkus “baltinti”, jie 
turi oficialiai nusivalyti savo 
purvą, priimdami sekančiame 
Sandaros seime rezoliuciją, pa- 
reiškiančią kad jie padare 
klaidą ir tautai žalą į tą ko
munistų bučių ilysdami, kad iš 
jo oficialiai išeina ir kad toš 
klaidos daugiau nepakartos.

ir jo filija, Viniko, Vai- 
Vitaičio uzurpuota San

tą komunistų 
oficialiai, sei-

Jie visi į 
sudardėjo

Guerrilla fighters, farmers and their wives and children assemble 
for a weekly open air class in reading and writing in a northwestern 
city in China. With the aid of United China Relief funds, China is mak
ing great strides in eliminating illiteracy among its millions as part of 
its wartime reconstruction program. Since the war began some 90,000,000 
Chinese have been taught to read and write* and today they are intelli
gent citizens of a democracy that is an important ally of the United 
Nations in their fight against the aggressor nations that seek to impose 
their idealogies and methods upon a free world. ,

Pasalintieji kovotojai už linijų, ūkininkai ir jų žmonos ir 
vaikai susirinkę atvirame ore savaitinei pamokai skaityti i r ra
šyti viename šiaurvakariniame Kinijos mieste. Gelbstimi Kini
jos šelpimo fondų, Kinai daro didelius šuolius pirmyn naikini
me bemokslumo tarp milijonų savo žmonių, varant karo meto 
atsistatymo programą. Nuo karo pradžios apie 90 milijonų Ki
nų tapo išmokyta rašyt ir skaityt, ir šiądien jie yra inteligentiš
ki piliečiai demokratijos kuri yra svarbi sąjungininkė Suvieny
tu Valstybių tarpe, jų kovoje prieš agresores valstybes kurios 
nori primesti laisvam pasauliui savo idealogijas ir metodus.

formalų Mas-

033.

Reikalaukit “Dirvoje”
——lor Avenue
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VISKAS PARUOŠTA BAL. 26-TAI
Chicagiečiai Atvyksta Jau Šeštadienį

DeRighter Vėl Kandi
datuoja

Vytautas F. Beliajus su ne
kurtais savo grupės šokikais 
atvažiuoja į Clevelandą šešta
dienį, gerai pasilsėti ir pasi
ruošti programui. Kiti progra- 
mo dalyviai pribus sekmadie
nio rytą.

P-lė Helen Pechukaitis, ku
rt akompanuoja Beliajaus šo
kikams, savo solo dainoms tu
rės akompanistę vietinę, Aldo
ną Wilkelis.

Tikietai salėje prie durų bus 
pardavinėjami nuo 5 vai. sek
madienį. Tada jau reikės mo
kėti 55c ir 83c. Valdžia būti
nai reikalauja kad taksai už 
bilietus butų renkami, todėl

Šaliai Reikalingas Tavo 
Išsilavinimas

Jei esi lavintas mašinšapės darbinin
kas ir nedirbi pilną laiką prie karo reik
menų darbų, tavo pareiga yra dirbti savo 
Šaliai, todėl asmeniškai kreipkis tuoj j:

U. S. Employment Service
1242 W. 3rd Street CH. 0980

Valdžios Agentūra. Už radimą darbo 
nereikia mokėti.

prašome publiką nekelti ginčų 
su tikietų pardavėjais del tak
sų. Karo laikas, prisilaikykim 
įstatymų.

TIKIETAI gaunami išanksto 
Dirvos administracijoje po 45c 
ir 65c. Pasirūpinkit įsigyti jų 
išanksto administracijoje arba 
pas platintojus.

Programas prasidės lygiai 6 
vai. vakare. Prašom publiką 
nevėluoti.

DYKAI Įžanga 
kareiviškose ar 
uniformose, kurte 
būti Clevelande šiomis dieno
mis. Dykai bus įleista į salę 
su kareiviu ir jo panelė ar 
žmonelė.

Vaikams iki 15 metų įžanga 
nemokamai.

Šokikams įžanga bus 35c., 
su taksais. šokiai prasidės 
8:30 vai. Albertas Nemanis su 
savo orkestru 
Lietuviškus 
šokius.

Atminkit 
viskas eis tvarkoje.

Visi vyrai tarp 45 ir 65 me- 
:ų amžiaus, kurie nėra regis
truoti pirmesniuose draf tuose 
šio karo bėgiu, privalo užsire
gistruoti trijų dienų bėgyje — 
Balandžio 25. 26 ir 27.

Pirmadienis bus paskutinė 
registracijos diena.

Vyrai kuriems jau suėję 65 
metai ir eina ant 66-tų, regis
truotis nereikia.

Registrantai pasirūpinkit su
žinoti savo apielinkėje arti
miausias registracijos vietas, 
ir ten eikit registruotis. Tų 
vietų yra 51, todėl čia sutal
pinti jų adresus užimtų per
daug vietos.

Registruotis turi piliečiai ir 
nepiliečiai.

NORĖSIT CUKRAUS?

ir

šį

Lietuviams 
jūreiviškose 

pasitaikys

grieš smagius
Amerikoniškus

pranešimą ir

T.Teko patirti kad Jonas 
DeRighter, musų atstovas Ohio 
valstijos legislature j e, šymet 
vėl bus kandidatu į legislaturą.

Geriausio jam pasisekimo.

APSIVALYMO
SAVAITĖ

Cuyahoga aps. 30-ta metinė 
Apsivalymo Savaitė nustatyta 
nuo pirmadienio, Balandžio 27 
iki Gegužės 2 d.

Mayoras Lausche tam tiks
lui išleido proklamaciją, kvies
damas ir ragindamas miesto 
gyventojus apsivalymo darbui, 
kuris reiškia grožę apie namus, 
tvarką viduje ir iš lauko, sau
gumą nuo gaisrų ir kenksmin
gų vabalų, žiurkių ir tt., ir pa
galiau sveikatą.

Jūsų vaikai lengvai gali at
likti apvalymo darbą, kasdien 
po tam tikrą dalį darbo.

Be apsivalymo, taipgi pata
riama apsitaisyti tvoras ir na
mų dalis kad niekur nekliūtų, 
neputų, nelužtų, nenyktų. Apsi- 
maliavoti ir atnaujinti.

NAMAI NAMAI
$5,000, 3 šeimų, su maudynėm, 

eigos $77 mėn.; lotas 40x120.
5—5, 2 šeimų 5 kamb. cottage,' iš 

dviejų gatvių, Įmokėti $2,000;
, St. Člair-67 st.
$6,000; Saliunas, su degtinės, vyno 

ir alaus laisnaįs; nuoma $60 su 
5 gerais kamb., maudyne, skiepu, 
furnasu, muro ’sienosų Superior 
prie Addison. Reikia turėt cash 

ar gerą kitą turtą.
PERKAM namus šiaurėj už Euclid 
iki Lake Erie už rimtas kainas.

McKENNA HE.nd. 5282
1383 E. 55TH ST. MU. 4285

APIE ATEITI

in-
• MAYORAS Lausche įsakė 

policijai fotografuoti dalyvius 
viešų sueigų kurios rengiamos 
spėjamų šaliai priešingų asme
nų ar organizacijų.

Karo ir Vargų Ugnis 
Degina Pasaulį

tautininkai ir su

Nuo Kojų Niežėjimo Vaistai
Kas turi kojų niežėjimų ar “Ath

lete’s Foot kreipkitės čia, turime 
tikrai stebuklingus vaistus kurie 
išgydys tą nemalonų apsireiškimą.
J. JĖNNINGS, 1253 Cranford Rd. 
Lakewood, Ohio. AC. 4747

Rytais ar po 6 vakare.

PARSIDUODA COTTAGE
3 kamb. cottage su visais Įren

gimais, lotas 42x100, prie Lorain 
kelio, gausiai važinėjamo automo
biliais ir trekais; tinka bent kokiam 
bizniui pakelėje. Pigiai. Kreipkitės 
RIVERSIDE ROAD grosernėje, ne
toli Lorain Avenue.

REIKIA DARBININKO
Reikalingas darbininkas dir

bti prie ice-cream gaminimo— 
patyrimas nereikalingas. Krei
ptis tuoj asmeniškai, 
HARWILL ICE CREAM CO.

1200 W. 9th Street. City.

Lietuvių Bankas Mo
dernizuojamas

Lietuvių Bankas už keleto 
dienų išrodys viduje gražus, 

’kaip Velykų margutis: viduje 
viskas perrengiama moderniš
kai, su naujomis lubomis, sie
nomis, šviesomis, ir net padidi
nama! Stebėsitės kad nepa
didinant sienų iš lauko, banke 
padaroma daugiau vietos.

Lietuvių Bankui biznis eina 
gerai.

KARO BONDSŲ
VAJUS

Clevelande organizuojama vi
suotinas vajus pardavinėjimui 
Karo Bondsų. Vajus prasidės 
Gegužės 1 dieną, kada apie 30 
tūkstančių savanorių asmenų 
aplankys visus, namus ir įstai
gas paraginant pirkti Valdžios 
Karo Bondsus.

Tėmykit, iki šiol vadinami 
Defense Bonds pavadinti jau 
War Bonds, del to kad S. V. įs
tojo į karą ir pinigai keliami 
karo laimėjimui.

Balandžio 30 d. prieš vajaus 
pradėjimą bus surengta milži
niška eisena mieste, išjudini
mui gyventojų patriotizmo.

Atminkit, cukraus naudoto
jai bus suregistruoti, gaus sau 
cukraus korteles ir tik sulyg 
jų galės pirkti cukrų savo šei
mai.

Šeimos reikalams cukraus 
naudotojų registravimas galu
tinai nustatyta Gegužės 4 iki 
7 dienos, ir atsibus visose pra
dinėse mokyklose.

Biznio reikalams cukraus su- 
registravimas bus atliekama 
Bal. 28 ir 29, aukštesnėse mo
kyklose.

DAINŲ FESTIVALIS 
GEGUŽĖS 17

HIPPODROME

PARSIDUODA FARMA
63 akrai, 10 akrų vaisių, vy

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

- • PRIEŠ Kongresmaną Mar
tin L. Sweeney atsiranda ge
rų kandidatų, bet jeigu jų at
siras perdaug, jis vėl 
minuotas. Jis labai 
atsižymėjo patekęs į 
są. Prastai pasirodė 
toliau dar pablogėjo.
žtas nusistatymas (prieš val
džios pastangas dirbti šalies 
apsaugai dar prieš Japonų už
puolimą padaro jį netinkamu 
tokiai vietai.

bus ne
prastai 

Kongre- 
išsyk, o 
Jo grie-

Kortavimo Vakaras
LRKSA. 50 kp. rengia kor

tavimo vakarą su dovanomis, 
šeštadienį, Bal. 25, nuo 7:30 
vak., šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Įžanga 25c. Pelnas pu
siau, parapijai ir kuopai.

Kuopos nariai ir jų draugai 
pašaliečiai prašomi kuoskait- 
lingiausia atsilankyti, jūsų pa
rama bus įvertinta.

Bus įvairių užkandžių ir do
vanos prie kiekvieno stalo.

Komisija.

Clevelande rengiama milži
niškas Dainų Festivalis, kuris 
atsibus Public Auditorium Ge
gužės 17 d. Tam tikslui įvyk
sta veikėjų susirinkimai nu
statymui programo, kuris ap
ims religiškas ir patriotiškas 
dainas ir dalyvaus tūkstančiai 
vietos ir apielinkių dainininkų.

Šis Festivalis bus nemoka
mai visiems. Bus taj atnauji
nimas karo laiko bendruomenės 
dainavimų patriotiškų dainų, 
žygiuojant į pergalę. Toje su
eigoje bus labai mažai kalbų ir 
nebus renkama jokių aukų.

Visas tas periodas bus pa
skirtas gyventojų išreiškimui 
savo patriotizmo dainomis.

Tos dainos ir muzika, ką at
liks aukštesniųjų mokyklų' be- 
nai, bus leidžiama per radio 
trumpomis bangomis į karei
vių stovyklas, ir draugingas ša
lis.

“King’s Row”
Ann Sheridan, Robert Commings, 

Ronald Reagan ir Betty Fields vai
dina pirmaeiles roles veikale “Kings 
Row”, Warner Bros, filmoje kuri 
paliekama dar kitai savaitei rodyti 
Hippodrome Theatre pradedant Ba
landžio 22. Ta filmą, pagaminta iš 
pastaru laiku parašytos naujos apy
sakos, apima du romansus, kurie 
dedasi možame Amerikos mieste
lyje šio šimtmečio pradžioje.

Greta tų paminėtų keturių pir
maeilių artistų, šiame veikale vai
dina dar kiti žinomi, kaip tai Char
les Coburn, Claude Rains, 
Anderson, Nancy Colemon, 
Verne, Maria Ouspenskaya, 
Davenport ir eilė kitų.

Veikalas yra labai jautrus, Įdo
mus ir kiekvienam prie širdies.

Judith 
Kaaren
Harry

SCHMID AUTO BODY 
BODY and FENDER WORK 

1252 Addison Rd. 
ENdicott 4947 (20)

AVALŲ TAISYMAS
JŪSŲ PAČIŲ KAINA 

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

Daniel De-Maud
4711 Payne Avenue

• SULAIKIUS dirbimą ne
būtinų namų padargų iš meta
lo, taupymui metalo karo rei
kalams, sako apie 10,000 dar
bininkų Clevelando srityje ne
teks darbo, turės susirasti ki
tus darbus defense dirbtuvėse.

Defense dirbtuvės vis daib- 
giau ir daugiau paima darbi
ninkų. Kovo mėnesį paimta 21 
nuoš. daugiau negu Vasario m.

vieši 
fab-

i- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

RADIO TAISYMAS
DIENĄ AR VAKARE 

visame mieste
Visokių išdirbimų Namų arba 

Auto Radio.
7313 Wade Park Ave.

HEnd. 2579 (26)

• ŽYDAI Clevelande galuti
nai dedikavo savo Rabinų Se
minariją, perkeltą iš Telšių 
šį miestą. Čia atbėgo keli ra
binai iš tos seminarijos, bolše
vikams Lietuvą okupavus, ir 
pradėjo organizuoti savo semi
nariją, tęsimui savo darbo. Ji 
veikia antrašu 985 East Boule
vard.

Mąstyk ir rūpinkis apie sa
vo ir savo šeimos ateitį.

Taupymas reguliariai kad ir 
ne po daug, sudaro sumas pi
nigų. O dabartinis 3% moka
mas šioje įstaigoje ant taupy- 

sumas paaugina, 
depozitas šioje 

saugus po Fede- 
Corp. iki 85,000.

mų, greičiau
Kiekvienas 

įstaigoje yra 
ral Insurance

šioje Lietuviškoje įstaigoje 
galima pirkti Suvienytų Vals
tijų Defense Bonds.

The Lithuanian Savings 
and Loan Ass’n
6712 Superior Ave.-

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

Platesniam sužinojimui krei
pkitės pas (17)

JOSEPH MASLAVECKAS 
1129 E. 113 St. Cleveland, 0.

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

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

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

----- Krautuvė atdara vakarais-----

SPECIALES VERTYBĖS

VYRAMS IR VAIKINAMS
SUPERIOR- 
RUSSELL INN

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

pravažiuojanti Lietuviai.

HelenTJrbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

39c

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.
----------------- —'\

Vyrams Atletiškos Kelnaitės_____
Apatiniai Marškiniai ir Užmavos '

Vyrams Pavasariniai Kaklaraiščiai___ 65c
Didelis pasirinkimas naujausių pavyzdžių. 2 už $1.25.

Vyrams Broadcloth Marškiniai___  $1.65
Sanforizuotai sutraukti, gražiose spalvose ir balti. 2 už $3.25.

Vyrams Broadcloth Pajamas i_____ $1.79
Susegamų arba Užsimaunamų Stylių

Vyrams Two-Tone Sveteriai
Zipperio priešakiu skirtingose spalvose

SKRYBĖLĖS Vyrams, Vaikinams $3.95
Vėliausių Pavasarinių Pavyzdžių ir Spalvų

KELNĖS ’r SLACKS Vyrams
Ir VAIKINAMS — didelis pasirinkimas.

SVEČIAI
Šią savaitę Clevelande 

žymus Chicagos Lietuvis 
rikantas, J. J. Baršauskas, ku
ris yra savininkas Electrocast 
Steel Foundry Co.. Į)irbtuvė 
randasi Cicero, III., jis pats su 
šeima gyvena Chicago j.

Ponas Baršauskas atvyko į 
Clevelandą dalyvauti American 
Foundrymen’s Association* su
važiavime, 
surengus 
Clevelando

Svečias
Mihelichs, Dr. Vitkų, Dirvą, ir 
Lietuvių Darželį, taipgi sten
gėsi susipažinti su kitais vie
tos žmonėmis kaip tik laikas 
leido.

Jo dirbtuvėje dirba arti 200 
darbininkų, liedina daugiausia 
karo reikmenis. Tą dirbtuvę 
yra aplankęs ir Lietuvos Pre
zidentas A. Smetona, p. Bar
šauskas priminė.

Iš Lietuvos jis paeina iš Su
valkijos, jau virš 40 metų šio
je šalyje. Su Chicagiečiais da
lyvauja kiek jam laikas pave
lija, ir myli savo tėvynę Lietu
vą. 1938 metais buvo išleidęs 
į Lietuvą savo žmoną ir dukte
rį paviešėti.,.

Pats ketina Lietuvą aplanky
ti po karo, ir keliaus lėktuvu.

Taipgi lankėsi Clevelande p. 
Zuris iš Chicagos, teisėjo Jo
no Zurio brolis. Jis aplankė 
Karpius ir kitus. t

Balandžio 17, gryždami iš 
Chicagos, Clevelande sustojo 
pernakvoti Prez. A. Smetonos 

su 
ir 
iš
P- 
ir

kuri ta proga turi 
atitinkamą parodą 
auditorijoje.
aplankė Wilkelius,

žentas Pulk. A. Valušis 
žmona, poni E. Trečiokienė 
p. Budreckienė su dukrele, 
Newark, N. J. Čia aplankė 
Julių Smetoną, p. Tubelienę, 
apžiūrėję Lietuvių Darželį iš
vyko į rytus. Keliavo automo
biliu.

$2.95

nVIčAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKA B
® gajjį įkeisti savo stamp Books. ■

B. J. RADIO 
SERVICE

EKSPERTAI TAISYME 
Visokių Išdirbimų Radio 

Visas darbas garantuotas. 
RADIO TUBES 

Galima gauti reikale 
A. PRIETAISUS ir 

SU GARSAIS 
1363 East 45th

Telef. HE. 3028

P. KARĄ

st.
(17)

Svarbios Dienos Klausi
niais Filmos

Bombardavimas Tokyo praskilbo 
visame pasaulyje kaipo žymiausio 
šio karo žinia. Naujose filiuose ku
rios rodoma Telenews Theatre pra
dedant penktadieniu parodoma di
dieji prisirengimai prie tokių užpuo
limų. Taipgi parodoma vaizdai iš 
paskutinių dienų Rangoon, pirm Ja
ponų okupacijos, kur nukirsto ke
liai teikimui Kinijai pagalbos.

Parodoma nauji vaizdai iš dabar
tines Prancūzijos, kur vyksta žy
mios permainos.

Kas ištiks su Indija?- Kokią role 
ji lošio Tolimuose Rytuose? Maty
sit idomius vaizdus iš Traveltreat 
“Delhi”.

Telenews komentatoriai, Katen- 
born, kuris atsako įvairius klausi
mus apie karą, ir Tex McCrary pa
aiškina 'apie naujausius svarbius 
apsireiškimus.

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)

K. ŠTAUPAS
Dekoratori

Jeigu
bartai

JOHN G. POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popiet iuotoj as 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyiw 
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 jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilną apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

J. Svyrimas.
MKALINGA STIPRINTI 

SAVO JIEGAS
r gaiš neramumo laikais viso 
Lglio tautos, didelės ir ma- 
ETstato sau klausimus kaip 
Eįyti savo tautos gyvybę ir 
Uovj pasaulio tautų šeimo- 
į Silpnesnės tautos, kurios 
įį įveltos tarp didelių kariau- 
|0] tautų, deda visąs pas
has kad išlaikyti savo gy- 
£ Tarp tų nelaimingų tau- 
| yra ir Lietuvių tauta, 
tanioje Lietuviai prie la- 
K rimtų ir sunkių apystovų 
L tylią, bet atkaklią kovą 
j savo išlikimą, už išsilaisvi
na. Tą sunkią naštą nešti 
Kovoti už tautos laisvę pade- 
| jiems kitose šalyse likimo 
Mokėti musų tautos nariai, 
jors tai nėra lengvas darbas ir 
įnw sunki užduotis, tačiau pa
joti kuo nors savo brolius ir 
fan's sunkią kovą kovojan
tis siekiant geresnio rytojaus 
k garbingas darbas.
kodėl ir Amerikoje gyve- 
btieins Lietuviams, kurių čia 
iškaitoma apie trečdalis mu- 
Į tautos narių, puola žymi da- 
į tos atsakomybės. Reikią ir 
hs dėti pastangas kad ne 
k palaikyti savo tautinį gy
nima, bet kartu reikia sten- 
Įis padėti ir savo tautiečiams 
i mirtinoje kovoje už išliki- 
j. Jeigu nesurandame šiuo 
rpu kitokios galimybės tai 
įt teikime moralinę viltį 
hsų tautos kamienui Lietu-

16402

jūsų namas ar 
reikia padabinti 
Telefonuokit:

Mulberry 0744. 
Thames Ave.

U s 
kam-

DRY CLEANING

|Suo laiku mes visi aiškiai 
Kaine vidurinės musų sro- 
I suirimą ir pasiskirstymą 
|je kovoje. Tarpais, net lai- 
k nuo laiko tas pakrikusias 
Ivo tautiškas jiegas mėgina- 
le ir subendrinti.
|Bet per eilę metų į dūrinį 
jūsų gyvenimą, į priešakį
asų organizacijų, įsibriovėl 
taės su neaiškiomis ir visai/ 

.fefikimomis ideologą jom i sp 
asų tautiniam vekmi irt's

kalus, į 
element 
stimi ti 
bulintis 
tarp Li 
linai ps 
tautinir 
mums' 
vybinia

I
Tode; 

plantar 
rimta 
zacijos 
Lietuvi 
turime 
kiančia 
Reikia 
žinti i 
gerus 
Lietuvi 
musų 
vadovyl 
nainiu 
tautinis 

įdėti rir 
da vid 
element 
nj sugy 
sų kovi 
reikš ri 
formoje 

Šiuo 
kimai į 
mo Lie 
ro vale 
nario p 
sidėti i 
prisidėt 
tautos 
seserų 

. šiuo 
bes išls 
khne į 
tautai 
tamau 
ir tau 
vusiai.

Tie 
jau p 
rekorr L. A. 
sipraf

ANTKAPIAI
$23.50 ir brangiau.

UŽSAKYKIT DABAR DEL 
DECORATION DIENOS.

Reikia įmokėti tik $5 ir likusius 
mažais išsimokėjimais. (32)
Gerzenv Bros. Monument Co. 
3924 LORAIN AVE. ME. 1925

Senas Drapanas padaro'iv 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave.
Telefonas: ENdicott 0878

•EŽĮ
. ta ta

ūsų tautai, žie karjeristimo' jauti 
budžio vyrukai dirba tik sa-'ežys 
haudišką darbą, neatsižvelg- kad 
ui j bendrus tautinius rei- kos.

HARVEY MOVING &
TRUCKING CO.

Ekspertai Pianų Pervežime 
Rengiantis kraustytis į • 
kitą vietą šaukit mus

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

Namų: Lakewood 6179
Res.: 1585 ELMWOOD AVE.

LAKEWOOD (15)

MARKEE’S
PIRKIA ČIA NAMŲ PUOŠIMO 

REIKMENIS
Puošimo Reikmenys 

Wallpaper, 1942 pat. 
30 in. Plastics - - - 
Room Lots, complete 
House Paint - - - nuo 
Flat Wall Paint 
Floor-like Rug Border 
Calsoniine, colors 5 
Linoleum - - 
4 Hour Enamel 
Roof Coating _
Casine Paint, visų spalvų 
Aluminum Paint - - gal. 
COCOA MATS, 14x23 
Rug Runners - - 
9x12 Thermex Rugs
“Texolite” Turim Visokių Spalvų 

9x12 Linoleum Rugs nuo $2.95 
9x12 NAUDOTI RUGS nuo 3.50

Omar ir Walvet Paper Cleaners 
Kitas, Lopymo Plasteris, Šepečiai, 

ir kitos reikmėmis.
Duokit Mums Apsirūpinti Jūsų 

Sieninių Popierų Reikalu.
Mes parūpinant Popieriuotojus 

ir Maliavotojus.
8502 Hough Ave. 
ATVEŽAM i NAMUS.

Atdara iki 7:30 vak. RA.

nuo 
nuo

3
SV.

i 5c
8c 

99c 
gal.1.25

1.25 
yds. 
box

4 sq. yards 
*4 gal.

5 gals.

99c 
18c 
99c 

1.15 
1.25 
89c 
1.95 
85c

6 ft. $1.49 
-. , 11.95

5872

BEAUTY SHOPPE
COMPLETE BEAUTY 

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

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

CEdar 8476 Pristatom į na

VE HOUGH BE\
j , 8800 Hough Aii 

“GAIVINANČIŲ' GĖRISŲ 
49 Rūšių Ala 

Importuoto ir Virti 

ŠAMPANAI - VYNAI - 
Greitas, Mandagus Pristatymas j Nan 

bandydami Persitikrinsit. Patelefonuo| The Wilkelis Furniture Co. j pi GĖRIMAI ŠALTI VISAIS LAIKAI

| Rakandų Krautuvė
1 Visokį Lietuviški Rekordai gaunami čia
= 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 =
= N. A. WILKELIS . JURGIS ARBUCKAS j
= Savininkas Vedėjas i
FdiHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiin ........................................R’

BISAKYKIT VENET

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ
Langams Užtraukalu (Blinds)

WINDOW SHADES
Dabar laikas jau pradėti rūpintis papuošti savo

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

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

SHAMS 

langus su

pl

ŠTAI KOKS VALDŽIOS PA 

letaliniu Langams Uždangu-Blinds 
dirbti po GEGUŽĖS 3 

Užsakymus galim Priimti tik iki
TŽSISAKYKIT SAVO NA 
Išsimckėjinio sąlygos suly 

AETNA VENETIAN
A. Kohn 2020 E. 1051h Sti

I r į t r r i n

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 Edna Avenue ENd. 1763

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso telefonas: MAin 1773 /

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

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

Sutaupymui Pinigų i

INDEPENDENT FC
Wade Park Avenue

W CLEANSER '

3 cans 14c 
i

51 PORK and BEANS
dideli cans 25c

tomato juice
oz. an 19c

HEIN.
rein;

HEINS
QUICK

^niiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiniiiiiHiiiiiiii

VISOKIA APD1
pasirengę suteikti visien 

formacijas ir praktiškus pal 
-Maudos (Insurance) visai 

mus negu ugniagesius

L P; MULIO
Vietinė Pastovi 

ir Apdraodos
Alt. Plova

- ...—■

1736 Crawford Road
A. Irwin, Prop. GA. 2848
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• MAYORAS Lausche įsakė į,, ----------
Milicijai fotografuoti dalyvius I . A a mkūžiūTi

riešų sueigų kurios rengiamos I TAUTININKAI IR SLA. RINKIMAI .
spėjamų šaliai priešingų asine- |  
nų ar organizacijų.

BROOKLYN, N. Y AKRON, OHIO
Karo ir Vargų Ugnis 

Degina Pasaulį

J. Svyrunas.

REIKALINGA STIPRINTI 
SAVO JIEGAS

■ Šiais neramumo laikais viso 
ąsaulio tautos, didelės ir ma-* VHP Ll 11U Lclll IUO, UlUvlvO IX lllcl

ugnis1* degina °s’ stato sau klausimus kaiP 

visą pasaulį ir 
visos aplinky
bės rodo einant 
blogyn ir pra
deda girdėtis 
tis obalsis tar. 
pe žmonių kas

I bus toliau ir kas iš to viso na. 
jsiduos. O šv. Raštas aiškiai 

sako, Evangelija šv. Mateušo 
24: 3, 6 ir 7, sako ir išgirsit-*.. ... , .

r karus ir garsą apie karus, tai r1 rim^ū ir sunkių apy stovų

slaikyti savo tautos gyvybę ir 
erbuvį pasaulio tautų šeimo- 
». Silpnesnės tautos, kurios 
ra įveltos tarp didelių kariau- 
ąnčių tautų, deda visas pas
ingas kad išlaikyti savo gy- 
ybę. Tarp tų nelaimingų tau- 
ų yra ir Lietuvių tauta.
^Lietuvoje Lietuviai prie la-

Iš TAUTININKŲ KLUBO 
VEIKLOS Smulkios Žinios

gy-

su
yra 

organi-

tie kurie 
reikalinga 
musų
dedama viltys

išsilaikymas,

_ dabokite ir nenusigąskite, ne^a tylią, bet atkaklią kovą 
tai turi įvykti. Bet dar nėnfž savo išlikimą, už išsilaisvi- 

’ į galas, nes žmonės sukils prieš foną. Tą sunkią naštą nešti 
į žmones ir karalystė pries .to|’^ovoti u£ tautos laisve pade- 

*• ralyste, ir bus maras, badas n l .. ... , . „ .
žemės drebėjimai. 0 Di«F Jlems kl‘°se 3a|yse llk'm0 
per Pranašą Izają 55: 6. sai:Mblokšti musų tautos nariai, 
ką žmonėms reikia daryt: Mors tai nėra lengvas darbas ir 
škokit Dievo kol Jis randama|įna sunki užduotis, tačiau pa
ir šaukite kol Jis arti. _ Imti kuo nors savo brolius ir 

Platesniam sužinojimui krei 
pkitės pas (

JOSEPH MASLAVECKAS
1129 E. 113 St. Cleveland,d

i. 
e

(11) 8eris. . sunkią kovą kovojan
kis siekiant geresnio rytojaus 
ta garbingas darbas.
Todėl ir Amerikoje gyve
mtiems Lietuviams, kurių čia

JOHN G. POLTIR i‘“.,Te
Lietu vis s

Namų Maliavotojas, u 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namą aptaisysi* 
darbą prityrusiam ir atsakoma.Į 
gam: Maliavojimą iš lauko iri] 
vidaus, medžio darbą, stogo» 
rynų. Mane pasamdžius jum 
nereiks rūpintis ir jieškot kią 
amatininkų jūsų namo visiška 
aptaisymui ir pagražinimui

Turiu pilną apdraudą tos rūšie 
darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St
Telefonas POtomac 6899

I tautos narių, puola žymi da- 
f tos atsakomybės. Reikią ir 
Inns dėti pastangas kad ne 

jk palaikyti savo tautinį gy- 
Briimą, bet kartu reikia sten
kis padėti ir savo tautiečiams 

mirtinoje kovoje už išliki- 
ą. Jeigu nesurandame šiuo 

kitokios galimybės tai 
teikime moralinę viltį 
tautos kamienui Lietu-

fpu 
pit 
įsų 
|je.... * 
[Šiuo laiku mes visi aiškiai 
ficiame vidurinės musų sro- 
| suirimą ir pasiskirstymą 
je-kovoje. Tarpais, net lai-

-I nuo laiko tas pakrikusias 
aro tautiškas jiegas mėgina- 

' ir subendrinti.
?et per eilę metų 
šų gyvenimą, į 
šų
>nės su neaiškiomis ir visai 

Senas Drapanas paisNiifikimomis ideolog i j o m i s 
kaip, naujas, *išvalom i'sų tautiniam veikimui ir 
sutaisom. tautai, šie karjeristinio

budžio vyrukai dirba tik sa-

DRY CLEANING
Į Vi dūrinį 

priešakį 
įsibriovė

kalus, į ateitį musų tautos. Tas 
elementas ir yra didele prieža
stimi trukdančia plėtotis ir to
bulintis tautiškai pasaulėžiūrai’ 
tarp Lietuvių šioje šalyje. Da
linai palaiko ir tą suirutę tarp 
tautininkų, ir ši suirutė kenkia 
mums- veikti musų tautos 
vybiniame darbe.

Todėl dabar 
pigintame kaip 
rimta vadovybė 
zacijos į kurias 
Lietuvių tautos
turime dėti pastangas tas ken
kiančias priežastis prašalinti. 
Reikia dėti pastangas sugrą
žinti i organizacijos priešakį 
gerus tėvynainius, ištikimus 
Lietuviams ir tautai. Kada 
musų ,svarbiųjų organizabijų 
vadovybė pateks į rimtų tėvy
nainių vadų globą, tada visas 
tautinis gyvenimas pradės rie
dėti rimtesne vaga-eiga, ir ta- 

I da vidurinės srovės tautinis 
! elementas sueisime į bendres
ni sugyvenimą, ir tik tada mu
sų kova už tautos laisvę pasi
reikš rimtesnėje ir stipresnėje 
formoje.

Šiuo laiku dar vis eina rin
kimai pareigūnų į Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoje Cent
ro valdybą. Kiekvieno SLA. 
nario pareiga yra pačiam pri
sidėti ir kitus paraginti kad 
prisidėtų prie kovos už savo 
tautos laisvę ir savo brolių ir 
seserų būvio pagerinimą.

Šiuo svarbiu tautos gyvy
bės išlaikymo kovos metu, rin
kime į SLA. centro pareigūnus 
tautai * ištikimus vyrus, kurie 
tarnaus kaip organizacijai taip 
ir tautai nuoširdžiai ir atsida
vusiai.

Tie tinkami asmenys buvo 
jau plačiai musų spaudoje pa
rekomenduoti, geistina kad S. 
L. A. nariai parodytų savo su
sipratimą už juos balsuodami.

©EŽIAI kodėl tai labai mėg
sta druską. Giriose stovyklau
janti 
ežys

usius
(32)
Co.

1925

darbininkai patyrė kad 
dąžnai rizikuoja viską 

drus-6702 Superior Averaudišką darbą, neatsižvelg-Į kad tik prisigauti prie
j bendrus tautinius rei- kos.

Telefonas: ENdicott (O

iiiiiin^žutRuiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiim 

as A. Wilkelis 
-.aidotuvių Direktorius 
ALSAMUOTOJAS

HEnderson 9251

įCEdar 8476 Pristatėm i namus CEdar 8176

FE HOUGH BEVERAGE C°r

ŠAMPANAI

lis Furniture Co.
andų Krautuve
ški Rekordai gaunami čia
s. ENdicott 23«

JURGIS ARBŪCUl
Vedėju

iiiiiumiiinmii iiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiito

8800 Hou.gh Avenue
“GAIVINANČIU GĖRIMŲ NAMAI”

49 Rūšių Alaus
Importuoto ir Vietinio

VERMOUTHS
Greitas, Mandagus Pristatymas į Namus be Ekstra Kaštą.

. Pabandydami Persitikrinsit. Patelefonubkit ir Mes Paristatysim.
I|VISI GĖRIMAI SALTI VISAIS LAIKAIS. (19)

ŽSISAKYKIT VENETIANS DABAR
ŠTAI KOKS VALDŽIOS PATVARKYMAS

Metalinių Langams Uždangų-BJinds nebus galima Dirbti 
dirbti po GEGUŽĖS 31 dienos.

Užsakymus galim Priimti tik iki Gegužės 5. (19)
UŽSISAKYKIT SAVO NAMUI DABAR

i i zt»t i \ Išsimckėįimo saivgos sulvg susitarimo,
raukalu (Blinds) į n
y SHADFS BAETHA VENETjAN BLIND CO.V D11ML/IL0 ^Max A. Kohn 2020 E. 105th Street. Garfield 3302

4 IŠDIRBYSTĖ
B'

Max A. Kohn 
dėti rūpintis papuošti savo langus5 į 

VENETIAN BLINDS 
iams pigiau negu kiti. Kreipkitės

ENETIAN BLINDS
J. Pečiulis, sav,

Sutaupymui Pinigų Atsilankyk Čia
INDEPENDENT FOOD STORE

EN. 9769165 E. 2(į š 7211 Wade Park Avenue

BRITE CLEANSER
3 cans 14c

Ė—Laisnuota Laidotuvių Direktori 
ŽUVIAI LIGONIAMS PERVEŽTI

TFT

3

PORK 
dideli

and BEANS 
cans 25c

HEINZ CATSUP
Didelis bot. 19c.

BABY FOODHEINZ

HEINZ

•jirnui leidžiama naudotis nemoto11I1AN FUNERAL HOME 
venue ENd.

IFT TOMATO JUICE
46 oz. an 19c

QUICK

SOUPS
2 cans

ARROW
25c

19c.

Society for Savings Bldg.
fiso telefonas: MAin 1773

irkti namus mieste ar priemiesčiuoseįH 
už pigią kainą. Taipgi gausit paUH* 

-insurance reikaluose.
pirmo mortgečio. Patarnavimas ū 
Kreipkitės į mane telefonu arba

Čia 
pa- 
ke-

surengė 
koncertu, 
Dalyvavo 
būrio žy-

5:30 'v. 
pirmi- 

pradėjo

Nors reikia rimtai taikytis 
šių dienų aplinkybėms, vienok 
nieko nėra negalimo.

Amerikos Lietuvių Tautinin
kų Klubas vis spartesniu šuo- 
’?i dirba, tiesdamas pagrindą 
kultūriniam darbui tarp savo 
tautiečių tais budais kurie pri
einami. štai Balandžio 12 d., 
A. Daukanto salėje 
jaukią vakarienę su 
šokiais ir vaišėmis, 
prie skaitlingo svečių
mi dalis ir Brooklyno Lietuvių 
profesionalų, biznierių, visuo
menės veikėjų ir šiaip visi kil
nus, geri tėvynainiai.

Vakarienė prasidėjo 
Užkandžiaujant, klubo 
ninkas Inž. J. Baltus
programą trumpa kalba ir to
limesnį programo vedimą per
davė p. J. Sagiui. Tolesnė pro
gramo dalis susidėjo iš keleto 
įdomių kalbų ir gražių dainų. 
Kalbėjo Adv. K. Jurgėla, A. Si
mutis, Generalinio Konsulato 
narys, ir eilė kitų. Gauta tele
gramai nuo Vice Konsulo V. 
Stašinsko ir Inž. K. Pusniko* iš 
Pittsburgh, Pa.

Koncertinę dalį 
Viola Tamkiutė su 
ninku grupe, tarp
Kraučiunas ir p-lė Edna Rokas.

ši Tautininkų Klubo vakarie
nė dalyviuose ' paliko malonų 
įspūdį. J. Amatininkas.

išpildė p-lė 
savo daini- 
kurįų buvo

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg . 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO . PLAO 

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

Heating COu 
naktį patarnavimai. 
E. 55th Street 
MU. 3629; YE. 5544 

vakarais iki 8 vai. 
__________________ i

diena ir
1964

HE. 5000;
Atdara

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

AETNA LUMBER

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be {mokėjimo.
1 iki 3 metu išsimokėjimas. 

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

The Aetna Lumber
5327 St. Clair Av.

! 3674 E. 93rd St.
HE. 
ML

medį.

Co.
6843
1185

liiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiii minu imu i m tntiiiiiiiu: m iiiiiii linini 111111 iiiiii 11 u i im _ 
i VISOKIA APDRAUDA I

Mes essui pasirengę 
irtas Informacijas ir 
tokios Apdraudos (Insurance) visai dykai, 
niau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todel pir-

. Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate Ę 
ir Apdraudos Agentūra ~

»o06 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 = 
iiiwimmiiiiiiimiiiiiiiiumiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiih-

LAUKIA FROGRAMO. 
mažai įvyksta kokių nors 
rengimų dabar, kai prieš 
lėtą metų iširo veikus jaunimo
organizacija. Viskas ką gau
nam tai iš Clevelandiečių. Ir 
šį sykį, SLA. 198 kuopa pasi
kvietė Clevelandiečius su pro
gramų, kurie atliks tautiškus 
ir Amerikonišką šokius, padai
nuos, pamuzikuos, ir pora kal
bėtojų pasakys trumpas įdo
mias kalbas.

Tas atsibus kitą sekmadienį, 
Gegužės 3, žinomoje salėj 1241 
Sweitzer avė. Salė atdara 1 
vai. po pietų, programas • pra
sidės 5 vai. po pietų. Po pro
gram© tęsis balius. Rep.

SLA. 198 kp. Balandžio 12 d. 
laikytame susirinkime išrinko 
du delegatu į seimą: A. Papeiką 
ir B. Yarašių.

SLA. 354 kuopa delegatu iš
rinko A. Gutauską.

S. Muckaus sūnūs Albinas 
su savo žmona Balandžio 11 d. 
minėjo metines savo vedybi
nio gyvenimo sukaktuves, sa
vo namuose. Dalyvavo jų ar
timi giminės.

Buvus Akronienė B. Yara- 
šienė Velykų šventėse lankėsi 
Akrone.’ Ji dabar gyvena Phi
ladelphia, Pa. Atvyko į savo 
dukters ir žento sunaus krikš
tynas. Mat, pas juos nesenai 
buvo atsilankęs garnys ir pa
liko dovanų sūnų.

Balandžio 11 d. A. žintelio 
namuose įvyko pokiliukas pa
minėjimui O. Bulevičienės 51 
metų amžiaus sukaktuvių. Pa
minėjimą surengė jos geri vai
kai ir draugai.

V. Kudurauskas su žiriona, 
iš Mansfield, Ohio, lankėsi Ak- 
rcne pas savo uošvius Joriavi- 
čius (Johnsonus).

L. Mačerauskas su žmona ir 
nesenai gimusiu savų sūnum 
atsilankė iš Canton, Ohio, pas 
savo motiną, M. Mačerauskie- 
nę. s

Pas R. Višneliu sūnų Juozą 
ir io žmoną atsilankė garnys, 
paliko jiems dovanų dukterį.

Balandžio 16 d. teisme gavo 
pilnas Amerikos pilietybės po- 
pieras Jonas Antanavičius ir 
E. Trumpikienė. ^Kalnas.

®1940 METAIS šioje šalyje 
padaryta 490 milijonai porų 
vyrišku ir moteriškų avalų.

LEO J. DICKMAN 
B a rb e r Shop 

1282 East 71st Street
Užpakalyje Cleve. Trust. (28) 
- -----'_______________ - ------ 1

VALYTOJAI
Musų moderninėj 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)

Geriausia nešuntama ir neperšlampama

Sienoms Popzera
Naudokit Blender’s Gold Seal Sieninę Popierą

Prašykit savo pardavėjų arba dekoratorių parodyti 
Musu GOLR SEAL Srmpeliu Knygas.

THE' H. BLONDER CO.
Parodymo kambariai Prospect ir 14th Street 

Trys kru'tuvės jusu patogumui (20)
2695 EAST 55TH 10613 SUPERIOR 2538 LORAIN

KREIPKITĖS ČIA SIENINIU POPIERU,

Maliavų, Užtraukalų, ir Venetian Blinds
Didžiausi Sutaupymai — Pereitų Metų Kainos.

JSgr’Atsineškit šį skelbimą, jis bus vertas jums 5Cc 
prie $3.00 pirkinio.

THE ATLAS PAINT 2639 EAST 55TH
Telefonas: ENd. 4434

ST

Greitas patarnavimas, didelis pasirinkimas

MASYTĖS vardas Tysliavai 
neduoda ramybės: Kur jis tik 
eina ir ką tik veikia, jam visur 
akyse stovi Masytė ir “bend
ras frontas” su komunistais.

Na o kaip su Mažukna, ku
ris sėdi šalia Tysliavos “nu
mylėto” Viniko ir kurį Tyslia- 
va remia? Ar Mažukna ne ko
munistas ? 
ne “bendras 
munistais?

Ar tai Tysliavos 
fruntas” su ko-

Žy-

“Ar
Lie-

KAD MASYTĖ butų komu
nistė tai Tysliava to įrodyti ne
gali, bet kad Tysliavos remia
mą sąrašą puošiantis Mažukna 
yra komunistas tą žino visi 
Vienybės skaitytojai, išskyrus 
patį redaktorių Tysliavą.

Tysliavos sąžinė nerami ir 
jis kaip tas Lietuvos žydas 
pats muša ir pats rėkia.

Tysliava pirmutinis užsipuo
lė ant Karpiaus ir dabar pats 
veykšlena buk Karpius “pikt
žodžiauja ir plūstasi”.

Tikrai, Tysliavos akys 
diškos.’...

TYSLIAVA klausia, 
jau Karpius pamiršo kad
tuvos nepriklausomybės idėja 
komunistams nėra verta nei 
Stalino pypkės krapštuko?”

Na o ar Tysliava pamiršo 
kad komunistas Mažukna SLA. 
Pild. Tarybos posėdyje pasakė: 
“Tokio daikto kaip Lietuvos 
nepriklausomybė 1

Tai kas dabar 
komunistas: ar ' 
dar niekur prieš 
blogai prasitarus, 
na, kuris Lietuvos 
sotpybę viešai yra išjuokęs?

Kur Tysliavos logika niekin
ti ir plūsti tuos žmones kurie 
remia Masytės kandidatūrą, o 
pačiam remti tuos kurių šalia 
sėdi didžiausias Lietuvos niek
šas, komunistas Mažeika?

LAIKRAŠČIAI pilni žinių 
apie naujai susiorganizavusią 
Lietuvos Piliečių Sąjungą ir 
Lietuvių ' Tautinę Tarybą.

Ar ta L. P. S. bus tikrai Lie
tuvos piliečių patriotinė orga
nizacija, ai* tik Lietuvos poli
tiškų partizanų klika, netoli
ma ateitis parodys.

Aš mariau kad ta “L.P.S.” 
greičiau bus politiškų partiza
nų sąjunga, o rie Lietuvos pi
liečių.

Štai delko aš taip manau:
šioje šalyje yra Lietuvos 

Respublikos Prezidentas, Anta
nas Smetoria, kurį šios šalies 
vyriausybė pfipažysta tikruo
ju Lietuvos Prezidentu. Ta 
“L.P.S.” susispietus apie Lie-

visai rtėra”? 
yra didesnis

Masytė, kuri 
Lietuvą nėra 

, ai* Mažuk- 
nepriklau-

EAST 79th STREET

GENERAL AUTO REPAIRING 
Towing and Expert Repairing

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

Keller’s
Modem 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
bar, 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 0700

tuvos Prezidentą daug daugiau 
pasitarnautų Lietuvai, bet ji 
dirba priešingai, Prezidentą ig
noruodama.

Nesiškaitydama su Lietuves 
Prezidentu ta “L.P.S.” negalės 
tikrai pasitarnauti Lietuvai. Ji 
bus tik partizanų sąjunga, o 
ne Lietuvos piliečių.

TA “L.P.S” savo suvažiavi
me Chicagoje sutvėrė ir “Lie
tuvos Tautinę Tarybą”, kuriai 
turėtų vadovauti Lietuvos Pre
zidentas,. tačiau jo vardo ten 
nėra, reiškia Lietuvos Prezi 
dentas tų Lietuvos “piliečių” 
ignoruojamas.

Na ir kas gi Amerikoje str 
tokia pasivadinusia “Lietuvos 
Tautine Taryba” skaitysis, ku
rios svarbiausia užduotis veik
ti prieš Lietuvos valstybės vy
riausią galvą, Prezidentą.

Greičiau ta “L.P.S.” ir jos 
pagimdyta Taryba atsimuš 
kakta į sieną negu padarys ką 
gero Lietuvai. Ne tą kelią pa
siskyrė prie Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo ir ne 
tą vadą pasistatė vesti.

Titnagas.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

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

gulti—sekan-

Vsai šeimai10c

ALAN’S
BEAUTY SALON

Complete Beauty Service
Specialistes del PERMANENTS 

ir TINTING
Ekspertai operatorės 

VASARAI GAUKIT SAU
NEW FEATHER BCE 

PERMANENT —
Bukit pačiame styliuje.

Hair Styling Hair Cutting
18726 St. Clair Ave.

Mgr. A. Hocevar
KE. 5310. (21)

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

tr pamatymui pilno seto prabų

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

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

JOHN KOBACKI STUDIO
antrašu: 1218 EAST«79th STREET

ioj

Aš Neimčiau Nei $1,000
Už Mano Elektrišką Refrigeratorių
Jeigu Negalėčiau Gauti Sau Kito!”

Tai yra vienos moteries pasakymas kad ji 
laiko savo Elektrišką Refrigeratorių neįkai
nuojamu — neįkainuojamu todėl kiek jis jai 
sutaupo darbo, laiko, maisto, sveikatos ir pi
nigų jį naudojant. 

»
Kaip ir kiti visi neįkainuojami dalykai, Elek- • 
triškas Refrigeratorius šiądien reikalauja pro
tingo naudojimo ir atsakančios priežiūros. Tą 
jam duokit, ir jūsų Elektriškas Refrigerato
rius tarnaus jums ilgė} laiką.

MUSŲ PRIMINIMAS -
1. Nedėk karštų valgių ar karštų lėkščių į Elektrišką 

Refrigeratorių. Lai atvėsta iki namo temperatūros.
2. Neperpildyk savo Elektriška Refrigeratorių dė

žėmis, bonkom ai- pakeliais. Tas kliudo šaldymui.

3. Netrenk savo Elektriško Refiigeratoriaus durų. 
Tas gali pažeisti užkabas, uždaromą rankeną, ir 
sugadinti gurno insuliaeiją.

4. Neužsuk elektrą arba atjungk savo Elektrišką Re
frigeratorių, jei tik del defrostavimo. Jo auto- 
ir.atiškas kontrolius padarytas apsaugoti ir šal
dymą sudėtų dalykų ir pati refrigeratorių.

5. Neužleisk jei pasirodo kokie negerumai refrige- 
ratoriuje. Tuoj kreipkit j pardavėją ir duok pati
krinti negerumus.

The Electrical League of Cleveland

AN ELECTRIC R E r R i Gf P AT O K PAYS FOR ITSELF
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Pramoga kurios visi Nekantriai Laukiat:

su savo šokėjais iš Chicagos!
“■^ t

kaip pereitą pavasarį — ir daugybes vėl rengiasi eiti pamatyti jų naujo šokių program©!

airiuos Helen Pechukaitis iš Chicagos

Grybas, Vytautas Beliajus Kazys Dūlys, Wenetta

(DOMUS DIDELIS PROGRAMAS
. PIRMA DALIS

HOROVOD ................................................... Ukrainiečių, Naujų Metų šokis
ČUMAK .........   Druska tapo parduota ir aline aplankyta.

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

Alfas Lankus.
TATRI .................................  šokis matomas Tatrų kalnų apielinkėj
KAZAK ................................................................................ Tautiškas šoks

Elena ir Alfas Lankai. / j
HilEčANIKI (Blynai) 
CZERWONI PAS ......
KLUMPIŲ ŠOKIS ....

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

, Charlotte Sarett.
HORNPIPE ...................... 1......

Joseph Cullinan
YEIN PWE .............................

Vytautas F. Beliajus.
YEMINA

.......................... Ukrainietiškas Kadrilius
Kolomcyka, šokama Lenkijos Ukrainiečių 

šokisšvedų Flirtavimo

Eirių Tautiškas

Burmos Tautiškas

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

šokis

Šokis

Šokis

šokių,

.................................. '........... Petrauskas 

....................................... Laumenskienė 
................... .*..... <.. Watts 
.............. ............... žemaičių Kadrilius 
Pritarta gerai žinomai Dzūkų polkutei 
............................. Smagus takto šokis 
......................................... Žaidimo šokis

ANTRA DALIS

SOLO dainos — Helen Pechukaitis
Kregždelė .........................
Vakaras ...........................
Joy ................ !.................

JONKELIS .............................
DZŪKŲ ŠOKIS ......................
LENGVOS KOJOS ............ .
SIUNTĖ MANE' MOTINĖLĖ

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

Dainuoja Elena Pechukaitis.
1 ,

KUBILAS .......................... j....................... Smagus galopadas iš Kupiškio
KEPURINĖ ...................................................... Elegantiškas Kepurių šokis
PAMYLĖJAU VAKAR ....................................:............... Kokietiškas šokis

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

Ansamblis. 
Prie piano — Elena Pechukaitis

Akompanistė — Aldona Wilkelis
PO PROGRAM© ŠOKIAI .................  Albertas Nemanis ir jo orkestras
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DARBAIIR DARBININKŲ ŽINIOS
L Vyrai kurie užsiregistra- 
Į vo Balandžio 25-27, nebus 
i šaukiami j darbus iki Lie

pos 15 dienos.
V Hd tol bus tvarkoma jų 
Į susiųstos atsakymų blankos 
; ii' suregistruojama darbai 
į bei sritys kuriose darbinin- 
| kai ir specialistai reikalui-

Streikai. S. Plainfield, 
I N.- J. - Buvo sustreikavę. 

■ 500 darbininkų Comell-Du- ‘ 
1 bilier dirbtuvėje, kur ga-' 
F minama karo reikmenys. 
I ADE. vadams prašant su- 
į tiko streiką baigti.

Į Cleveland, 0., nelegaliai 
I buvo sustreikavę 100 darbi- 
I ninku American Steel and 
| Wire Co. Cuyahoga dii’btu- 
I vėse. CIO. vadas pilkai- 
| bino juos gryžti dirbti, ne- 
I susipratimus išspręs tary- 
I bu keliu.
I Statybos darbininkai 
| dirbanti prie 14 šiaiurinės 
l Ohio valstijos karo reikme- 
I nu dirbtuvių didinimo rei

kalauja daugiau mokėti ir 
atsisako dirbti.Vytautas F. BeliajusObuolio šokis

Helen Pechukaitis

Vytauto F. Beliajaus šokikų grupė iš ChicagosBurmos šokis

6835 Superior Avenue 1

Pradžia lygiai 6

SALĖ ATDARA NUO 5 VAL. ĮŽANGA 55<= («« Federal Tax). Iš ANKSTO PO 45*- 
Tikietai parduodami Dirvos Administracijoje. ŠOKIAMb 85c- PRADŽIA 8*30 VAK.

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 pavasarį, 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 praleisim progą.

Valdžios
L administracija skdhia kad 

darbininikams nebus moka 
ma už sugaištas valandai 

Į slėpynėse laike priešų or 
i laivių užpuolimu, jeigu tai 
į atsitiktų.
Į Darbininkams už specia- 
į bus darbus apsaugai, sar- 
įgybai ir pasiruošimams at- 
I sargų nuo orlaivių atakų 
t turės būti mokama už virš-

I Detroit, Mich. - Tarp 
E? Motors Corp, ir 
ji tJAW, unijos vadų eina ga- 
I ?.a įtemptos derybos atnau- 
■Juiimui sutarčių. Dabarti- 

apimanti apie 
GM dirbtuvių dar- 

| uunkų, baigėsi šios savai- 
» les pradžioje.

lkei? .vaIstybėje, Pietų 
Goodyear gumų 

‘Iki Padarė sutartį 
Raidžia išdirbti po 50,- 
». automobiliams gumų 

e Sumai bus naudojam: 
nebus eksportuo 

Ji!ni l S. Valstijas.

ijre!’į°und autobusu' Ii- 
b000 darbininkų ku-

1 J561*110!3 pasažierinius 
įgusus rytinėj centra 

valstijoje, 
lt .L n“s- alCT pa- 
L? • SU(iaro bendrų 

apie §400,000 metuo-

■L..° Estijoje šių dienų 
;jn J^ipratimai uni- 
L ^tuvėmis del su- 

užsidaryti Cbtu?es. Abi dirbtu- 
KįS • Gilead, Ohio, 
h^vien tik karo rei-

p. seinią. Los An- 
į WJ " ^as vyras, 
po .susitaikyt su Ifc w j? 
bC >su Juo’nu- 
f” ir S ris savo duk

atą nusižudė.

http://WWW.VA

