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DARBAI-
IR DARBININKŲ ŽINIOS

Vyrai kurie užsiregistra
vo Balandžio 25-27, nebus 
šaukiami į darbus iki Lie
pos 15 dienos.

Iki tol bus tvarkoma jų 
susiųstos atsakymų blankos 
ir suregistruojama darbai 
bei sritys kuriose darbinin
kai ir specialistai reikalin
gi.

Streikai. S. Plainfield,
■ N. J. — Buvo sustreikavę 
į 500 darbininkų Cornell-Du-

bilier dirbtuvėje, kur ga
minama karo reikmenys. 
ADF. vadams prašant su- 

į tiko streiką baigti.
Cleveland, O., nelegaliai 

buvo sustreikavę 100 darbi- 
į ninku American Steel and 
I Wire Co. Cuyahoga dirbtu- 
I vėse. CIO. vadas prikal-
■ bino juos gryžti dirbti, ne
susipratimus išspręs tary-

. bu keliu.
S t at y b o s darbininkai 

' dirbanti prie 14 šiaurinės 
į Ohio valstijos karo reikme- 
| nų dirbtuvių didinimo rei
kalauja daugiau mokėti ir 

i atsisako dirbti.

y Valdžios Algų-Valandų 
administracija skelbia kad 
darbininkams nebus moka
ma už sugaištas valandas 
slėpynėse laike priešų or
laivių užpuolimų, jeigu tas 
atsitiktų.

Darbininkams už specia
lius darbus apsaugai, sar

gybai ir pasiruošimams at
sargų nuo orlaivių atakų 
turės būti mokama už virš
laikį.

Detroit, Mich. — Tarp 
General Motors Corp, ir 
UAW. unijos vadų eina ga
na įtemptos derybos atnau
jinimui sutarčių. Dabarti
nė sutartis, apimanti apie 
150,000 GM dirbtuvių dar
bininkų, baigėsi šios savai
tės pradžioje.

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland
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RooseveltRaginavisusAukotisKaroLaimėjimui
UŽDRAUDŽIA KAINU KĖLIMĄ; NU

STATO INEIGU KIEKĮ

Prez. Roosevelt kreipėsi 
į visus Amerikos gyvento
jus pasiaukoti šio karo me
tu, patiekdamas 7 punktų 
programą, sulyg kurio tu
ri būti sulaikyta kainų kė
limas ant pragyvenimo ir 
šiaip reikmenų; namų nuo
mų didinimas, ir pagaliau 
kenksmingas algų ir mo
kesčių iškėlimas iki never
tai didelių sumų.

Nuskirta taipgi ineigų 
ribas tų kurie gauna dide
les ineigas, kad jos butų 
tik $25,000 vienam asme
niui metuose, virš to visi 
bus paimama taksais.

/ / /

Bal. 28 vakare Preziden
tas Roosevelt kalbėjo per 
radio į visą šalį ir pasaulį, 
pareikšdamas kad keli šim
tai tūkstančių S. V. karei
viu ir jūreivių jau užėmė 
pozicijas plačiai išsklaidy
tuose frontuose, 'ir ragino 
šalies gyventojus parody
ti iš savo pusės tam lygų 
ekonomišką pasiaukojimą, 
sakydamas kad visi butų 
pasiruošę mokėti už perga
lę ir laimėjimą savo sunkiu 
darbu, širdgėla ir krauju.

Ragino žmones susilai
kyti nuo bereikalingi! mė
tymų pinigų, atsižadėti vi
sokių prašmatnumų, tuomi 
bus gelbstima šaliai laimė
ti sunkus ir ilgas karas.

Prezidentas, persergėda
mas šalį nuo infliacijos, pa-

SUOMIS Andrew Maki, 
28 m. vaikinas, Wallace, 
Iowa, gyventojas, nusižu
dė pasakydamas kad jis 
neis kariauti prieš Japo
nus. Greičiausia jo neno
ras buvo karan eiti, o ne 
meilė Japonams.

žymėjo kad dabar karo rei
kalams leidžiama po 100 
milijonų dolarių į dieną ir 
netrukus ta suma bus pa
dvigubinta.

RUSIJOJ KARIAUJA 
DAR PURVUOSE

Šlapio pavasario balose 
ir dumblyne bolševikų ka
riuomenės veikia prieš na
zių jiegas Kursko apielin- 
kėse, šiaurėje nuo Khar
kov©. Visas Rusų frontas 
dar šlapias ir dumblinas, 
todėl nei viena pusė negali 
parodyti tikro kariavimo. 
Nei raudonieji,, kurie per 
žiemą didžiausiomis pas
tangomis dirbo, Vokiečių 
žymiai neatstumia, nei Vo
kiečiai neparodo savo se
nai garsinamo pavasarinio 
ofensyvo.

Rusai skelbia iki šiol at
siėmę iš Vokiečių apie 11 
tūkstančių miestų, mieste
lių, kaimų ir sodybų.

Sovietų vadai, sėdėdami 
Kuibyševe, tikrina jog Vo
kiečiai turi sutraukę Rusų 
fronte 90 nuoš. savo jiegų, 
kas parodo kad Rušai ti
kisi Vokiečių ofensyvo, ir 
Vokiečiai yra pasiryžę di
deliam pasikėsinimui Rusi
ją parblokšti.

Kas nors rimto sumaišė 
Hitlerio planus šio pavasa
rio ofensyvo, kaip jis ruo
šėsi, skelbia tėmytojai. Ar 
kas iš tų didelių pasiruoši
mų išeis parodys trumpa 
ateitis.

Suomiai praneša laimėję 
prieš bolševikus Karelijos 
fronte, padarydami raudo
niesiems didelių nuostolių.

Churchill Apsilanko pas Britų Lakūnus

Peru valstybėje, Pietų 
Amerikoj, Goodyear gumų 
išdirbystė padarė sutartį 
su valdžia išdirbti po 50,- 
000 automobiliams gumų. 
Tie gumai bus naudojami 
ten pat, nebus eksportuo
jami į S. Valstijas.

— *

VOKIETIJOJ REI
ŠKIASI NERA

MUMAI

Berlinas, Bal. 26. — Hit
leris buvo sušaukęs savo na
zių atstovų seimą, kurio iš
reikalavo sau visokių aukš
čiausių galybių. Dabar jis 
turi apie dešimts visokių 
titulų.

Jis pažadėjo dar sutriuš
kinti Rusiją, atkeršyti An
glams už užpuoldinėjimus, 
ir padidinti subinarinų vei
kimą prieš Amertką Atlan- 
tike.

Visus galimus vyrus ir 
moteris, nelaisvius ir užka
riautų tautų, statys į karo 
reikmenų darbus.

Yra žinių kad Vokietijo
je apsireiškia neramumų.

SMARKIAI ATAKA
VO VOKIETIJĄ

Pastarų kelių dienų bė
giu Britų lakūnai smarkiai 
bombardavo Vokietijos ir 
Prancūzijos miestus ir in
dustrinius centras. Balti
jos juros pakraštyje mies
tas Rostock beveik visai iš
griautas.

Balandžio 30 praneša jog 
Vokiečių lėktuvai pradėjo 
atsilyginti Britams, užpul
dami rytinės Anglijos pa
kraščio miestus.

Amerikos Karo Reikmenys Plaukia Afrikon

The long arm of American production reaches out to East Africa, to 
what once was a part of Italy’s East African empire, and dumps cargo 
after cargo of vital supplies for the United Nations at the great supply 
base established there. Above is scene at the unloading depot. Scon these 
trucks will be working against the Axis in Libya or elsewhere in the 
Middle East.

Amerikos produkcijos ilga ranka pasiekė ir Rytų Afriką, 
kur kitados buvo Italijos Rytų Afrikos imperija, ir iškelia kro
vinius būtinų reikmenų Suvienytoms Valstybėms ten įsteigta
me punkte. Viršuje parodoma išliodavimo stotis. Tuoj šie tre
kai d i rbs prieš Ąšies kariautojus Lybijoje ar kur kitur Rytuose.

LAIVYNE ŽUVO AUDROJ UŽMUŠTA
2,400 S. V. VYRŲ APIE 100 ŽMONIŲ

S. V. Karo Laivyno va
dovybė skelbia kad iki šiol 
karo laivyno veikmėje už
mušta apie-2,400 vyrų, ki
ti 2,300 vyrų dingo be ži
nios, apie 1,000 kitų sužei
sta.

SKANDINA LAIVUS

Pryor, Okla. — Bal. 27 
čia prašalvė baisi audra 
sugriaudama miesto dali. 
Žuvo apie 70 žmonių.

Audra taipgi paliete ki
tas kaimynines valstijas ir 
be kitų nuostolių žuvo ke
liolika žmonių. Viso žuvu
sių skaičius siekia apie 100.

6835 Superior Aveniu

Pradžia lygiai

IŠANKSTO PO 45*
RADŽIA 8:30 VAK.

Greyhound autobusų1 li
nijos 1,7000 darbininkų ku
rie operuoja pasaži erinius 
autobusus rytinėse, centra- 
linėse ir Illinois valstijoje, 
laimėjo 12 nuoš. algų pa
kėlimą, kas sudaro bendrą 
sumą apie $400,000 metuo-

Ohio valstijoje šių dienų 
bėgyje nesusipratimai uni
jų su dirbtuvėmis del su
tarčių privertė užsidaryti 
dvi dirbtuves. Abi dirbtu
vės yra Mt. Gilead, Ohio, 
kur dirba vien tik karo rei
kmenis.

Winston Churchill recently spent a day inspecting several thousand 
British fighting men and watched them go through various phases of 
their training. One of the things that interested the prime minister was 
the exercises by troops on the Commando lines, and he is shown here 
examining a knife used by one of the men with blackened faces who 
took part in the exercises.

Winston Churchill nesenai praleido dieną apžiūrėdamas ke
letą tūkstančių Britų lakūnų ir tėmijo jų įvairius lavinimo bu
dus. Vienas kas jį labai suinteresavo tai mankštos kurias atli
ko taip vadinami Commando kareiviai, kurie daro užpuolimus 
priešų pakraščių, apsitepę veidus. Churchill egzaminuoja vieno 
iš tų vyrų naudojamą peilį.

JAPONAI SKUBINA 
UŽIMT BURMĄ

Japonai visomis pastan
gomis skuba baigti užka
riauti Burma, kur mano
ma jie įsteigs sau prielan
kią vyriausybę, panašiai 
kaip padarė Mančukuo.

Užimdami Burmos mie
stą Lashio Japonai nuker
ta iš tos pusės kelią prista
tymui Kinijai karo reik
menų.

Priešų submarinai Ame
rikos pakraščiais iki šiolei 
nuskandino jau apie 160 
įvairaus didumo laivų.

Su laivais žūsta ir jūrei
vių, jų dalis pasitaiko išsi- 
gelbsti.

13 vaikų kare. Ingle
wood, Cal. — Tūlos 62 m. 
amžiaus našlės 13 vaikų 
įstojo į kariuomenę bėgy
je 15 mėnesių. Du kiti jos 
sunai yra dar perjauni ka
riuomenei.

autas Beliajus su savo 
dalyvauja naujų. Ir 

gą.

Nužudė šeimą. Los An
geles, Gal. — Tūlas vyras, 
negalėdamas susitaikyt su 
savo žmona ir atprašyt ją 
gryžti gyventi su juo, nu
šovė žmoną, tris savo dūk

is ir pats nusižudė.

AMERIKOS kariški lėk
tuvai dabartiniu laiku jau 
veikia užpuolimuose nazių 
valdomų Europos sričių. 
Pastaru laiku praneša kad 
netrukus ir S. V. lakūnai 
pradės dalyvauti bombar
davimuose.

Perdidelis. Cincinnti, O. 
— KaJriuomenėln nepriim
tas 26 m. vaikinas Timothy 
Baskin, nes jis perdidelis. 
Jis yra 6 pėdų 7 colių auk
ščio, sveria 250 svarų.
Nori Darbininkų Ūpo

Pakėlimo

AUSTRALIJON atvyko 
daugiau S. V. kariuomenės 
su gerais ginklais ir visais 
pasiruošimais pradėt ofen- 
syvą prieš Japonus, akivai
zdoje dabar Japonų daro
mų puolimų to kontinento.

VOKIEČIAI gaudo ir 
areštuoja komunistus ir 
Žydus kurie varo kenks
mingą darbą ir rūpinasi 
gelbėt Rusijai laimėti. Su
imta eilė komunistų Berli- 
ne ir Paryžiuje.

Prez. Roosevelt paskyrė 
tarybą iš aštuonių asmenų 
tvarkyti šalies vyrų karo 
darbo jiegas. Ta komisija 
rūpinsis kad darbuose prie 
gaminimo karo reikmenų 
nepritruktų darbininkų ir 
specialistų.

Navy Secretary Frank Knox tells 
members of the house naval affairs 
committee he opposes any changes 
in present labor laws, asking, in
stead, “a change in the spirit of 
workers.”

Karo Laivyno Sekretorius 
Frank Knox apsako atstovų rū
mų karo laivyno komitetui jog 
jis priešingas keitimui dabar
tinių darbo įstatymų, vietoj to 
prašo “pakeitimo darbininkų 
ūpo”. .

CUKRAUS bus pavelyta 
tik po 5 svarus šeiminin
kėms rudenį kuomet reiks 
konservuoti vaisius žiemai.

CUKRAUS šuva ržymą 
įvedant, kartu pranešama 
kad ir kavos gavimas bus 
sumažintas 25 nuoš., nes lai
vai vežanti kavą iš Brazili
jos skandinami. ______  \

NUMATYTA S. V. ka; 
reivių .žmonoms išlaikymui 
skirti $20 mėnesiui. Toks 
sumanymas siūlomas Kon
gresui užtvirtinti.

LIETUVOS laikraščiai pra
dėjo vesti vajų prieš spektilia- 
ciją maisto produktais. Ma
tyt, negaudami pakankamai 
produktų pagal korteles, žmo
nės įvairiais budais stengiasi 
prisipirkti maisto iš šalies. Už 
spekuliaciją nubaustų žmonių 
pavardės spausdinama laikraš
čiuose. Vokiečių teismai neva 
už spekuliaciją pakorę Pulk. 
Matulevičių, taip pat suimtas 
neva už spekuliaciją Cezaris 
Petrauskas, liaudininkų veikė
jas.

0

KAUNO laikraštis Į Laisvę 
aprašė a. a. Gen. J. Bulotos 
laidotuves. Velionies karstas 
buvo pašarvotas Karo Muze- 
juje, Vytauto Didžiojo kripto
je. Velionį lankė ir atsisvei
kino minios Kauniečių. Vieni 
iš pirmųjų velionį aplankė Gen. 
S. Raštikis, Gen. V. Nagius, 
Gen. Liatukas, Gen. Tallat- 
Kelpša, Gen. Pundzevičius.

Prieš kuna išlydint į kapus, 
žodį tarė Karo Muzejaus vir
šininkas Gen. V. Nagius, pla
čiai apsakydamas Gen. Bulo
tos nuopelnus musų tautai. Re
ligines apeigas atliko Kan. A. 
Sabaliauskas. Kapinėse atsi
sveikinimo kalbas pasakė eilė 
žymesnių asmenų.

IŠ LIETUVOS
VASARIO 16-ta, kaip ateina 

pranešimai per Lisaboną, pa
minėta Kaune gan įspūdingai. 
Vokiečių administracija, kaip 
matyti, bandė praeiti tylomis 
pro šalį šią sukaktį ir Vasario 
16 norėjo paversti paprasta 
darbo diena. Dar kelias die
nas prieš sukaktį Lietuvos lai
kraščiuose buvo paskelbta pa
raginimas kad del to jog Va
sario 16-ta šymet yra šiokia 
diena tai tą dieną jokių pami
nėjimo iškilmių neįvyks. Bet 
jei oficiališkai Vasario 16-ta 
ir buvo paskelbta paprasta dar-' 
bo diena tai visa Lietuvių tau
ta laikė ją savo brangiausia ir 
iškilmingiausia švente. Kaune 
ji apvaikščiota tikrai įspūdin
gai, turint galvoje esamas są
lygas. Iš pat ryto visas Kau
nas pasipuošė tautinėmis tri
spalvėmis vėliavomis. Pirmuti
nė didžiulė vėliava buvo iškel
ta ant Prisikėlimo bažnyčios 
bokšto, tuoj pat didingai su
plevėsavo vėliava aukštame 
Kauno radio stoties stiebe. Po 
to vėliavos iškilo ant kiekvieno 
Kauno namo, ir taip visas mie
stas šysncį*-'
vaizdą. Tūkstančiai Kauniečių 
patraukė į Lietuvių tautinę 
šventovę — Karo Muzejų, ku
rio aikštėje įžiebta ugnis prie 
Nežinomo Kareivio Kapo. Ant 
to kapo padėta daug vainikų, 
su dideliu dvasios pakilimu su
giedota Tautos Himnas. Nuo 
Nežinomo Kareivio kapo minia 
tvarkiai nužygiavo į Kauno ka
pines, kur padėjo vainikus prie 
kapų žuvusiųjų del Lietuvos 
nepriklausomybės.•

GAUTA žinių kad į Vokie
čių “darbo tarnybą” Lietuvo
je užsirašė tiktai 421 jaunuo
lis, o Vokiečių įstaigų buvę ti
kėtasi Lietuvoje surinkti 6,000 
jaunų vyrų. Jau anksčiau bu
vo matyti kad labai plačiu ma
stu vesta propaganda už Lie
tuvių jaunuolių stojimą į Vo
kiečių “darbo tarnybą” netu
ri pasisekimo.

VOKIEČIŲ komisaro įsaky
mu “Ostlande” (Lietuvoje, Es
tijoje, Latvijoje, etc.) įvesta 
druskos monopolis. Druskai 
Įsivežti ar pardavinėti reikia 
Vokiečių komisaro leidimo.

Įvesta taip pat ir sacharino 
monopolis.

VOKIEČIŲ komisaro įsaky
mu, visi “Ostlando” gyvento
jai turi atlikti tam tikrą darbo 
prievolę, ar tai patys žmonės 
ar tai arkliais. Taip pat pra
nešta kad žmonių turtai gali 
būti panaudoti darbo prievolės 
reikalui. Darbo prievolė gali 
būti uždėta ir ištisiems vals
čiams.

LIETUVOS ūkininkams Vo
kiečių komisarai nustato kiek 
pieno reik pristatyti nuo kiek
vienos karvės. Jeigu nustaty
to kiekio nepristatys, ūkinin
kas gali būti baudžiamas.•

SUNKUS darbas dabar Lie
tuvoje gavimas ratams tepalo. 
Tepalo paskirstymo tikslams 
suregistruota visi ūkininkų ve
žimai.
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NEW BRITAIN, Conn.
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Skaitykit ir Garsinkites

Raportuoja Kongresui apie Gumo Padėti ' NAUJIENOSE
Pa.

J. A. Urbonas
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©AMERIKOJ ukėse gaisrai 
kasmet padaro po apie 100 mi
lijonų dolarių nuostolių.

NORI KAD DETROITO DAR
BININKAI BUTŲ APRŪ

PINTI DARBU

už
b

yra

k

Juozas, pusamžis,
14, Chicagoj. —į 

Jurbarko par.,1

neprieitų 
mainyk 

aliejų tpansmisi-

ANOTHER (SOHIO) SERVICE

Dirvos Agentas Daytone
1302 Lamar St. Dayton,

Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36)

Kad gy
dant iin is 
gear 
joje ir differenciale.

Kad

UŽLAIKYMUI SAVO KARO 
GEROJE TVARKOJE?

Imk šiucs tris svarbius žingsnius:

karo ‘’sąnariai” 
ėvėtų ir negir

gždėtų — duok karo 
chassis ’ lubrikųoti.

patarnavimų kaštai. Tas 
:ia jog valdžia nustatė kai- 
ir kaštus ir draudžiama

Kad motoras veiktų 
švelniai — reikia iš
leisti seną aliejų ir 
pripilti naujo motori
nio aliejaus.

Standard Oil Sugestija yra

J tisu karo priežiūra—jūsų šaliai!

-

PENNSYLVANIJOJE
IŠŠOKO PER LANGĄ — 

UŽSIMUŠĖ. Balandžio 22 d., 
tula Anna Polaski, šešių vai
kų motina, iššoko per langą iš 
9-to aukšto Highland Bldg., 
East Liberty, ir užsimušė, 
matomai išsigando 

,» ris pasirodė tame 
išgirdus šauksmą 
mačius iš apatinių 
šantis liepsnas, tuo budu 
manė išsigelbėti....

To gaisro metu tame budin- 
ke kiti pora asmenų užtroško, 
jie užtikti elevatoriuje, kuriuo 
nespėjo nusileisti ir išbėgti.

Ji 
gaisro, ku- 
budinke, ir 
“fire”, 
langų

pa- 
mu- 
su-

KOVOJA SU SIFILIU
Pittsburghe p a s e k m i ngai 

darbuodamasi kovai su sifiliu, 
ta piktlige, kuri naikina žmo
nių sveikatą ir daug be laiko 
nuvaro į kapus. Iki šiol nuo 
įvedimo žmonių kraujo tyrimų 
jau išegzaminuota miesto ligo
ninėje 173,754 asmenys, tarp 
kurių 13,878 turėjo tam tikras 
sifilio žymes.

Tokis tyrinėjimas miesto iž
dui atsieina po $1.18 nuo as
mens, kaip skelbia sveikatos 
direktorius.

GUMŲ VAGYS VEIKIA. 
Nuo Įvedimo automobiliams 
guminių padangų (tires) var
žymo, Pittsburghe susekta va
gilių grupė, kuri vhgia gurnus 
nuo kitų ratų, ir juos platina 
tam tikri vogtų daiktų parda
vėjai. Suimta keli jauni vai
kinai kurie prisipažino vagi- 
nėjime gumų. Per juos susek
ta dar kiti ir viso areštuota 
ašmenų užsiimančių vogimu 
pardavimu ratų padangų.

TRIGUBA ŽUDYSTĖ

Wellsboro, Pa. — Jaunas 
ūkininkas Norman Button, 26 
m. amžiaus, nušovė savo žmo
ną ir savo kaimyną ūkininką 
Henry Bockus, 42 m. amžiaus, 
kurie palaikė, meiliškus ryšius, 
ir po to pats nusišovė. Trage
dija ištiko, kaip policija spėja, 
kuomet Button sugryžęs į na
mus rado Bockų su savo žmo
na.

k - - - - - —— v \
Sprogstamų Medegų 
Išdirbimas Pennsyl

vanijoje

PHILADELPHIA

ANTROJI ŠV. ANDRIEJAUS 
BAŽNYČIA

Šv. Andriejaus p a r a p i jos 
klebonas Kun. J. čepukaitis 
sakoma nupirko už $15,000 
“cash” antrą bažnyčią, su ge
rais vargonais, lonkomis ir ki
tais įrengimais, prie 19-tos 
gatvės. Nors ta buvus protes- 
tonų bažnyčia yra 70 metų se
numo, bet kalbama kad visvien 
buvo geras “bargenas”. Lie
tuviai parapijonai į trumpą lai
ką sudėjo reikalingą sumą pi
nigų.

Džiugu parapijiečiams pasi
darė kad nuo dabar kas sekma
dienį nereikės daug aukoti pir
ktai bažnyčiai, ir ypač didelių 
nuošimčių išmokėjimui. Antro
ji bažnyčia tapo atidaryta pa
maldomis Didžiajam ketvirta
dienyje.

Įdomumo traukiami, per Ve
lykas žmonės gausiai lankėsi 
ir prisigrūdo pilna “nauja” 
bažnyčia. Surinkta pilnos ka
selės pinigų.

Sulyg gandų, pirmoji Šv. 
Andriejaus bažnyčia bus paže
minta ir po truputį apleista ir 
pavadinta tik koplyčia. Vie
nok bus trumpos pamaldos lai
komos joje kaip 
nors penki šios 
tuviai ją lankys.

Naujai pirkta
taikoma Lietuviškam jaunimui 
tai ir aukų tikimasi daugiau 
gauti iš jaunimo bažnyčių iš
laikymui. Senieji Lietuviai 
sparčiai senėja, pavargsta, ne
dirba, ir dar kiti skiriasi nuo 
musų amžinai. Kor.

paprastai, iki 
kolonijos Lie-

bažnyčia yra

Detioitf Mich,f NauįSenos
--------------------------------------------------------------$

I DAYTON, OHIO I
PO GABALIAUSKO PRA- 

25, bažnytinėje 
S. Gabaliauskas 
Jo kalba, apie 
ilgio, buvo ne-

DIRBTUVĖSE Pennsylvani- 
nijoje darbininkų skaičius pa
kilo iki naujo aukšto laipsnio 
— Kovo mėnesį, kaip surinktos 
žinios rodo, jų dirbo 1,65,000, 
Tai tik dirbtuvių, fabrikų, dar
bininkai. Čia neįskaitoma ka
syklų, geležinkelių, krautuvių 
ir raštinių darbininkų.

Apskaitliuota kad Pennsyl- 
vanijoje šeimai iš penkių narių 
pragyvenimui būtinai reikalin- 
ka minimum $74.55.

Pennsylvanijoje iki šio 
pradžios buvo išdirbama 
giau sprogstamos medegos ne
gu kurioje kitoje valstijoje.

Tai yra industrinė sprogsta
ma medega, be kurios statybos 
darbai negalėtų eiti.
/ Kasmet išdirbama už- apie 
10 milijonų dolarių vertės juo
do nerūkstamo parako, dina
mito, nitro-glicerino ir kitų 
sprogstamų padarinių. Vals
tijoje yra apie 20 sprogstamų 
medegų dirbtuvių, kuriose dir
ba apie 2000 darbininkų.

Be industrinių sprogstamų 
medegų nebūtų galima atsiek
ti moderninių inžinieriškų da
lykų. Sprogimai naudojami 
nuvertimui kalno šono, kur ve
dama naujas kelias; pravedi- 
mui po kalnais tunelių; išvaly
mui upėą dugno — tam ir pa
našiems darbams naudojama 
Pennsylvanijoj gamintus spro- 
ginimo padarinius/

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

6755 So. Western Ave. 
Chicago,' Ill.

PAVASARIS
K i e k v iena metų atmaina 

žmogų domina ir savotiškai 
nuteikia. Pavasaris, žinoma, 
įdomiausias, kur nepažvelgi vi
sur naujos gyvybės ženklai, 
visa gamta atgyja leidžia die
gus, lapus ir žiedus, uždengda
ma paniurusią žemę savo ža
liu, žiedais išmargintu šydu. 
Paukščiai skuba sukti sau liz
dus, žvėreliai kasa olas, žmo
gus irgi skuba trusiasi, nes su 
pavasariu atėjo šimtai darbų.

Mano kaimynas sako: “Ko
de! ta amžinoji išmintis tokia 
pavydi, 
žemės 
žmogus 
gtis ir
kvėpuoti žiedų skoniu pakvi
pusiu oru.”

Bet kaip nieko nėra amžino 
taip ir pavasario negali amži
no būti. Jei visada butų pa
vasaris, nebūtų rudens, žiemos 
tai kaip galėtume suprasti pa
vasario žavėtinumą. Anot poe- 
eto Miltono, jei nebūtų nelai
mės kaip galėtų žmogus su
prasti .laimę. .. .

Pavasaris
joje šymet ankstyvas: 
džio mėnesį sodai žydi 
didelė retenybė. Lietaus 
žai tebuvo, todėl jau pradėjo
miškai degti, nes viskas sausa. 
Marquette apskrityje gaisrai' 
jau sunaikino 2,000 akrų miš
ko ir žmones išvaikė iš namų 
per 40 mailių.

Donald Nelson as he told the Tru
man defense committee that the 
U. S., England and Russia are now 
producing more weapons than their 
enemies. The hard-hitting WPB 
chief likes to smoke his pipe in tense ' 
moments, as this picture indicates.

Donald Nelson apsako Tru
man defense komitetui kad U. 
S., Anglija ir Rusija dabar iš
dirba ginklų daugiau negu jų 
priešai. Smarkusis WPB va
das mėgsta rūkyta savo pypkę 
įtemptais momentais, kaip šis 
vaizdas parodo.

■
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LIETUVIS KAREI
VIS BIZNIERIUS

Lietuvis kareivis Juozas Ka- 
zalaukas, esantis Fort Custer, 
Mjch., yra vienas iš keleto re
krutų kuris neduoda armijai 
kliudyti sdvo profesijai. Jis yra 
žvėrelių gaudytojas, taigi jo 
viršininkai kariuomenėje davė 
jam leidimą įrenginėti spąstus 
ir gaudyti žvėrelius už stovy
klos ribų. Kazalaukas gerai 
uždarbiauja, gaudamas už 
•gautų žvėrelių kailiukus 
$1 iki $12.

KALBŲ. Bal. 
salėje, kalbėjo 
iš Clevelando 
dviejų valandų
nuobodi ir, galima sakyti, nuo
sekli. Jis porą kartų paminėjo 
ir Lietuvos Prezidentą A. Sme
toną, bet Viešai publikoje jis 
vengia apie p. Prezidentą sa
kyti tą ką jis savo laikraštyje 
prirašo.

Kadangi p. Gabaliauskas yra 
pagyvenęs, kaip jis sakosi, tre
jetą mėnesių prie bolševikiškos 
santvarkos Lietuvoje tai daug 
ir pasakojo apie bolševikų vyk
dytą programą Lietuvoje. Sa
kė, čia jus klaidina bolševikų 
agentai buk Lietuvoje papras
toji liaudis nėra nukentėjus, 
jog nukentėjo tik buržujai ir 
jie rėkė gvoltu. Bet ištikrųjų, 
sakė Gabaliauskas, nuo bolše
vikų teroro daugiausia yra nu
kentėję ne buržujai, bet didu
moje biednuomenė, tokie Lie
tuviai kurie buvo
patriotiškos dvasios. Kiti? kaip 
Vailokaitis, kuris buvo Ame
rikoniško masto milijonierius, 
bet menkas patriotas, jis tiek 
daug nenukentėjęs nuo bolše
vikų agentų čekistų, kaip nu
kentėjo tie paprasti mokyto
jai, šiaučiai, kliaučiai, akmenų 
skaldytojai ir ūkininkai.

Gabaliauskas sakėsi kad is 
jis, buržujiškai išrodančio tipo 
žmogus lyginant prie tų moky
tojų ar akmenų skaldytojų, 
bolševikų nebuvo skaitomas 
liaudies priešu, kartu su kitais 
buržujiško tipo liurbiais. Jis 
papasakojo ir del ko taip įvy
ko. Paslaptis tokia: bolševikų, 
agentai surado jog jis buvęs 
keletą kartų baustas tautiškos 
valdžios už priešinimąsi Sme
tonos režimui, tai jam po tri
jų mėnesių net ir vizą davė į 
Ameriką išvažiuoti (perskaitė 
ir tą vizą).

Čia tenka padaryti p. Gaba- 
liauskui pastaba. Pagal jo pa
ties prisipažinimo, jis nebuvo 
patriotiškos rūšies, tautiškos 
dvasios žmogus, kaip tie moky
tojai, šiaučiai, kriaučiai ir ak
menų skaldytojai darbininkai, 
jis buvo tos liurbių kategori
jos, komunistams nekenksmin
gas įr net jiems artimas, kaip 
galima pavadinti, pagaL jo pa
ties pasisakymo.

Iš to galima padaryti išva
da kad Amerikos Lietuviai tu
rėtų būti atsargesni su tokiais 
tipais kaip jis save prilygino, 
nes jie gali būti įpėdiniai Pa
leckio vietai, progai pasitai
kius. Tokią išvadą padarau iš 
paties pono Gabaliausko išsi
reiškimo. D. Rep.

kodėl ji nesutvėrė ant 
amžiną pavasarį, kad 
galėtų džiaugtis, džiau- 
džiaugtis ta grožybe ir

Michigan valsti-
Balan- 

tai 
ma-

©KANADOJE jau taip sa
kant “užšaldyta” namų nuo
mos, reikmenų kainos ir įvai
rių 
re iš 
nas
branginti.

Appearing before the Truman senate committee, investigating nation
al defense production, Secretary of Commerce Jesse Jones painted a 
picture of the many practical difficulties in developing manufacture ol 
synthetic rubber tires, etc. Photo shows Secretary Jones shaking hands 
with Sen. Harry S. Truman, chairman of the committee.

Atsilankęs Truman senato komitete, tyrinę jaučiame šalies 
apsigynimo produkciją, Komercijos Sekretorius Jesse Jcnes nu
piešė vaizdą daugelio praktiškų keblumų išdirbiniu! sintėtiško 
gumo padangų, etc. Vaikde matosi Sekretorius Jones sveikina
si su Sen. Harry S. Truman, komiteto pirmininku..

MIRIMAI
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai)

(Stan- 
Vasardo 
Palaido-

BERŽANSKIENĖ Ona 
kiutė), 57 m., mirė 
17, Sugar Loaf, Pa. 
ta Vas. 21. — Vazbučių k.,
Kėdainių ap. Amerikon at
vyko 1909 m. Paliko vyrą, 
Mateušą, du sūnūs ir 6 duk
teris.

URBONAVIČIUS Boleslovas, 
67 m., mirė Bal. 9, Pitts
burgh, Pa.

STASIULIENĖ Petronėlė, 70 
metų, mirė Bal. mėn., Brad
dock, Pa.

GUDYNAS Juozas, seno am
žiaus, mirė Bal. mėn., Maha- 
noy City, Pa.

BAUBLIS Julius, 52 m., mirė;
Bal. 1, Worcester, Mass. ] 

KALISKAS Feliksas, 
mirė Kovo 
Mass.

ZINKEVIČIUS 
metų, mirė 
cester, Mass.

mirė
Baltimore, Md.

mirė

STASEVIČIUS M., 
mėn.,

ŠIMKONIS Pranas,
7, Sugar Notch, Pa. —
kevos par., Alytaus ap.

Bal.

Bal.
Liš-

MIRTYS DARBUOSE

61 m.,
31, Worcester,

Mykolas, 63
Kovo 31, Wor-

PADAUGĖJO
Amerikos Viešos Saugos ko

mitetas skelbia kad šymet per 
tris .mėnesius prie įvairių dar
bų industrijose darbininkų už
mušta 11 nuošimčių daugiau 
negu buvo užmušta per tą pa
tį periodą 1941 metais.

Kiek tų užmušimu buvo ne
pažymi skaitlinėmis.

PO TRAUKINIU PA
DARĖ OPERACIJĄ

Gerb.

SPRAGILAS

DRĄSUS VALDININKAS
Balandžio 25 rytmetį gink

luoti plėšikai įsibriovė į namus 
Circuit Teismo komisijonie- 
riaus C. M. Weidman. Vagšai 
pataikė ne į tą namą, viena, sa
vininkus rado namie, o prie to 
dar pats šeimininkas Weidman, 
buvęs Michigan Universiteto 
sunkaus svorio kumštininkas, 
dal ar sveriantis 234 svarus, 
nepabūgo plėšikų šautuvų, ir 
įsiveržėlius taip užklupo ir pa
vaišino kad policija atvykus 
turėjo juos vilkte išvilkti iš 
namų j vežimą.

ADOLPH HITLER
Balandžio 25 d. Detroite 

siregistravo Adolph Hitler, 
męs Moscow, Mich. Jis
našlaitis, nevedęs, 40 metų am
žiaus. Gyvenęs ūkė j e, bet bu
vo sunku dirbti. Mieste gavęs 
daug darbų, bet vis atleidžia
mas, negauna ilgai dirbti. Da
bar jau trys metai kaip jis ne
dirbąs. pragyvena daugiausia 
iš suktybių. Taigi Hitleriai 
kaip matosi visi gyvena niek- 
šystėmis. D. Reporteris.

Dalyvavo apie 2,000 dele- , KATKUS Dominikas, 47 m., 
gatų nuo Lenkų, Rusų, Čekų, i’ė Bal. 6, Worcester, Mass. 
Serbų, Slovakų, Bulgarų, Kroa-j JUREVIČIUS Mykolas, 41 m. 
tų, Slavėnų, Ukrainiečių, Ma- mirė Bal. 7, Worcester, Mass, 
kedoniečių ir Karpatų Rusinu. RIMKIENĖ Ona, 62 m., mirė

Kongresą užbaigė Balandžio j 
26 d. didelėje sueigoje, State < 
Fair Coliseum. Svarbaus ne- į 
buvo daug kas iškelta, kaip tik1 ZIMONTTENĖ Amilė, 
reikalingumas Slavams vieny
tis kovai už savo išsilaikymą. 
Buvo agituojama 
Bondsus ir štampus ir padėti 
Amerikai laimėti karą. . . I Slavams sunku susitaikyti, I

Paul McNutt, Karo Reikme
nų Komisijos pirmininkas, rei
kalauja kad dirbtuvės imtų į 
karo reikmenų darbus Detroi
to darbininkus pirmiau negu 
atvažiavusius iš kitų valstijų.

V. Reuther, U.A.W., C.I.O., 
vadas, pranešė kad tarp 60,000 
ir 70,000 automobilių dirbtu
vių darbininkų yra berdarbių, 
o kompanijos turėdamos karo 
reikmenų užsakymus samdo į 
darbus , iš kitur atvažiavusius 
darbininkus. Pasidarė truku
mas gyvenamų namų, o Det
roito darbininkai turėdami sa
vus namus dar tebėra be dar
bo. šiuo laiku nedirbanti dar
bininkai gauna iš bedarbės ap- 
draudos kasos po $20 savaitė
je. Kompanijos viena kitos 
darbininkų nenori imti į dar
bą, sako, po kiek laiko jus bu
sit pašaukti atgal į savo dirb
tuves, mes vėl neturėsim dar
bininkų. Tokiu budu, kurioms 
dirbtuvėms trūksta darbininkų 
jos ima iš kitur atvykusius, 
kad turėtų ilgesniam laikui.

SLAVŲ KONGRESAS
Balandžio 25 ir 26 Detroite 

įvyko Slavų Tautų Kongresas, 
atstovaujantis apie 15 miljo- 
r ų tų tautų žmonių Ameriko-

je.

Bal. 12, Chicagoje. — Tau
ragės par. Amerikoj išgy
veno 35 metus.

40 
mirė Bal. 12, Chicagoj. 
Tauragės ap., Kvėdarnos

m.,

P-
pirkti Karo į LANAUSKAS Mykolas, 64 m., 

mirė Kovo 25, Bėnld,z 111. — 
Vilkaviškio aps., Gižų 
Rimavičių k.

mirė 
lp, Mar Lyn, Pa.

par.,

Bal.nes tarp jų yra didelių skirtu- PEČIULIS Stasys, 
mų ir jie turi įvairius siekimus 
saviems tikslams, be to daug j BANZA Juozas, seno amžiaus, 
skirtingų pakraipų žmonių —Į 
vieni komunistai, kiti patrio
tai, vieni nori laikytis neutra
liai, kiti nori kariaut. V. M.

SLA. 34 kuopos balsavimuo
se pasekmės gauta

Bagočius 
Laukaitis 
Klinga 
Mažukna 
Kerševičius 
Vinikas 
Masytė 
Gugis 
Bačiunas 
žebrys 
Mockus 
Mikužiutė 
Brazauskas 
Norkus 
Dr. Biežis 
Dr. Baltrušaitienė 
Dr. A. šliupaitė

tokios:
2

26
4
4

26
23

9
2

26
4
9
8

15
25
26

3 
3

Above are shown two leading fig
ures in the Axis-dominated cabinet 
of Pierre Laval, new chief of the 
Vichy government. Top: Pierre 
Cathala, minister of finance, and 
(below) deputy Alteri Chickery, 
French minister of cemmurteatious.

Čia parodoma du vadovaujan
ti asmenys Ašies valdomame 
kabinete Pierre Lavai, naujo 
Vichy vyriausybės vado. Vir
šuje: Piene Cathala, finansų 
ministeris, ir (apačioje) at
stovas Albert Chickery, Pran
cūzijos komunikacijos ministe
ris.

Prie Richmond, Va., pereitą 
savaitę ištiko tokia nelaimė:

Vienas gelškelio darbininkas 
pateko po traukinio lokbinoti- 
vu, jo dešinė koja buvo sutrin
ta ir jis butų miręs nuo krau
jo nutekėjimo.

Jis buvo pagautas taip kad 
traukinys negalėjo nuvažiuoti 
nuo jo dešinės kojos nenuker
tant jam kairę koją. Jo nebu
vo galima 
nes kojos 
komotivu, 
likęs gyvas

Kuomet iš ligoninės pašauk
ta daktaras, pagalbon atvyko 
mergina , tik ką baigus daktaro 
mokslą ir dirbanti ligoninėje 
pasiruošimo darbą. Ji palindo 
po lokomotivu nupjovimui de
šinės kojos, kad butų galima 
vaikiną iš po lokomotivo išim
ti ir vežti ligoninėn. Ji tą ope
raciją’ padarū, vaikinas nvN^- 
tas ligoninėn ir tikima išlūks 
gyvas. s \

ištraukti del deši- 
paspaudimo po lo- 
Jis ilgai nebūtų iš- 
be pagalbos.

mirė Bal. 14, Chicagoje. — 
Šiaulių apsk., Gruzdžių pąr. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

LUKOŠIUS Juozas, pusamžis, 
mirė Bal. 15, Hillside, Ill.— 
Telšių ap. 
lekno k. 
no 37 m.

SAMOŠKA 
mirė Bal. 
Raseinių ap., 
Dargaitelių 1-

PLIEČIUS Jurgis, mirė Bal.
9, Wilkes-Barre, Pa.

MICKEVIČIUS Benjaminas, 30 
metų, mirė Bal. 10, Wilkes- 
Barre, Pa.

VAINIENĖ Marcelė, 62 metų, 
mirė Vasario 27, Penn, Pa. 

BANEVIČIUS Antanas, seno 
amžiaus, mirė Bal. mėn., 
Freeland, Pa. Amerikoj iš
gyveno 60 metų.

SKILINSKAS Jurgis, mirė Ko
vo 28, Rochester, N. Y.

BUNDZA Jurgis, mirė / Kovo
17, Detroit, Mich.

BUDĖNAS Motiejus mirė Ko
vo 28, Detroit, Mich.

KVEDERAS Antanas, mirė 11 
i Kovo, Detroit, Mich. 
JARUŠEVIČIENĖ Jieva mirė 

Kovo 17, Rhone, Pa.
KRAšINSKIENĖ Petronėlė, 

mirė Kovo 21, New Britain, 
Conn.

TAMOŠAITIS Juozas, mirė 13 
' Bal., Indiana Harbor, Ind. 
CHARMIENĖ Julė, 45 metų, 

mirė Kovo 22, Binghamton, 
N. Y. Gimus Forest City,

n
GERB. SPRAGILAS ŠAU-Iffl 

KU SLAPTOS SPRA- |]€ 
GILŲ SĄJUNGOS i'

SEIMĄ
Po gerb. Adomo ir Jie- 

vos grieko, kai žmonės pra
dėjo neklausyti savo Vy- < 
riausiojo Diktatoriaus, ne- ’ 
buvo Jam kas daryti kaip i 
tik užleisti pirmiau Visuo
tiną Tvaną, paskiau, Sodo-1 
mos ir Gomoros/UgnĮ ir ki
tokias visokias pavietres 
ir badus ir ligas del vienų 
kulių nusidėjimų.

Ale šią gadynę visų ne
naudėlių, išnaudotojų, lu
pikų ii' sukčių nubaudimui 
išrastas geresnis būdas - 
demokratiški balsavimai:

Jeigu tau nepatiko prezi 
dentas, ar gubernatorius, 
ar mayoras ar koks kitas 
politikierius, nebalsuok už 
jį - ir jis ant rytojaus po 
balsavimo pasilieka išmes
tas už durų savo didelės ir 
šiltos vietos.

Musų Lietuviškame gy
venime irgi reikia labai ir 
labai ką pabausti, papešti, 
pabart ir išmesti - ir to
dėl gerb. Spragilas šiuomi 
šaukia visus savo Slaptusk 
Spragilus ii’ Spragilaites į13 

Slapta Seimą, šią vasarą, įto. 
dideliame ir pilname Aum\į\?5 

' mp4? Sniphnrcrpl i n

Kaip Apsieinu 
Aš Pats?

ši

mieste Spicburge! ’’ 
Važiuokit visi vyrai ir 

moterys, vaikinai ii* pane- 
. Jės, gerb. Spragilas pamo

kins ir paaiškins kaip nau- 
! doti slaptus balsavimus at

virę visuomenės priešų pa- 
į baudimui - pabaudimui be 
| lazdos, be bizūno, be kir- 
j vio ar peilio, be plauku tą- 
[ symo ar nosių, ausų, rankų 
| kandžiojimo!
į Slapti spragilaičiai šau- 
I barni į slaptą seimą kovo- 
Į ti su penktakojais ir šešta- 
/ kojais; kovoti su “žino- 
I vais” ii’ “nepavaduojamais 
( ekspertais”; 'kovoti su ad- 
i resij ir rašomų mašinėlių 
J vogimo artistais; su lėšų 
1 fondų tuštintojais, su kar- 
Į čiamų steigėjais, su prisi- 
, keleliais iš numirusių ir su 
J laikraščių smaugikais; ko- 
I yoti su pinigų žebravoto- 
■ jais kuine tingi eiti į darbą 

dirbti, bet visada įieško ir 
Į uostinėja kur kokia mote- 
į- fe turi- minkštą širdį ir 
j didelį pinigų krepšį; kovo- 
I b su šmeižėjais, engėjais 
; jr niekintojais gerų žmo- 
į ir darbuotojų.
I Visai tai kovai atsivež- 
Į ®t ne buožes ar kokius ki- 
11® rinklus, ale savo drąsą 
Wai ir moteriškai nau- 

į doti savo demokratišką pa
baudos, išvijimo ir išme- I 

t 
r 
J 
g 
š

Antkapiai Monumentai Koplyčios
: Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar.

Į CUYAHOGA MONUMENT WORKS
: East 99th St. ir Miles Ave. Telcf. Mich. 1968.

Prie ineięos į Kalvarijos Kapines, Clevelande. 
įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais.

Art Reardon Jums Pasitarnaus
: Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25
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• li®p įrankį — slaptą bal- 
i savuną,

Kaip visoj gyvūnijoj yra 
. Mtų, kenkėjų ir nieR- 
| taip ir dvikojų gyvūnų 
Į p* tų parazitų randami,
• W.juos reikia žmogišku 

'radimu naikinti — slaptu 
Jjhtišku balsavimu 
_J“ W pipirai auga.

i įurie pritariat šiam su- : 
S* - gert. Spragi-1) 

j >. Slaptam Seimui, atsiųs- L 
lili^ ’ Spragilui savo at- 
2^, sumanymus ir

Stokit į Slap- 
tu *P- 

nes vie- .



NAUJI SKAITYTOJAIMAI

Masinis Hawaii Karžygių Apdekoravimas
Amherst

KEEP ‘EM FLYING

Alex

Hickam Field, oriai

zis

zis

ALPIS Kęstučio išlaisvintojas
eno

<ovo

KAINA

mire
SOHIO) SERVICEANOTHER

itainrė 13

one
on

iiliillliiiilililiiiiliiilllliiiillllliiiillilllillllllKIT MIRUSIUS
ŠEIMOS NARIUS

Cleveland, Ohio6820 Superior Avenue

AUTOMOBILIŲ RA 
TA BUS BE GUMŲ

PO TRAUKINIU PA. 
DARĖ OPERACIJA

metų, 
imton. 

City

BUY 
DEFENSE 
STAMPS 
BONDS

•don Jums Pasitarnaus 
ojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 
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ALPIS, mažas 
vaikas, patenka 
Kryžiuočiams. 
Pavagiamas 
iš tėviškės, 
Marienburge 
užauginamas, 
kur jam ateina 
proga išlaisvint 
DLK. Kęstutį.

TIK $1.50
(Su prisiurttimu)

Dar Kelios Dešimtys 
Naujų Dirviečių!

nugalėjimui dif- 
Šių dienų žmo- 

ir suprasti, sakb 
kokią baimę su-

Paveiksluota 
didelė 
knyga

288 puslapių

SAVO KARO 
TVARKOJE!

tris svarbius žingsmE

K. S. KARPI AUS
ISTORINE 
APYSAKA

Skaitykit ir Garsinkiles

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pci 
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienoj
332 N. 6th Street , 

?hiladelphia, Pa.

Anna Cizonscki, Mollenauer

Dirva dabar 
darbininko 

gas —

Juozas Leskauskas, Kingston

Klimas, Minersville,

6820 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio

Chas. Lansky, Rockford, 
Joe Staninas, Johnston

MIRTYS DARBUOSE 
PADAUGĖJO

Justi karo priežiūra—jusn Šifej

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS

$2.00
(Su prisiuntimu)

yra pigiausias 
liuoslaikio drau- 
platinkit jų.

STASEVIčIUS M., mirė Rak 
mėn., Baltimore, Md.

Š1MKON1S Pranas, mirė Bal 
7, Sugar Notch, Pa. — Lig. 
kevos par., Alytaus ap.

Amerikos Viešos Saugos ko- 
mitetas skelbia kad šymet pa 
tris .mėnesius prie įvairių fe. 
bu. industrijose darbininkų ui. 
mušta 11 nuošimčių daugiau 
negu buvo užmušta per tą pa
tį periodą 1941 metais.

Kiek tų užmušimų buvo ne
pažymi skaitlinėmis.

KARUI REIKIA PRE 
KINIŲ LAIVŲ TŪK

STANČIAIS

Joe Martin, La Mesa, Calif, 
Mrs. Frank Gadish, Peru, k 
Mary Dauniene, Auburn, Mi 

Varnės. Forest Hills,

nybėje galybė! Petis i pe
tį surėmę pajudinsiu! savo 
Lietuvišką pasauli!

Su slaptais linkėjimais 
Jūsų (pasirašo)

Slaptos Spragilų Sąjun
gos Vyriausia Galva, 

Gerb. Spragilas.

Rt. Rev. S. Geniotis, Chicago 
Stella Papalauski, Bradford, 

Mass.
John Degesiunas, Worcester, 

Mass.
Annie Philipons 

Mass.
A. Majauskas, Haverhill, Mass 
K. Gėlus, Webster, Mass.
Antanas Lalis, South Boston 

Mass.
S. P. Shallna, Cambridge, Mass
Pauline Misevich, Gardner, 

Mass.
Alena

Monumentai Koplyčios 
jaminklus Decoration Dienai dabar- 

k MONUMENT WORKS 
Miles Ave. Telef. Mich. W 
i Kalvarijos Kapines, Clevelande. 

.'kmadieniais ir kitais šventadieniais.

Ona Mikšis, Philadelphia, Pa. 
Jos. Shemonis, Wapuvallopen Zakarevičienė, Worces- 

Mass.
Ginkusj W. Lynn, Mass 
Davainis, Hudson, Mass 

Kodis, Leicester,

Officers of the warships of a task force of the U. S. Pacific fleet are 
shown as they jelaxed in the ward room after a hot engagement with 
Jap forces. Note officer (extreme left) with bandaged neck, and per
spiration-soaked shirt of another officer at right.

Viršininkai karo laivų Pacifiko laivyno parodoma čia laike 
pasilsio po karšto mūšio su Japonų laivais. Patėmykit vieną 
jų (toli kairėje) su subandažuotu kaklu, ir prakaitu permerktus 
marškinius kito viršininko dešinėje.

A. J. Bernotas, Grand Rapids. 
Mich.

Mary York, Grand Rapids, 
Mich.

A. Skirka, Grand Rapids, Mich,
Petras Tarankus, Muskegon

Heights, Mich.
Joe Milkint, Oakland, Md.
Dominick Grigis, Cranberry, 

W. Va.
John Šalkauskas, Mounsville,

KAIP NUKOVOTA 
DIFTERIJA

g darbininkų vadai prikre- 
į darbininkų galvas visokių 

i kad 
atlie- 

darbų

Naujų Dirvos artojų eilės 
nesiliauja didėjusios. Štai vėl 
kelios dešimtys naujų Dirvie
čių, prisiuntusių savo prenu
meratą pastaromis dienomis.

Sveikiname juos ir žinome 
kad jiems Dirva tikrai patiks.

štai jų vardai:
Anna Bumbulis, vietinė.
Leo Wisnack, Valley City, O . 
Bronis Šukys, E. Orwell, O.
Kast. Rinkevičius, Minersville,

Mary Rusila, Gilberton, Pa. 
Kaz. Wengras, Altoona, Pa. 
Julius Matukaitis, Plains, Pa. 
Emilia Leonowicz, Pittsburgh 
V. Strankauskas, Pittsburgh, 
Ant. Androskovitc, Nanty-Glo

Here are two views of the decoration ceremonies at 
airbase 
history, 
purple heart award—while bands played and 
overhead in review. The men, many in wheel 
duty at Hickam Field.

Štai du vaizdai dekoracijų ceremonijų 
vyno stotyje, Hawaii, didžiausių masinių dekoravimo ceremoni
jų U. S. armijos istorijoje. Išviso 141 vyras gavo medalius— 
nekurie jų tai]) vadinamas purple heart dovanas—kuomet be- 
nai grojo ir karo lėktuvai ore skraidė. Tie vyrai, daugelis ant 
ratų kedėse, paskirti pareigoms Hickam Field aikštėje.

Gumas pateko į Japonų ran
kas kai Japonai užėmė Java ir 
kitas salas Rytų Indijose. Ten 
auga medžiai kurie duoda gu
rno sultis taip apsčiai kad jų 
užteko aprūpinti gurnu viso 
pasaulio reikalavimus.

Išdirbama jau ir nauji be 
gurno' rituliukai moterų naudo
jami užsukimui stiklinių sudė
jus vaisius ir daržoves.

Suv. Valstijos iki šiol sunau
dodavo per metus po apie 1,- 
100,000,000 svarų naturalio gu
rno.

Paul Rimkus, Wendel, Pa. 
M. Gelbudienė, Waukegan, Ill 
Kaz. Rugis, Chicago, Ill. 
Stanley Tiekus, Centralia, Ill 
V. P. Stulpinas, Chicago, Ill. 
Ant. Rapšys, Chicago, Ill. 
K. Pocius, Chicago, I|l. 
Pete Barkevich, Zeigler, Ill. 
Millie Antonowich, Chicago. 
Victoria Bellas, W. Frankfort

Goodyear
Akron
išdirbimui 
kštų ratų 
gurno visai

Tie ratai
dar yra tyrinėjimo laipsnyje ir 
viskas užlaikoma paslaptyje.

šis paskelbimas apie Good
year bandymus paleista po to 
kai patirta kad Detroite For
do dirbtuvėse daroma bandy
mai su kitomis ratams padan
gomis, kuriose bus naudojama 
tik 16-ta dalis gurno kiek jo 
iki šiol naudota ratų padango-

Gerb»

SPRAGILAS War Bonds Vajus Geg. 1
Reiks Suvaržyti Savo Išlaidas f 

gu, Padvigubint Investmentus į War Bonds 
Galima Atlikti per Dirbtuves ir Finansines Įstaigas 
jus Pradedamas

UŽLAIKYMUI
GEROJE

Imk šiuo:

Al Kvederas, Burnham, Ill.
Victoria Kavalaskas, W. Frank 

fort, Ill.
J. Jonuškas, Kewanee, Ill.
Andy Kovalesky, Johnston Ci

ty, Ill.
Anna Šankus, Johnston City, J

jas’, yra jo geriausio patyrimo ir literatinio 
gabumo kūrinys. Mano draugas perskaitęs 
‘ALPI’, pareiškė kad tai geriausia istorinė 
apysaka, kad tai geriausi istorinė apysakr 
Lietuvių kalboje iš kurių jam teko kada 
skaityti. O kadangi tas asmuo1 yra baigęs 
universiteto mokslą, tai be abejonės apie 
literatūrą gerai nusimano.”

Ši apysaka ir jums tikrai patiks.

ŠTAI KOKIA TA 
gų mėgėjas rašo: 
gu gavom knygą ‘ALPIS 
ti didelį pasitenkinimą tuo veikalu 
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

jos. Grigahuias, La Salle, 
Anton Geroske, Carlinville

Šios Šalies Gyventojai Turi Daugiau Ne- 
War Stamps. Pirkimą 

per Dirbtuves ir Finansines Įstaigas. Įtemptas Va
ši Penktadienį, Gegužes 1. Atlikit Savo Pareigą!

Knyga ALPIS Jau Gaunama

Suv. Valstijų iždo depart- 
mentas ruošiasi praėjėti milži
nišką Karo Bondsų vajų viso
je šalyje. Vajus bus panašus 
į pereito karo Liberty Loan va
jus. šimtai tūkstančių laisva- 
norių vyrų ir moterų stos į to 
vajaus plėtimo darbą.

Bus bandoma išgauti paža
dai pirkti nors už 10 nuoš. sa
vo algų ir uždarbių Karo pa
skolos Bondsus.

Numatyta kas mėnesį sukel
ti po bilijoną dolarių bondsais 
fianansavimui karo.

Lietuviams reikia būti pasi
ruošusiais pirkti bondsus, nuo 
to nei vienas negalės ištrukti 
ir nereikia bandyti išsisukinė
ti. Atsidūrę karo audroje, mes 
privalome rūpintis iš jos pavo
jų išlikti, ir tik dideliu dirbi
mu, rėmimu valdžios karo pro- 
gramo galėsim pasiekti perga
lę priešų ir užsitikrinti rames
nę ir laimingesnę ateitį.

Karo Bondsų vajus pradeda
mas Gegužės 1 dieną.

MUSŲ PAREIGA GELBĖTI
' KAREIVIAMS

Pinigai reikalingi pirkimui 
karo reikmenų ir visų įrankių 
kareiviams ginantiems šalies 
likimą. Dabartinės karo iš
laidos siekia po keturis bilijo
nus dolarių kas mėnesį, ir jos 
kasdien daugėja. Bilijonas do
larių gautas tiesiog iš gyven
tojų padidins visų reikmenų 
gamybą. Be paskolos iš visuo
menės valdžia pati negalės pa
greitinti gamybos, darbai ne
galės smarkiau kilti ir viskas 
eis lėčiau.

Kita priežastis, valdžia pri
mena, yra tai ši: mes negalim 
vesti karo ir tuo pat laiku gy
venti ir laidyti pinigus taip 
kaip seniau darydavom. Nėra 
pakankamai reikmenų pirkinė
jimui ir pinigų leidimui. Jei
gu mes tęstume savo gyveni
mą ir leistume pinigus taip 
kaip darėm 1941 ’ metais, mes 
darytume skriaudą ir apvogtu
me musų kariaujančius vyrus 
nuo reikmenų kurios jiems rei
kalingos. Jie deda savo gy
vastis už šalies išsaugojimą ir 
išlaikymą čielybėje, o mes no
rim laidyti pinigus niekams ir 
nesirūpinti kad šalies ateitis 
butų apsaugota ir apginta gy
vastimis tų ■ kurie stovi karo 
fronte.

Liuosybės ir gerovės užsiti- 
krinimui kiekvieno dirbančio 
vyro ir moteries prašoma tik 
maža dalis — dešimta dalis — 
uždarbio. Tai nebus taksai; 
tai nebus aukos; tai tikra pa
skola su nuošimčiu, ir tie pi
nigai bus jums tikra apsauga 
ir parama vėliau.

Jūsų Valdžia prašo jus ma
žinti savo pragyvenimo išlai
das, GELBĖJIMUI savo sūnų 
kovojančių karo frontuose, ir 
prašo jus, per savo Valdžią, 
taupyti kad jie turėtų visko ko 
reikalinga KARO LAIMĖJI
MUI. Pirkit War Bonds ir 
Stamps už nemažiau kaip de
šimtą nuošimtį savo ineigų.

Ar Laisvė to verta? Ar De
mokratija to verta? Ar Ame
rika to verta? Be abejo jūsų 
atsakymas žinomas.

gumų išdirbystė, 
Ohio, daro bandymus 

automobiliams min- 
padangas kuriose 

nebus.
arba ratų padangos

c S. VALSTIJOSE, Kanadoje 
ir Britanijoje mėsos žmonės 
suvartojo nuo galvos po 140 
svarų. Kadangi mažieji nesu
valgė daug mėsos, tai valgan- 
tiems jos išėjo virš trys sva
rai per savaitę. Anglijoje da
bar mėsos suvartojimas suma
žinta.

Jos. Bernatovich, Renton, Pa. 
Kazė Rudzinskas, DuBois, Pa. 
Rose Walinchus, Mahanoy Ci

ty, Pa.
Sim Lukavage, Kingston, Pa. 
Jos. Kvetalitis, Mahanoy City,

GERB. SPRAGILAS ŠAU
KIA SLAPTOS SPRA

GILŲ SĄJUNGOS 
SEIMĄ

Po gerb. Adomo ir Jie- 
vos grieko, kai žmonės pra
dėjo neklausyti savo Vy
riausiojo Diktatoriaus, ne
buvo Jam kas daryti kaip 
tik užleisti pirmiau Visuo
tiną Tvaną, paskiau, Sodo
mos ir Gomoros ugnį ir ki
tokias visokias pavietres 
ir badus ir ligas del vienų 
kurių nusidėjimų.

Ale šią gadynę visų ne
naudėlių, išnaudotojų, lu
pikų ir sukčių nubaudimui 
išrastas geresnis būdas — 
demokratiški balsavimai:

Jeigu tau nepatiko prezi 
dentas, ar gubernatorius, 
ar mayoras ar koks kitas 
politikierius, nebalsuok už 
ji — ir jis ant rytojaus po 
balsavimo pasilieka išmes
tas už durų savo didelės ir 
šiltos vietos.

Musų Lietuviškame gy
venime irgi reikia labai ir 
labai ką pabausti, papešti, 
pabarti ir išmesti — ir to
dėl gerb. Spragilas šiuomi 
šaukia visus savo Slaptus 
Spragilus ir Spragilaites į 
Slaptą Seimą, šią vasarą, 
dideliame ir pilname durnų 
mieste Spicburge!

Važiuokit visi vyrai ir 
moterys, vaikinai ir pane- 
Jės, gerb. Spragilas pamo
kins ir paaiškins kaip nau
doti slaptus balsavimus at
virų visuomenės priešų pa
baudimui — pabaudimui be 
lazdos, be bizūno, be kir
vio ar peilio, be plaukų tą
symo ar nosių, ausų, rankų 
kandžiojimo!

Slapti spragilaičiai šau
kiami į slaptą seimą kovo
ti su penkta ko jais ir šešta- 
kojais; kovoti su “žino
vais’’ ir “nepavaduojamais 
ekspertais”; kovoti su ad
resų ir rašomų mašinėlių 
vogimo artistais; su lėšų 
fondų tuštinto jais, su kar- 
Čiamų steigėjais, su prisi- 
kėlėliais iš numirusių ir su 
laikraščių smaugikais; ko
voti su pinigų žebravoto- 
jais kurie tingi eiti į darbą 
dirbti, bet visada jieško ir 
uostinėja kur kokia mote- 
lėrė turi- minkštą širdį ir 
didelį pinigų krepšį; kovo
ti su šmeižėjais, engėjais 
ir niekintojais gerų žmo
nių ir darbuotojų.

Visai tai kovai atsivež
kit ne buožes ar kokius ki
tus ginklus, ale savo drąsą 
vyriškai ir moteriškai nau
doti savo demokratišką pa- 
pabaudos, išvijimo ir išme
timo įrankį — slaptą bal
savimą.

Kaip visoj gyvūnijoj yra 
parazitų, kenkėjų ir niek
šų taip ir dvikojų gyvūnų 
tarpe tų parazitų randasi, 
taigi juos reikia žmogišku 
išradimu naikinti — slaptu 
demokratišku baisa vimu 
išvyti kur pipirai auga.

Kurie pritariat šiam su
manymui — gerb. Spragi
lo Slaptam Seimui, atsiųs
kit gerb. Spragilui savo at
siliepimus, sumanymus ir 
rezoliucijas. Stokit Į Slap
tos Spragilų Sąjungos slap
tus Spragilaičius, nes vie-

~\s- Kad gyros negritiul
dantimis — maiijil 

Xg/ gear aliejų transas!
joje ir differentiate. I 

Kad karo ‘'sąnarivĮ
- neišsidėvėtų ir nečj

įrtifU gidėtų — duok kc
* ’ Chassis ’ lubrikuoti.

__ Kad motoras veiki 
švelniai — reikia q 
leisti seną aliejų •

- pripilti naujo mote
nio aliejaus.

ši Standard Oil Sugestija jn

Alex Valančius, Philadelphia
Mary Ancas, Pittston, Pa.
Jos. A. McShane, Erie, Pa.
Elz. Matulis, Port Carbon, Pa. Helen Barkauskas, Waterbury, 
Ant. Lazauskas, Penn, Pa. i Conn.
W. Martin, Milmont Park, Pa. M. J. Keulenas, Meriden, Conn. 
Ant. Dolen, Duquesne, Pa. i Peter Kartonas, Terryville, Ct.
Mat. Beržanskis, Sugar Loaf, Frank Vinevičius, Terryville, 

Conn.
Antanas Kunsaitis, Waterbury, 

Conn.
Pauline Strupas, Newark, N.J.
L. Mišauskiutė, Perth Amboy, 

N. J. ’
M. Diliu.'#, Little Falls, N. J. 
Juozas Beniulis, Terre Haute,

Ind.
J. Damionaitis, Clinton, Ind.
V. Kairienė, Fond du Lac, Wis.
J. Kasper, Kenosha, Wis.
C. W. Davis, Los Angeles, Cal. 
Ad. S. Maskuns, Los Angeles,

APYSAKA: Vienas kny- 
“Mes su savo vienu drau- 

norim? pareikš- 
Dirvos

Amerika turi kuogreičiausia 
statydinti prekinius laivus. Be 
pakankamai laivų reikmenis ii’ 
maistą nuvežti į reikiamas vie
tas karo negali laimėti.

Laivų statymas eina palygi
namai plačiai. šymet numa
tyta pastatydinti 750 prekinių 
laivų. Kitą metą, tų laivų nu
matyta pastatydinti 1500.

Bet žinovėi sako, tas skai
čius permažas ir jų statymas 
neina gana smarkiai.

Del laivų lėto statydinimo, 
sako kad prie jų dirbą darbi
ninkai visoje šalyje perdaug 
tinginiauja. Perdaug tarp dar
bininkų eina visokių agitacijų 
iš unijų ir kapitalo pusės. Per
dau 
čia 
nesąmonių. Sako, taip: 
plieno pristatymas nėr: 
karnas laiku ir prasta 
priežiūra.

Nedaug kitų stebuklų moder
niniame gyvenime tėra kurie 
gali prilygti 
terijos ligos, 
nėms sunku 
David Dietz, 
keldavo ta liga 19-me šimtme
tyje. Motinos—ir daktarai—
tegalėjo bejiegižti stovėti prie 
’ovos ir žiūrėti kaip smahigiati- 
ti pilka plėvė plito per vaiko 
gerklę ir užbaigė jo gyvybę.

Difterijos antitoksino išradi
mas pakeitė visą vaizdą. Šią
dien daktaras įleidžia difterija 
sergančiam po oda to antitok
sino ir viskas.
, New Yorke tarp 1890 ir 1894 
metų, pirm antitoksino išradi
mo, nuo difterijos mirė 134 
iš kiekvieno 100,000 gyvento
jų. Tas neapima dar daugy
bę susirgimų.

Tarp 1900 ir 1904 metųT'kst- 
da pradėta antitoksinas nau
doti. mirė 58 is 100,000 gy
ventojų.

' Bet toliau labiau zir suma
niau tą pagalbą naudojant, mi
rimai nupuolė tik iki 2.2 ant 
100,000 gyventojų tarp .1930 ir 
1934 metų.
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Hickam Field 
Hawaii, the largest mass decoration ceremony in U. S. army 
A total of 141 men received decorations—some of them the 

fighter planes wheeled 
chairs, are assigned to

John Shaw, New York, N. Y. 
Antanas A. Gutauskas, Niaga

ra Falls, N. Y.
KAS DAUGIAU? X' 

Dirvai išsirašyt nereikia ląu-, 
kti pradžios metų, ji lanko nau
jus prenumeratorius nuo dienos 
užsirašymo.

Dirva išsirašyta labai leng
va, tik įrašykit savo aiškų adre
są, Įdėkit laiške dolarį arba du‘ 
ir pasiuskit, užadresuodami se
kančiai :

Prie Richmond, Va., pereiųfe 
savaitę ištiko tokia nelaimė: K

Vienas gelškelio darbininkiiE ■ 
pateko po traukinio lokbrnoiil 
vu, jo dešinė koja buvo sutrii-į 
ta ir jis butų miręs nuo kra&l 
jo nutekėjimo.

Jis buvo pagautas taip kail 
traukinys negalėjo nuvažiuoji 
nuo jo dešinės kojos nenukeit 
tant jam kairę koją. Jo ntw 
vo galima ištraukti del d»E 
nes kojos paspaudimo po k-| 
komotivu. Jis ilgai nebūtai® 
likęs gyvas te pagalbos.

Kuomet iš ligoninės pašai! 
ta daktaras, pagalbon atvyk® 
mergina , tik ką baigus daktare. 
mokslą ir dirbanti ligoninė® 
pasiruošimo darbą. Ji paliiiĮ 
po lokomotivu nupjovimui it.

, | šinės kojos, kad butų galina 
_į vaikiną iš po lokomotivo iš&į.

ti ir vežti ligoninėn. JitąG» 
raciją ]5<a r<n
tas ligoninėn ir tikima išl 
gyvas. .

r
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Irvis Gedainis

KAS TU ESI, LI ETŲ V I?

Iki tautinėje srovėje maišy
sis Vaidyla, Vinikas ir Vitai- 
tis, nieko neišeis. Dešimts me
tų suaikvota dedant pastangas 
vidurinę srovę sucementuoti, 
ir sandariečiai daugumoje tam 
pritardavo, bet p. Vaidyla vis 
pasirūpino kad sucementavi
mas neįvyktų ir visą darbą ar
dė visais budais.

Jei Sandaros priešakyje sto
vėtų kitas žmogus negu p. Vai
dyla, tautinė srovė butų buvus 
ne tik sucementuota, bet ir vi
sos Lietuviu išeivijos vadovė.

Jo sena svajonė suvaryti vi
są vidurinę srovę į savo bučių 
neišdegs, nereikia kėsintis nei 
Pittsburghe taip padaryti. Ki
tų jokių pretenzijų į tautinės 
srovės vadovybę jis negali ro
dyti, nes visas jo tikslas iki 
šiolei buvo, tautinę srovę pasi
kinkius, su cicilikais “kupčiau- 
ti” asmeniškiems interesams.

Dar kartą primename p. Vai- 
dylai: Daugiau neatstovausi ir 
‘nekupčiausi’ tautininkais 
Grigaičiu, SLA. seimuose.

t>82u Superior Ave., Cleveland, Ohio

(Tęsinys iš pereito numerio)

su

ŠVEDKALNIS

ki-

liūdesys jo suprasti....

visai ne tai ko

i

Dienos Klausimais

ja jaunesniesiems, kaip baudžiavas ėję, ką 
jiems tėvai pasakoję, o ko neprisimena pa
tys papildo, ir taip laikas slenka, sukurda
mas naujas pasakas vaikų vaikams.

at-
pa- 
na-

spiekimes vienybėn! 
ranką viens kitam,

ko- 
ne- 
se-

VI. KAIP TU ATGIMEI

Redaktorių#—K S. KARPIUS—Editor

dirbamos žemės
Bajorai dvari- 

lėbavo, važinėjo

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohia
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Musv. katalikų vadai savo elgesiais perdaug plikai 
1 parodo visus savo> planus, veikimo tikslus ir sieki
mus musų gyvenime: Jie aiškiai parodo kad jiems rū
pėjo Lietuvoje ne katalikybė, ne tikėjimas, bet partija 
ir valdžios turėjimas savo rankose. Net tiek drąsus jie 
pasidarė kad visais savo raštais ir žodžiais stengėsi įro
dyti jeigu kas ne jų partijos (krikščionių-demokratų) 
narys tas ne katalikas!

. Jų mastu imant, išrodė kad niekam ir nevalia buvo 
būti kataliku kaip tik jų partijos nariams!

Dabartiniais laikais, čia Amerikoje, nekurie jų 
bėgėliai ir čia seniau gyvenantieji vadai, gyvena ta 
čia mintimi: turi būti ju partijos ar srovės ar klikos 
riu, tik tada busi katalikas!

Bet iš to viso kyšo štai kokie jiems garbės nedaran
ti reiškiniai: Savo galybės siekimui jie sau į talką pasi
ėmė atkakliausius per kelias dešimtis metų buvusius ka
talikybės niekintojus socialistus!

Ko jie siekia su savo “ąšies” talkininkais? Nagi ne 
ko daugiau kaip tik atsikeršyti buvusiems Lietuvos tau
tininkams vadams ir jų vyriausybei! Tokia yra politL 
kierių taktika: sau talkon imti kad ir patį aitvarą išver
timui savo opozicijos iš valdžios!

Bet dabar, Lietuvos atveju, nėra kas versti, nėra 
kam užvydėti. Jeigu reikia kuo rūpintis tai tik tikėjimo 
Lietuviuose išgelbėjimu, kad po šio karo audrų, po bol
ševikų pasėtos piktos sėklos laike Maskolių okupacijos 
musų1 šalies, Lietuvoje išliktų 'katalikystėj

Tam geriausias užtikrinimas rodos, ■ aiškus — kata
likų veikimas išvien su tautininkais, ypač su Lietuvos 
tremtiniais tautininkais.

Bet kadangi musų katalikų vadai dedasi su socialis
tais, aiškiai galim suprasti ko jie siekia: ne tikėjimą iš
gelbėti Lietuvos ateičiai, bet su aitvaro pagalba pasikel
ti Į valdžią, nors tam užtikrinimo niekas negali duoti: 
visa ateitis labai neaiški, supinta, pavojinga. Jai užsi
tikrinti reikalinga dorų, patriotingu Lietuviu vienin
giausi© susitarimo sunkiam darbui!

-j: b?
A TBĖGĖLIAI iš Lietuvos, radę čia ramią prieglaudą ir 

šiltą Amerikos Lietuvių priėmimą, išsitraukė iš sa
vo menkučiii tarbelių, viso savo ‘turto’ ką iš Lietuvos iš
gelbėjo, savo keršto kates ir jas čia visomis pastangomis 
gaivindami, radę savo šalininkų ir patronų, pradėjo sa
vo neapikantos sėjimo darbą, nes, mat, čia niekas jiems

Tan darban susimetę daugiausia^ katalikiškų . ten
dencijų politi'kieriukai su cicilikuojančiais, kėsinasi čia 
tą atgaivintą katę paleisti į darbą, sukiršinimui ir taip 
suaudrinto Amerikos Lietuvių gyvenimo. Atsivežę vi
so labo tik savo senas bėdas, savo pagiežą, visomis pa
stangomis dirba ją čia išlieti. Čia jie tveria ir “vyriau
sias” Lietuvių tautos tarybas, ir “piliečių sąjungas1”, 
po kuriais vardais dangstydamiesi nori primesti mums 
Amerikos Lietuviams, lyg kokią pareigą juos kuo tokiu 
pripažinti, jų klausyti, juos remti ir kur tai mėčiotas!

Jie, tik laikinai čia prieglaudą radę, būdami tik pa
laidi individualai, be niekeno Įgaliojimų, pasiėmė ne sa
vitarpiniai broliškam Lietuviškam sąryšiui palaikyti 
tuoktis, bet padiktuoti Amerikos valdžiai ką ji turi pri
pažinti Lietuvos atstovybe; Amerikos Lietuviams švy
tuoti save kokiais tai “vyriausiais” už kitus ir pasakyti 
mums ką mes turim daryti jei norim Lietuvai laisvės!

Taip nebus galima Amerikos Lietuvius prikviesti 
ateinančiam didžiausiam pasiaukojimui vėl savo tėvynę 
Lietuvą laisva atsteigti.

Jie čia yra tik svečiai ir tik kaip svečiai privalėtų 
elgtis. Jie yra Lietuvos piliečiai ir jų reikalas yra skai
tytis su esančiomis Lietuvos oficialinėmis įstaigomis, o 
ne iš savo galvos naujas įstaigas tverti.

Jų tokį veikimą padrąsina katalikių ir cicilikų vien
minčiai, čia nuo seniau gyveną, kurie, nesugebėdami su
rasti geresnių ir rimtesnių savo veikimams planų, visą 
savo energiją nori suaikvoti kabinėdamiesi į praeitį.

T ENK AI skelbia pasauliui apie Vokiečių pasibaisėti- 
nūs apsiėjimus su Lenkais užimtoje Lenkijoje ir bu

vusioje Vokiečių teritorijoje kurią valdė Lenkai.
Ar visos tos pasibaisėtinos žinios ką Lenkai skelbia 

yra teisybė ar tik jų propaganda sukėlimui pasaulio už
jautimo jiems, taęįau reikia tikėti Vokiečiai neturi jo
kio pasigailėjimo tiems kurie buvo nemažiau egoistiški 
ir žiaurus ne savo tautos žmonėms jų valdomose žemė
se.- Vokiečiai Lenkus laiko lygiai kaip Žydus, žemiau
sios rasės žmonėmis ir, anot Lenkų patiekiamų doku
mentu. pasiryžę visą Lenkų tautą išnaikinti.

Veik iš pirmos dienos kaip tik Lenkiją užkariavo, 
Vokiečiai išleido patvarkymus kad: “gatvės priklauso 
laimėtojams, o ne nugalėtiems”.... ir Lenkams, kaip ir 
Žydams, nevalia šaligatviais vaikščioti kur vaikšto na- 
ziai. Lenkams vyriškiams įsakyta nusiimti kepurę kur 
tik pasirodo koks nazių viršininkas ar karininkas.... 
Lenkės moterys kurios užkalbintų Vokiškos kilmės as
menį, arba įžeistų Vokietį, bus pasiųstos į paleistuvys
tės namus.... Lenkai išvejami iš visų ūkių, ir, sako, 
bėgyje dešimties metų neliks nei vieno ploto žemės ku
ris nebus Vokiečių kolonistais apgyvendintas. Lenkai 
vežami, varomi iš visų sričių tolyn į rytus, į jiems skir
tas gyventi dalis arčiau Rusijos sienų.... Jauni Len
kai išskirstyti į darbus po Vokietiją, kad negalėtų su
sieiti su savo tautos moterimis, kad neapsivestų....

Ne geriau su Lenkais, kaip ir su Lietuviais ar ki
tais savo pavergtais žmonėmis apsiėjo ir Maskvos rau
donieji užkariautojai, kurie pasigrobę savo kaimynes 
tautas kuoskubiausia ėmėsi naukinimo darbo....

Ir Vaidyla Grasina!
Sandaros redaktorius p. Vai

dyla andai, kai nudavė smer
kiąs F. J. Bagočių už grasini
mą laikraščiams teismu, mato
mai norėjo tik pasitarnauti la
biau Bagočiaus kandidatūrą iš
reklamuoti.

Štai koks dalykas: Sandaros 
nr. 16 p. redaktorius Vaidyla 
talpina pagrasinimą Dirvos re
daktoriui “prašalinimo iš savo 
apielinkės”! Pakartodamas pa
tikrina jog tokio ‘“likimo gali 
susilaukti Cleveland© savaitra
ščio tvarkytojas, jeigu nesu
stos užkabinėjęs žymesnių mu
sų veikėjų”.

Tas grasinimas kurį Sanda
ra padaro, reiškia daugiau ne
gu Bagočiaus: Bagočius pagra
sino tik teismu, tai yra, rimta 
teisingystės įstaiga, na o p. 
Vaidyla grasina a la Capone 
(gengsterišku) prašalinimu iš 
savo apielinkės...

Bagočiui ir kitiems SLA. po
nams buvo Dirvoje padaryta 
gana aštrių apkaltinimų. Vai- 
dylai buvo tik pasakyta kad jis 
daugiau neatstovaus tautinin
ku savo ‘kupčystėse’ su Grigai
čiu SLA. seimuose.

Net šiurpu: tie kurie kitiems 
demokratijas perša, savo kovos 
įnagiais su opozicija pasiskiria 
sau Al Capone priemones!

Kitoj vietoj p. Vaidyla, lyg 
nekaltas avinėlis, nurašo:

“Už poros mėnesių Pittsbur- 
ghan suvažiuos nemažas skai
čius musų visuomenės .atstovų 
ir darbuotojų. Tą progą reiktų 
išnaudoti ne' vien ginčams ir 
ergeliams, bet konstruktyviam 
darbui. Sandariečiai privalo 
pasiūlyti planą sucementavi
mui pirma tautinės srovės, o 
paskui ir visos išeivijos”.

NAUJIENOS, prieš kelioli
ka metų su komunistais ben
dru frontu dirbusios ir komu
nistus apmovusios, dabar juos 
negražiai kėsinasi primesti 
tiems, tautininkams.

Tautininkai neturėjo su 
munistais jokio bendro ir 
turės. To nusipolitikavusio
nuko Grigaičio dėmesį kreipia
me į faktą kad nespjautų Į tą 
šulinį iš kurio reikia gerti. Kai 
rimtesni sandariečiai susipras 
ir nesiduos net per Vaidylą sa
ve Grigaičiui parduoti, vėl pri
reiks čiuptis su komunistas į 
glėbį....

Ponas Grigaitis ir kitą aky
lų dalyką savo Naujienose iš
kėlė: kas Lietuvoje buvo ganęs 
kiaules (reiškia piemeniu bu
vęs) tas Amerikoj laikraščiuo
se moka koliotis. \

Ačiū ponui Grigaičiui už to
kį prisipažinimą. Už keliones 
ir dergimą kitų asmenų ponui 
Grigaičiui pirmiausioje vetoje 
priklauso medalis.

P. VAIČIŪNO EILĖS
Neklausk niekados tu poeto 
Del ko toks nubudęs jis esti: 
Iš žodžio skausmu sužavėto — 
Ne tau liūdesys jo suprasti.... 
Jo kančios, svajonės ir norai 
Nerimsta jam dvasią kankinę, 
It šviesus dangaus meteorai, 
Jie dega, širdyj susipynę, 
Kai mintys iš skausmo nulietos 
Sukyla poeto krūtinėj, 
Jo siela be laiko, be vietos 
Paskęsta garsų sutartinėj.... 
Svajonės širdyj begalinės 
Į grožio vilioja jį rūmą, 
Kaip žvaigždės danguj vakarinės, 
Jos pavagia jam jo ramumą.... 
Kaip jurų slaptų vandenynas, 
Jausmais jis pasaulį apskiečia.... 
Širdyj jam liepsnoja žinynas — 
Grožybe žmonijai jis šviečia.... 
Jo siela, dievų numylėta, 
Temoka gėles mums tik berti.... 
Gal posmais daina tik išlieta 
Tau gali jos gelmes atverti.... 
Neklausk niekados tu poeto, 
Del ko toks nulindęs jis esti: 
Iš žodžio skausmu sužavėto — 
Ne tau

Broliai,
Duokim
Jungkim pajėgas — galybėn, 
Kad padėtume silpnam.

Nes vienybė viską gali, 
Mažin vargą ir bėdas, 
Puošia nei gėlelėms šalį, 
Remia nuomones lėtas.

Todėl broliai nebesnauskim, 
Bet į kuopas kibkim greit, 
Tat gerų laikų' sulauksim 
Ir svetur nereiks mums eit.

Trokškim kad visi padėtų 
Šitą darbą mums atlikt, 
Jo gi vaisiai kad galėtu 
Vargšų naudai užsilikta

J. Dzenkauskas.

dirvos neilgai trukus pradėjo geriau de
rėti negu dvarų. Tas ūkininkų atkutimas 
ir padėjo Did. Lietuvoje pamatą tikram 
Lietuvių tautiniam atbudimui ir visiems 
Lietuvių tautos laimėjimams.

(Bus daugiau)DIDŽIJOJ LIETUVOJ
RUSAI DARO POLITIKĄ

Dar 17-to šmt. pabaigoje Lietuvos'ba
joruose nenyko noras atsipalaidoti nuo 
nelaimes nešančios Liublino unijos. Tik 
juo blogiau ėjo Lietuvai ir Lenkijai, juo 
greičiau mažėjo toks noras. Buvo ma
noma kad jei bus galima išsigelbėti tai tik 
abiem skęstantiems stipriau įsistvėrus vie
nas kito. Pasėka buvo ta kad bajorai ir 
katališkiškoji kunigija dar smarkiau Len
kėjo. Buvo pamirštas ankščiau tvirtas 
įsitikinimas 'kad Lietuviai yra kilnesnės 
giminės nei Lenkai, buvo pamirštas visas 
protestantizmo sukeltas susirūpinimas Lie
tuvišku raštu. Todėl per .1831 ir 1863 m. 
sukilimus bendrai eita su Lenkais ir dar 
labiau įsivelta į nelaimes.

Nors del Lietuvių įsipainiojimo į 1863 
m. sukilimą buvo uždraustas Lietuviškas 
raštas ir tūkstančiai bajorų ir ūkininkų 
skaudžiai nukentėjo, tas sukilimas vis dėl
to atnešė Lietuvai ir nemažos naudos. Iš
tiesti, Lietuvių ir Lenkų bajorai ruošė su
kilimą daugiau dėl savo kailio. Rusijos 
caras Aleksandras II 1861 m. paskelbė bau
džiavos panaikinimą ir įsakė atiduoti ūki
ninkams tas žemes kurias jie dirbo. Dva
rininkai vis manė kaip nors nuo tokio ca
ro parėdymo išsisukti ir apgauti buvu
sius baudžiauninkus ūkininkus. Jei jų už
manymai- butų pavykę, Lietuviai ūkinin
kai, nors gavę laisvę, 'butų likę visiškai 
be žemės. Kai valdžios pagaliau griežtai 
buvo įsakyta caro manifestą vykdyti, dau
gelis bajorų griebėsi sukilimo. Kai suki
limas buvo numalšintas kad skaudžiau nu
raudus bajorus, 1864 m. Lietuvos genera
linis gubernatorius M. Muravjovas suma
nė daugiau duoti žemės Lietuviams ūki
ninkams, būtent vieton anksčiau numaty-i 
tų 7—.10 ha šeimos galvai, po 18—24 ha. 
Caras Muravjovo pasiūlymą patvirtino. 
Čia turėta ir kas kita galvoje: norėta Lie
tuvius ūkininkus palenkti valdžios pusėn 
kad butų lengviau juos paskum surusinti.']

Tikrai, ‘ Lietuvių ūkininkų būklė tuoj 
pasidarė geresnė negu pačioj Rusijoj ar 
Lenkijoj, kur ūkininkams duota tik po 
7—10 ha. Vis dėlto Rusams nei kiek ne
pavyko įsiteikti Lietuviams ūkininkams. 
Gal ir todėl kad Rusai jau perdaug aiškiai 
ir žiauriai rodė ko jie nori. Uždraudę 
Lietuvišką raštą ir matydami kad ūkinin
kai nei rankon nenorėjo paimti Rusiškos 
knygos, jie pradėjo Lietuviškas maldakny
ges ir kalendorius spausdinti negriškomis 
Rusiškomis raidėmis. Be to, iš mokyklų 
išvarė Lietuvių kalbą, mokinius varu ver
tė lankyti Rusų cėrkves. Daugumoj į 
pradines mokyklas mokytojais buvo pas
kirti apšepę ir ilgais plaukais apžėlę po
pai (Rusų kunigai).

Kai Rusai pamatė kad jiems nesiseka, 
kad* niekas Lietuviškų knygų Rusų rai
dėmis neskaito, kad tėvai atima vaikus iš , 
mokyklų ir mokina namie, jie ėmė dar 1 v.pa . .
daugiau'spausti ir dėl meni® daikto trem- semm. f zy.hn. .■■< pasako-
ti žmones Sibiran. Tik pasirodė kad iš
gąsdinti Lietuvį nėra taip lengva. Duo
tų žemių jau nebuvo galima atimti, todėl 
nutarta kur tik pasitaiko proga, daugiau 
Rusų kolonistų atgrusti Lietuvon. Nesi
sekė ir su kolonistais. Čia jiems viskas 
buvo perdaug svetima: ir tikėjimas, ir kal
ba, žmonių papročiai ir rubai. Maža to, 
Lietuviai ūkininkai juos visur piktai pa
šiepdavo. Neliko Rusams ateiviams nie
ko kito kaip bėgti iš kur atkeliavę, arba 
mokintis’Lietuvių kalbos ir taikintis prie 
Lietuvių ūkininkų. Išėjo visai ne tai ko 
Rusai laukė.

Tiesa, visos Lietuvos 
buvo smarkiai apleistos, 
ninkai daugiau medžiojo, 
Varšavon ir Paryžiun nei rūpinosi ukiu. 
Baudžiauninkai, turėdami po 3—4, kar
tais ir daugiau dienų dirbti dvarui, ne
turėjo tiek laiko ir jiegų pasirūpinti sa
vais sklypais. Atgavus seniai ištrokštą 
laisvę ir gavus savo žemės, laimingi ūki
ninkai puolė statytis trobesius ir dirbti 
mylimą žemę. Nors ir be lėšų, be gerų 
gyvuliu, be tinkamų įrankių, vis dėlto jų

Kalnais ir miškais pasipuosusiame Že
maiti j jos krašte, kur Medvėgalis, Šatrija, 
Lopaičiai savo viršūnes kelia, kur Lukštas, 
Dyvitis saulutėje žaidžia, kur Jura į va
karus saulę palydi, pačiame viduje, Žiū
raičių km., Tverų vai., švedkalnis vakaro 
prieblandoje savo kaklą j dangų tiesia.

Kitąsyk musų tėviškėlę užplūdo ir kaž 
kur, iš šiaurės, Švedai; ėjo naikino viską. 
Toje vietoje stovėjo pilis, daug kartų ak
menine krutinę nutildžius atėjūnų plės- 
riuo norus — užgrobti laisvą Žemaitišką 
žemę. Ir šį kartą krito tūkstančiai šve
dų, ne vieną rytą saulė gulė ir kėlės, o Lie
tuviai kovės ir kovės. Priešas gausėjo ir 
gausėjo. Pilies valdovas paskutinėm jė
gom mėgino išsiveržti į plačias girias, ir 
iš čia jis manė, surinkęs vyrų, išskinti 
priešų eiles. Veltui. Sutirpo paskutinės 
jėgos. Ir pats vadas žuvo.

Po to pilyje skambėjo sklidinos tau
rės: Švedai gėrė, linksmai leido sau dienas. 
Arklių bandos naikino paskutinius pasė
lius. Ir štai, menkas apylinkės vyriukas 
(kažkoksai Jakštas) pataria aptaisyti gu- 
niom, kailiais eržilus 'iUjuos paleisti į šve
dų arklius. Eržilai ėmė draskyti, spar
dyti švedų arklius, ir taip kilo didžiausias J 
triukšmas, kuris pasiekė ir pilį. Šie šoko 
žiūrėti kas arklius ištiko, o juos Lietuviai 
taip sudorojo jog pilyje buvo gyvi palai
doti.

Ir dabar kartais vaitoja paloidotieji, 
suskamba taurės, keikiasi....

Naktį neik pro Švedkalnį, aplenk! 
Sunkios valandos laukia to kuris išrištų 
drumsti jų gyvenimą.

Sako, net ir matę kad naktimis, visai 
apylinkei miegant, išeinančios kaž kokios 
dvasios-milžinai, apžvelgia apylinkę, pa
spaudžia viens kitam dešines ir vėl ding
sta su pirmais gaidžiais. Ir taip seka pa
saka pasaką. Daug jų seniai nusineša 
mirdami į kapus. 1

Mums tik piliakalnio medžių šlamesys 
bepaseka praeitį, miegančius bočius, milži
nus bočius, milžinus kurių dar dvasios už
klysta ir dabar... .

O vakarais šiaudinėse pirkelėse dar 
tebeduzgia ratelis, tebegirdėti pasakos apie 
karalaičius, jieškančius jaunosios merge- '1 
lės, žynius, laumės, prisimena dar didžius 
senovės Žemaičių žygius. Aplink bakūžės, 
rodos, dvasios siaučia, žaidžia piliakalniuos 
stebi savo anūkų, musų darbus. Susėda 

vyrai ima virves sukti,

•MEKSIKOS Aztekai, sako tyrinėto
jai, aukavo žmones savo dievams ne todėl 
kad žmonių gyvastys jiems nieko nereiškė, 
bet todėl kad tokia auką skaitė didžiausia 
ir dievams maloniausia. Ankstyvesniuo
se amžiuose ir Lietuviai skaitė brangiau
sia dievams auka žmogiška ir žmones au
kavo didžiausiomis iškilmėmis.

S. PAŠKEVI

(Tęsinys iš pereito nr.) 
* * *

Chanas, inpykęs, liepė Vo! 
rams išmušti visus Maskvos pi 
gi 1382 metais, surinkęs didelę 
nę, nuėjo pamokyti Dimitro.

Riazanės ir Žemojo Naug 
gaikščiai, vos tik pamatė totai 

, jiems pasidavė. Riazanės kunig 
gas pasižadėjo rodyti totoriau

- brastas į Maskvą, o Žemojo Na 
nigaikštis nusiuntė pas chaną 
Vosylių ir Simaną. Greitai zy 
riai Į Maskvą kad užpuolus j; 
bet atsirado geni žmonių, kui 
maskviečiams tą liūdną žinią, 
ėmė šaukt į pagalbą mažesnius 
Sus, bet tie nebeklausė; naują i 
sulinkti greitu laiku buvo la 
senųjų gi kareiviu nedaug pasil

' no kovos. Maskvos karvedžiai 
! mitrą kokiuo nors budu susi’ 
‘ chanu geruoju ii- išsiųsti jam 
v vanas. Kunigaikštis betgi nen 

lenkti ir pabėgo į Kostromos mi 
damas būti nuo totorių ku 
Maskva pasiliko be vado. Kilo 
nušimas, bajorai ii- pirkliai ėmė 
vo šeimynas, turtas ir prekes 
Maskvą gi ėmė plaukti nuvarą 
bijodama totorių ii- manydam 
sianti prieglaudą ir apgynimą, 
miestiečiai pakėlė maištą, užč 
vartus ir nebenorėjo nieko išl 
čiausias Maskvoje žmogus, i

, Kiprijonas, taip buvo išgązdin 
I pinosi ir pats kuoveikiausiai 

didelių prašymų sutiko jį mi
I leisti, bet atėmė iš jo visus tur 

gaikščio žmoną Eudokiją, kur 
rėjusi taip pat bėgti, net ir ap 
tėvas butfa Algirdo anūkas, 
gaikštis 1374 m. buvo vedęs 
Kęstučio dukterį Marę, gii’dėd;

, mano tėvą, kaip apie narsų k 
sėsi ji ateiti į pagalbą prieš 1 

puolimą. Būdamas giminė jo i 
no tėvas neatsisakė, bet, važ

■ Tverą, apsistojo pakelėje Sievp 
ste, kur gyveno teta, Algirdo> 
išėjusi už Vladimiro, Andrie 
1371 m. Ten jis sužinojo ap 
vojų kurs gi-ąsė Maskvai; ilga 
damas, greitu žygiu su savo L 
keliavo i sostinę. Kaip tik 
Maskvos buvo pabėgęs patrij:

įi dangaus tat krito Maskviei 
'viii pagalba. Nudžiugę gyvei 
dė jam sostinės gynima; jis pii 

.malšino maištą, apžiurėjo pilj 
i pataisė ir ėmė laukti totorių. 

23 d. pasirodė totoriai per 1
; nuo miesto. Pirmasis būrelis, 

pat Maskvos sienų, paklausė a 
j kunigaikštis Dimitras; sužinoj 

ra, apjojo aplinkui miestą žiu 
vius, pylimus, bokštus, siena 

į. Rusai, matydami tokį mažą jų 
’ juokties ir tyčioties sulig tų 
!flo. Perankstybi betgi tai 1 
jtotorių būriai ėmė lyg iš po 

ir Į vakarą jau visos Maskv 
knibždėte knibždėjo totoriais 

' ,šems pasidarė, jog čia nebe j 
gelis iš tos baimės ėmė melst 
anties ir priiminėjo šv. sakrai 
tuviai tik nenustojo savo drą 
drąsino ir kitus ir ruošė visu 
nimąsį. Prasidėjo baisi kov 

įkaip įsiutę, puolėsi ant sier 
sutiko stiprius Lietuvių peči 
besiginančius Rusus. Lipo tol 
nų, bet žmonės akmenimis ii 
mė juos į griovius, moteris 

. vandeniu pylė jiems į akis.
■ ir tris naktis truko ta kova, 

ir naktis Lietuviai ir Rusai i 
mis stūmė priešininkus tot< 
Rusi} ir Lietuvių kiūto nuo tol 
bet daug daugiau žuvo prieš) 
nas pamatęs jog Orda prai 
ėmė galvoti, kaip čia Lretuv 
Ketviitą tat dieną siunčia jis 
Vo geriausius murzas pas Ma 
su tais žodžiais: “Didysis mus 
uoris, girdi, savo žemių naii 
Arėjęs nubausti savo priešii 
M bet jo 'čia nesama, tat i 
reikalo bijoti, atidarykit vari 
chanui dovanas”. Kunigaikš 
įtardamas piktą vyli, nesut

reikalarimo. Tuo kart cha 
®uugaiksčius Vosylių ir. Sii 
prisiekė šventu kryžiumi, jog 
Rusams chanas nieko pikta 
Pradėdami; “Mės, Rūstį kuriig
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trukus pradėjo geriau de-1 
■ų. Tas ūkininkų atkutimas I 
i. Lietuvoje pamatą tikram |, 
iriam atbudimui ir visiems į 
>s laimėjimams.
(Bus daugiau)
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(Tęsinys iš pereito nr.) 
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Chanas, inpykęs; liepė Volgos Bulga
rams išmušti visus Maskvos pirklius, pats 
gi 1382 metais, surinkęs didelę kariuome
nę, nuėjo pamokyti Dimitro.

Riazanės ir Žemojo Naugardo kuni
gaikščiai, vos tik pamatė totorius, tuojau 
jiems pasidavė. Riazanės kunigaikštis Ole
gas Išsižadėjo rodyti totoriams 'kelius ir 
brastas į Maskvą, o Žemojo Naugardo ku
nigaikštis nusiuntė pas chaną savo sūnūs 
Vosylių ir Simaną. Greitai žygiavo toto
riai į Maskvą kad užpuolus, ją netikėtai, 
bet atsirado geni žmonių, kurie pranešė 
maskviečiams tą liūdną žinią. Dimitras 
ėmė šaukt į pagalbą mažesnius kunigaikš
čius, bet tie nebeklausė; naują kariuomenę 
surinkti greitu laiku buvo labai sunku, 
senųjų gi 'kareivių nedaug pasiliko po Do
no kovos. Maskvos karvedžiai spyrė Di- 
mitrą kokiuo nors bildu susitaikinti su 
chanu geruoju ir išsiųsti jam dideles do
vanas. Kunigaikštis betgi nenorėjo nusi
lenkti ir pabėgo į Kostromos miestą, norė
damas būti nuo totorių kuotoliausiai. 
Maskva pasiliko be vado. Kilo didelis su
mišimas, bajorai ir pirkliai ėmė rinkti sa
vo šeimynas, turttis ir prekes ir bėgt; į 
Maskvą "gi ėmė plaukti nuvargusi liaudis 
bijodama totorių ir manydama čia gau
sianti prieglaudą ir apgynimą. Liaudis ir 
miestiečiai pakėlė maištą, uždarė miesto 
vartus ir nebenorėjo nieko išleisti. Rim
čiausias Maskvoje žmogus, _ metropolitas • 
Kiprijonas, taip buvo išgązdintas kad ru- ■ 
pinosi ir pats kuoveikiausiai išbėgti. Po . 
didelių prašymų sutiko jį miestiečiai iš- ; 
leisti, Let atėmė'iš jo visus turtus, gi kuni
gaikščio žmoną Eudokiją, kuri su juo no- 1 
rėjusi taip pat bėgti, net ir apkūlė. Mano

. Tvero kimi- ’

r miškais pasipuosusiame Že-į- 
šte, kur Medvėgalis, Šatrija, I 
o viršūnes kelia, kur Lukštas, | 
Tėję žaidžia, kur Jura Į va-1 
palydi, pačiame viduje, Šiu-Į 
,'verų vai., švedkalnis vakaroj’ 
savo kaklą į dangų tiesia. I 
musų tėviškėlę Užplūdo ii’ kalt 
ės, švedai; ėjo naikino rishi 
stovėjo pilis, daug karti} aki 
:ine nutildžius atėjimų plės-Į 
— užgrobti laisvą Žemaitiškai
kartą krito tūkstančiai Šve-Į 

rytą saulė gulė ir kėlės, o Lie-i 
ir kovės. Priešas gausėjo w 

įlies valdovas paskutinėm jė-1 
> išsiveržti Į plačias girias, ė| 
nanė, surinkęs vyrų, išskinti!

Veltui. Sutirpo paskutinėj! 
ats vadas žuvo. ■ . . . - -
pilyje skambėjo sklidinos tani tėvas buVa Algirdo anūkas.
gėrė, linksmai leido sau dienių Sėstis -^4 m. ^uv0 sau z.mona 
do's naikino paskutinius pasėl 
:ai, menkas apylinkės vyriukai 
Jakštas) pataria ą]Aaisyti g Į 

lis eržilus iVjuos paleisti į šit
Eržilai ėmė draskyti, spar- Tverą, apsistojo pakelėje Sierpuchovo mie-

Kęstučio dukterį Marę, girdėdamas gi apie 
mano tėvą, kaip apie narsų karžygį, pra
usėsi ji ateiti į pagalbą prieš kaimyno už
puolimą. Būdamas giminė jo žmonai, ma
no tėvas neatsisakė, bet, važiuodamas Į

arklius, ir taip kilo didžiausias^ 
kuris pasiekė ir pilį. Šie šoko 
arklius ištiko, o juos Lietuviai 

»jo jog pilyje buvo gyvi palai

šte, kur gyveno teta, Algirdo duktė Elena, 
■ išėjusi už" Vladimiro, Andriejaus sunaus, 
1371 m. Ten jis sužinojo apie baisu pa
vojų kurs grasė Maskvai; ilgai tat nelauk
damas,. greitu žygiu su savo Lietuviais nu
keliavo Į sostinę. Kaip tik tuo laiku iš 
Maskvos" buvo pabėgęs patrijarkas. Kaip 
iš dangaus tat krito Maskviečiams Lietu
vių pagalba. Nudžiugę gyventojai, pave
dė jam sostinės gynima; jis pirmiausia nu
malšino maištą, apžiurėjo pilį, kur reikė, 
pataisė ir ėmė laukti totorių. Rugpiučio 
23 d. pasirodė totoriai per trys varstus 
nuo miesto. Pirmasis būrelis, prijojęs prie 
pat Maskvos sienų, paklausė ar yra namie 
kunigaikštis Dimitras; sužinoję, jog jo nė
ra, apjojo aplinkui miestą žiūrėdami grio
vius, x pylimus, bokštus, sienas ir vartus. 
Rusai, matydami toki mažą jų skaičių, ėmė 
juokties ir tyčioties sulig tų laikų papro
čio. Perankstybi betgi tai buvo juokai; 
totorių būriai ėmė lyg iš po žemių dygti 
ir Į vakarą jau visos Maskvos apylinkės 

. Aišku vi-

ar kartais vaitoja paloidotieji 
taurės, keikiasi....
neik pro Švedkalni, aplerl 

įlandos laukia to kuris išrisi!
gyvenimą.

net ir matę kad naktimis, vis 
niegant, išeinančios kaž koh 
[žinai, apžvelgia apylinkę, p* 
riens kitam dešines ir vėl fe 
nais gaidžiais. Ir taip seka pi 
ika. Daug jų seniai nusineš 

kapus.
, tik piliakalnio medžių šiame?: 
praeiti, miegančius bočius, mile
s, milžinus kurių dar dvasios ii 
dabar....
karais šiaudinėse pirkelėse knibždėte knibždėjo totoriais.
a ratelis, tebegirdėti pasakosi Įsiems pasidarė, jog čia nebe juokai. Dau- 
is, jieškančius jaunosios mer?
.s, laumės, prisimena dar dife žinties ir priiminėjo šv. sakramentus.
lemaičių žygius. Aplink bakniė tuviai tik nenustojo savo drąsios dvasios 
asios siaučia, žaidžia piliakalniu* f3. - .
ro anūkų, musų darbus. Sii$ 
verpti, vyrai ima virves

eniai, it žydinčios obelys, pasas- 
sniesiems, kaip baudžiavas ėję, 
/ai pasakoję, o ko neprisimena?

gelis iš tos baimės ėmė melsties, ėjo išpa-
Lie-

drąsino ii- kitus ir ruošė visus i narsų gy- 
L;’ . Prasidėjo baisi kova. Totoriai, 
kaip Įsiutę, puolėsi ant sienų, bet tenai 
sutiko stiprius Lietuvių pečius ir narsiai 
besiginančius Rusus. Lipo totoriai ant sie
nų, bet žmonės akmenimis ir rąstais stu- 

K— _U£,------- r mė juos į griovius, moteris gi verdančiu
ido, ir taip laikas slenka, šūkiu® vandeniu "pylė jiems Į akis. Tris dienas 
įjas pasakas vaikų vaikams, ir tris naktis truko ta kova, tris dienas ir 

ir naktis Lietuviai ir Rusai savo krutine- 
----- ;— mis stumė priešini). T t, totorius. Daug 

„ jRusu ii- Lietuviu Ivrito nuc totorių puolikų, 
Cha- 

as pamatęs jog Orda pradeda mažėti,
EKSIKOS Aztekai, sako tyrW įet daug daugiau žuvo priešii inkų.
avo žmones savo dievams ne na^ C,i Jo.
mių gyvastys jiems nieko neje^ ėmė galvoti, kaip čia Lietuvius apgavus, 
?1 kad tokia auką skaitė didžia# Ketvirtą tat dieną siunčia jis keturius sa- 
ams maloniausia. Ankstini F a_. 1—...
tuose ir Lietuviai skaitė tnw su tais žodžiais: “Didysis musų chanas ne- 
rams auka žmogiška ir žmones< norįs, girdi, savo žemių naikinti, jis tik 
idžiausiomis iškilmėmis. norėjęs nubausti savo priešininką Dimit-

Ketvirta tat dieną siunčia jis keturius sa
vo geriausius murzas pas Maskvos vartus 

: “Didysis musu chanas ne

A P N I N I N KAS 
Kaina su prisiuntimu. $1.00. 
elis, gausiai paveiksluotas Sapniu 
ii sutvarkytas, išaiškinantis kiek” 
į. Kiekvienas privalo jį turėti q 
0S2.

Reikalaukit “ĖHrvojė0 
Superior Avenue Cleveland,

norėjęs nubausti savo priešininką Dimit- 
trą. bet jo 'Čia nesama, tat nesą ir jums 
reikalo bijoti, atidarvkit vartus ir neškit 

[chanui dovanas”. Kunigaikštis Astiejus, 
įintardąmas piktą vyli, nesutiko išpildyti 
;jų reikalavimo. Tuo kart chanas atsiuntė 
kunigaikščius Vosylių ir Sinianą, kurie 
prisiekė šventu kryžiumi, jog nei jam, nei 
Rusams chanas nieko pikta negeidžias; 
Pradėdami: “Mes, Rusų kunigaikščiai, pa-

tvirtiname kad chano atstovai tiesybę kal
bėjo”. Išgirdę tai, Rusai ėmė melste mel- 

. sti mano tėvo kad eitų su dovanomis.pas 
i chaną. Ilgai jis priešinosi, pagaliaus, pa- 
. klausė. Atsidarė vartai, išėjo Lietuvių 'va

das, paskui jį nešė chanui dovanas, čia pat 
ėjo kunigai nešini kryžiais ir šventųjų pa
veikslais, paskui jų ėjo Maskvos bajorai ir 
kiti gyventojai.

Totoriai ramiai stovėjo ir žiurėjo, kol 
visa procesija išėjo pro vartus; tuomet 
puolėsi, kaip laukų gyvuliai, kraujo įsi
geidė, ėmė kapoti, kirsti ir arkliais min
džioti. Akies mirksnyje paliko fik kimų 
kąsniai, sumaišyti su 'purvu, pąyeikslais ir 
sudraskytais rubais. Nustoję vado, nebe
teko Rusai proto; vartų neuždarė, o tik 
slapstėsi po namus ir cerkves, inpuolę į 
miestą, totoriai išmušė išžudė gyventojus, 
padegė namus ir paliko tik pelenus ir grio- 
vėsius. Sierpuchovo kunigaikštis, užpykęs 
už mano tėvo užmušimą, kuris buvo jo gi
minė ir svečias, netikėtai užpuolė Tak- 
tamišo kariuomenės dalį ir visai sumušė 
taip kad totoriai kuogreičiausiai ėmė bėg
ti iš Gudų žemės. Mano motina, sužinoju
si apie tėvo mirtį, negalėjo nurimti iš nuliū
dimo, o man gimus po dviejų mėnesių, da
vė taip pat Astiejaus vardą kad jis neišei
tų iš musų giminės.

— Po šimts perkūnų, — sušuko Keis- 
gaila, — tai tas šunsnukis chanas gyvas 
sugryžo į savo Ordą, kad jį Čemerys!

Dadigaudas, matydamas, jog kuni
gaikščio Astiejaus pasakojimas padarė blo
gą įspūdį, linksmai sušuko.

— Taip smagu su jumis keliauti. Plau
kini drauge į Klaipėdą, tenai pamedžiosim 
briedžių, dabar ji? nebereikalingi, turė
sime nemaža odų parduoti.

— Ir .nemanau, — atsakė Keisgaila,
— pas mane neramu, be to, turiu parinkti 
žmonių - į Konstanciją važiuoti,4 o ir tu, 
svaineli, turi tas pačias pareigas, taigi 
medžioklę atidėkim tolesniam laikui.

— Priešingai, Keisgailėli, aš paskelb
siu kuodidžiausią medžioklę, o žinai juk, 
kaip mūsiškiai jas mėgsta; susirinks žmo
nių ir parinksiu iš jų tinkamų, na ir pasi
tarsiu su'jais čia pat be trankymos subju
rusiais pavasario keliais.

— Nėra jau taip blogai, — atsiliepė 
kažikas, — musų mylimas kunigas Vytau
tas tiek gražių kelių ištiesė.

— Mane jau, Dadigaudai, iškelt liep
si ties Dubysos intaka, — tarė Motiejus.

— Štai, jau prie jos ir privažiuojame, 
jau matau tą nelaimingą salą, — sako Da
digaudas. — Pasakoja kad Aitvaras nu
nešęs į dangų meldyklą. Manau tai pasa
kos: tikriausia padegė ją patys vaidilai, 
norėdami išvengti grubaus šventosios ug
nies gesinimo.

Motiejus atsisveikino su linksma drau-1 
gove ir įsėdo į nemažą burių laivą, kuris 
tik ankstybą pavasarį plaukė į Ariogalai 
paimti iš ten prekių į Klaipėdą vežti; ten 
krovė į didelius laivus ir ligi Ventos vežė 
Anglams ir Švedams parduoti. Tais lai
kais patys žmonės varė prekybą, dėlto tur
tas musų krašte vis augo, ir Kaunas pasi
darė dideliu ir turtingu prekybos miestu.

Smagu ir linksma buvo Motiejaus šir
dyje, ir džiaugdamasis žiurėjo jis į bėgan
čius nuo kalnų upeliukus, klausėsi kaip 
lakštingalių garsia daina skambėjo visa 
apylinkė, ir neapsižiurėjo kaip laivas su
stojo ties puikia Ariogalos pilim.

— Tėveliuk, apie ką taip susimąstei,
— sušuko laivininkas, — jau esame Ario
galoje. ’ ’

Čia Motiejus persėdo į mažesni laive
lį, nes toliau didesni laivai nebegalėjo 
plaukti, nes vanduo žymiai nupuolė^ tik 
vakarą išlipo į Betygalos krantą. Ėjo į 
kalną pamažėli, atsimindamas pernykščius 
įspūdžius; ir dabai- vyturiukas čiulbėjo pa
vasarėlio daineles; tik štai išgirdo linksmą 
Jociaus balsą:

— Veizėkit, veizėkit, musų tėveliukas 
eina.

Motiejus žingsnius padidino, pamatęs 
gerai pažystamų žmonių būrelį, 
meiliai pasisveikino; jie irgi 
džiaugėsi Motiejaus sugryžimu. 
Kun. Opulskis su Pašilės Jonu.

— Sveikinu tave, drauge, — sušuko 
Motiejus, — matau iš tolo priruoštus rąs
tus ir spėju kam jie čia sudėti.

— Ne mano tai nuopelnas, — 
Juozas. — Kad ne tavo gerumo ir išmin
ties intaka, niekuomet tų žmonių 
čios rankos nepanorėtų statyti šios ba
žnyčios.

Neveizint į linksmą pasveikinimą, Mo
tiejus pastebėjo vaidilų veiduose kaži ko-

Amerika iki šiol gaudama iš 
kitų šalių pigiai tam tikras ža
liavas nesirūpino jų auginimu 
savo šalyje. Tarp tų yra kor- 
kas, kuris karo reikmenų ga
myboje labai reikalingas ir iki 
šiol buvo gaunamas iš Portu
galijos ir Ispanijos.

Dabar betgi jo pritrūksta. 
Kalifornijoje, kur klimatas yra 
veik toks pat kaip Ispanijoje, 
užvesta platus korko medžių 
sodinimas ir norima padaryti 
ta valstija didžiausia korko 
teikimo sritimi pasaulyje.

Korkas Lietuviams daugiau
sia žinomas kaipo padaras už
kimšimui alaus, degtinės ar 
vyno bonkoms, ir Kalifornijoj, 
kur išdirbama vynas, reikalin
ga daug korkų. Bet korkas 
naudojamas net prie karo lai
vų statydinimo.

Normaliai, S. Valstijos im
portavo po 260,000 tonų kor- 
kos per metus, ir tai yra kal
nai korko, nes tonas apima la
bai daug tos lengvos medegos. !

Korko medis* išauginti užima < 
ilgai, net 20 metų, iki galima 1

Dalyvavo Pacifiko Karo Tarybos Posėdyje PER TVORĄ 
PASIŽVALGIUS

an

Shown left to right are Dr. Evatt of Australia, Dr. T. V. Soong of 
China, and Dr. Alexander Loudon of the Netherlands. The trio has just 
left an important meeting at the White House, dealing with the war strategy 
in the Pacific area.

Iš kairės dešinėn stovi Dr. Evatt iš Australijos, Dr. T. V. 
Soongs iš Kinijos, ir Dr. Loudon iš Nederlandų. Jie tik ką bu
vo išėję iš svarbaus susirinkimo Baltajame Name, aptarimui 
karo strategijos Pacifiko plote.

Su visais 
iš širdies 

Atėjo ir

atsakė

darbš-

NIEKO, NIC NIEKO!
žemaičių žemė, savo juokų 

skyriuje, deda tokį aprašymą, . 
pavadintą “Kooperatyve”:

— Cukraus yra?
— Negavom.
— Druskos turite?
— Išbaigėm.
— Pipirų gal gausiu?
— Neturim.
— Tai duosit man miltų.
— Išbaigėm.
— O duonos galiu gauti?
— Dar neatvežė.
— Prašyčiau mielių ketvirtį.
— Negavom.
— O papirosų gausime?
— Nežinau.
— Gal kavos pokelįK
— Išbaigėm.
— Prašyčiau bulvinių miltų 

kisieliui.
— Negavom.
— Tai acto bonkutę.
— Išsibaigė.
— Tai ką jus, po velnių, tu-

Prieš meldyklą sudėjo Įvairių medžių rite? . 
laužą, ųes tai laužas ne bi "koks: jame už — Nieko.... 
žmonių nuodėmes turėsiąs atiduoti Dievui . . .e
savo gyvybę paskutinis kunigaikščių pri- Apie pieninių veikimą deda- 
pažintas krivė. ma tokios eilės: -

Sutrimitavo vaidilai trimitais Į visas Apie Piemn? kalbėti reikia, 
keturias pasaulio šalis, o kunigai ėmė gie- Nes ,vjsi zmon®s smarkiai ją 
dot griaudžias giesmes. Minia gi, tai gir- keikia, 
dėdama, vien dūsavo. Apsiautė žmonės Per šitas eil®s_ir šitą vargą 
laužą. Iš meldyklos išėjo krivė baltais Net mano u°švė sunkiai jau 
rubais pasitaisęs, devynius kartus balta ser£a- —z__
juosta persijuosęs, galvą dengė kepurė 
aukso ritulėliu, rankoje turėjo krivulę, -v. . . 
gražiai gėlėmis ir bitelėmis išpiaustinėtą. ma ,šltaip:

lupti nuo jo korką, o po to tik 
kas astuoni metai vėl galima 
lupti, todėl reikalinga kelių mi
lijonų medžių duodančių kor
ką, susodintų ir išaugintų taip 
kad kas metas butų galima par 
eilini nuo jų korką lupti. Kor- 
kas yra tų medžių žievė.

!S1

ki nepaprastą susimąstymą.
— Kas tau, Vivuli? matau, jog tau 

kaž kas širdį griaužia.
Pasižiurėjo į kits kitą vaidilai ir tarė:
— Sėskimės ant tų busimosios Lietu

vos Dievo žinyčios sienojų!
Ir giliai atsiduso.
Perkūno ir krikščionių Dievo kunigai 

sėdėjo gretimais, be priekaištų ii4 nuoskau
dos, draugiškai žiūrėdami kits kitam į 
akis.

Pirmas pradėjo Vivulis.
—•' Musų garbusis krivė Įžengė Į Ana

pilę, savo didžiuosius pranokėjus Barte- 
nį ir Vydevutį sekdamas.

— Kaip tai, ar Gintautas nebegyvas? 
sušuko nustebęs Opulskis. — Aš čia pat, 
pašonėj, ir nieko apie tai nežinau!

— Jums nereikė žinoti, — atsakė Vi
vulis, — tai yra dalykas perdaug svarbus, 
kuris tik mums tegali rūpėti, svetimtau
čiai tai nesupras ir neatjaus.

— Nekalbėk taip, Vivuli. Kai pa
žinau jog esate gera ir garbi tauta, pa
mylėjau jus iš visos širdies. Gali atvirai 
sakyt, jūsų rūpesčiai yra mano rūpesčiais, 
jūsų džiaugsmas yra mano džiaugsmas.

Taip įtikintas tik pradėjo Vivulis pa
sakot maždaug šitai:

Išsiimtus Krivės krivūles pasiunti
niams, ėmė rinktis paskirtą dieną iš visų 
Lietuvos, Žemaičių ir Prūsų, kraštų tau
tos įgaliotiniai, geriausieji vyrai ir vai
dilai; vis tai buvo žmonės rimti ir nebe 
jauni, nei vienos moteriškės ir vaikino tarp 
jų nebuvo. Žemiau, atkalnėje, žalioje pie
voje, samanomis apaugusioje, apsuptoje 
sraunia Dubysos upe, susirinko žmonės ir 
vaidilai. Vienas iš jų, vyriausias amžių 
ir padėjimu, prabilo tais žodžiais:

— Jogaila ir Vytautas nuvažiavę Į 
Lenkų žemę, dabar galime liuosiau atsi
kvėpti. Musų ugnys užgesintos, musų ti
kėjimas paniekintas! Vaidilai, lyg kokie 
pabėgėliai, turį visur slapstytis; tiktai čia, 
Ugėnuose, šventoji ugnis senoviškai gar
binama, bet ir čia kas valandą reikią dre
bėti del jos. Mylimasis musų viešpats 
krivė Gintautas išsiuntinėjęs mums per 
žygius vaidilus savo krivulę kad susirink
tume, tat slaptai susirinkome iš tolimų Lie
tuvos ir Žemaičių kraštų rinkti naujo kri
vės. Nesą jokios vilties atsidėti ant musų 
kunigaikščių; jie priversti aplinkybių, tu
ri mus persekiot, nors skaudančia širdžia. 
Patys tarkimės, paprastai rinkome vy
riausia ir doriausią vaidilą, dabar laikai

»PASIBĖGIMO sezono me
tu Amerikos Rocky Kalnynų 
didžiaragiai ožiai vieni su ki
tais smarkiai kovoja: jie mu
ša įsibėgėję vienas į kitą ra
gais, dideliu greitumu. Daug 
jų vienas kitą numuša nuo uo
lų ir taip jie žūsta. ----------------------------- r —

persimainė: reikia jaunų pajėgti kovot su j 
musų tikėjimo priešininkais. Viešpats 
Gintautas patariąs mums išrinkti Mačiulį, 
kurio žodžiai gaivinę ištvermę tais laikais 
kai kryžeivis mus mindžiojęs ir rodės jog 
iš niekur nebusią mums pagalbos. Jo 
smagios dainelės, kėlusios dvasią, maloniai 
primindamos mums gražią musų praeitį. 
Ar tinkate rinkti Mačiulį? — sušuko.

— Gerai! — visi vienu balsu atsakė.
— Kad taip tai eisime dabar paskutinį 

viešpaties krivės norą išpildyti.

Ėjo pamažėli, iškilniai, vedamas Mačiulio, 
kuris jau buvo apsivilkęs baltais krivės ru
bais. Mačiulio padedamas, Gintautas išlė
to įlipo Į laužą. Nors išblyškęs, bet gra
žus ir ramus krivės veidas išrodė iškilniai.

— Mylima mano tauta, — prabilo į 
žmonių minia, — atiduodu dievams save 
už jūsų nuodėmes kad permaldavus Per
kūną. Tik jis vienas gali jus išgelbėti ir 
nukreipti ten kur bus jūsų išganymas. O 
tu, Mačiuli, sūnau mano, gaivink žmones 
daina, kurstyk ugnį jų krūtinėse, o tos 
šventosios ugnies Lietuvos širdyje neįs
tengs užgesinti jokia priešininko ranka....

Vaidilai užtraukė savo graudžią gies
mę. Krivė įteikė savo lazdą, savo ženklą, 
Mačiuliui, pats gi pakėlė rankas Į dangų 
prašvitusiu veidu, lyg jau matytų pra
vertą dangų. Durnai apsiautė netrukus 
jį visą, žmonėms gi pasirodė jog tai gero
sios deivės nešančios paskutiniojo krivės 
dūšią į Anapilę, kur šviečia, amžinoji ug
nis, kur laimė neturi ribų.

Laumė metė ant dangaus savo septy- 
niaspalvę juostą ir, lyg orėolu, apgobė de
gantį laužą.

Žmonės surinko pelenus ir nusinešė 
juos kiekvienas į savo namus kad neuž
gestų jų dora ir geresnės ateities viltis.

(Galas)

;///
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pagaliau, Lietuvių laimėjimu išvejant tuos 
musų tautos naikintojus.
Turėsit smagaus, įspūdingo, jaudinančio ir 
pamokinančio skaitymo.
Skaitykit Dirvą — atnaujinki t savo prenu
meratą. Kurie dar neprenumeruojat išsira- 
šykit DABAR — ir užmirškit per visą va
sarą apie mokestį, o Dirva jus lankys iki 
kitai žiemai be pertraukos.

DIRVA — 6820 Superior/^OJ^O^^

KOMISARAS yra nauja, sekanti 
K. S. Karpiaus apysaka, kuri neužilgo pasi
rodys Dirvoje. Skaitymo bus visam metui. 
Ši apysaka apima visai artimos praeities 
įvykius Lietuvoje, laike bolševikų okupaci
jos. Kaip ir kitos K. S. Karpiaus apysakos, 
Ši bus įdomi, lengvai skaitoma, vaizduojan
ti šiuos modeminius laikus ir įvykius Lie
tuvoje, su įdomiu meilišku romanu, šiurpu
lingais priešų ir išdavikų žygdarbiais — ir

1 y
i.

KOMISARAS

Apie Maisto bendrovę sako

Turim mes čia tokį maistą — 
Nuo to maisto veidas kaista. 
Nori dešros šmotą gauti, 
Turi vargo paragauti.
Per dienas kemšies į eilę, 
Ir vis varvini tik seilę....

šios “dainelės” ir pašneke
siai pasako kad ir prie Vokie
čių Lietuvoje žmonės negali 
nieko gauti. Bolševikų išvar
ginti, apiplėšti, Vokiečiams at
ėjus vėl apgrobiami, žmonės 
turi tik seilę varvinti prisimin
dami kaip seniau visko pakan^ 
karnai turėjo.

GABALIAUSKAS savo ga- 
zietelej pakartoja:

“Aš dar kartą galiu tik pa
kartoti kad A. Smetona tikrai 
kaltas....” kad Sovietai Lie
tuvą užpuolė.

Toliau sako: “Stalino armi
jos 1940 m. vistiek butų ėju
sios į Lietuvą, nežiūrint kas ją 
butų valdęs....”

Keistas tai žjnogus tas Ga- 
baliauskas: 
su savim. 
Prezidentą 
kariavimą 
kariavimą, 
raudonajai
butų ginklu rankoje šokęs bol
ševikus iš Lietuvos mušti jei 
jis butų A. Smetonos tam pa
ruoštas ....

Gabaliauskas užmiršta pasa
kyti Amerikos Lietuviams kad 
jis ir 
laukė 
tik ką 
norėjo
voje “tvarką”.
Gabaliauskas dar liko, norėda
mas pasidaryt biznierium ko
kiu jam tapti Smetona “nepri
leido”.

Bet kai bolševikai atėmė jo 
turtus, Gabaliauskas pamatė 
kad raudonieji nejuokauja, ir 
tada pats spruko Amerikon.

nesusikalba pats 
Kaltina Lietuvos 

A. Smetoną už ne- 
prieš bolševikus 
n e p a s i priešinimą 
armijai, lyg pats

jo plauko “katalikai” 
bolševikų ateinant, ne 
nesipriešino ginklu,. bet 
kad jie padarytų Lietu- 

Prie bolševikų

• S. VALSTIJOSE veikia ar
ti 80,000 busų kurie surenka 
vaikus j mokyklą vežti, . t
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KOVA SU VĖŽIU HIPPODROME

ST. arti St. Clair

Adjutant and Mrs. Peter J. Hof man

Tekančios Saules

gara-

pastarų * trijų

1941 1942

bus

Vakarais

BARBER SHOP
1768 East 9th Streetšokiai

PristatonCEdar 8476

TRUCKING CO

99c

VYRAMS IR VAIKINAMS
39c

«S£:

KBRITE CLEANSER
cans

balti
5872

TOMATO JUICE

oz. an

BEAUTY SHOPPE

/ūmo

___■■■■■mi

1.25
1.25

99c
1.15
1.25

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

18 pravesta 
surenkant po 
saugumo pro-

McCarter Paskirtas 
Gatvekarių Vedėju

Victory Caravan of 
Hollywood Stars”

vieti-
nesi-

neno-
vyrai

Visoks Alus 
Degtinė

Kaslink ateities, jis 
kad viskas butų į 
važinėtojams. Ne- 
bandys suregistruo- 
sistemos gatvekarių

agre- 
čung- 
ir j.ų

PIRKIT DABAR
GELEŽINES REIKMENIS

Lithuanian Village
1427 East 66th Street. 

LIETUVIŠKOS UŽEIGOS

$1.65
už $3.25.

$1.79

9522 Madison Ave.
■Geras darbas, tvirta medega
hbandykit, patirsit. ' (2

Taipgi žinoma East Side.

Degtinė, Alus, Vynas
Muzika

Vyrams Atletiškos Kelnaitės
Apatiniai Marškiniai ir Užmavos

Atidariau geros rūšies 
Plaukų kirpyklą

JAKE STEIN’S

atidary- 
3, 2:30 

auditori-

7313 Wade Park Ave, 
HEnd. 2579 ’ z ’ (

Walter j. McCarter

LOEW’S PARK
EUCLID at E. 102nd ST.

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

setas, couch
w

Ed Schweid Paskirtas 
Federalėn Vieton

SANDARA sako kad “Dr. 
S. Miežis, dabartinis SLA.. kvo
tėjas, pasiuntė užinteresuo- 
tiems asmenims laiškus, pa
reikšdamas kad jis nieko ben
dro neturi su ‘Dirvoje’ vedama 
Susivienijimo rinkimų kampa
nija. Jo nuomone, rėmimas 
bolševikų kandiatės mums gar
bės neatneša.” >

Jeigu yra teisybė ką Sanda
ra rašo, tai bus ne pro šalį 
gerbiamo Dr. S. Biežio paklau
sti, o kaip su komunistu Ma
ukna, su kuriuo daktaras jau 
du metu išsėdėjo SLA. veži
mėlyje ir dar susitarė toliau į 
raliuoti kartu: ar daug gar
bės atneš jeigu dar du metu 
kartu su juo sėdės? Aš manau 
kad mums ir pačiam Dr. S. 
Bieiiui daug mažiau garbės 
duoda aiškus komunistas M£- 
žukna, negu ta kandidatė apie 
kuria daktaras kalba.

Transportacijos, sudalini- 
valandų taip kad visi ne
darbą ir iš darbo tuo pa 
ir rengiasi padėti į gat

Ofiso telefonas: WO 2479
Namų: Lakewood 6179 

Res.: 1585 ELMWOOD AVE.
LAKEWOOD (15)

Ekspertai Pianų Pervežime 
Rengiantis kraustytis į 
kitą vietą šaukit mus

8404 Madison Ave., N.W.

AVALŲ TAISYMAS
JŪSŲ PAČIŲ KAINA 

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

Daniel De-Maud
4711 Payne Avenue

BROTHERS CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA

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

lova, springsai

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ 
Langams Užtraukalų (Blinds)

WINDOW SHADES
f •

Dabar laikas jau pradėti rūpintis papuošti savo

mergi- 
kurios šoks ir dainuos.

skiriamas Naval Relief 
Army Emergency Relief, 
po $1.10, $2.20, $3.30 ir

biedniems. 
žmonių ka- 
čia atnauji- 
visai mažas

ELDER-TILTON
CLINIC

T»E HOUGH B
8800 Hougi

“GAIVINANČIŲ G

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

nuoma $55.
1383 E.

HEnderson 5282,

— Vynai 
Likeriai 

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

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

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

“ FORK and BEANS 
2 dideli cans 25c

. box 
yards

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

8502 Hough Ave 
ATVEŽA M I NAMUS. 

Atdara iki 7:30 vak. RA

SCHMID AUTO BODY
BODY and FENDER WORK 

1252 Addison Rd.
ENdicott '4947 (20)

809 Society for Savings Bldg, 
Ofiso telefonas: MAin 1773

PARSIDUODA BALDAI
1.50 Dviejų geležinė lova ir springs
3.50 3/4 geležinė 

matrasas.
3.00 Living room 

Vpr] p G
1383 EAST 55TH

Society for Savings
Atdara Pirmadienio

6607 Wade Park Ave.
ENdicott 9822 

Agnes Kazakeviče, Sav.

PARSIDUODA VALGYKLA
Pelninga lunch ir sandwich vieta, 

17121 Euclid avė. Duosim dykai sa
vaitę laiko išbandymui. Neša $700 
savaitinių ineigų, nėra arti kompe- 
ticijos. Maža suma nupirks šią vie
tą. Kreipkitės tarp 1 ir 2 po pietų.

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

pravažiuojanti Lietuviai.

1.95 
85c 

$1.49 
11.95 

Turim Visokių Spalvų 
Rugs nuo $2.95 
RUGS nuo 3.50

Im/ortuoto i

ŠAMPANAI - VYNĄ 
Į Greitas, Mandagus Pristatymas 
Maudydami Persitikrinsit. Pare 
MSI GĖRIMAI ŠALTI'VISAIS L

Pavojus
Rising Sun’ 
Japonų dvi 
Karo Laivy

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
IĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAC 

Nereikia nieko įmokėti.
Nauji ir naudoti padargai.

, Empire Plumbing & I
Heating Cs. 1 

dieną ir naktį patarnavimai. ' 

1964 E. 5ath Street 
■HE. 5000; MU. 3629; YE. 5544 

Atdara vakarais iki 8 vai.

Alus, Vynas, Degtinė 
Kviečiame Lietuvius.

Kazys Nekrošius, Sav.

DYKAI RENDA SU GASU
VIDURAMŽEI PORAI, 3 kambariai 
su maudyne, skiepu, gali gyventi 
dykai, už apdirbimą ir prižiūrėjimą 
kambarių. Kreiptis tuoj:

McKENNA — 1383 E. 55 ST. .

plaukus. Atsi- 
šalies lėles ir 

(49) 
iki 8 vakare, 

šeštadieniais.

Vyrams Pavasariniai Kaklaraiščiai _ 
Didelis pasirinkimas naujausių pavyzdžių. 2 už $1.25

Salvation Army Social Service Baigė Savo 
Darbščiausį Pusmeti

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

Mil- 
Light 

1929 m. 
Railway 
viršinin- 
į super- 

vietą 1931 metais, jau 
metais paskirtas visos trans- 

superinten- 
generaliniu 

me-

CHARLES CAFE
1066 Ansel Road

UŽSISAKYKIT VEF
ŠTAI KOKS VALDŽIO

i Metalinių Langams Uždangu-I 
dirbti po GEGŪŽ 

| ■ f
Į Užsakjmus galim priimti tik

UŽSISAKYKIT SAVO
Išsimokčjimo sąlygos

AETNA VENETIA
Sm A. Kchn 2020 E. 10511

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Sendvičių užkandinė su pieno pro
duktais, su gyvenimui kambariais, 
dalinai išnuomuotais; turi naują 
šaldytuvą $350 . vertės, 8 pėdų ilgio 
mėsos sudėjimui stiklinę, vertės 
$1,000, ir tt.: savaitinis pelnas $60; 
viską atiduosim už $450, nes gavau 
valdžios darba Davton, O. Kreip
tis į MRS. WANDA (19) 
14023 Madison Ave. Lakewood, O.

INDEPENDENT
1211 Wade Park Avenue

Bob Hope prisidėjo prie būrio tų 
kurie dalyvaus “Victory Caravan of 
Hollywood Stars”, kurie ruošia vi
soje šalyje statyti vaizdingą pro
gramą. Tą programą sudaro patys 
žymiausi artistai, kurių metiniai 
uždarbiai viršija $4,000,000.

Tas milžiniškas perstatymas at
sibus Cleveland Public Hali sekma
dienio vakare, Gegužės 3, ir tikie- 
tai jau gaunami box office Union 
Bank of Commerce ir Music Hall 
box office, St. Clair ir E. 6th St.

Tas perstatymas bus parodytas 
dvylikoje didžiųjų miestų visoje ša
lyje. Dalyvaus Charles Boyer, Pat 
O’Brien, Olivia DeHavilland, Merle 
Oberon, James Cagney ir Joan Ben
nett su eile kitų.

Prie to bus tas kaip jau žinoma 
pačių gražiausių pasaulyje 
nų choras,

Pelnas
Society ir

Tikietai 
$5.50.

SUN VENETIAN BLINDS 
Tel. IV. 3956 .1. Pečiulis, sav. 165 E. 208 Si. I

NAMAI PARDAVIMUI 
$5,000 2 šeimų 5-5 ir 5 pavienis; 

prieš dvi gatves; nuoma $70; 
įmbkėti $2000. Arti St. Clair 
ir E. 71, į pietus nuo St. Clair. 

$7500 8 modemis, maudynė, fuma- 
sas, skiepas, 2 garažiai, didelis 
lotas, cementinis įvažiavimas, 
Superior arti E. 66 St.

$2500. 2 šeimų, 2 maudynės, 5 vir
šuj ir apačioje; $500 įmokėti; 
E. 55 arti Superior.

4500. 2 šeimų, furnasas, skiepas; 5 
apačioj, 3- viršuj; 6 kamb. na
mas ant to paties loto; geram 

stovyje; neša $70; E. 41 St. ar
ti Payne Ave.

$5000. 2 šeimų, 5 virš ir 6 apačioj;
2 maudynės, furnasas 
žiai

McKENNA

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisyra® 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
ęam: 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

Richard Rothig
STALL 25

WOODLAND-55TH
MARKET HOUSE

Užlaikau visokių rūšių rūkytas 
dešras, kumpius, etc. (25)

KOMUNISTŲ Laisvė garsi
na sąrašą tu kurie skelbiasi 
jos radio programe. Tarp jų 
randame ir tokias -‘garsenybes 
kaip Walter Shabunas ir J. 
Oasčiię. Tas vis Vienybiniai 
tautininkai", kurie ir didžiau- 
iems Lietuvos priešams duo

da pinigus jų ilgesniam pasi- 
laikymui, kad jie per tuos ra
dio gautų progos daugiau der
gti tuos kurie negarbina Lie-

sau
čia
rie
jiems
nėn, i
guliario darbo del to kad yra draf- 
tuoti ir negalės ilgiau dirbti.

Svarbu patėmyti kad buvo išmo
kėta $24,445.60 algomis vyrams ku
rie bėgyje praeitų šešių mėnesių 
šioje įstaigoje dirbo.

Prie atliekamų popierų sutvarky
mo ir surišimo, dar daug darbo pa
daryta išgelbėjimui ir padarymui |

Tikisi Šymet Išgelbėt 
104 Gyvastis

Judge Lee E. Skeel, vajaus 
pirmininkas Greater Cleveland 
Safety Council, praneša kad 
per tris šių metų mėnesius iš
gelbėta jau 26 gyvastys, ap- 
mažinimais nelaimingų įvykių 
namie, darbe ir gatvėse.

Gegužės 4 iki 
Saugumo vajus, 
$1 iš visuomenės 
pagandai varyti, 

štai kaip per 
metų pirmą bertaini nelaimės 
stovėjo: 
Žuvo 1940
Nuo automobilių . 28
Viešumose . 23
Namuose 58
Darbuose 15

Katalikų Labdarybės 
Vajus Gegužės 3

Clevelando diocezijos Katali
kų Labdarybės vajus prasidės 
Gegužės 3 d. ir tęsis per ke- 
lioką dienų. Apie 15,000 dar
buotojų lankys namus ir įstai
gas prašant aukų.

Clevelando diocezija turi 272 
parapijas, kuriose taip pat bus 
renkama aukos.

Iškilmingas vajaus 
mas atsibus Gegužes 
vai. po pietų, miesto 
joje.

Society for Savings praneša kad 
bankas bus atdaras pirmadienio va
karais, pradedant Balandžio 27, iki 
9 valandai, aptarnavimui darbinin
kų kurie dirba karo darbuose, pir
kime War Bonds ir Stamps.

šis žygis yra pirmas atsitikimas 
kad Clevelando bankai įveda vaka
rines valandas karo reikalų aptar
navimui. Tas vakarinis atidarymas 
sutaikomas su pirmadienio laikymu 
atdarų krautuvių vidurmiestyje iki 
9 vakare.

Šio banko tarnautojai savanoriai 
sutiko pašvęsti pirmadienio vakarus 
pagelbėjimui karo pastangose, sa
ko banko prezidentas, Henry S. 
Sherman.

naudingais senų šaldytuvų, pečių, 
radio, lovų, įvairių rakandų, žolei 
pjautuvų, siuvamų mašinų ir kito
kių padargų, kurių 9,070 padaryta 
vėl vartotinais.

Išdalinta išviso 73,244 šmotų rū
bų, 9,329 poros avalų, 4,754 kitokių 
padargų, kurie vėl naudojami, ir 
42,187 magazinų (žurnalų).

Salvation Army priima visus se
nus padargus, popierą ir rakandus. 
Norėdami atsikratyti savo padargų 
ypatingai rūbų, popierų ir rakan
du, telefonuokit HEnderson 5357, 
arba pasiuskit atvirutę i 2179 East 
55th Street, ir tuoj jus atlankys 
Salvation Army trokas paimti tą 
ką turit atiduoti.

VISOKIA AP 
e$įn pasirengę suteikti ■ 

‘48 Informacijas ir praktišku 
,.®* Apdraudos (Insurance) i 

šaukite mus negu ugniage

darbininkų 
Railway & 

Clevelandą 
Cleveland 
tvarkymo 

ko padėjėju, tapo pakeltas 
intendento 
1937 
portacijos generalinio 
dento padėjėju, • pačiu 
superintendentu paskirtas 1939 
tais, o vice prezidentu Balandžio 
mėnesį,\ 1940 metais, su $12,500 me
tine mokestim.

Dabar jis yra Mayoro Lauscbe 
pirmarankis žmogus tvarkyme Ka
ro Laiko 
mo darbo 
važiuotų Į 
čiu laiku, 
ves dar 150 daugiau gatvekarių ir 
busų patarnavimo pagerinimui.

McCarter sako kad dabar gatve
karių ir busų važinėtojai patys yra 
jų savininkai, 
stengsis žiūrėti 
geriausią naudą 
trukus jis sako 
ti 115,000 visos 
pasų pirkėjus kad butų galima su 
jais palaikyti artimus santikius.

“The Menace of The 
yra tai atvaizdavimas 
veidiškos politikos nuo 
nų Konferencijos 1921-22 metais iki 
užpuolimo Pearl Harbor ir dabarti
nio karo Pacifike. Japonų pasalin- 
gas ruošimasis karui atvaizduoja
ma filmoje kuri pradedama rodyti 
Telenews Theatre penktadieni, per 
savaitę laiko.

Ši filmą parodo kaip Japonija 
prižadėjo mažinti savo karo laivų 
skaičių prisitaikant prie kitų vals
tybių, bet vietoj to pradėjo slaptai 
statyti daugiau laivų tai dienai ka
da galės užpulti savo Vakarų kai
myną, kuomet jos atstovai kalbėjo 
su tuo kaimynu apie taiką.

Parodoma Japonų visa eilė 
sijų: Mandžurijoje, Šanghai, 
king, Burmoj, Pearl Harbor, 
žiaurus bombardavimai namų 
ninių ir bejiegių piliečių.

Prie to rodoma pasaulinės žinios. 
Telenews komentatoriai McCrary ii 
Kaltenborn, ir juokinga filmą “Al 
The County Fair”.

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

----- Krautuvė atdara vakarais-----

Edward J. Schweid, kuris nesenai 
rezignavo iš miesto gatvinio judėji
mo komisijonieriaus pareigų, tapo 
vėl pašauktas į viešą tarnybą — 
Federalė Valdžia paskyrė jį užim
ti naujai įsteigtą karo reikalų vie
tą. Prezidento Roosevelto įsakymu 
Įsteigtas naujas departmentas prie 
U. S. Civil Service rekrutavimui 
tinkamų vedėjų ir aukštai lavintų 
techniškų ir profesionalių žmonių j 
karo Įstaigas ir militarišką tarny
bą. Mr. Schweid bus direktorius to 
darbo srityje apimančioje Ohio, In
diana ir Kentucky.

Mechanotherapy -
' Chiropractic

Electric Treatments
Colon Irrigation

Gydymas nuo
Aukšto Kraujo Spaudimo

Arthritis - Reumatizmo - Lumbago
7034 Superior Ave.

Telef. ENdicott 0760 / (17)

BLOESINGER’S „Do1' , ---------------------------  Hospital 
3218 Lorain Avenue

Lėles pataisom kaip naujas, ap
siuvam, uždedam 
neškit savo senos 
duokit pataisyti.
Atdara 10 ryto 

Uždaryta

The Hardy Family, žinoma filmų 
juokdarių šeima, susilaukė kūdikio. 
Taip įvyko kuomet Cecilia Parker, 
kuri lošia Andy’s seserį, atnešė į 
filmą savo metų senumo kūdikį, ir 
pati sugryžo vėl lošti į šios filmų 
šeimos tarpą ir dabar pagaminta 
nauja filmą, “The Courtship of An
dy Hardy”.

Gana įdomiai visa ta šeima — 
Mickey Rooney, Lewis Stone, Fay 
Holden ir Saha Harden sutiko tą 
naują priedą. Mickey, žaisdamas 
su kūdikiu, prabilo, “Whoops! Aš 
jau esu dėdė!” Lewis Stone pa
ėmęs kūdikį, pasisodinęs ant kelių, 
linksmai pasakė, “Tu gali būti dė
dė, bet atmink aš esu diedudas!”

“The Courtship of Andy Hardy” 
pradedama rodyti Loew’s Park 
Theatre, penktadienį, Gegužės 1 d.

čia gausit visokių geležinių daik
tų, nusipirkit tas reikmenis da
bar, iki dar turim, nes valdžia 
sulaikė daugelio jų išdirbimą. Ir 
•parduodam, namams maliavas.

Walter J. McCarter,, buvęs Cleve
land Railway Co. vice prezidentas, 
tapo paskirtas naujoms pareigoms 
kaipo generalinis manageris miesto 
gatvekarių ir busų sistemos, kuri 
šiomis dienomis perėjo į miesto 
nuosavybę.

McCarter, 42. metų amžiaus, pa
kilo greitu laiku tos Kompanijos 
vadovų eilėse. Jis yra gimęs Odon, 
Ind., studijavo elektros inžinierys- 
tę Purdue Universitete, buvo moky
toju ir lavintoju 
waukee Electric 
Co., ir atvyko į

Pristojo prie 
Co. tarnautojų

Vyrams Broadcloth Marškiniai
Sanforizuotai sutraukti, gražiose spalvose ir

Vyrams Broadcloth Pajamas
Susegamų arba Užsimaunamų Stylių

b: j. radio 
SERVICE

EKSPERTAI TAISYME 
Visokių Išdirbimų Radio 

Visas darbas garantuotas. 
RADIO TUBES 

Galima gauti reikale 
P. A. PRIETAISUS ir 'KARĄ 

SU GARSAIS 
1363 East 45th St. 

Telef. HE. 3028 (17)

Pasižymėjus artistė Ginger Ro
gers užima vadovaujamą rolę nau
jos rūšies filmoje, “Roxie Hart”, 
kuri pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre šeštadienį, Geg. 2, visai sa
vaitei laiko.

Ši filmą vaizduoja aukštos kil
mės merginą jos žemos rūšies gy
venime, ir atvaizduoja kaip gera 
mergina negali išeiti iš kelio nors 
ir norėtų.

Dalykas dedasi Chicagoje, muštu- 
kiškose dienose. Atsibuna žmogžu
dystė, kurios kaltininkas prisipa- 
žysta, bet paaiški kad to įvykio 
metu dalyvavo ir moteris — Roxie.

Prie jos vaidina Adolphe Menjou, 
George Montgomery, Lynne Over
man, Nigel Bruce, Phil Silvers ir 
eilė kitų.

nuo 5c
nuo 8c

99c

COMPLETE BEAUTY 
SERVICE

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

[>Y|/ A I GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. Į^'VIZ'A B 
£ia gaut iškeisti savo Stamp Books.

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

ALBERT N. MARKS
4520 Superior Ave.

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

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

ALUS,Z DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

i I

Kazys’ Stonis,' Savininkas.

MARKEE’S
PIRKIA ČIA NAMU PUOŠIMO 

REIKMENIS
Puošimo Reikmenys

Wallpaper, 1942 pat. 
30 in. Plastics - - - 
Room Lots, complete 
House Paint - - - nuo 
Flat Wall Paint - - 
Floor-like Rug Border 3 
Calsomine, colors 5 sv. 
Linoleum - - - 4 sq. į 
4 Hour Enamel - *6
Roof Coating - 5 gals.
Casine 'Paint, visų spalvų 
Aluminum Paint - - gal, 
COCOA MATS, 11x23 
Rug Runners - - 6 ft.
9x12 Thermex Rugs
“Texolite’

9x12 Linoleum Rugs nuo 
9x12 NAUDOTI RUGS nuo

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

ir kitos reikmenus.
Duokit Mums Apsirūpinti .Tusų 

Sieninių Popierų Reikalu.
Mes parūpinant Popieriuotojus 

ir Maliavotojus.

The Salvation Army Men’s Ser
vice Center, ant East 55th Street, 
baigė savo vieną iš veikliausių me
tų istorijoje, sulyg pusmetinio ra
porto kurį patiekė Adjutant Peter 
J. Hofman, Commanding Officer 
tos Institucijos. Tas Centras pa
tiekė 45,887 valgius biedniems ir 
parūpino 15,230 asmenims nakvy
nes. Vien tik už maistą praleista 
$5,388.51.

Vienatinės ineigos šiam veikimui 
paeina iš rinkimo senų atliekamų 
medegų. Ši įstaiga palaikoma iš
imtinai benamiams vyrams, 
niams ar praeiviams, kurie 
kreipia prašyti pašalpų arba 
ri pasiduoti ant relief. Tie 
pagelbsti surinkti, sortuoti 
raišoti popierą, kurios buvo surink
ta 3,093,508 svarų; toje skaitlinėje 
ineina 357,370 svarų knygų ir žur
nalų. Rubai surenkami dideliais 
kiekiais ir po surušiavimo ir su
tvarkymo išplatinami 
Seni baldai gaunami iš 
da jau juos nenaudoja, 
narni ir parduodami už 
kainas, kad pajiegia nusipirkti pa
tys biedniausi.

Centras užlaiko apie 125 senus 
asmenis nuolatos, be to apie 300 as
menų praėjo ir gavo čia prieglaudą 
bėgyje šešių mėnesių. Tie vyrai 
išbuvo šioje įstaigoje nuo savaitės 

trijų mėnesių iki jie susirado 
darbus industrijose. Atvyksta 
prisiglausti ir jauni vyrai ku- 
neturi kitokios prieglaudos, iki 
i ateina laikas stoti kariuome
nes- tankiai jie negali gauti re-

ŠMAČŽS 
langus su

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

KEYSTONE CAFE
LIETUVIŠKA UŽEIGA

Ohio valstijoje veikia stipri 
armija, susidedanti iš moterų, 
kovai su vėžio liga. Kaip vi
sos sąlygos rodo, nei vienas as
muo negali būti tikras kad jis 
nebus vėžio auka, betgi, su tū
lais išėmimais, gydytojai sa
ko, kiekvienas gali išvengti tos 
ligos jeigu bus atsargus ir ne
leis užsisenėti jai. Tas užlei
dimas yra kaip ir prisikvieti- 
mas sau. mirties.

Ohio valstijoje varoma plati 
propaganda už apsisaugojimą 
ir žmonės mokinami kaip sau
gotis, apsižiūrėti, egzaminuo- 
tis ir gelbėtis.

Ta moterų armija renka au
kas kovai su vėžiu propagan
dai vesti, šymet jų fondas ap
ima tik $15,000 ir apie $10,000 
tos sumos bus praleista Cleve
lando srityje.

Plačioje Amerikoje • veikia 
tokios organizacijos po mies
tus ir valstijas, kurių tikslas 
yra kovoti su vėžio liga.

| The Wilkelis Furniture Co. |
= Rakandų Krautuvė

Visoki Lietuviški Rekordai gaunami čia
: 6307-11 Superior Ave. ENdicott 2343 =
: N. A. WILKELIS JURGIS ARBUCKAS |
: Savininkas Vedėjas
'itlflIlHIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIUIIIIIIilIlIllIlIlIlimillll tllllilillllllllllllllfllllllliiilllllllll^

RADIO TAISYMAS
DIENĄ AR VAKARE 

visame mieste
Visokių išdirbimų Namų arba 

Auto Radio.

Vyrams Two-Tone Sveteriai
Zipperio priešakiu skirtingose spalvose

SKRYBĖLĖS Vyrams, Vaikinams $3.95
Vėliausių Pavasarinių Pavyzdžių ir Spalvų

KELNĖS ir SLACKS Vyrams
Ir VAIKINAMS — didelis pasirinkimas.

iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiHCHiK^iKHNiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiir

Nikodemas A. Wilkelis į
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292 Ė

Vietinė Pastovi Li< 
ir Apdraudos A 

įįįįJ11^ Avė, Cievelan



r Social Service Baigė Savo 
bščiausį Pusmetį

n t H V A

; and Mrs. Peter J. Hofman

Men’s Ser- 
5th Street, 
liausiu me- 
mefinio ra
itant Peter 
ng Officer 
Centras pa- 
iedniems ir 
ims nakvy- 
tų praleista

naudingais senų šaldytuvų,
radio, lovų, įvairių rakanį,

. SANDARA sako, kad “Dr. 
K Biežis, dabartinis SLA.. kvo- 
ėjas, pasiuntė užinteresuo- 
ems asmenims laiškus, pa- 
eikšdamas kad jis nieko ben- 
ro neturi su ‘Dirvoje’ vedama 
usivienijimo rinkimų kampa- 
ija. Jo nuomone, rėmimas 
Iševikų kandiatės mums gar- 
s neatneša.” ?>
Jeigu yra teisybė ką Sanda- 

rašo, tai bus ne pro šalį 
rbiamo Dr. S. Biežio paklau- 
i, o kaip su komunistu Ma- 
kna, su kuriuo daktaras jau 
į metu išsėdėjo SLA. veži- 
’Jyje ir dar susitarė toliau 
siuotį kartu: ar daug gar- 

atneš jeigu dar du metu 
rtu su juo sėdės? Aš manau 
d mums ir pačiam Dr. S. 
ežiui daug mažiau garbės 
oda aiškus komunistas MžG 

a, negu ta kandidatė apie

pjautuvų, siuvamų mašinų į 
(Jdų padargų, kurių 9,070 
vėl vartotinais.

Išdalinta išviso 73,244 
bų, 9,329 poros avalų, 4,754 
padargų, kurie vėl naudojtlirią daktaras kalba. 
42,187 magazinų (žurnalų). Į

Salvation Army priima aid KOMUNISTŲ Laisvė garsi
nus padargus, popierą ir nį į 
Norėdami atsikratyti savo b .im veikimui L———— --------1- • į

į atliekamų I ypatingai rūbų, popienj į 
daikoma iš- 
rams, 
kurie 
arba 

Tie 
moti ir 
buvo surink- 
įe skaitlinėje 
nygų ir žur- 
mi dideliais 
vimo ir su- 

biedniems. 
s žmonių ka- 
, čia atnauji- 
; visai mažas 
rasipirkti pa-

vieti- 
nesi-
neno- 
vyrai 

su-

dų, telefonuokit HEnderson F. 
arba pasiuskit atvirutę į 213 g1 
55th Street, ir tuoj jus dĮąsčius. 
Salvation Army trekas pėj 
ką turit atiduoti.

ie 125 senus
> apie 300 as- 
čia prieglaudą 
i. Tie vyrai 

nuo savaitės
i jie susirado 
>se. Atvyksta 
uni vyrai ku- 
irieglaudos, iki 
;toti kariuome- 
egali gauti re- 
kad yra draf-
ii dirbti.
id buvo išmo- 
iš vyrams ku- 
šešių mėnesių

ELDER-TILTlp
CLINIC »

Mechanotherapy I
‘ Chiropractic |

Electric Treatments I
Colon Irrigation

Gydymas nuo
Aukšto Kraujo Spanfa

Arthritis - Reumatizmo • U

7034 Superior An
Telef. ENdicott 0760

sąrašą tų kurie skelbiasi 
radio programe. Tarp jų 

idame ir tokias 'garsenybes 
p Walter Shabunas ir J.

Tas vis Vienybiniai 
tutininkai”, kurie ir didžiau- 
ras Lietuvos priešams duo- 
pinigus jų ilgesniam pasi- 

cymui, kad jie per tuos ra
gautų progos daugiau der- 
tuos kurie negarbina Lie-

Keller’s
Modern Shoe Repair

9522 Madison Ave.
Seras darbas, tvirta medega 
>andykit, patirsit. (28)
Taipgi žinoma East Side.

tuvių krauju permirkusį Stali
ną.

KADA TYSLIAVA buvo pa
sitraukęs nuo Vienybės ir pra
dėjo leisti savo amžinos atmin
ties Lietuvą, ją davė spausdin
ti į Laisvės spaustuvę. Reiš
kia, iš tautininkų rinko prenu
meratas ir su komunistais da
linosi. Tai koks iš jo tautinin
kas?

.Dabar Tysliava, patapęs Vie
nybės pilnu bosu, vėl tiesia gi
jas Tysliaviniai-komunistįniam 
audeklui, kurio vyriausia šau
dyklė bus raudonas “profeso
rius” Vytautas Bacevičius. Tai 
yra tas Bacevičius kuris atvy
kęs Į šią šalį, per komunistų 
Laisvę dergė Lietuvą ir garbi
no kruvinąjį Staliną.

IŠSYK nedrąsiai Tysliava 
pradėjo garsinti Vienybėj Ba
cevičiaus koncertus. Toliau 
Bacevičius jau rado vietos Vie
nybės špaltose persistatyt save 
“tikru” Lietuviu, tikrina kad, 
jis, kaipo pianistas kompozito
rius, ‘ 
politine grupe”. Galima tikė
ti kad greitai Tysliava sueis 
su Bacevičium į partnerius ir 
pradės iš pusės rengti koncer
tus.

Aišku 
vis kačl 
nežinojo 
kuriuos 
tuviais, 
laikraščiai, 
sirado Vienybę, 
jo praustis nuo 
rno.

‘Victory Camel-Back’ Gumai Kongresui

pierų sutvarky- 
daug darbo pa

ir padarymui

PIRKIT DAB,
GELEŽINES UEIH

Čia gausit visokių geležiai 
tų, nusipirldt tas reikmš 
bar, iki dar turim, nes t 
sulaikė daugelio jų išriji 
parduodam, namams

ALUS Į NAlfok 
Galit gauti alaus į nr-. 
mes pristatysim.

ALBERT N.

lieną ir 
: 1964 

į.- 5000; 
Atdara

4520 Superior Anfr1--------

Numbing ir Heating
| Reikmenys 
parsiduoda arba įdedami sulyg 
INESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO !f.:, Nereikia nieko įmokėti. 
T Nauji ir naudoti padargai. 

^Empire Plumbing &
Heating Co.

naktį patarnavimas. 
E. 55th Street
MU. 2629; VE. 5544 

vakarais iki 8 vai.
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lemas A. Wilkell 
otas Laidotuvių Direktoriui

IR BALSAMUOTOJAS
• Ave. HEnderson C

ilkelis Furniture d
Rakandų Krautuvė 

■ietuvišld Rekordai gaunami ču 

rior Ave. ■ ENdicottfl 
LIS

Vedėju
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii luiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiL.-

V1ŠKA IŠDIRBYSTĖ 
s Užtraukalų (Blinds)

Here are members of the house interstate commerce comrpittee as 
they inspected 18 retread tires developed under a new pro,cess which will 
provide immediate solution to America’s tire problem. The tires, called 

(( . .^ • i • “Victory Camel-Back,” were made under government supervision with fivenėra susirisęs SU jokia pounds of reclaimed scrap rubber and two ounces of crude rubber.

koks iš jo yra Lietu
vei k per metą laiko 
jog apart komunistų, 
Bacevičius laikė Lie- 
yra ir kiti Lietuviški 

Tik dabar jis sū
kurio j e pradė- 
savo raudonu- 

Tit nagas.

KAUNO laikraščiuose tilpo 
Vokiečių Įstaigų pranešimas,. 
kuriuo grasinama bausmėmis 
tiems kurie leis i 
irius be Vokiečių generalinio 
komisaro leidimo. Visi spaus-: 
diniai skiriami parduoti gali 
būti leidžiami tik valstybės lei
dyklos. Tos leidyklos priėša- 
kin pastatytas Vokietis, Eisen- 
traut.

KAIP VARTOT SAVO 
ELEKTRIŠKUS PA

DARGUS KARO 
METU

ŠTAI PASILYMAS KAIP UŽLAI
KYTI IR PRAILGINTI AMŽIŲ 

NAMINIŲ PADARGŲ
Jieškot būdų kaip užlaikyti jūsų 

elektriškus padargus per karo lai
kotarpį ? Štai nekurie paaiškėjo 
laike pasikalbėjimų Effective Speech 

kiesose, kurias va- 
vauja Miss Sarah 
Harding Hunter 
prie the Electrical 
League.

Klubo moterys 
kurios šį sezoną 
užbaigė L e a g ue’s 
kalbėjimo kursus, 
ruoštus p a g elb ėti 
joms jų veikloje, 
pravedė ir pamoki
nimus bei paaiški-

Senas Metalas

Elliot E. Simpson of New York, an independent rubber dealer, presented 
the tires. Shown, left to right, are Elliott E. Simpson, Rep. Clarence F. 
Lea of California, who is chairman of the committee, and Rep. P. G. 
Holmes of Massachusetts. i

Atstovų Rūmų tarpvalstijinės komercijos komisijos nariai 
apžiūri 18 atnaujintų ratams padangų, sulyg naujo proceso ku
lis patieks greitlaikinį išrišimą Amerikos ratų gumų (tire) pro
blemos. “Victory Camel-Back” gumai, padaryti po valdžios 
priežiūra iš seno gurno ir dviejų uncijų žalio gurno.

Smulkios Žinios

23, 
kapinėse, pamal- 
šv. Petro bažny- 
atlaikė Kun. B. 

pasakydamas pa- 
karsto bažnyčioje 

Daug
ATVAŽIUOJA CLEVELAN- 
DIEČIAI SU PROGRAMŲ 
Gražų, įdomų programą pa

įvairins leidi-|^e^s Clevelandiečių grupė, ku
ri atvyksta dalyvauti SLA. 198 
kuopos parengime, 
dienį, Gegužės 
girnas atsibus 
avenue salėje, 
vai. dienos, o 
5 vai.. 
trumpomis-------------- s

LEO J. DICKMAN 
B a rb e r Shop 

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

silankykit 
pramogą. 
25c.

šį sekma- 
3. Tas paren- 

1241’ Sweitzer 
prasidės nuo 1 
programas nuo

Bus pora kalbėtojų su 
kaltomis, šokikų, 

ir dainininkų. At- 
visi, turėsit smagią 
Įžanga ypatai tiktai 

Kviečia Komisija.

Lietuvių

ŠAMPANA1

CEdar 8476 Pristatėm i namus CEdar 8176

■he HOUGH BEVERAGE C°
8800 Hough Avende

“GAIVINANČIŲ GĖRIMŲ NAMAI”
49 Rusių Alaus

Importuoto ir Vietinio

VERMOUTHS
Greitas, Mandagus Pristatjmas j Namus be Ekstra Kaštų, 

^bandydami Persitikrinsiu Patelefonuokit ir Mes Paristatysim. 
ĮSI GĖRIMAI ŠALTI’VISAIS LAIKAIS. .(19)

Balandžio 20 d. mirė Matil
da Jonikienė, 75 m. amžiaus, 
po tėvais Leščikiutė. Iš Lietu
vos paėjo Virbalio par., Vilka
viškio ap., Laukkiemio k. šio
je šalyje išgyveno 39 metus, 
Akrone 35 metus. Jie rodos 
buvo antri po Jonavičiti iš Lie
tuvių AJ<rono gyventojai.

Liko vyras. Jonas Jonikas, 
sūnūs Bronius, duktė Matilda, 
jau ištekėjus, ir anūkai; sesuo 
Petronėlė Kapčiunienė Cleve- 
laride.

Velionė palaidota Bal. 
šv. Kryžiaus 
dos atsibuvo 
čioje, kurias 
Ivanauskas, 
mokslą prie 
ir kapinėse,
lydėjo ją i kapus.

Velionė buvo rimta 
gera rėmėja buvusios 
Šv. Petro bažnyčios, ir iš jos 
tapo palaidota.

Apart vietinių jos šermeny
se dalyvavo jos sesuo P. Kap- 
čiunienė su savo vyru iš Cle- 
velando, taipgi pusseserė An
tanina Vaičiūnienė su savo vy
ru. Jonas Kerutis su žmona, 
Tekle; Juozas Keturis su žmo
na, Petras Kerutis, 2 ir Marė 
Gaysonienė (JureviČrenė) su 
savo sunum.

Velionės vyras, Jonas Joni
kas, ir duktė Matilda dėkoja 
visiems dalyvavusiems jos lai
dotuvėse, grabnešiams, gimi
nėms. Kun. Ivanauskui, laido
tuvių direktoriui Kučko.

Ilsėkis ramiai šioje išeivijos 
laisvoje žemelėje.

Pas ilgametį Dirvos skaity
toją p. Strakauską atsilankė 
jaunuolis J. Venckunas iš Cle- 
velando.
Belleville,
su savo motina, 
jis išeina Amerikos kariuome
nėn. Taip pat iš Chicagos at-

moteris, 
Lietuvių

š čia nuvažiavo į 
Ohio, atsisveikinti 

nes tą dieną

ESISAKYKIT VENETIANS DASAR
JURGIS ARKdt ŠTAI KOKS VALDŽIOS PATVARKYMAS

“'^.Metalinių Langams Uždangų-Blinds nebus galima Dirbti 
dirbti po GEGUŽĖS 31 dienos.

J Užsakymus galim Priimti tik
O UŽSISAKYKIT SAVO
L| Išsimokėjimo sąlygos

iki Gegužes 5. (19)
NAMUI DABAR 
sulyg susitarimo.

)OW SHADES IfAETNA VENETIAN BLIND CO 
jau pradėti rūpintis papuošti savo WįMax A. Kchn 

JJAIS VENETIAN BLINDS 
m Lietuviams pigiau negu kiti. Kreipkitės S 

N VENETIAN BLINDS
J. Pečiulis, say. 165 E.

2020 E. 105th Street. Garfield 3302

Sutaupymui Pinigų Atsilankyk Čia 

I INDEPENDENT FOOD STORE 
7211 Wade Park Avenue

INBR1TE CLEANSER
3 cans 14c

ISKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių 
LE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŠ

IFT
2

FORK and BEANS
dideli cans 25c

pašarvojimui leidžiamą naudotis d

IUAN1AN FUNERAL HOME
Ina Avenue

IFT TOMATO JUICE
46 oz. an 19c

EN. 9769

HEINZ CATSUP
Didelis bot. 19c.

HEINZ BABY FOOD
Can 7c

HEINZ SOUPS
2 cans 25c

QUICK ARROW
Pkg. 19c.

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso telefonas; MAin 1773 

pigiai pirkti namus mieste ar 
j, gausit už pigią kainą. Taipgi gausit 
pdiaudos-insurance reikaluose, 
paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas u 
jojama. Kreipkitės į mane telefonu arba

priemiaSn*

VISOKIA APDRAUDA Į
Mes es&ui pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- ■ 
«as Informacijas ir praktiškus patarimus reikale vi- : 

ikios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- j 
iau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). ;

r Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
* ir Apdraudos Agentūra i

po06 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 : 
IlilllllllllllllHillllllillllilUlIllillllllllfillilllllliimilllllillliillbilHlHIiiiliHillllL

PRANEŠAME APIE ATIDARYMA NAUJŲ

BOWLING ALLEYS
Puikiausios savo rūšies ant West Side. 

Įrengta su visokiausiais patogumais.
.. THE FRANKLIN RECREATION CO. 

1775 West 25th Street
Sixteen Brunswick Centennial Lanes

Bernard Pearce, Mgd. CHerry 9575

Geriausia nešuntama ir neperšlampama

Sienoms ^opiez®.
Naūdokit bonder’s Gold Seal Sieninę Popierą

Prašykit savo pardavėjų arba dekoratorių parodyti 
Musų GULK SEAL Sampelių Knygas.

Parodymo kambariai Prospect ir 14th Street 
Trys krutuvės justi patogumui (20)

2695 EAST 55TH 10613 SUPERIOR 2538 LORAIN

KREIPKITĖS ČIA SIENINIU POPIERU,

Maliavų, Užtraukalų, ir Venetian Blinds
Didžiausi Sulaupyniai — Pereitu Metų Kainos.

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

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

ST

Cleveland, Ohio

Miss Hunter 

nimus kaip užlaikyti naminius elek
triškus padargus, dabar kada nau
jų negalima pirkti.

Vienas iš tų pasikalbėjimų buvo, 
“Consumer Defense” klausimu, ku
riame iškelta kaip tik dabar svar
bus reikalai, kaip naudpti elektriš
kus padargus ii’ išlaikyti juos gera
me stovyje.

Viena moteris paaiškino kad ji 
naudoja savo elektriškus padargus 
ant pečiaus paeiliui, ne visus sykiu, 
kad neišąidėvėtų visu vienu kartu. 
Taipgi pasakojo kad geriausia yra 
leisti pečiui visai atvėsti prieš va
lant, nes porceliną mazgojant kar
štą gali įvykti sutrukimų.

Kita pasakė, kad ji savo skalbia
mos mašinos motorą paleidžia pir
miau ir duoda įsisukti, o tik pas
kui užpildo patį kubilą, ,tas suma
žina motoro įtempimą. Ji paeiliui 
supila vandenį, įdeda muilą, palei
džia maišytuvą, ir paskui deda sa
vo skalbinius.

Viena šeimininkė apsakė kaip ji 
atitaisė savo šiurkštų, nublukusį 
elektrišką prosą.- Ji nušvelnino pa
dą savo proto patrindama lengvai 
plieno vilna, pašiuravo ant druskos 
apiberta popierą, paskui nuvaškavo 
parafinu.

Tarp kitų naudingų patrimų bu
vo šie:

Kabinti atjungiamus vielų šniū
rus ant plačių vašių, taip kad ne- 
lužtų ar nepersipjautų ar bereika
lingai nesilaužytų vielų paviršuti
niai apdengimai.

Išjungiant elektrą reikia imti už 
paties plug, o ne traukti už vielos.

Valyti išviršinius karštus padar
gus minkštu šepečiu, kad nesulank- 
sčius- kaitinamų vielų.

A Salvation Army lassie is shown 
inspecting a huge pile of discarded 
automobile license tags collected to 
be turned over to swell the “bag” 
in Philadelphia’s scrap drive. The 
tags, gathered by a large automo
bile club, represent “mournful num
bers” for ths Axis.

Salvation Army narė paro
doma apžiūrinti didelę krūvą 
senų automobilių lentelių su
rinktų 
kimo 
mobilių 
didelio __ ,_____ _
prezentuoja Ašiai “gedulos nu
merius”.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

BUDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skauda 
galvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modemišku 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 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai šeimai

10c

BEAUTY SALON
Complete Beauty Service

Specialistės del PERMANENTS 
ir TINTING

Ekspertai operatorės 
VASARAI GAUKIT SAU.

NEW FEATHER ECD 
PERMANENT —

Bukit pačiame styliuje.
Hair Styling Hair Cutting

18726 St. Clair Ave./
Mgr. A. Hocevar

KE. 5310. (21)

AETNA LUMBER
laike seno metalo rin-
Philadelphijoje. Auto- 

lentelės, surankiotos 
automobilių klubo, re-

EAST 79th STREET

GENERAL AUTO REPAIRING 
Towing and Expert Repairing

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

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas.

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

The Aetna Lumber Co.
5327 St. Clair Av.
1671 E. 93rd St.

HE. 6843
ML 1185

silankė pas Strakauskus Pra
nas Papeika, kuris atvyko pas 
savo tėvus. Ir jis atsisveiki
nęs su savo tėvais išvyksta ka
riuomenėn. ,

Antanas Savukynas gavo ži
nią iš Pittsburgho apie mirtį 
savo pusbrolio Prano 

laidotuves 
nuvykti, 
telegramą

Savuky- 
negalėjo 
Pasiuntė 
ir gėlių

no. Bet į 
del darbo 
užuojautos 
vainiką.

Sergančią p. Jonuškienę 
buvo atvažiavusios atlankyti 
iš Clevelando buvus AkronLetė 
O. Bartkienė ir A. Alekniene.

Kazio Kupriaus sūnų Aleksį 
ir jo žmoną garnys atlankęs 
paliko jiems dovanų sūnų..

A. Rudis su savo posūniu 
Edvafdu lankėsi Pittsburghe 
pas savo seserį ir švogerį čy- 
gelius, vaišes turėjo geras.

Vanda Slivinskaitė išvažia-1 
vo į Jackson, Mich.-, ten gavo 
tarnybą dirbtuvės raštinėje.

Tūlas Akrono milijonierius 
Balandžio 24 d. nusižudė atva
žiavęs automobiliu ant tilto ir 
išlipęs iš jo nušoko nuo aukš
to tilto, užsimušdamas vietoje.

Kalnas.

Kam Priimt MAŽIAU
Jeigu Gali Turėti DAUGIAU?

DIDELĖ LIETUVIŠKA 
VAISTINE 
C. Pakeltis Pharmacy 

1001 East 79th Street 
(Kampas Crumb Ave.) 

Užlaiko visokias namines ir 'im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, kaip tai nuo aštraus užsisenė- 

[ jusio Reumatizmo, nuo įvairių 
1 žaizdų, dedervinių, vidurių nevir- 
I škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka- 
i taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso

kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne- 
1 migęs ir kitokių.

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

Telefonas ENd. 8533
Vaistinė atdara 7 dienas savaitėle

Ar jus gaunat DAUGIAU—ar MA
ŽIAU—už savo pinigus ką praleidžiat 
šviežiam maistui, priklauso daugiau 
šia n-uo to kaip protingai jus supla- 
nuojat savo apsipirkimą.

Perkant daugesniu 'kiekiu dienomis 
kuomet kaina daržovių, vaisiu ar mč- 
sos yra žemos, jus galit gauti daug 
daugiau už savo pinigus.

Savo Elektriškame Refrigeratoriuje 
jus galit saugiai pasidėti 
išteklius kurių paprastai 
t ui dienu, c

savo maisto 
užteks kele-

reiškia ma-

VALYTOJAš
Musų moderninė] 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.

Perdau t po daug antsy k 
žiau kelionių i markets—taupymas 
pinigų, laiko ir transportacijos, taip
gi—taupo jūsų automobili, battery ir 
p’tiir as.

Justi groserninkas ir buceris labiau 
mėgsta didesnių kiekių pirkėjus.

The Electrical League of Cleveland

1724 Crawford Rd 
Arti Hough ave.
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Pet-

va-

perėjo

kroviniu

Generolo Sunus

tuos val- 
parduoti

Alekna, F.
Jonas Ver-
Elena Kli-
Bessie Le-

sutvarkymui darbų 
kurie galės būti 

pravesti karą iki 
Visi tie vyrai gaus

Vy- 
nori

Paprastas kareivis Warren 
Pershing, Generolo John J. 
^Pershing sunus, apsipažysta su. 
kulkosvaidžiu Ft. Belvoir, Va. 
Dešinėje kitas paprastas ka-

no ir iš 
vietovių, 
kė p. M.

valdybos rankas visų 
gatvekarių ir busų li- 

Jau pradėjo veikti ir 
mayoro paskirtas visos

©DVIRAČIUS ir 
džia suvaržo laisvai 
ir pirkti. Juos pirkti galės tik 
karo darbuose dirbanti darbi
ninkai.

I t | ĮlĮ- 1,». I

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

BELIAJUS IR ELENA PECHUKAITIS PALI
KO MALONU ĮSPŪDĮ

kurie 
rei- 
sti- 
nuo 
iki 
šo-

Vytautas F. Beliajus su de
šimčia savo smagių šokikų at
lankė Clevelandą antrą kartą, 
ir antrą kartą Clevelandiečius 
sužavėjo. Jų. programas atsi
buvo Lietuvių salėje pereitą 
sekmadienį, publikos atsilan
kė daug ir visi buvo patenkin
ti smarkiai ir lėtai vykstančiu 
programų margų šokių,
vieni buvo smarkus, kaip 
kėjo, kiti lėti, nes jų toks 
liūs. Atvaizduota šokiai 
Slaviškų Ukrainietiškų net 
Burmos, Azijos, tautiškų
kių. Gale, patiekta keletas 
Lietuviškų šokių, kurie taipgi 
publiką sužavėjo.

P-lė Helen Pechukaitis, kuri 
taip pat antrą kartą su šiais 
šokikais atvyko, kaip jų akom- 
panistė, padainavo solo apie še
šias dainas, savo stipriu balsu 
maloniai nuteikdama klausyto
jus. Pačią paskutinę dainą ji 
padainavo savo- kompozicijos 
savo pačios žodžiams, ąkirtą 
pagerbimui Motinos.

Solo dainos atlikta tarp pir
mos ir paskutinės šokių pro- 
gramo dalies. Jai akdmpanavo 
Aldona Wilkelis.

Jei viskas eis laimingai, 
tautas Beliajus ir toliau 
Clevelandiečius lankyti.

Pasidarbavusiems šiame
kare priklauso nuoširdus ačiū. 
Darbavosi šie: M. Drasutis, Al
bertas Keliat, Jonas 
J. Žiuris, J. Kušlys, 
belą, A. Litvinas, 
mienė, A. Grigienė,
vickienė, p. Plitnikienė, Virbic- 
kįenė ir Lrancė Shoemaker.

Margareta Selienė pasižymė
jo daugiausia parduodama ti- 
kietų išanksto, už ką jai ypa
tingai ačiū.'

Svečių buvo atvykę iš Akro- 
aplinkinių Clevelando 
Iš Detroito atsilan- 

Kemešienė.

KARO BONDSŲ 
VAJUS

Ir Clevelande, kartu su vi
sa šalimi, Gegužės 1 d. prade
dama Karo Bandsų ir Štampų 
vajus. Apie tai plačiau apra
šoma ant 2-ro puslapio.

UžSIREGISTRAVO 160,000
Pereitą Bal. 25-26-27 d. Cuy

ahoga apskrityje užsiregistra
vo vyrų tarp 45 ir 64 metų am- 
čiaus visp apie 160,000. Tai 
buvo registracija ne kariuo
menei, bet 
specialistų, 
reikalingi 
laimėjimo,
savo adresu tam tikras blan
kas su paklausimais apie jų 
stovį ir specialybes, tas blan
kas reikės išpildyt ir grąžint.

Siuntiniai Kareiviams
Pašto vyriausybė prašo tėvų 

ir giminių siųsti savo karei
viams siuntinius nedaugiau 11 
svarų sunkumo, ir nedidelius. 
Nykstanti dalykai arba gen
danti nebus priimti.

Taipgi negalima siųsti dau
giau kaip vieną pakelį vienam 
kareiviui nuo vieno asmens 
tos pačios savaitės bėgiu.

Taigi bandykit reguliuoti sa
vo siuntinius kareiviams.

SLA. NARIŲ DĖMESIUI
Polyclinic Ligoninėje, Carne

gie avė., randasi SLA. narė. 
Minnie Dambrauskas, iš Johns
town, Pa. Ji čia atvyko ope
racijai, kurią padarė Dr. J. T. 
Vitkus. Kurie gali prašomi 
ją aplankyti.

Atsilankė Clevelande ir jos 
vyras, Antanas Dambrauskas, 
ligonės palankyti. Bus čia ke
lias dienas.

Ant. Dambrauskas, Dirvos 
skaitytojas, šia proga apsilan-

PHONE: ENdicott 4486

REMARKS
AR PASIRUOŠĘ SU

TIKTI ORO ATA
KAS?

Blaškevičius Atidarė 
Naują Krautuvę

Plačiai žinomas biznierius, 
Juozas Blaškevičius, atsidarė 
nauja, visai modernišką mais
to produktų krautuvę, naujoje 
miesto dalyje, 845 East 185th 
Street. Ta jo krautuvė vadi
nasi Standard Food Store.

Atidarymas įvyksta šį šeš
tadienį, Gegužės 2. Tėmykit 
jų skelbimą šiame puslapyje.

Linkime Blanškevičiams ge
riausio pasisekimo jų naujoje 
vietoje ir puikioje krautuvėje.

PETRONĖLĖ BLAUZDIS
Petronėle Blauzdienė mirė 

Bal. 22, palaidota Baland. . 27.
Liko vyras, Jonas, ir vaikai 

Velionė po pirmu vyru buvo 
Valačkienė, po tėvais Miliušiu- 
tė. Paėjo iš Krakių par.

Pamaldos atsibuvo Šv.
ro ir Povilo bažnyčioje.

Gatvekariai Jau Miesto 
Nuosavybe

šią savaitę galutinai užbai
gta nupirkimas ir paėmimas į 
miesto 
miesto 
nijų. 
miesto
gatvekarių ir busų susisiekimo 
sistemos direktorius.

Gatvekarių kompanija pra
dėjo veikti 49 metai atgal, pa
lengva užimdama didėjančio 
miesto gatves ir nutiesdama 
jomis bėgius. Prieš keletą me
tų įvedė ir busus.

• OTIS STEEL CO.
į.kitų savininkų rankas — šią 
69 metų senumo plieno kompa
niją nupirko Jones & Laughlin 
Corp., iš Pittsburgho, kuri yra 
šalies ketvirta didžiausia plie
no gamintoja.

Otis dirbtuvės Clevelande 
bus išdidintos. Tam tikslui 
numatyta skirti 16 milijonų 
dolarių.

©KARO Dępartmentas api- 
pirko 393 akrus žemės Brook- 
park Village dalyje, kur bus 
tuoj pradėta statyti $50,000,- 
000 vertės kariškų bomberių 
dirbtuvė. Joje bus paimta iš
syk 20,000 darbininkų, ir galės 
būti praplėsta iki 40,000 dar
bininkų. Bus išdirbama sun
kieji bomberiai kurie galės iš
būti ore su sunkiu 
7,000 mylių kelio.

Private Warren Pershing, son of 
Gen. John J. Pershing, gets ac
quainted with a machine gun at Ft. 
Belvoir, Va. At the right is private 
Jacob Kruithof.

siren sounds 
Warden tells 
should do: 
from home,

Two of the top ranking officers re
ported by Japs as captured on Ba
taan are pictured here. At top is 
Maj. Gen. Edward P. King Jr., com
mander of the U. S. forces on Ba
taan. Below: Maj. Gen. Albert M. 
Jones, commander of the First 
army corps.

6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO

TO BE MARRIED

No, 19
both the best of luck.

OF AGE
in-

the production of

DRY CLEANING

6702 Superior Ave.

the alarm 
you, here

the
the

cAtm

Senas Drapanas padaro 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

M rs.
East

a one cylinder, 
gasoline engine,

Subscription per Year in .4 
In the United States -. . . . . . . -
In Canada . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . .

Entered as Second-Class math 
ber 6th, 1915, at the Cleveland

under the Act of March 3,

THE Netherlands Indies have ap
proximately 42,000 acres planted in 
cinchona trees, from .which about 
23,000,(100 pounds of bark are strip- 
ued annually for 
quinine.

POWERED by 
three horsepower
a motor truck and trailor to haul 
light loads of plants about nur
series and ranches has been invent
ed by a Californian.

A PLATFORM to be carried on 
a man’s back as he climbs and 
that can be hooked to rungs at any 
desired height features an Illinois 
inventor’s ladder that is mounted 
on a tip proof base.

Florence Alekna. On this
Miss Alekna added her name 

list of Uncle Sam’s
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ter of 
na of 
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DARB/I
IR DARBININKŲ .ŽINIOS

seek
Get off of

Miss Adele Gurklis will be the 
bride of Private John P. Rakauskas 
on Saturday, May 9th. The wedd
ing ceremonies will take place at 
St. George’s Church at 9 o’clock 
in the morning. Adele is one of 
the first local Lithuanians to be 
married to a soldier, and we wish 
them

Last Sunday, April 26th was 
deed a red-letter day in the life of 
Miss 
date
to the long 
voters when šhe became 21 years 

She is the charming daugh- 
and Mrs. John Alek- 
86th Street. To the 
returns already wish- 
we add our belated;

Youth’s Forum
OF THE LITHUANIAN 
MINISTER

of tAe 
Indepen- 
was ob-

Nors dar iki šiol 
sikėsino orlaiviais
■ombarduot Amerikos miestus, 

tačiau niekas netikrina kad jie 
;o nedarys, 
pagerės orai ir naktys pasida
rys trumpos, kas pagerins or
laiviams keliavimą. >

Clevelandas stovi toliau nuo 
abiejų vandenynų pakraščių ir 
todėl jo pozicija yra saugesnė 
negu pajūrio miestų. Tačiau 
Clevelandas yra vienas iš pa- 
čių svarbiausių šios šalies in
dustrinių miestų, 
na visokiausios 
nys, o priešams 
dinti, sugriauti, 
tokias dirbtuves.
'.ikuoti tokius pasikėsinimus.

Taigi, nežinant kada pavo
jaus valanda gali užklupti, ir 
Clevelandas kaip ir kiti mies
tai rūpinasi kad gyventojai 
butų pasirengę nelaimę kuo- 
greičiausia nugalėti.

Ką jus darytumėt jeigu at
sitiktų užpuolimas iš oro, jei 
neturit sau paskirtos jokios 
pareigos ?

Ar jūsų namo aukštas (pa
lėpės) apvalyta 
lengvai degamų 

*bsat pasirūpinę reikmenis ug
niai gesinti?

Priešai ant gyvenamų namų 
paprastai mėto bombas kurios 
ne sprogsta bet gaisrą plečia, 
tat reikalinga apžiūrėti savo 
namą taip kad jis kuolėčiau 
degtų, ir kad butų viskas pa
ruošta namuose ugnies gesini
mui. Nereikia pasitikėti ug
niagesiams.

Pavojų nujaučiant, pataria
ma visada turėti vandeniu pri
leistą vonią ir turėti kad ir ma
žą pumpą vandeniui varyti, 
nes užpuolimo metu gali būti 
suplaišyta vandens pumpavimo 
stotys ir vanduo sustotų bė
gęs į namus.

Reikia žinoti kaip greičiau
siu budu užgesinti visas švie
sas namuose. Jei reikalinga 
turėti šviesą tai reikia įtaisy
ti visiškai užtemdomus 
gams uždangalus.

Reikia užsukti gazą kad 
užsidegtų namai.

Reik turėti atitinkamą 
tą namuose pasislėpti išvengi
mui sužeidimų nuo sprogimų.

Yrą ir kitų būtinų dalykų 
žinoti, bet viršuje pažymėti 
yra, patys pagrindiniai atsiti
kime užpuolimo miesto, savo 
namų ir šeimos narių apsau
gojimui nuo tiesioginės nelai
mės.

priešai ne
užpulti ir

ypač kai vasarą

čia išdirba- 
karo reikme- 
svarbu apga- 

susprogdinti 
Jie gali ri-

nuo visokių 
niekų ir ar

IN AN AIR RAID

like

now 
more 
1918: 

economic exploitation for
military purposes they em- 
“cooperation” of their own 
cooperating among them- 
against compulsory works

God 
us from “a protector”, and 

our- 
enemy” as we did 

Lithuania’s

lan-

ne-

vie-

UŽKANDŽIŲ VIETA
Atidarėhi 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
bariai

16102

jūsų namas ar 
reikia padabinti 
Telefonuokit:

Mulberry 0744. 
Thames Ave.

U S 
kam-

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

“The 24th anniversary 
Lithuanian Declaration of 
dence on February 16th 
served by all loyal Lithuanian citi
zens throughout the world and by 
American Friends of Lithuania in 
this country.

“In this connection I would 
to make a. few remarks:

“FIRST, Lithuania, as so many 
other small countries, has been a 
victim of war and aggression; on 
her 24th anniversary of Indepen
dence she finds herself again in the 
clutches of German occupation just 
as she was on February 16, 1918, 
when she defied German militar
ists and declared her independence 
in the capital city of Vilnius.

“SECOND, Lithuanians are 
resisting the German invasion 
effectively than they could in 
against 
German 
ploy a

I brand, 
selves;
and imprisonments they have de
veloped an effective ‘dodging sys
tem’, against demands for Quisl
ing services they reply with insis
tence upon the restoration of their 
independence, and have rebelled 
against Nazi regulations on many 
occasions. These and other- acts of 
resistace have resulted in severe 
punishments, even in public execu
tions. To frighten the local popu
lation into submission, the Ger
mans often employ the idea of the 
return of the bolshevist terror, to 
which the Lithuanian reply 
deliver
we shall find means to save 
selves from the 
in 1919’. Lithuania’s resistance, 
undoubtedly, would be much great
er if the .previous bolshevist oc
cupation had not destroyed my 
country’s resisting power by de
priving her of independence and by, 
exiling thousands of intellectuals 
and soldiers.

'‘THIRD, although Lithuania, of 
no fault of her own whatsoever, 
is gravely suffering from two suc
cessive foreign invasions, and her 
territory, iš hieing tramped upon by 
the rivalry of Slav and Teuton ar
mies, she refuses to believe that 
brutal force will be the final judge 
— for she is inspired by the lofty 
Meals embodied in the Atlantic 
Charter and by its authors. Con
sequently, Lithuania is in agree
ment with the spirit and aims of 
the Declaration by United Nations. 
Only victory of the democratic front 
represented by the United Nations 
can realize the great hope that 
‘sovereign rights and self-govern
ment should be restored to those 
nations who have been forcibly de
prived of them.’

“FOURTH, Lithuania is one of 
those nations whose sovereign rights 
and self-government have been for
cibly taken away from her by the 
aggressor neighbor. Those rights 
must be restored to her.

“Lithuania, therefore, attaches a 
great significance to the fact that 
the Declaration by United Nations 
was signed by Lithuania’s two great 
Slav neighbors: Poland and the So
viet Union. This should serve as 
an indication that territorial ag
grandizement ambitions shall not 
distrub peace in post-war North
eastern Europe. Not only will we 
and the other Baltic States, but 
the whole world shall eagerly watch 
the application in this part of Eu
rope and elsewhere of the principles 
which have been so solemnly 
claimed.

“In conclusion, I wish to 
press my country’s admiration 
the courageous stand taken in 
world conflict by the Government 
of the United States, and my own 
sincere thanks for the moral en
couragement given the people of 
my country.”

pro-I

ex-
for 
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ATIDAROM NAUJĄ MODERNIŠKĄ ]

SERVE-SELF Krautuvę
Geriausių Vaisių del Jūsų Stalo. Pigios Kainos. 

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti.
Duosim kuogeriausį patarnavimą.

Atidarymo dieną, Šeštad. Gegužės-May 2,
1 SVARĄ KAVOS DYKA!

Kurie pirks už $2.00 arba daugiau vienu orderiu.

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS
Krautuvės pavadinimas

STANDARD FOOD STORE
854 EAST 185TH STREET

When 
or your 
is what 
1.

the
Air 
you

If away
nearest shelter, 
street.

2. If you are driving, first park

DEFEN5E BONDS

There was a machinist 
named Harry

Who worked in a steel mill 
at Gary,

And always on pay day, 
Instead of a play day— 

lie bought all the BONDS 
he could carry!

You can help forgo the 
strongest army in the world I- 
Whether a 1OČ Defense 
Stump or an $18.75 Bond—- 
buy regularly!

your car at the curb; be sure 
all lights are shut off. Leave 
the keys in the car.

3. If you are at home, get your 
family to the refuge room.

4. Turn off all gas stove burners 
but leave pilot lights, water heat
ers and furnaces alone. Leave 
electricity and water on. Keep 
some large containers or a bath
tub with water. Do not wait for 
the air raid alarm to do this. 
The sudden drain on the water 
supply, if thousands of household
ers turn on water at the same 
time, may dangerously deplete 
the municipal water pressure and 
cut off the flow of water need
ed by the 
auxiliaries.

5. Check up 
rangements.
of light show to the outside.

6. See that everyone’s eyeglasses 
and dentures are in the refuge 
room.

7. Keep out 
Fragments 
cause most

8. If bombs fall neąrby, get under 
a heavy table, an overturned 
davenport.

9. Don’t rush 
clear” signal 
the blackout, 
return.

10. Otherwise, keep cool; be sen
sible and set an example to the 
others.
If an air raid should come while 

your children are at school, see to 
your own safety. Stay home, go 
to your refuge room, stay away 
from windows. Do not 
reach the school — your 
will be safe there under 
teachers and the buildings 
sturdy construction.
WAW.W.WA’A’AVAV.Wi

Nuo Kojų Niežėjimo Vaistai
Kas turi kojų niežėjimą ar “Ath

lete’s Foot kreipkitės čia, turime 
tikrai stebuklingus vaistus kurie 

'išgydys tą nemalonų apsireiškimą.
J. JENNINGS, 1253 Cranford Rd.
Lakewood, Ohio. AC. 4747

Rytais ar po 6 vakare.
Telefonas: ENdicott 0878

Louis Eisenberg

fire department and

on home blackout ar-
Don’t let a crack

of line of windows, 
and glass splinters 
casualties.

out when the .“All 
sounds. Maintain 
The raiders may

try to 
children 
trained 
are of

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU

Knygelė “KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU” ga-.:nama 
Dirvos adm., už 25c. t Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c.

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laive 
kreipkitės į Dirvos agentūrą 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Vietiniams norintiems iš
pildoma aplikacijų įlankos.

(Vietiniai prašomi kreipti? 
tik penktadieniais ir šeštadie 
niais.)

Iš kįtų miestų rašant pa 
klausimus, reikia pažymėti ko
kiais metais atvažiavęs, mėne
sį, maždaug dieną, kuriame 
mieste sėdęs į laivą kuris at
vežė į Amerika, ir kuriame 
uoste išlipęs. Pridėkit pašte 
ženklus atsakymui.

Rašykit:
DIRVOS AGENTŪRA 

6820 Superior avė.
Cleveland, Ohio,

Dirbtuvėje Užmušta 
apie 250 Darbininkų 
Vokiečių kontroliuojame 

je dirbtuvėje prie Tessei
derloo, Belgijoje, kur bi 
vo išdirbama sprogstant 
medega, ištikus eksploz 
jai užmušta apie 250 dai 
bimnkų ir apie 1,000 kit 
sužeista. Sako tai sabot: 
žo darbas slaptų Belgų k, 
votojų prieš nazius.

Vokiečiai draftavo ir*p 
.statė Į darbus priverstin 
apie 2,500,000 savo užk 
liautu šalių darbininkų k 
ro reikmenų gaminimui.

Sakoma kad bus dn 
tuojama ir moterys į dii 
tuves, išvengimui trakui 
darbininkų. Sako, jau pi 
dėjo sulėtėti Vokiečių l 
ro reikmenų produkcija.

Dešimys tūkstančių d: 
bininkų surinkta iš Lie 
voš, Čekijos, Belgijos, I 
nijos, Holandijos, Nor 
gijos. Be to, šimtai tu] 
tančiu darbininky parkv 

. sta iš Italijos, Vengriji 
Šveicarijos ir tt.

1169 East 79th Street ENdicott
Toje pačioje vietoje per virš tris dešimtis metų i 1 

TIK VIENA KRAUTUVĖ ŠIO SAVININKO \
Didelė geležinių reikmenų ir maliavų parduotuvė Lietuviš
koje kaimynystėje: parduoda visokiausias reikmenis elek
triškų padargų linijoje, žolės kirtimo, laistymo mašinėles ir 
itus visus dalykus. Taipgi indus, lempas ir visus prietai
sus. Sėklas gėlėms ir žolei ir kitus dalykus.
Visoki pjaustymo reikmenys, dadargai, peiliai, kapojimui 
įrankiai, nuo mažiausio iki didžiųjų.
Krautvvė* atdara ir nekurtais vakarais, taip kad turėsit lai
ko ateiti apsipirkti. •

Ohio ir aplinkinių vaisi 
jų industrinių reikme 
sužiūrėjimo direktorius 
leido' įsakymą suvežti į 
ležies liejyklas visuš ai 

• mobilių laužus, kurių r 
dasi ’ šimtais kiekvien 
valstijoje. Metalas rei 
lingas karo darbams.

PAVASARIO LAIKAS . . . .
FOTOGRAFAVIMOSI LAIKAS

študiGA

KAREIVIŲ FOTOGRAFIJOS ATMINČIAI 
DAROMA NUMAŽINTA KAINA.

VESTUVIŲ — PIRMOS KOMUNIJOS FOTOGRAFUOS
Telefonas: HEnderson 3535

Elyria Auto Repair

6815-31 Superior Avenue

MOTOR - BODY AND FENDER REPAIRING — PAINTING 
Joe Mrhar, Prop. Phone ENdicott 9361

į. O. fclaAeb

3928 Mayfield Road
FAir. 4029

GARDEN SUPPLIES —
LAWN MOWER

6933 Superior
EN. 0280

CLEANING 
SHARPENING

SUPPLIES

Ave.

Paėmė dirbtuvę. Vale 
paėmė i savo žinią Sav 
nah laivų dirbtuvę, k 
Betvarkiai dirbo ir nei 
ko laivu statymo darbų 
lyg sutarties reikalavii 
Laivu kontraktus atid 
kitoms dirbtuvėms.

Karo Produkcijos Ti 
ba sutiko leisti Detr 
nekurtoms statybos an 
darbininkų šakoms pal 
mokestis, bet 14 kitu ši 
kur brangiai apmoka 
algas kelti uždraudė.

Iki 1943 metų galo S 
prekinių laivų statyba 
kils iki tiek, sako štat; 
komisijonierius, kad š 
bus paduota naudojimu 
milijonai tonų laivų tai 
Tai yra daugiau negu • 
tanija turėjo laivų ] 
pradžioje. -

Laivas pastatyti ima 
šiaušia 80 dienų, b nūs] 
dinti trunka tik 5 mint 
sako komisijonierius.

i
■. Ii-------------------------------

Plieno taupymą vykt 
numažinta pusiau gan 
mas moterims plauk 
sagstyti špilkų. ,

Graikijoje, kaip pran 
šios žiemos bėgiu, ypač 
stinėje Atėnuose, badu 
rė apie 40,000 žmonių.

Vokiečių užimtoje Pi 
euzijoje, traukinio ne 
įnėje Gegužės 2 užmu 
apie 50 Vokiečių karių, 
tai Vokiečiai areštavo 
rius žmonių, kaltininku 
radimui.


