
The U. S. destroyer, Shaw, 
he Japs announced had 
stfbyed in Pearl Harbor, will 
je back in service, 
m emergency stub bow and
porary bridge on the after 
the ship, the Shaw arrived in a 
coast port for repairs. Within 
weeks, navy officers said, i 
bow and bridge will be fitted 
destroyer and she will be in 
again.
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THAT an attachment for 
phenes invented by a Chicago 
automatically dials a number 
a pointer is set at the name 
person wanted and a lever is p ; 
ed. i
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L Britai Atakavo Paryžių, 600 Asmenų Užmušta Pf
DARBAI

Nekeis 40 Valandų Dar
bo Savaites

Washington, Vas. 27. — 
Atstovų Rūmuose laimėta 
darbo unijų pergalė palikti 
40 valandų darbo savaitę, 
ką darbininkai yra laimėję 
“Naujos Dalybos” dienose, 
prieš reikalavimus pailgin
ti darbo valandas dabar ka
da šalies ginklavimas rei
kalinga greičiau vykdyti.

226 balsais prieš 62, at
mesta bilius siūlantis su
spenduoti karo bėgiui dar
bo valandų reguliavimą.

Šiuo reguliavimu, dirban
tieji virš 40 valandų 
tėję už tas viršines 
das gauna brangiau 
ti, ir tt.

savai- 
valan- 
mokė-

Cincinnati, Ohio, buvo su
streikavę kapinių duobka
siai, reikalaudami daugiau 
mokesties. Jiems mokama 
55c. i valandą, reikalauja 
70 centų.

AMERIKOS LAKŪNAI PACIFIKE PA-1 NUSKANDINO

DARĖ JAPONAMS NUOSTOLIŲ' į KARO LAIVĄ

Washington, Kovo 5. — 
Gen. MacArthur’s nedide
lis oro laivynas Bataan pu
siau salyje padarė užpuoli
mą ir nuskandino 12,000 to
nų Japonų laivą. Šiais pat 
užpuolimais nuskandinta 5 
Japonų laivai, viso 30,000 
tonij.

Kovo 5 d., 30 kariškų lėk
tuvų padarė staigų užpuoli
mą Japonų salų Bonin salų 
grupėje, padarydami tam 
tikrus nuostolius Japonų 
įrengimams. Japonai pra
neša kelis lėktuvus numušė.

Kovo 3 d. 18 Japonų lėk
tuvų užpuolė S. V. orlaivių 
gabenimo laivą ir kitus ka
ro laivus Pacifike. Ameri
kos lakūnai užpuolikus pa
sitikę užatakavo, 16 priešo 
lėktuvų numušė, iš jų šešis 
numušė vienas narsus Ame
rikos lakūnas, Leit. O’Hare.

BRITAI BOMBARDA
VO PARYŽIŲ

Čia parodoma du iš tują Pennsylvania geležinkelio lokomo- 
tivy kurie nuvirto nuo bėgiu nuostabiame susimušime netoli Al
toona, Pa. Du sujungti inžinai kurie važiavo Į pakalnę šonu su
simušė su prekinius vagonus traukiančiu traukiniu i tą pačią 
pusę. Visi trys inžinai nuvirto nuo bėgių, o lokomotivas kuris 
traukė prekinius vagonus nusirito nuo kranto. Jis parodoma 
gulįs ant šono kairėje.

IS LIETUVOS
VILNIAUS Apskrities Savi

tarpinės Pagalbos komitetas lai
kraštyje Naujoji Lietuva įdė
jo atsišaukimą, kviesdamas gy
ventojus au'koti nuo bolševisti- 
nio teroro ir karo audros nu- 
kentėjusiems. Atsišaukime be 
kita ko sakoma: “Pagelbėt var- 
gan patekusiems yra kiekvieno 
tautiečio pareiga ir tuo pačiu 
yra pati brangiausia auka ir 
draugiškumas savo artimui. 
Įveikti neišvengiamus sunku
mus ir šaltą žiemos metą bus 
lengviau kada tikrai broliškos 
meilės šiluma bus persiėmę vi
si tautiečiai. Tai bus -visų vie
ningumo ir susiklausymo sim
bolis, kurios reikalauja šiądie- 
ninis gyvenimas daug labiau 
negu pirm kada.”

Vasario 28, Vokiečių sub- 
marinas nuskandino S. V. 
karo laivą Jacob Jones, ne
toli Cape May, N. J., pa
kraščio. Su laivu žuvo 100 
jūreivių, keliolika išsigelbė
jo.

Iki šiol jau devyni kariš
ki Amerikos laivai tokiu 
budu priešų paskandinti.

Shown here are two of three Pennsylvania Railroad company loco
motives which were derailed in a spectacular wreck near the famous 
horseshoe curve at Altoona, Penn. Two coupled engines which were 
traveling down the mountain sideswiped an engine pulling a freight train 
in the same direction. All three engines were derailed, and the locomo
tive which was pulling the freight rolled down the embankment. It is 
shown lying on its side at the left.

- - .. . ..« į

Londonas, Kovo 4 d. — 
Britų lakūnai atakavo di
deles Renault automobilių 
dirbtuves ir kitus industri
nius Įrengimus Paryžiaus 
pakraštyje, kurios tapo pa
verstos į Vokiečių kariškų 
reikmenų dirbtuves. Šitas 
užpuolimas yra pirmutinis 
atakas Paryžiaus srities 
nuo to kai Prancūzija pa
sidavė Vokietijai.

Renault dirbtuvės dirbo 
po 24 valandas paroje Hit
lerio karo reikmenis.

Užpuolimu padaryta di- 
nuostoliai: sugriauta trys! 
didelės karo reikmenų dirb
tuvės, sugriauta apie 250 
namų, užmušta virš 600 as
menų, pora tūkstančių kitų 
sužeista; tūkstančiai liko 
be pastogės.

Britų lakūnai numetė ir 
lapelių kuriuose pažadėta 
sugryžti daugiau užpulti.

Britai tą užpuolimą da
rė matydami kad Prancū
zai galutinai nusilenkia ir 
pataikauja Vokiečiams ir 
nesimatė vilties juos nuo 
Vokiečių rėmimo atitraukt.

Iš neužimtos Prancūzijos 
Maršalas Petain pareiškė 
pasipiktinimą tuo užpuoli
mu ir sako, visa tauta pik
tinasi iš to.

RUSAI MUŠA VOKIE
ČIUS PRIE STARA-

JA RUSSA
gMaskva, Kovo 4. — Rau

donoji armija atmuša pa
kartotinus Vokiečių puoli
mus, kur raudonoji armija 
apsupus nazių kariuomenę 
ir suardžius jų tvirtoves, 
tęsia Vokiečių mušimą, sa
ko Maskvos pranešimas.

Rusų ofensyvas vis tę
siamas nežiūrint nazių pa
stangų sulaikyti ji.

Pastarų dviejų dienų mū
šiuose dviejose srityse rau
donieji skelbia išmušę 3400 
nazių. ;

Maskvos radio - praneša 
kad 16-ta Vokiečių armija, 
apsupta prie Staraja Rus
sa, 140 mylių žemiau Lenin
grado, atsisako pasiduoti, 
todėl jie dar 
domi.

Pietiniame 
sako atsiėmę 
telius Į rytus nuo Dniepro- 
petrovsko.

Iš Berlino praneša kad 
raudonoji kariuomenė kė- 
sinusis prasiveržti pro Vo
kiečių apgulimus Sevasto
polio fronte liko sunaikin
ta.

ŠIAULIUOSE apsilankęs Is
panų Generolas Moscardo, gryž- 
damas iš fronto Sovietų Rusi
joje, kur jis aplankęs Ispanus 
savanorius, šis generolas yra 
pasižymėjęs Alcazaro gynėjas 
Ispanijos naminio karo metu. 
Vokiečių karininkų klube jam 
buvę suruošta priėmimas, 

o
Iva ĄMjgJginK, 

čių laikraštis '’’‘Ostlanouy apn£^ 
šo kaip Vokietijos komisaras 
Rygoje perėmė į savo žinią Ma
donos apskritį. Ta proga jis 
pareiškęs kad “kas, vadovau
damasis senais prietarais, tiki
si ko nors iš Amerikos, turi ži
noti kad joks Amerikos karei
vis niekuomet neišlips į (Eu
ropos) žemyną, nebent kaip ka
ro belaisvis”. Kas trukdo “nau
jos statybos darbą tas priklau
so ten kur paskirta vieta ramy
bės ardytojams”.

o
LIETUVOS žydų vyriausias 

rabinas šapiro pareiškė raštu 
padėką Arkiv. Skvireckui už 
intervenciją pas Vokietijos ge
neralini komisarą Lietuvoj von 
Rentein del žydų gyventojų ap
rūpinimo maistu. Vyriausis ra
binas su kitais Žydais apgyven
dintas ghetto Kaune, 

o

JAPONAI JAVOJE
Java salon Japonų jiegos 

veržiasi visu užsidegimu, 
nežiūrint didžiausių nuos
tolių. Nors palengva, už
puolikai užima daugiau plo
tų, gynėjus stumdami to
lyn. Salos likimas visiškai 
pavojuje.

Salą gina apie 50,000 Ho- 
landų, tarp jų kiek Ameri
konų ir Britų kareivių. Ja
ponai turi virš 85,000 karei
vių ten sugabentų ir dar 
išsodina naujų, e • •

Burmos fronte Britai pa
sitraukė nuo Sittang upės 
vakarinio pakraščio prie iš- 
tako; Japonai žygiuoja pir
myn, pasiekdami naujas 
sritis už pusiau apleistos 
sostinės Rangoon.

Britai stengiasi sulaikyti 
Japonų greitą žygiavimą 
atkakliais oro atakais.

Kelios dienos anksčiau 
Japonai dar sekėsi atlaiky
ti ir jų žygiavimas buvo 
sutramdomas.

KARO reikmenų gamy- 
L ba šioje šalyje bėgyje se- 
I kančių trijų ar keturių mė- 
[nesių bus pagreitinta apie 
f 30 nuoš. daugiau. * 'Tiems 

Teief. ENdicott 80ii| darbams pinigų leidimas 
bus padidintas 5 bilijonais 
dolarių mėnesiui.

OJA IR PATARĖJA
; asmenines, biznio, meilės ir sF 
.s, pagelbės ir jums. Dykai štai

E. prieš E. 55th St.

MRBYSTĖ 
lu (Blinds)

SHADES
pintis papuošti savo
-JF.TIAN BUNDS 
giau negu kiti.

riAN BLINDS
čiulis, sav. 165 E. 208i |

o—o—et—o—o—o—!-

I Portsmouth, O. — Deda- 
ra i ma pastangos užbaigti ba- 
‘Lh t tų dirbtuvės 3200 darbinin- 

' kų streiką, kuris tęsiasi 
langus 51 Shelby dirbtuvėje jau pen

kios savaites.
Kreipkitės tuoj [

p. JAKIBS
snuota Laidotuvių Direktore
LIGONIAMS PERVEŽTI. I

leidžiama naudotis nemoka® ,

FUNERAL HOME

Hoboken, N. J. — Strei
kavę 150 laivų nituotojų 
nutarė baigti streiką ir ei
ti atgal prie darbo. Strei
kas apšaukta del užvaizdos 

| šiurkštaus apsiėjimo 
Į tais darbininkais.

Per Jeruzalę praneša kad 
nuo Vokiečių okupacijos 
Lenkijos, naziai išžudę apie 
100,000 Lenkų ir kita tiek 
Lenkų esą uždaryta pabau
dos koncentracijos stovyk
lose.

«C1S

daugiau išžu-

fronte Rusai 
devynis mies-

APGAUS IR MASKVĄ
“štai nūs?

DRAFT AS KOVO17

Plieno Institutas praneša 
kad 1941 metų S. V. paga
minta apdirbtų plieno pro
duktų 65,362,000 tonų, arba 
35 nuoš. daugiau negu bu
vo pagaminta 1940 metais.

SOVIETŲ ambasadorius 
Litvinov, kalbėdamas New 
Yorke, pareiškė kad “Hit
lerį galima butų galutinai 
sumušti šią vasarą jeigu

JAPONIJA pasiuntė sa
vo naują gabų diplomatą į 
Maskvą. Prie to pareiškė 
Sovietamst kad Japonijos 
šiaurinės dalys taip apgin
kluotos jog jas negalėtų 
įveikti joks užpuolimas. Tai 
pagrasinimas sovietams ne
pulti iš Sibiro.

Tas ambasadorius suve
džios Maskvos carus taip 
kaip suvedžiojo Ameriką 
kitas gabus jų pasiuntinys, 
iki Japonija pataikė gerą 
progą pulti.

Washington. — Naujai 
užsiregistravusių vyrų nu
merių traukimas (draftas) 
nustatyta Kovo 17 dienai. 
Tą dieną bus ištraukta nu
meriai 9,000,000 naujai už
siregistravusių vyrų tarp 
20 ir 44 metų.

ITALIJOJE išleista įsa
kymas visiems vyrams nuo 
18 iki 55 metų būti gata
viems skirstymui į darbus 
sulyg valdžios numatymo 
ir reikalo.

BRITAI spėja kad pava
sari Vokiečiai gali daryti 
naujus puolimus i šias sri
tis: užimti Islandiją, Da
kar, Casablanca ir Kana- frutų atidaryta antras fron- 
rių salas, luos punktus uz- (as vakaruose ir butų pra- 
ėmę sulaikytų pristatymą j^ta vienu kartu Vokiečiai 
maisto ir karo reikmenų i smogti iš vakarų ir rytų”.

S. V. GAVO Prancūzijos 
Vichy vyriausybės (nazių 
neužimtos) pareiškimą jog 
Prancūzija stengsis ir to
liau laikytis neutraliai ir 
neduos jokios militariškos 
pagalbos ašies valstybėms 
prieš aliantų valstybes šia
me kare.

Jaunas žudeika. Newark, 
N. J. — Čia trijų metų vai
kutis po klausinėjimo pri
sipažino kad jis primušė į 
grindis aštuonių dienų kū
dikį, del to kad jis nuolat 
verkė. Kūdikis mirė. ŠVEDŲ laikraščiai iš Berli

no rašo: Kaune, Vilniuje ir dar 
dešimtyje sričių Lietuvoj visos 
bažnyčios ir teatrai esą uždary
ti del išsiplėtusios ten dėmėto-- 
sios šiltinės epidemijos. Lie
tuvoje uždrausta turgai ir že
mės ūkio produktų pardavimas 
viešose vietose. Lietuvoje esą 
uždrausti ir visokį kitoki susi
būrimai ir tikybinio pobūdžio 
sueigos už bažnyčių sienų ribų. 
Vestuves ir laidotuves leidžia
ma apvaikščioti tik artimiau- 
siems giminėms. Kaune ir Vil
niuje mokyklos ir kitos švieti
mo Įstaigos dar veikiančios. 
Tuo tarpu apielinkių mokyklose 
mokslas nutrauktas ir mokslei
viams uždrausta susirinkinėti.

a

Iš Danijos ir Norvegijos 
praneša akd naziai karei
viai parvežti iš Rusų fron
to ten atnešė šiltinės ligą.

suvargintas Britų salas, bei 
to, galėtų pasijuokti iš S. 
Valstijų, kaipo nesugeban
čių kariauti.

Hitlerį sumušus, sako jis, 
ašies jiegos butų sutriuš
kintos.

Litvinovo noru yra kad 
Anglija ir Amerika pradė
tų veržtis į Europos konti
nentą.

Ūkininkams Prideda
212 Milijonų Daugiau
Washington. — Atstovų 

Rūmuose ignoruota reko- 
i mendavimas ekonomijos ir 
r perduota į Rumus aptari- 
į mui $835,000,000 ūkių rei.- 
[ Lalams biliaus. Tas bilius 

suteiktų ūkiams $212,000,- 
Į 000 daugiau negu Preziden- 
įtas prašė.I

davimo

L

DIENOS DIDELIO
VAIKAMS RŪBŲ

/ė j amų reikmenų.

LAIVŲ buvo nuskandin
ta nuo karo pradžios, 1939 
m. iki 1941 metų galo, se
kančiai:

Aliantų laivų, kartu ir
I neutraliu šalių, 8,300,000 
[ tonų.

Priešų laivų nuskandinta 
r tarp 5 ir 6 milijonų tonų..ĮKAS APSIPIRKTI 

U PYTI PINIGŲ.
S. V. LAIVYNO Sekre-

.MPS su 1 
eisti savo Stamp

kožnu pirkiniu. rV|( L torius Knox skelbia kad šio 
stamp Books. U karo bėgiu Amerikos laivai

fflOElM
ir lėktuvai užatakavo ma
giausia 70 Vokiečių subma- 
rinų ir kad 21 jų nuskandi
no arba sugadino.

.ve Atdara Vi

Nežinodamas kuriuo keliu bėgti nuo užplustančių Japonu, 
šis Buriuos gyventojas kartą išbėgęs iš Ragoon miesto su šeima, 
vėl turėjo sugryžti. Sir Reginald Dorman-Smith, kairėje, klau
so jo apsakymo apie terorą Rangoon gelžkelio stotyje. Ran
gom, Burines sostinė, yra perdavimo punktas garsiam Burmos 
keliui j Kiniją.

Not knowing which way to turn in the face of onrushing Japs, this 
Burmese native once evacuated the city of Rangoon with his family, only 
to return. Sir Reginald Dorman-Smith, left, listens to his tale of terror 
at the Rangoon railway station. Rangoon, capital of Burma, is the feed
ing end of the famous Burma road to China.

GIMIMU PADAU
GĖJO

New Yorke, Kovo 1 d., 
viena moteris, susigraužus 
del savo dukters nusižudy
mo, iššoko per langą vieš
butyje iš 18-to augšto, bet 
ji neužsimušė, užkrito ant 
ties pirmu aukštu įrengto 
ventiliatoriaus, tik susilau
žė ranką ir susižeidė iš vi
daus.

PRANEŠIMAI IŠ
BERNO

BERNAS, Šveicarija.— Gau
ta žinių kad Dr. Ladas Natke
vičius, iki bolševikų okupaci
jos ^uvęs Lietuvos pasiuntinys 
Maskvoje, gyvena Kaune. Ten 
taip pat gyvena Pulk. Stasys 
Zaskevičius.

1941 metais S. V. gimė 
apie 2,500,000 kūdikių, kas 
sudaro aukščiausią skaičių 
giminių, išskyrus 1921 me
tus, kada gimė apie 2,600,- 
000 kūdikių.

1941 metais buvo 1,565,- 
Į000 apsivedimų.

1921 metais gimė daug 
j kūdikių del to kad po karo 
gryžę kareiviai pradėjo ap
sivesti ir šeimyniniai gy
venti.

ATSTOVŲ Rūmai perlei
do naują bilių kuriuo pave
da daugiau karo meto tei
sių federalėms įstaigoms ir 
prezidentui.

ATMETe. Senate ir At
stovų Rūmuose tapo atme
sta kiek anksčiau nubalsuo
tas bilius kuris nuskyrė 
Kongreso nariams pensijas. 
Kadangi Kongreso nariai 
yra politiška sekcija, rinki
mais tik galima į tą vietą 
patekti, tai pensijos jokiu 
budu negalima pritaikyti.

Visos šalies žmonės tuo 
pensijų bilium buvo tiek 
pasipiktinę kad ėmė pajuo
kti, įžeidinėti ir kitaip pro
testuoti. Po mėnesio tokių 
minties kančių ir negavi
mo ramybės abu Kongreso 
butai pensijų bilių atmetė.

—Patirta kad Kaune buvo 
paminėta buv. Respublikos Pre
zidento Dr. Kazio Grianiaus 75 
metų amžiaus sukaktis. Pami
nėjime dalyvavo jubiliato arti
mesnieji draugai.

—Gauta žinių kad Lietuvos 
Piliečių Sąjungos Berline siųs
tas j Ameriką antras bolševikų 
deportuotų Lietuvos piliečių są
rašas, kuriame sužymėta veik 
7,000 pavardžių, yra grąžintas 
atgal j Berliną. Taip atsitiko 
greičiausia del to kad Amerika 
irgi pasidarė kariaujančia val
stybe. Tas sąrašas bus per
siųstas per Lietuvos Informa
cijų Biurą dalimis.

ŠIAULIUOSE, naujai stei
giamo sporto klubo vadovu pa
skirtas kūno kultūros mokyto
jas Valenčius.

MARIJAMPOLĖS c u k r aus 
fabriko vadovybė skelbia kad 
su vagonų gavimu esą labai 
sunku. Todėl ūkininkai ragi
nami atsiimti runkelių išspau
das arkliais.
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REIKS MOKĖTI INCOME 
TAKSUS Už 1911 METUS

tuva. 
valiniu 
plačiai 
Marija

TARP BALTŲJŲ 
NEGRŲ
buvo rašyta kad 
pastatytų valdžios

veikėjų ir
Lietuviu

GERB. SPRAGILAS A 
SVIETO MARNAST]

talentingas 
Yla.

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

R U M P O S
ŽINUTES

(Iš musų laikraščių)

Ona (Grau- 
mirė Vas.

— Tauragės
Amerikoje

Kas platina Dirvą — 
platina apšvietą.

engė ir net norėjo su plyta už 
mušti, kaip vaikas pasakojo po
licijai. jis pats nuėjo Į polici
ją pranešti apie nušovimą.

buvo 
gydo- 

pradeda 
D. Rep.

Ale tas jiems nedaug į 
gelbėjo, Mačičiužė nepal 
rė Susivienijimo prezid( 
tą, ale dar pasirodė dn 
giška ir suteikė Susivie 
jimui pripažiniją de jure 
_ Cicilikai kaip siuto k 
ir pasiuto — ale nieko , 
dėsnio nepajiegė padar; 
kaip tik strimigalviais 
Susivienijimo išbėgo.

Kiti jie dar ir kitokių š] 
tokelių pridarė tam nat 
gui Susivienijimui kada 
buvo jaunas ir silpnas. 
. Ne visiems pasisekė 
jauną Susivienijimų pešio 
vienas cicilikas gavo di 
čiai atpakutavoti, buvo ai 
žinai iš Susivienijimo išga

Su pagarba — “Dirvos” Administracija.
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

®VIENA motorų kompanija, 
panaikindama naudojimą alu
minum© motorų pistonuose, su
taupė 14 milijonų svarų alumi- 
numo, kurio užtenka rprie pa- 
dirbdinimo 2300 greitųjų ka
riškų lėktuvų.

paminėjimas. Nuo 3 
pietų, iki dar publika 
jaunuolių vaikinų ir 
benas groja. Toliau

PAJ1EŠKAU Joną Janišką 
ir jo žmoną, Katrę (Keidę). Gy
vena Waukegan, ill. Prašau jų 
atsišaukti arba žinančių pra
nešti.

Mikasė Dambrauskienė
13 Bond St. Johnstown, Pa.

ŠEŠI SUDEGĖ. Glad win, 
Mich. — Netoli Beaverton, su
degus ūkės namui, sudegė ūki
ninkas George Long, 33 metų, 
jo žmona ir keturios jų jaunos 
dukterys.

budarš, Kaip perkant • Deięn^ 
Bonds ir_jaunijno stdjimu šalį 
ginti, iki Amerika pilnai laimės 
karą prieš agresorius. Su šios 
šalies laimėjimu, reiškiama pa
sitikėjimas kad ir Lietuva at
gaus savo nepriklausomybę.

B. Gramba.

Ale, pasakyk, gerb. Spra 
p kodėl cicilikai daba 
Susivienijimą taip myli, jt 
uuuosiet taip ji persekioji 
lr baudė? — paklaus kok: 
n.01? bepolitikuojantis Su 
Unijinio narys.' 

Atsakymas lengvas: 
Nuo pat Adomo ir Jievos 

žmonės vis ko nors

Kaip Paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybė

Vasario 15 d., Lietuvių Pi
liečių salėje, įvyko Lietuvos 
Nepriklausomybės 24 metų su
kakties

Kai Jūsų prenumerata už Dirvą pasibaigia, gaunat paragini 
mą su šiuo dideliu žodžiu:

NUŠOVĖ PATĖVĮ. Kovg 1 
d. Baldwin Twp. šeimoj posūnis 
William Costello, 17 m. amžiaus 
vyrukas, nušovė savo patėvį, 
56 m., kuris motina ir vaiką

MISIJOS. Šv. Antano para
pijoje buvo Misijos Vasario 18 
iki Kovo 1 d. Pamokslus sakė 
jaunas misijonierius J. Kydi- 
kas, S. J., geras pamokslinin
kas. Jo pamokslų verta pasi
klausyti. V. M.

Iš to kilo 
tarp juodųjų ir bal- 
sužeista 14 asmenų, 

policininkai. Suareš- 
asmenys, kurie lau-

Mrs. Fern Evans, whese husband 
was killed in action at Pearl Har
bor, at work in Lockheed’s May
wood, Calif., plant, riveting part of 
the frame of a Hudson bomber. The 
job was obtained through the naval 
relief society. She is “getting back” 
at the Japs.

NUŠOVĖ ŽMONĄ. Forest 
Hills gyventojas, Immel, 47 m., 
nušovė savo žmoną, su kuria 
visą dieną barėsi del kito vy
ro, ir pats bandė nusišauti, bet 
tik susižeidė. Jis nugabentas 
ligoninėn. Jo žmona buvo 42 
m. amžiaus. Jiedu pykosi se
nai už tą kitą vyrą, su kuriuo 
ji buvo nuvažiavus delegatais 
į Kanadą pereitą vasarą.

Motiną nušautą ir patėvį su- 
sižejĄ^«i-.-rii.dfl parėjęs jos su- 
A^t^nio autoių jr praneše poli- 
cijai? ribose

m., mirė Vas
— Ežerėnų a
Amerikoj

PAPŠIENĖ
Vas
niaus ap., Vilekų k. Ameri
koje išgyveno 29 metus.

ASADAUSKAS Jurgis, 78 m., 
mirė Vas. 15, Kingston, Fa. 

JLTRĘPNLENĖ Ona, mirė Yąs.
15, MjUzerngj’-’Pa."

PETRAUSKAS Antanas, mirė 
Vasario 14, Luzerne, Pa.

VAIKŠNIS Povilas, mirė Vasa
rio 12, Wyoming, Pa.

PATALAVIČIENĖ Magdalena, 
mirė Vas. 13, Kingston, Pa.

Elzė, pus- 
.5, Chicago- 
ar., Dienie-

MUSŲ IŠGAMOS TŪŽTA
Detroito Lietuviški išgamos- 

bolševikai nesusivaldo iš piktu
mo ir pagiežos apie kitaip ma
nančius žmones1 ir todėl kai ka
da nupliauškia tiek toli kad ne
galima ir įsivaizduoti. Perei
tą sekmadieni per savo radio 
jie paskelbė k'ad surengtame 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjime kalbėjo’,, nazių kalbėto
jai ir Amerikos’ išdavikai. Tik
renybėje gi kalbėjo vienas at
stovas nuo Civil Defense ir ki
tas nuo Amerikos Raudonojo 
kryžiaus. Tokius žmones iš
plūsti nazių agentais yra dide
lis nusikaltimai Todėl to ap- 
vaikščiojimo rengėjai šaukia 
atitinkamą susirinkimą ir ži
noma raportuos tuos šarlata
nus atitinkamoms valdžios įs
taigoms ir Dies komisijai, ši
tie dvasios ubagai turi būti pa
talpinti i jiems tinkamą vietą.

D. Reporteris.

Skaitykit ir Garsinkites

LIETUVIŲ 
NAUJIENOSE

Mėnesinis žurnalas 24 pusi 
Kaina metams 50c.i

Lietuvių Naujienos
332 N. 6th Street 

Philadelphia, Pa. (36

Gyventojai bus Baudžia
mi del Neužtemdymų
Pennsylvanijos legislature.] e 

gaminama įstatymai sulyg ku
rių valstijos gyventojai galės 
būti nubaudžiami 90 dienų ka
lėjimu arba $200 pinigais už 
nepildymą Valstijos Apsaugos 
Tarybos taisyklių, kurios tai
komos apsaugoti gyventojus 
nuo priešų atakų.

Vienas iš tų reikalavimų bus 
tai griežtai prisilaikyti užtem- 
dinimo namų ii’ visų šviesų jei 
atsitiktų užpuolimas priešų or
laiviais.

—Esantieji Chicago je SLA. 
Pild. Tarybos nariai išvyko į 
New Yorką, kur įvyks nepa
prastas taryboj suvažiavimas.
» MONTREAL, Kanada. — Iš

Toronto perkeliama j Mont- 
realą Kanados Lietuvių Taryba 
ir žurnalas Nepriklausoma Lie-

Neprikl. Lietuvos gene- 
redaktorium išrinkta 

žinoma rašytoja poetė 
Aukštaitė, atsakomin- 

gu redaktorium 
blicistas Jonas

ATNAUJINTI reikalinga tuojau, nes paštas draudžia dy
kai laikraštį siuntinėti, be to ir mums šiais laikais ypač viskas 
brangiai atsieina, negalima be užmokesčio siuntinėti.

Kurie skaitytojai ilgiau neatsiliepia, mes nežinom ar jie gy
vi ar jau nekeliavę pas Abraomą. Mes perėtume turėti jus gy
vus ir sveikus — ir Jūsų greitas atsiliepimas įrodys kad su ju
mis nieko neatsitiko.

Nekurie skaitytojai turi paprotį laikas nuo laiko prisiųsti 
ir naują skaitytoją — jie pakalbina, savo draugą ir jis noriai 
užsirašo Dirvą — metams ar nors pusei metų.

Dirvos platinimo tikimės ir iš Jūsų — taigi visada turėkit 
mintyje auginti Dirvos artojų eiles!

DAUG LIETUVIŲ TARNY
BOJE. Iš musų miesto jau di
dokas skaičius Lietuvių jaunuo
lių yra pašaukta į S. V. ka
riuomenę. žinoma, dar daug jų 
bus pašaukta ir toliau, vieni 
anksčiau, kiti vėliau.

Taipgi iš Lietuvių keliolika 
yra pasidavę patys savanoriais 
į laivyną, marinus, orlaivinin- 
kystės korpusą, ir kariuomenę. 
Iš jų keletas1 jąu randasi karo 
zonoje, kari) veiksmuose. Bet 
iki šiol nebuvo girdėt kad kas 
blogo su jais butų atsitikę — 
pakol kas visi yra sveiki ir gy
vi, ko jiems ir linkėtina atei
tyje. *?

LIGONIAI SVEIKSTA. An
tanas Eretikas, Kaunas užeigos 
savininkas, jau sugryžo iš li
goninės, jam padaryta operaci
ja pasisekė gerai, tas jam išei
na j sveikatą. ►

Klebonas Kun. L. Praspalius 
taipgi iš ligoninės sugryžo at
gal klebonijon, po sunkaus sir
gimo. Laikui bėgant jis 
pasitaisys.

Pranas Vaičkus, kuris 
labai sunkiai susirgęs ir 
sį namie, dabar jau 
sveikti.

Mrs. Fern Evans, kurios 
ras žuvo Pearl Harbor, 
Japonų užpuolimo, dirba 
hecd orlaivi! dirbtuvėje, 
wood, Calif., nituodama 
Hudson bomberio rėmu.

® RACINE, Wis. — Lietuvos
Nepriklausomybės paskelbi

mo minėjimas davė geras pa
sekmes. Ji rengė Racino Lie
tuvių Draugijų Bendras komi
tetas Vasario 15. Pelno Lietu
vos nukentėjusiems liko $65.
» CHICAGO, Ill. — Birutės

Choras rengia savo , dideli 
metinį koncertą sekmadieni, 15 
Kovo.

Darbininkai pavieniai kurie 
uždirbo daugiau $750 Į metus 
ir vedusieji uždirbę virš $1500 
1941 metais, turi išpildyt tam 
tikrą blanką iki Kovo 15 d. ir 
raportuoti valdžiai apie savo 
uždarbi, už kuri reikės mokėti 
taksus.

Reikia 
liudijimą 
metą, ir 
nusinešti

Pittsburghą Užsnigo
Šios savaitės pradžioje Pitts

burghą užklupo didžiausias šio 
miesto istorijoje sniegas.

Sniegas viršijo 18 colių sto
rio sluogsnį.

Nuo gilaus sniego nukentėjo 
dirbtuvės, kadangi užversti ke
liai ir gatvės neleido darbinin
kams pribūti į darbus laiku.

Mokyklos ir kolegijos tur.ėjo 
būti uždarytos, nes mokiniai 
negalėjo pribūti.

Sutramdyta normalis biznio 
judėjimas ir net teismų tardy
mai atidėta del negalėjimo pri
būti visų prisaikintų sprendė-

SMULKIOS ŽINIOS
V. Ragiukas už gatve pra

einant pagrobimą Katrės Mar- 
eutienės, iš Plymouth, Pa., pi
niginio krepšio gavo tris metus 
kalėjimo ir $100 baudos. Mo
teriai sugrąžino krepšį ir pini
gus. Jam pasigailėjimo teisė
jas jokio nedarė.

Lietuvių į kariuomenę iš 
Wyomingo Klonio išėjo jau ar
ti .250, laukia pašaukimo 
apie 500. Vieni patys Įstojo, 
kiti buvo draftuoti. Tarp tų 
yra keletas profesijonalų, vais
tininkas .Juškevičius, baseball 
sviedėjas Gudaitis, ir Milius, ir 
Adv. Lopatto sūnūs.

Daug Lietuvių šioje apielin- 
kėje mirė, dar daugiau serga. 
Ir man prisiėjo 5 savaites iš
gulėti lovoje.

Ukėse liko seniai ir vaikai; 
suaugę jauni vyrai ir merginos 
jeigu ne į kariuomenę tai išvy
ko dirbti Į New Jersey karo 
dirbtuves. Ten jau iškeliavo 
daugiau negu 20 nuoš. Wyo
ming klonio žmonių.

Glen Alden anglies kompa
nija praneša kad jau trūksta 
kasyklose lavintų žmonių, 200 
mainerių ir 400 jų pagelbinin- 
kų. Kompanija gerai žino kas 
laukia jos kasyklų kurios dirba 
tik tris dienas savaitėje.

Kiek žinoma, 1941 metais 
Wyoming Klonis nustojo 50 
milijonų dolarių algomis, o šy- 
met bus dvigubai tiek, nes šią 
sritį apleido jaunimas.

Likusieji skursta, nes tris 
dienas dirbant tik nuo bado ap
sigina. Pašalpų ėmėjų eilės 
padaugėjo 10 nuoš. šią žiemą.

J. J. Nienius.

Kaip cicilikai Susivienij 
norėjo ištarabanyt 

ant Marso
Marsas yra tai tokia 

neta kuri turi pusėtina 
cilikišką spalvą, ba kai i 
ti žiuri į ją, išrodo dil 
rausva, raudonesnė už 
tas žvaigždes ir planets 

Ant Marso, sako nek 
drąsesni astronomai, g 
na tam tikp sutvėrimai 
plikom gaivom, išvers 
akim ir atlėpusiom ausi 
visai panašus i Lietuvis 
cicilikus.

Mokslinčiai tyrinėja 
jieško būdų kaip nuo m 
žemės galima butų 
Marso nukeliaut, ale 
ir po šiai dienai neišrai 
tam priemonių — tur 
užmiršo pasiklaust mi 
cicilikų, kurie jau 1910 i 
tais buvo surengę Suso 
nijimui ekskursiją ant M 
so. Jie turbut žinojo ir ž 
budus kaip ant Marso 
keliaut.

Ale (Susivienijimas pan 
savo naravą, užsispyrė “1 
noriu ant Marso, man gei 
šioje ašarų pakalnėje, Aa 
rikoje”, ir nuo to eiciliki 
ko ištrėmimo išsigeMįo.

Tada cinikams reiki 
pakrapštyt savo plikes ir 
rast ką kitą kaip Susivie 
jimui įkąsti.

Neilgai ėmė — jie su 
do draugą Kutrą, kuri 
vienas labai garsus jų ; 
vokatibus parašė “prašė 
ją”, ir draugas Kutra ] 
tykojęs ėmė ir suarešte 
Susivienijimo prezi d e n 
kaip tik jis Įkėlė koją Į A 
čičiužę apie Susivieniji] 
prakalbą sakyt!

Tai buvo cicilikų atsily. 
nimas Susivienijimui už ; 
sisakymą ant- Marso 1

Antkapiai Monumentai Koplyčios f 
: Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar. 2 
i CUYAHOGA MONUMENT WORKS | 
: East 99th St. ir Miles Ave. Telef. Mich. 196S. = 

Prie ineigos į Kalvarijos Kapines, Člevelande.
: įstaiga atdara sekmadieniais ir kitais šventadieniais. ;

L Art Reardon Jums Pasitarnaus
■ *3

Ė Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Člevelande 25 m. 2 
:diiiiiiiiii!iiiin!iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiEiiiuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiinii^

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

laike 
Lock- 
May- 

d'.ili
Dar

ką jai gavo laivyno šelpimo dr- 
ja. Ji dirba “atsilyginti” Ja
ponams.

jauti iš dirbtuvės pa- 
kiek uždirbai praeitą 
išpildyti namie arba 
į federalį ofisą paš- 
išpildys nemokamai 

kas reikalinga. Taksus galima 
mokėti dalimis arba, kas netu
ri pinigų dabar, galės atmokėti 
vėliau, bet blanką reikia 
dyt iki Kovo 1

I už kuriuos jam atleidiir 
I ĮJteikė tik papa Pijušt 

Plikasis, po 30 metų pakt

Jau kartą 
Detroite, del 
namų juodiesiems žmonėms ei
na kova ir nuolatinis piketavi- 
mas miesto rotušės. Galų ga
le buvo padaryta galutinis ta
rimas miesto valdyboje kad tie 
gyvenami namai turi būti už
leista negrams, ir pareikšta kad 
negrai kurie nusinuomos tuos 
butus gali kraustytis į juos Va
sario 28.

Tą dieną nuo pat ryto tūks
tančiai baltųjų tos apielinkės 
žmonių apstojo gatves ir kada 
juodžiai pradėjo atvažiuoti su 
prikrautais tro'kais baldų, bal
tieji jų trokus nuvertė nuo ke
lio ir daug sudaužė 
muštynės 
tųjų, viso 
tarp jų 5 
tuo ta 108 
kia teismo.

Šiuo kartu baltieji laimėjo, 
negrų kraustymas į tuos butus 
sulaikytas. Miesto mayorąs iš
vyko į Washingtoną tartis su 
valdžia tuo reikalu. Mayoras 
Jeffries palaiko juodųjų pusę, 
todėl baltieji labai nepatenkin
ti ir buvo pasiryžę daryti ma- 
yoro atšaukimą, bet kad neuž
ilgo bus miesto valdybos riųki- 
mas tai to atašukimo nereika
laujama. Reikia tikėti kad po
no Jeffries karjera gali užsi
baigti negarbingai.

STUSKEVIČIENĖ J., mirė 3C 
Sausio, Plymouth Borough

pasiseka pagrobti tada 
53®1. skradžia žemės 

aDer^i, kad netektų nei

® BROOKLYN
tos Lietuvių 

nierių sudarytas 
mitetas Amerikos apsaugos bo- 
narns pardavinėt. < Komitete ir 
informacijų komisijoje ineina 
katalikų, tautininkų ir socialis
tų veikėjų.
« BUENOS AIRES, Argenti- 
. na. — Proto ligų ligoninėje 
Sausio 4 d. pasimirė Marcelina 
Švilpaitė. Ta nelaiminga Lie
tuvaitė buvo ištekėjus už Vo
kiečio. Argentinoje liko jos 
brolis ir dvi seserys.

BRAZAITIENĖ D., mirė 
šio 31, Newton, Pa.

STANIULIS Kazys, mirė
šio 31, Swoyersville, Pe

DELTUVAITĖ Pranė, 2
■ mirė Sausio 31, Wilkes-Bar

ZAKAREVIČIENĖ Kastancija, 
mirė Vas. 1, Plains, Pa. '

ŠEŠTAKAUSKAS Jonas, mirė 
Sausio 31, Hudson, Pa.

ĮNOVAKAS Povilas, mirė Sau
sio 26, Braddock, Pa.

jSTULGINSKAS Povilas, 64 m. 
mirė Gruod. 2, 1941, West
ville, Ill. — Raseinių apskr., 
Bartkiškių k.

VALATKIENĖ Elzbieta, 62 m,, 
i mirė Sausio 19, Binghamton, 

N. Y. — Panevėžio ap., Tra- 
kininkų k.

PETRONIS PETRAS, 58 metų, 
mirė Sausio 7, Grand Ra
pids, Mich. — Ukmergės ap.

SARCEVIČIUS Juozas, 65 m., 
mirė Lapk. 22, 1941, Phila
delphia. Pa. — Panevėžio ap.

DOMBROWSKI Aleksandras, 
66 m., mirė Vag*. 8,’ Chicago- 
je. — Panevėžio ap., Sidabra
vęs p., Vaidukšnių k. Ame
rikoj išgyveno 36 m.

1PILACKAS Mykolas, pusam
žis, mirė Vasario 6, Chica- 
goje. — Panevėžio ap., Ra
mygalos p., Jutainių k. Ame
rikoj išgyveno 20 metų.

GRIKENIS Povilas, pusamžis, 
mirė Vas. 7, Chicagoj. — Pa
nevėžio ap.. Subačiaus par., 
Papilių k.

[STUMBRIENĖ Marė, pusamžė, 
mirė Vas. 5, Chicagoje. — 
Tauragės ap., Gaurės par.

LEKAVIČIENĖ Domicėlė (Par- 
dauskaitė), pusamžė, mirė 6 
Vasario, Chicagoje. — Rasei
nių ap., Kaltinėnų p. Ame
rikoje išgyveno 36 metus.

GRENDA Jurgis, mirė Sausio 
28, Bayonne," N. J.

MILLERIS Jurgis, pusamžis, 
mirė Vas. 6, Chicagoje. — 
Šiaulių ap. Amerikoj išgy
veno 29 metus.

ULECKAS Tamošius, mirė Va
sario m., Shenandoah, Pa.

NAVICKAS Aloizas, pusamžis, 
mirė Vas. 9, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Sakinos p., Bur- 
tinų k.

BERNARD Josefina, seno am
žiaus, mirė Vas. 10, Chicago
je. — Gimus Lietuvoj.

BURBULIS Marė, 22 m., mirė 
Vas. 7, Philadelphia, Pa.

KARLONIENĖ Ona, 49 m., mi
rė Sausio 28, Philadelphijoj.

VASILIAUSKAS Vincas, mirė 
Vas. 6, Hanover, Pa.

DELKUS Jurgis, mirė Vas.r m. 
Chicagoje.

ŠERKŠNIS Juozas, mirė Vasa
rio m., Kalifornijoje. ‘ Mirtis 
buvo staigi. Paėjo iš Cleve
land, Ohio.

SELENIS Pranas, 46 m., mirė 
Vas. 5, Indiana Harbor, Ind.
— Kretingos ap., Platelių p., 
Stirbaičių k.

ŠEVETIENĖ Katrė, seno am
žiaus, mirė Sausio 28, Pitts
ton, Pa.

KLIMAS Kazys, 7 metų, mirė 
Sausio 28, Tunkhannock, Pa.

SKUČIENĖ Barbora, 65 metų, 
mirė Sausio 29, Wilkes-Bar-

VALAITIS Kazys, mirė Sausio 
30, Baltimore, Md.

BUBUL1S Pranas, mirė Vasa
rio 7, Pittston, Pa.

LETUKAS Pranas, mirė Vasa- 
: rio 6, Edwardsville, Pa.
PETRULIENĖ Karalina (Gri- 

galiunaitė), 78 m., mirė Vas. 
10, Chicagoje. — Panevėžio 
ap., Upytės p., Akalicų k.

TR1BULAS Antanas, 82 metų, 
mirė Vas. 3, Philadelphijoje. 

M1KOLAITIS Rokas, mirė Vas.
6, Philadelphia, Pa.

NAVIKIENĖ Kastancija, 
Vas. m., Mahanoy City

JANULEVIČ1ENĖ * 
amžė, mirė Vas. 
je. — Pandėlio 
šių k.

GULDINSKIENĖ 
zaitė), pusamžė 
12, Chicagoje. 
ap., Guvainių k. 
išgyveno 42 metus. .

TARUTIENĖ Liudvina, pusam
žė, mirė Vas. 13, Chicagoje. 
— Panevėžio ap., Upytės p., 
Tarnagalės k. Amerikoj iš
gyveno 20 metų.

STANEVIČIUS Antanas, pus
amžis, mirė Vas. 11, Chica
goje. — Šiaulių ap., Ligumų 
p., Joniškaičių k. Amerikoj 
išgyveno 39 m.

VILŪNAS Ignas, pusamžis, mi
rė Vasario 16, Chicagoje. — 
Kaltinėnų par. Amerikoj iš
gyveno 30 metų.

ZAKARAUSKAS Adomas, 45 
14, Chicagoje. 
., Dūkšto par. 

išgyveno 30 metų. 
Marė, 44 m., mirė 

18, Chicagoje. — Vil-

renkasi, 
merginų 
suėjo ant estrados Maironio ir 
Šv. Vincento parapijos chorai.

J. Tomkevičius atidaro pro
gramą. Giedama Amerikos ir 
Lietuvos himnai ir dar keletas 
kitų danų. Toliau Tomkevičius 
perstato programą vesti Povi
lui Dargiui, kuris nušviečia šios 
dienos reikšmę ir svarbą.

Seka kalbėtojai: Pirmutinis 
kalba Amerikos Raud. Kryžiaus 
atstovas Dr. Garwood. Po jo, 
B. Pivaronienė, kuri nurodė 
Lietuvių moterų darbavimąsi 
su Amerikos R. Kryžium.

Trečias kalbėjo Dr. C. Klein, 
Pittsburgh© viešos gerovės di
rektorius. Po jo, Kun. J. Mi- 
sius, kuris prašė Lietuvius pa
miršt srovinius skirtumus, ka
talikas, tautininkas, socialistas 
ir padoresni komunistai turi vi
si gelbėt Lietuvai.

Penktas kalbėjo Kun. K. Ba
rauskas, vienas iš pabėgėlių iš 
Lietuvos. Jis apsakė kaip bol
ševikai okupavo-Lietuvą ir ką 
toliau darė su Lietuvos žmonė
mis, kaip juos trėmė iš savo 
tėvynės.
.(Į?iUblikos buvo pilna salė, da

lyvavo visos Pittsburgh© apie
linkės Lietuviai kunigai ir tau
tininkai.

Pabaigoje priimta rezoliucija, 
kurią perskaitė Adv. Edward 
Schultz. Rezoliucija duoda Lie
tuvių pasižadėjimą Pfez. Roo- 
seveltui jejĮti gįą šąjį, visokiais, j1



Gerb.

SPRAGILAS
SLA. NARIAMS

PASTABOS

kuo-
JKOS LIETUVIAI
ne skyriuje talpinama dykai)

ILAITIS Kazys, mirė Sausio 
30, Baltimore, Md.
JBULIS Pranas, mirė Vasa
rio 7, Pittston, Pa.
CTUKAS Pranas, mirė Vasa
rio 6, Edwardsville, Pa. 
CTRULIENĖ Karalina (Gri- 
galiunaitė), 78 m., mirė Vas.
10, Chicagoje. — Panevėžio 
ap., Upytės p., Akalicų k, 
RIBULAS Antanas, 82 metų, 
mirė Vas. 3, Philadelphijoje. 
1KOLAITIS Rokas, mirė Vas.
6, Philadelphia, Pa.
AVIKIENĖ Kastancija, mirė 
Vas.i m., Mahanoy City, Pa. 
VNULEVIČIENĖ Elzė, pus
amžė, mirė Vas. 15, Chicago
je. — Pandėlio par., Dienie- 
šių k.

ULDINSKIENĖ Ona (Grau- 
zaitė), pusamžė, mirė Vas.
12, Chicagoje. — Tauragės 
ap., Guvainių k. Amerikoje 
išgyveno 42 metus..

ARUTIENĖ Liudvina, pusam
žė, mirė Vas. 13, Chicagoje.
— Panevėžio ap., Upytės p., 
Tarnagalės k. Amerikoj iš
gyveno 20 metų.

iTANEVIČIUS Antanas, pus- I 
amžis, mirė Vas. 11, Chica
goje. — Šiaulių ap., Ligumų 
p., Joniškaičių k. Amerikoj 
išgyveno 39 m. ,

CILUNAS Ignas, pusamžis, mi
rė Vasario 16, Chicagoje. - 
Kaltinėnų par. Amerikoj iš
gyveno 30 metu.

ZAKARAUSKAS Adomas, 45 
m., rmrė Vas. 14, Chicagoje.
— Ežerėnų ap., Dūkšto par. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

PAPŠIENĖ Marė, 44 m., mirė 
Vas. 18, Chicagoje. — Vil
niaus ap., Vilekų k. Ameri
koje išgyveno 29 metus.

ASADAUSKAS Jurgis, 78 m., 
mirė Vas. 15, Kingston, Ęa.

JURKPNIENĖ Ona, mirė Vas-

PETRAUSKAS Antanas, mirė 
Vasario 14, Luzerne, Pa.

VAIKŠN1S Povilas, mirė Vasa
rio 12, Wyoming, Pa.

PATALAVIČIENĖ Magdalena, 
mirė Vas. 13, Kingston, Pa.

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų.

Pirkit Defense Bonds

PAJ1EŠKAU Joną Jarušką | 
ir jo žmoną, Katrę (Keidę). Gy
vena Waukegan, Ill. Prašau j<| 
atsišaukti arba žinančių pra- ; 
nešti.

Mikasė Dambrauskienė
13 Bond St. Johnstown, Pa

- i---------------------------------“i
Skaitykit ir Garsinkites

LIETUVIŲ f 
NAUJIENOSE

g Mėnesinis žurnalas 24 pusi.
Kaina metams 50c.

Lietuvių Naujienos
i- 332 N. 6lh Street 
ė Philadelphia, Pa. (36)

I L —J

T MIRUSIUS
HOS NARIUS
umentai Koplyčios
ęlus ■ Decoration Dienai dabar.

JNUMENT WORKS
Ave. Telef. Mich. 196S. 
rijos Kapines, Clevelande. 

niais ir kitais šventadieniais.

Jums Pasitarnaus
arp Lietuvių Clevelande 25 m.

GERB. SPRAGILAS APIE 
SVIETO MARNASTIS 

arba:
Kaip cicilikai Susivienijimą 

norėjo ištarabanyt 
ant Marso

Marsas yra tai tokia pla
neta kuri turi pusėtinai ?i- 
cilikišką spalvą, ba kai n. 
tį žiuri į ją, išrodo dike 
rausva, raudonesnė už 
tas žvaigždes ir planetar

Ant Marso, sako neki 
drąsesni astronomai, gy 
na tam tikri sutvėrimai, 
plikom galvom, išverst 
akim ir atlėpusiom ausir 
visai panašus į Lietuviškus 
cicilikus.

Mokslinčiai tyrinėja ir 
jieško būdų kaip nuo musų 
žemės galima butų ant 
Marso nukeliaut, ale jie 
ir po šiai dienai neišranda 
tam priemonių — turbut 
užmiršo pasiklaust musų 
cicilikų, kurie jau 1910 me
tais buvo surengę Susivie
nijimui ekskursiją ant Mar
so. Jie turbut žinojo ir žino 
budus kaip ant Marso nu
keliaut.

Ale ^Susivienijimas parodė 
savo naravą, užsispyrė “Ne
noriu ant Marso, man gerai 
šioje ašarų pakalnėje, Ame
rikoje”, ir nuo to cicilikiš- 
ko ištrėmimo išsigelbėjo.

Tada cicilikams reikėjo 
pakrapštyt savo plikes ir iš- 
rast ką kitą kaip Susivieni
jimui įkąsti.

Neilgai ėmė — jie sura
do draugą Kutrą, kuriam 
vienas labai garsus jų ad- 
vokatibus parašė “prašeni- 
ją”, ir draugas Kutra pa
tykojęs ėmė ir suareštavo 
Susivienijimo prezi d e n t ą 
kaip tik jis įkėlė koją į Ma- 
čičiužę apie Susivienijimą 
prakalbą sakyt!

Tai buvo cicilikų atsilygi
nimas Susivienijimui už at
sisakymą ant Marso ke
liaut !

Ale tas jiems nedaug pa
gelbėjo, Mačičiužė nepako- 
rė Susivienijimo preziden
tą, ale dar pasirodė drau
giška ir suteikė Susivieni
jimui pripažiniją de jure.

Cicilikai kaip siuto taip 
ir pasiuto — ale nieko di
desnio nepajiegė padaryti 
kaip tik strimigalviais iš 
Susivienijimo išbėgo.

Kiti jie dar ir kitokių špi- 
tokelių pridarė tam naba
gui Susivienijimui kada jis 
buvo jaunas ir silpnas.

Ne visiems pasisekė tą 
jauną Susivienijimą pešioti, 
vienas cicilikas gavo dik- 
čiai atpakutavoti, buvo am
žinai iš Susivienijimo išgar
bintas už savo “griekus”, 
už kuriuos jam atleidimą 
suteikė tik papa Pijušas 
Plikasis, po 30 metų paku- 
tavojimo.

Ale, pasakyk, gerb. Spra
gile, kodėl cicilikai dabar 
Susivienijimą taip myli, jei 
anuomet taip jį persekiojo 
ir baudė? — paklaus 
nors nepolitikuojantis Su
sivienijimo narys.

Atsakymas lengvas:
Nuo pat Adomo ir Jievos 

dienų žmonės vis ko nors 
geidžia ką kitas turi. Jeigu 
nepasiseka pagrobti tada 
stengiasi skradžia žemės 
pasmerkti, kad netektų nei
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koks

1.
pose 
balsavimą už cicilikus kandida
tus, jūsų vardu, be laikymo su
sirinkimo. Yra žinių kad vie
nas kuopos valdybos narys nu
balsuoja už visus narius ir bal
sus pasiunčia į centrą. Tokie 
balsavimai yra apgavingi.

2. Centro valdybos balsavi
mui ir delegatų į seimą rinki
mui susirinkimai turi būti su
šaukti atvirutėmis pranešant 
kiekvienam nariui.

3. Kiekvienas narys priva
lo pats sužymėti savo balsavi- 
bo balotą, prisiųstą iš centro, 
su kandidatų vardais.

4. Balsuokit už NAUJUS 
kandidatus Į viršininkus, kaip 
šiame puslapyje paduotas są
rašas rodo.

5. Neleiskit į seimą tokių 
delegatų kurie patys siūlosi ir 
kurie yra gavę senųjų centro 
ponų.pažadėjimus apmokėti ke
liones ir užlaikymą seime.

.Tokie delegatai pasitarnauja 
Susivienijimo išdavikais: jie 
dirba ne organizacijai, bet nau
dai tų kurie juos Į seimą atga
bena.

Sulaikykit mažose 
cicilikų kuopų viršininkų

AKIU SUŽEIDIMAI
DARBUOSE

kiek- 
vyrų 
akys 

visiš-

Amerikos dirbtuvėse, kasyk
lose ir kituose darbuose 
vieną dieną po apie 1000 
ir moterų sužeidžiama 
nuo laikinų užgavimų iki 
ko apakimo.

Del to kasmet esti po apie 
$200,000,000 nuostolių.

šiuo tarpu Suv. Valstijose 
randasi suvirs 80,000 asmenų 
kurie neteko regėjimo viena 
akimi, nuo sužeidimo prie dar
bų ir 8,000 asmenų kurie nuo 
tokių pat nelaimių neteko visiš
ko regėjimo.

Vien tik akių sužeidimais 
metų bėgyje prarandama 53 
milijonai darbo valandų.

Mažai kas betgi daroma įti
kinimui darbininkų permatyti 
kokus nuostolius jiems neša 
akių sužeidimas, ir kad jie dė
tų daugiau pastangų apsaugoti 
savo akis laike darbo.

tam kam priklauso.
Tai musų cicilikų ir buvo 

toks geismas: užvaldyti Su
sivienijimą su visu jo geru, 
su nariais, ir organu, ir 
lėšų fondais ir visais kitais 
pinigais.

Kai negelbėjo patiems 
vieniems užvaldyti, ir nepa
vyko nei ant Marso ištrem
ti, jie išgalvojo geresni bū
dą savo tikslui atsiekti — 
jie pradėjo eiti i partne
rius tai su vienais tai su ki
tais, ir juos paglostydami 
patyrė kad geriau gražumu 
apgauti negu prievarta pa
čiupti. Tai ir apgavo ir 
sandariečius ir bolševikus, 
iki j Susivienijimo vadovy
bę įsirioglino, kaip ta rupū
žė i kielės lizdą.

Dabar tai kas kita; tie 
kurie buvo pasmerkti, da
bar liko išaukštinti, kurie 
buvo griešni, dabar atleis
ti, kurie buvo alkani dabar 
sotus; kurių buvo tušti ki- 
šeniai, dabar jau pinigingi; 
kurie buvo nusižengę — tie 
dabar vadovauja!

Lygiai kaip bolševikų im
perijoj — iš kalėjimo išleis
ti patapo valdovais!

Dabar jau nei ant Mar
so Susivienijimo nesiunčia, 
nei niekam neskundžia, tik 
sėdi ir dreba kad jų kiti ne
apskųstų ....

Ale dabar matom kas yra 
tikri Susivienijimo nariai, 
o kas tik posūniai: Tie ku
rie yra tikri vaikai, nesiun
čia savo organizacijos nei 
ant Marso, nei neskundžia 
valdžiai, nei nebėga šimtais 
iš jo, tik laukia tos dienos 
kada pliki prisimetėliai bus 
prašalinti, kad galėtų vėl 
visu atsidavimu lėšų fondą 
pripildyti....

PAMESKIM SLA. TURTĄ GLOBOTI ATSAKANČIAM BIZ
NIO ŽMOGUI IR ORGANIZACIJAI GERO LINKINČIAM 

ŽYMIAM AMERIKOS LIETUVIU VEIKĖJUI C-

SUSIVIENIJIMUI REIKIA NAUJU 
GERESNIU ŠLUOTŲ!

Plačiai Amerikos Lietuvių gyvenime ži
nomai veikėjas, kultūriškų darbų rėmėjas ir 
labdarys, Juozas J. Bachunas (Bačiunas) yra 
kandidatas į SLA. Iždininkus.

J. J. Bachunas yra plataus patyrimo biz
nio žmogus, ir jis pasišvenčia dirbti SLA. rei
kalams kaipo Lietuvis kuriam rupi Amerikos 
Lietuvių gerovė, kuriam rupi išlaikymas kuo- 
ilgiausia Susivienijimo, kad Lietuvis darbinin
kas, per eiles metų mokėjęs organizacijai, ne
liktų i pabaigą nuskriaustas.

Jam rupi sutraukti į SLA.- kuodaugiausia 
jaunesniųjų Lietuvių, kad organizacija įgy
tų naujos energijos, naujo stiprumo ir kad, po 
SLA. globa patekę, jaunesnieji Lietuviai, vy
rai ir moterys, ilgiau butų Lietuviais ir tęstų 
Susivienijimo tradiciją — Lietuvybės palaiky
mo, Lietuvių tautos reikalų žiūrėjimo, ir sa
vitarpinio susišelpimo.

Bachunas tiki kad yra galimybės Susivie
nijimą sustiprinti finansiškai ir padidinti na
rių skaičium. Juozas J. Bachunas >

Balsuokit už čia pažymėtus Kandidatus į SLA. Pild. Ta
rybą — Permaina organizacijos vadovybėje yra 

sveikiausias dalykas!
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SLA. BALOTAS
Padėkit kryželį (X) ties vardais tų 

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

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

kandida

Įdomus S.LA. Nariams Dokumentai iš Centro
GYVOS PRIEŽASTYS ŠAUKIANČIOS DARYTI PERMAINAS SLA. CENTRE IR 

PASTATYTI ORGANIZACIJĄ Į PIRMYNŽANGOS KELIĄ

Patiekė ŽINANTIS.
• • •

Pradedam su
J. K. Mažukna

SLA. vice prezidentas J. K. 
Mažukna yra kaip arklys, kurs 
nežino ir nepaiso kokį vežimą 
jis veža. Ant jo dabar yra už
dėtos juodos kamanos, per ku
rias jis nieko nebemato. Jis 
yra žiauriai pažabotas ir nebe
gali žvengti. Jis yra prikin
kytas prie totalitariško Grigai
čio vežimo.

Bet dar nelabai senai J. K. 
Mažukna buvo be kamanų ir 
galėdavo pasakyti ką mato; 
dar nelabai senai jis baisėdavo
si tais “bloferiais”, kaip-* jis 
juos vadino, kurie iki šios die
nos sėdėjo ant SLA. sprando 
(bet toliau jau gal nebesėdės).

Mes čia paduosime porą iš
traukų iš J. K. Mažuknos laiš
kų apie SLA. “bloferius” ir 
“blofus” ii' tt., nes manome 
kad SLA. nariams bus išga
ningas dalykas sužinoti nors 
kaip ką iš to kas jiems nevalia 
žinoti, ir sužinoti tą iš žmogaus 
kurs žino ką kalba. Savo ke
liu tai bus rekordas istorijai.

syki sakau, jaučiuos ir jaučia
mės esanti tvirtais turėdami 
Kleofą už organo redaktorių.

J. K. Mažukna”.

J. K. Mažuknos 
Laiškas

Čia yra ištrauka iš J. K. Ma
žuknos laiško rašyto Dr. A. 
Montvidui su kopija Kl. Jurge- 
lioniui 1938 metų pabaigoje:

“Gerbiamieji:
“...Matau kad esate taip 

pat susidomėję tais pačiais Su
sivienijimo reikalais kaijp kad 
ir aš, ir gal but ateityje priseis 
kur kas daugiau kalbėti ir susi
rašinėti, kad nors syki užkir
tus kelią tam visam begėdiš
kam blofui ir nesąžiningam iš
naudojimui Susivienijimo. Kad 
tu hlofų, visokiu skymų ir vi
sokiu niekų yra daroma, kas 
neša didelę skriaudą del orga
nizacijos, tą man nėra reikalo 
del Tamstų aiškinti, nes labai 
gerai suprantate ir gal dar ge
riau matote ir suprantate kaip 
aš, todėl apie tą ir nekalbėsiu. 
Tiktai pasakysiu kad aš visados 
ir visur dalykus permačiau ir 
prieš tai keliu protestą. Tą 
liudys ateityje laiškų kopijos 
ir Pild. Tarybos protokolai.

“Aš tokių nesąžiningų begė
diškų blofų toliau nepakęsiu, 
bet eisiu prie to kad tą visą 
pasakius Susivienijimo nariams 
jei tiktai nebus kitokio išėji
mo. Bet gal nereiks taip toli 
eiti. Gal bus galima tą visą 
sustabdyti mums visiems dir
bant bendrai.

“Labai jaučiuos gerai ir visi 
mes taip jaučiamės kad dabar 
organo redaktoriaus niekas ne
galės už nosies vedžioti, ir jis 
pilnai kooperuos su tais kas 
eis prieš tą visą blofą ir ban
dys sustabdyti tą raketą. Dar

Mažukna apie “Velniavą” 
Brooklyne

Ištrauka iš J. K. Mažuknos 
laiško, rašyto SLA. Kontrolės 
Komisijos pirmininkui J. V. 
Griniui su kopija Bagočiui, 
1938 m.:

“Gerbiamas Drauge:
“Jūsų parašytame (straips

nyje) ‘SLA. Kontrolės Komisi
jos Veikla’' sakote:
“...Mumis tik šiurpas nukrė
tė... Su tokiais įspūdžiais gry- 
žnme Į New Yorko viešbutį jau 
12 vai. nakties, ir veik visą 
naktį negalėjau užmigti...’

“Tai tokį puikų įspūdį par
sivežė! apžiūrėjęs Vienybės na
mą. Gaila.

“Drauge, matai kokia velnia
va darosi Brooklyno mieste. 
Tam tikros rūšies raketas eina 
per 'daugelį metų, ir aikvoja 
Susivienijimo dolarius. Susi
vienijimo nariai, negalėdami to 
viso pakęsti, išrenka valdybą ir 
komisijas iš pažangesnių žmo
nių, o ką mes darom?

J. K. Mažukna.”

Apie tą “velniavą” Brookly
ne J. K. Mažukna žino gana 
daug dabar, ir pirmiau žinojo. 
Del tos “velniavos” pirmiau jis 
sakydavo, “Aš protestuoju”. Ir 
taip yra užrašyta protokoluose.

Protestingai skamba ir pa
duota ištrauka iš jo laiško Gri
niui. Bet tai buvo dar 1938 
metais, kada Mažukna dar bu
vo be kamanų. , Įsidėmėtina S. 
L. A. nariams jo persimainy- 
mas!

P-lė E. Mikužiutė 
apie M. J. Viniką

Panelė E. Mikužiutė, SLA. 
iždo globėja, kadangi ji vis dar 
tebėra panelė, turbūt dar neat
mainė ne tik savo vardo bet ir 
savo nuomonės apie SLA. Cen
tro sekretorių, M. J: Viniką.

Savo aštriais žodžiais ji yra 
daug sykių vanojus savo ben
drakeleivį M. J. Viniką, bet vie
name dokumente 1939 metais 
ji išreiškė savo nuomonę apie 
Viniką ir raštiškai.

Laimė kad tas dokumentas 
nepražuvo, ir istorijų rašytojai 
galės juo pasinaudoti. SLA. 
narių naudai ir apsišvietimui 
paduodame iš to dokumento tą 
vietą kur iždo globėja pasako 
kas jai labai aišku pasidarė 
apie p. Viniką-

“M. J. Viniko pasipriešinimas 
(Kontrolės Komisijos raporto 
apie Vienybės namo remontą 
patalpinimui Tėvynėj) yra nie
kas kitas kaip tik aiškus jo pri
sipažinimas kad jis kaltas ta
me dalyke. Iš pirmesnių prisi- 
tyrimų man pasidarė labai aiš
ku kad organizacija jam nieko 
daugiau nereiškia kaip tik džia- 
bą, ir jeigu jis gali įvelti kitą 
asmenį arba organizaciją į ne
susipratimą su departamentu, 
jis tada nepaiso apie organiza
ciją ir jos ateitį. — Pakanka
mai pasakyta................

Euphrosine.”
(BUS DAUGIAU)

• TOKYO mieste, Japonijos 
sostinėje, žemės drebėjimai pa
sikartoja vidutiniai kas trys 
dienos.

• VIDUTINIO žmogaus kau
lai sveria 25 svarus.

Kanadas ministeris pirmininkas VV. L. Mackenzie King pa
rodoma inspektuojąs S. V. armijos kareivius, stovinčius prieš 
taikos bokštą Parliament© kalne, Ottawoj. šis buris Amerikos 
kareivių lankėsi Kanadoje dalyvauti ceremonijose sąryšyje su 
pergalės paskolos vajum.

kiekvieną

Ant Pre
zidento

Z

I
F. J. Bagočius, So. Boston, Mass.—
W. F. Laukaitis, Baltimore, Md.^.
D. Klinga, Brooklyn, N. Y. _____

Ant Vice 
Prez.

J. K. Mažukna, Pittsburgh, Pa.—
V. A. Keršeyičius, Scranton, Pa—

Ant Sek
retoriaus

M. J. Vinikas, New York, N. Y.—
S. Masytė, Detroit, Mich__ ____

Ant Iždi
ninko

K. P. Gugis, Chicago, Ill_______
J. J. Bachunas, Sodus, Mich___
J. Žebrys, Cleveland, Ohio___L — f

Ant 
Iždo 
Globėjų

Balsuok 
už du

S. Mockus,* S6. Boston, Mass___
E. Mikužiutė, Chicago, Ų1_______
.1. Brazauskas, Cleveland, Ohio___
W. E. Norkus, Philadelphia, Pa— _ 
A. Kriaučialis, Worcester, Mass.— 
P. A. Jatul, Stoughton, Mass..—

—X.—

Ant Dr.-
Kvot.

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

NEBŪK NEPROTAUJANČIU NARIU!
Senieji Viršininkai Apkerpėjo, Lyg Kelmai, Del to kad 

Nariai Neprotauja Kitaip — Neišrenka Naujų

Gera, darbšti šeimininkė ži
no kad nudėvėta, sukrypus ir 
suirus šluota nenaudinga. Ji 
skubinasi pakeisti seną šluotą, 
gaudama naują, su visai mažai 
vargo.

Ar SLA. nariai supranta apie 
naujos šluotos reikšmę? Mato
mai ne, nes centre laiko valdy
bos pirmininkus, sekretorius, 
iždininkus po kelioliką metų.

Ilgai tarnaujantis vienoj vie- 
toj* žmogus paprastai nusidėvė- 
ja kaip ta šluota. Ypač nusi- 
dėvėja organizacijoje, kur sau 
užlaikymą gauna iš visuomenės 
pinigų. Tas teisybė apie val
džias šalies, tas teisybė ir apie 
valdybas organizacijose.

Pažiurėjus SLA. istorijon tik 
nusistebėti reikia kad per 56 
jo gyvavimo metus organiza
cijos pirmininkais, sekretoriais 
ir iždininkais ir kitais valdy
bos nariais buvo tik keli asme
nys, kitiems visiems nariams, 
nors laikui bėgant išaugo nau
jų ir gabių, progų neduota.

Tas paeina nuo politikierių 
gudrumo išnaudoti savo labui 
tuos SLA. narius kurie nepro
tauja, kurie nesupranta kas yra 
progresavimas pakinkant j dar
bą naujus, su naujomis, jauno
mis idėjomis savo pačios orga
nizacijos narius.

Dauguma SLA. narių atsime
na tą laikotarpį kada SLA. pre
zidentu buvo St. Gegužis net 
per 20 metų! Juk tai buvo ne
sąmonė tiek ilgai vieną žmogų 
laikyti organizacijos vadu.

Susivienijimas butų visai ki
tokius planus ir darbus prave
dęs jeigu per tuos 20 metų bu
tų prezidentais buvę penki ar 
šeši kiti SLA. veikėjai.

Galim įsivaizduoti kad ir po 
šiai dienai Tarnas Paukštis bu
tų nekuriu laikomas “nepava
duojamu” SLA. iždininko vie
tai, jei dar gyvas butų buvęs, 
ii- tas tiesa apie kitus Centro 
Valdybos narius.

Bet — bet — BET—
Ką mes šiądien turim?
Irgi tokiais pat paikais įsiti

kinimais laikome SLA. Pildo
moje Taryboje senus, dar anos 
gadynės “arklius”, kurie jau 
ir energijos neturi dirbti, ir 
sumanymų neteko, ir laikams 
neatsako. Tačiau vis randame 
tokių SLA. narių kurie tik buk 
organizacija be tų senų “ark
lių” (kiti juos vadina apžėlu
siais kelmais) negalėtų gyvuo
ti!

Geras ūkininkas keičia ir ar
klius į savo vežimą, jeigu nori

progresingai gyventi: netiku
sius, senus arklius atiduota či
gonui.

(Kalbant apie kelmus: suma
nus ūkininkas juos iš laukų 
rauna....)

Susivienijimo gi narių dalis 
pasirodo menkai nusimaną apie 
organizacijos reikalus ir būti
numą progresuoti.

O progresas galimas tik su 
šluotuA

snižnš’ arkliais, ir išrovimu iš 
vietų apkerpėjusių, grybais ap
augusių kelmų.

SLA. Senas Narys.

PASTABA DEL 
KOMITETO

Pereitame nr. tilpo pažymė
jimas kandidatų į SLA. Pild- 
Tarybą, ir po tuo pažymėjimu 
pasirašo: “SLA. Narių Komi
tetas”.

Šia proga norime pažymėti 
kad šis komitetas kuris dabar 
rekomenduoja veikėjus į Pild. 
Tarybą, nėra tas kuris taip va
dinosi susidaręs New Yorke iš 
SLA. narių veikėjų ir darė re
komendacijas kandidatų 
L. A. Pild. Tarybą laike 
nacijų.

Rinkimų vajuje dirba
tetas iš grupės vidurvakarinių 
valstijų SLA. narių.

į S. 
nomi-

komi-

KINAI IŠKASĖ DAUG 
AUKSO 1941 M.

. Pereitais metais Kinijos auk
so kasyklos davė aukso vertina
mo Amerikos pinigais už 30 
milijonų dolarių.

Nežiūrint stokos tinkamų 
kasimui 'mašinų, aukso iškasi
mas padidinta septynis kartus 
tiek kiek būdavo iškasama pirm 
karo, nors darbas atliekama se
noviškais primityviais budais 
ir veik tik žmonių rankom.

KAIP IŠSIRAŠYT
DIRVĄ -

“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir “Dirva” 
lankys jus ištisą pusmetį.

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

6820 Superior Ave.
Cleveland, Ohio
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TZOKIA Amerikoje betvarkė ir nesuderinimas viso ju- 
dėjimo su karo reikalais — nuo ko priklauso šalies 

visa ekonominė gerovė ateityje, net daugybei metų, — 
matysis iš to kas apačioje seka: t

Kuomet geriausi šalies sūnus pašaukti karo laukan 
ar jurose ar oro laivyne savo gyvastis guldo už išaugo- 
jimą valstybės neliečiamybės bei gyvenimo visų kurie tos 
valstybės ribose apimami, namie esantieji visiškai nesi- 
domėja rimtumu ateities, kokia prieš mus stovi.

Vieni palaidais liežuviais mala-plaka-kritikuoja val
džią ir jos darbus.

Kiti nepaiso kas bus rytoj, bi tik jie šiądien uždirba 
didelius pinigus. Tas atitinka darbininkams ir fabri
kantams. '

Kiti politiškais sumetimais pataikauja tai pusei ku
rioje numato sau busiant naudos ateinančiuose rinki
muose. Šie žodžiai taikomi Kongreso nariams, kurie 
šiomis dienomis svarsto pratęsimą darbo savaitės nuo 
40 valandų iki 48 valandų, pagreitinimui kariškų reik
menų gamybos. Jie, tie Kongresmanai, praeityje tokiais 
sumetamais, taikydamiesi neprasikalsti balsuotojams, 
kliudė ir neprileido šalį prie pasiruošimo ir ginklavimo
si anksčiau. Amerikoje nebūtų buvę nei depresijos nei 
dabar tokios sumaišties jeigu ši šalis butų pradėjus pa
lengva bet tikrai ginkluotis tuo laiku kai Hitleris pra
dėjo slaptai ginkluoti Vokietiją, kai Japonija ruošėsi1 
užkariavimui Rytų pasaulio.

Štai kokį vaizdą turim dabar: Šympt tik per vieną 
Sausio mėnesį — jau kai Amerika įtraukta į karą — 
buvo iššaukta 43 streikai karo reikmenų dirbtuvėse, ku-’ 
rie sugaišino 15,512 darbininkų 661,976 darbo valandas. 
Kuomet priešų submarinai jau atakuoja ne tik laivus 
musų vandenuose, bet ir pačius pakraščius apšaudo, mu
sų unijų vadai laisvai, be jokios baimės, sulyg užsimany- 
ino, iššaukinėja darbininkus streikuoti ir trukdyti šalies 
apsaugojimo pasiruošimus! Bet kada atėjo klausimas 
unijų vadams kurie yra tarp 20 ir 44 metų amžiaus, re
gistruotis karo tarnybai, jie pradėjo jieškoti išlindimui 
plyšių nuo tarnavimo savo šaliai, tikrindami buk jie esą 
reikalingi čia pat namie!....

Valdžiai tarnaujantieji civiliniai valdininkai ir dar
bininkai gauna dideles algas, tuo tarpu kai kareiviai 
aukoja savo gyvastis karo fronte gaudami vos keliolikos 
dolarių Į mėnesį atlyginimą!

Fabrikantai ir (darbininkai uždirba besąmoningai 
didelius pinigus, neuįš kokio cirko, bet iš šalies nelai

mės ir ajškpKDĄvoiHijrijferodą kad šaliesJikimas, jų šei- 
'mų ateitis ir jų pačiif atgąkortiybė“ir sumokėjimas ttT 
valdžios skolų kurios dabar daromos, ne jiems priklau
sys!

Kongresmanai, klausydami unijų viršininkų -grasi
nimų nebalsuoti už juos sekančiuose rinkimuose, nesiima 
atidėti, nors karo bėgiu, 40 valandų darbo savaitę ir įves
ti 48 valandų savaitę. Kodėl darbininkui turi būti bran
gesnės tos kitos darbo valandos virš 40 valandų, kuomet 
jo visa ateitas kabo pavojuje, jeigu tokiu nesusiklausy- 
mu ir betvarke mes nespėsim pasiruošti priešą atmušti 
ir apginti savo ribas, kaip valdžia yra numačius? 
nu-ršinnigrkųtsnįstagųišspa; ži, ?.

’ Ir fabrikantų, ir unijų viršininkų, ir darbininkų vi
si užsispyrimai butų sugriauti ir ta gerovė kurią dabar 
turi panaikinta ir pakeista skurdžiu gyvenimu per daug 
gentkarčių ateityje, jeigu musų pačių trukdymu priešas 
katą laimėtų!

RI “GERĄ APETITĄ” 
SOVCHOZE DIRBA, BET TU-

Vienas buvęs Kaunietis laik
raštininkas rašo Dirvos redak
toriui laišką iš Sibiro, pasvei
kinti vardo dienoje. Ypatin
ga tai jo pataikymas pasiusti 
laišką Rugsėjo 21 d., 1941 m., 
kad ateitų kaip tik prieš Kazi- 
mierines, Kovo 2 d.

Del žinomų aplinkybių rašy
tojo pavardės nepažymėsime.

Iš laiško suprasite kad jie 
Puolat alkani (turi “gerą ape
titą”), nors ir pristatyti dirbti 
sovchoze, ir kad patys Sibirie
čiai žiemą kenčia šalti, reiškia 
niekas jų apsirengimu nepasi
rūpina, nors visi skaitosi val
džios darbininkai. Kad juos iš 
Lietuvos greitomis išvežė, pa
žymima laiške jog turėjo tik 
40 minutų išsirengti....

Jis dirba Belojarsko sovcho
ze, iš kur laiškas siųstas. Ra
šo :

“Sakoma, paprotys "antroji 
prigimtis. Taigi, laikydamasis 
papročio, kaip kitais metais ir 
šymet, nors ir iš labai toli, ir 
visai iš kitų sąlygų negu anks
čiau, sveikinu su vardo diena, 
linkėdamas visokio gero svei
kam ir žmonai.

“Sveikinimus siunčiu iš Sibi
ro, kuriame Lietuvių kalba jau 
ne naujiena. Tuo tarpu dar 
sunku pasakyti kuriose Sibiro 
vietose Lietuvių priviso, tačiau 
yra tikra kad per tuos tris mė
nesius dažnas Sibirietis vieną- 
kitą Lietuvišką žodi jau pra
moko.

“Gyvenu su šeima: žmona 
ir vaikais. Dirbu kaip ir žino
sią, -žemės ūkio darbus, kaip ir

visi kiti Čia patekę Lietuvos 
gyventojai, kaip kas pajiegia- 
me, prantame prie naujų dar
bų ir prie naujų gyvenimo są
lygų. Esame gyvi, turime ge
rą apetitą, ir nei trupinėlis 
duonos nenueina niekais.

“Vasara čia gana šilta, gra
ži, tačiau žiemą, kurios laukia
me, vietos gyventojai piešia 
juodomis spalvomis. Ją dar ne
turime su kuo sutikti. Turėda
mas 40 minutų laiko pasiruošti 
Į didelę kelionę (juos iš Lie
tuvos vežė 1941 m. pavasarį.— 
Red.) ir tegalėdamas pasiimti 
tik 100 kilogramų bagažo nela
bai susivoki kas tai kelionei la
biausia tinka ir ką 
norima sutalpinti.

“Neturime jokio 
kas dedasi plačiame 
ir gimtoje padangėje, kiekvie
nas gyvename savo darbu ir 
savo smulkučiais rūpestėliais. 
Žinoma, gimtoji padangė del 
musų taip pat pilna visokių 
spėliojimų ir bukštavimų.

“Busiu labai dėkingas jei pa
rašysi, ir prašau pasveikinti 
mano žmonos gimines NN, ma
no draugus Amerikiečius laik
raštininkus : Vanagaitį, Tyslia- 
vą, šimutį, Vitaitį, Kružintaitį, 
Valaitį ir kitus šian ir ten be
gyvenančius kolegas.”

j bagažą

supratimo 
pasaulyje

VILNIUJE, kaip rašo laik
raščiai, krautuvėms esą leista 
pardavinėti be leidimų kai ku
rias prekes, be leidimų, kaip 
tai geležies disfeinių, indų ir tt. 
Bet vienam gyventojui leidžia 
nusipirkti tik vieną bent ko
kios rūšies prekę. Koks tų pre
kių trukumas Vilniuje jaučia
mas aišku iš to kad prie krau
tuvių susirenka ilgos pirkėjų 
eilės.

SKAITYMAI
(Tęsinys iš perei

KAS TIT ESI, LIETUVI?

TAVO ISTORIJA

IKI

m. mirė 
valdovas 
giminės.

E.

D RITAI aiškinasi kad šiuo tarpu jie negali išpildyti
. Maskvos reikalavimo sudaryti antrą frontą Vokie

čiams ir kad tas reikalavimas nėra visiškai teisingas.
Britai juk ir be to turi kelis frontus ginti ir jų jie- 

gos antras metas kariauja prieš ašies jiegas bent šešiuo
se frontuose. Jei ne tie kiti frontai, kuriuose Vokiečiai 
turi kariauti, jie lengvai butų galėję vienus Rusus su- 
truškinti.

Rusijai kiek galima tiek duodama ginklų ir kitų 
reikmenų, be jokio trukdymo ar skirtumo.

Britai sako, Rusai patys ne tik kad atsisakė suda
ryti antrą frontą Vokiečiams 1939 metų rudenį, bet dar 
patys stojo Vokiečiams talką. Del to Prancūzija turėjo 
būti parblokšta, ir sekė kiti visi apsunkinimai aįiantams, 
pagaliau net Japonų įstojimas į karą.

Britų tikrinimu, Rusai 1939 metų rudenį nešoko i 
karą prieš Vokiečius todėl kad nebuvo pilnai pasiruošę, 
todėl ir dabar negali reikalauti kad Britai tą darytų 
iki dar nėra tinkamai pasirengę.

©

COVIETAI nekariauja su Vokiečiais, kaip iš jų pačių
■ kalbii galima spręsti, už atsiėmimą kas jiems pri

klauso, bet vėl siekia užgrobti svetimas, nuo Rusijos at- 
simetusias ir nieko su ja bendro turėti nenorinčias kai
mynines tautas. Jie ir reikalavimus stato kad Lietuva 
ir kitos mažos kaimyninės šalys butų “atiduotos’’ jiems. 
Kas turi teisę svetimą daiktą kam nors “atiduoti”? Dar 
labiau, tam tikrą laisvų, savistovių žmonių grupę, tau
tą, padovanoti tokiems tironams kokiais pasirodė bolše
vikai nuo 1940 metų Birželio 15 dienos, kuomet į Lietuvą 
inėjo?!

Maskvos despotai pripažysta laisves — lygiai kaip 
ir Hitleris — tiktai sau!

Lietuviai įrodė pasauliui mokėjimą savistoviai gy
venti — ir niekados Maskvai nepriklausys!

Pasiremiant Ppez. Roosevelto žodžiais, mes galime 
tikėti kad sutriuškinus nazizmą, nebus leista ir bolševiz
mui laisvai kitas tautas paverginėti!

Karų priežastimi, kaip matome, buvo ne mažos, ra
miai gyvenančios tautos, bet didelės, kurios turėjo ki
tas tautas pavergusios ir dar daugiau troško pavergti.

MANO LIKIMAS *
Kas priaudė tau tiek vargelių
Ten už kalno lankoj žiemą taip baltoj, 
O man dovanojo dieneliiį
Taip šviesių, motinos sodyboj vis žalioj?

Kaip pas tave šiaurės vėjas pučia, 
Širdžiai žiemą ilgu, ilgu, neramu.... 
Vasariškai saulė šviečia čia
Džiaugsme gyventi malonu, smagu....

Neverkiu aš likimo suminta....
Tai kodėl, kodėl tu raudi manęs?
Saulė rytuos iškilmingai švinta
Mane sveikint .prasilenkus tavęs....

Tavo pasaulio aš vis vengsiu — 
Nėra dangaus kokį"susitveriau ašai.. 
Nors šimtą metų čia gyvensiu, 
Išeinant verksiu kodėl, kodėl taip

' trumpai ?....
Ona Pucetaitė.

(Putinas)
Jau dega žaromis saulėleidžio kraštai, 
Liepsnotus žibintus tuoj saulė užgesys — 
Ir nykioj sutemoj sustings žingsnių aidai 
Ir pajūrio bangų vienodas šlamesys.
Aš laukiau čia tavęs, kilnioji valanda. 
Palikęs kelyje gyvenimo dejas, 
Pagarbinsiu tave tylia širdies malda 
Ir eisiu, eisiu vėl, kur pasilgimas ves.
Del ko taip liūdna gi budėti čię, vienam 
Tarp gęstančios dienos ir kylančios nak

ties, 
Ištiest maldoj rankas liepsnotiem’ vaka

ram’
Ir viena tebejaust: kad myli ir ilgies.

Dar plukštelej’ banga prie kranto pul
dama, 

Dar švystelėj’ staiga ugninis spindulys 
Pasibaigė diena su saule gesdama, — 
Aš žiuriu ir klausau nurimęs ^r \tylįs.

NUO LIUBLINO UNIJOS 
PADALINIMO

Su Zigmantu Augustu 1572 
paskutinis Lietuvos ir Lenkijos 
iš gabios ir galingos Gedimino
Dabar pradėta karaliai rinktis iš svetimų 
kraštų. Butą jų iš Prancūzijos — Enri
kas Valois; iš Vengrijos ■— Steponas Ba- 
tory; iš Švedijos — Vazai; iš Saksonijos 
— du Fridrikai Augustai, tik nei vienas 
jų nei Lietuvai nei Lenkijai išganymo ne
atnešė. Kai kurie jų, kaip Steponas Ba- 
tory, buvo kiek daugiau vykę, tik visi jie, 
būdami iš svetur atėję, negalėjo ir prie 
geriausių norų atnešti valdomam kraštui 
didesnės naudos. Nelengva buvo krašte 
gimusiems ir augusiems valdovams susi
doroti su vis daugiau įsigalinčiais bajorais, 
o ką jau sakyti apie tuos kurie tų pačių 
bajorų buvo pakviesti iš kitur. Valdovai 
jautėsi kad jie priklauso bajorų malonės. 
Kuris norėjo kad jo sūnūs paveldėtų sostą, 
tai yra butų išrinktas po jo galvos, dar 
daugiau pataikavo bajorams.

Iš čia tarp kitų blogumų atsirado ir 
garsus bajorų apsoliutus veto. Pakak
davo seime kokiam vienam bajorui kad ir 
naudingiausią kraštui Įstatymą priimant, 
pasakyti “Nesutinku”, ir viskas turėdavo 
iširti. Retai pasitaikydavo seimas, kuris 
susirinkęs tuojau neišsiskirstydavo.

Per 200 metų iki padalinimo buvo pri
imta tik keletas nežymių įstatymų. Kraš
tas atsiliko nuo reformų, nuo tvarkos, nuo 
ginklavimosi. Buvo daug bajorų kurie 
rimtai tikino kad nieko nereikia nei da
ryti. tada, girdi, niekas ir nepuls. “Musų 
valstybė netvarka laikosi” — buvo ne tiek 
karčios ironijos, kiek bendro gilaus įsiti
kinimo šūkis, f ’ 
galvojo šviesus miestelėnai ir ūkininkai, 
nieko nereiškė, su jais niekas- nesiskaitė. 
Šiaip bijodami karo, tarp savęs bajorai 
kariaudavo, į seimus suvažiuodavo su ne
mažais karių būriais, ir neretai seimai 
išvirsdavo visų kova prieš visus.

Tai matant, daugelį Lietuvos bajorų 
ėmė didžiausias susirūpinimas. Jie toliau 
vis labiau ėmė kovoti del Lietuvos atsky
rimo. Jonušas Radvila 1655 m. buvo at
skyręs Lietuvą nuo Lenkijos ir sudaręs su 
Švedija uniją, tik neturėjo pakankamai 
jėgų tai unijai išlaikyti. Viena, kur Lie
tuviams pavyko išsigelbėti nuo Lenkų kaip 
rudis ėdančios įtakos, tai žemės nuosavv- 
bės srityje. Čia Lenkams niekaip nepavy
ko įsiėsti. Tai gal ir išgelbėjo Lietuvių 
tautą.

Ūkininkų baudžiauninkų padėtis ėjo, 
žinoma, vis sunkyn. Jie buvo padaryti 
tikrais bajorų vergais, tikra jų nuosavybe, 
kurią buvo galima parduoti, išmainyti, ne
gyvai užplakti.

Atsisėdę Lietuvoje Jėzuitai, lyg nema
tydami kas aplinkui dedasi, švietimo darbą 
per savo mokyklų tinklą tęsė toliau. 1579 
m. jie įsteigė pirmą Lietuvos universitetą, 
Vilniaus Akademiją. Netrukus jiems at
ėjo pagalbon vienuoliai pijarai, kurių mo
kyklos buvo atdaros miestelėnų ir ūkinin
kų vaikams. Jėzuitai švietė tik privilegi
juotą luomą, bajorus. Tikrai, jiems dau
giausia reikėjo šviesos. Tik ir ji jų gal
vose ne ką nuveikė.

sirengę ir ginkluoti, dar menkiau pavalgę, 
nelabai karingai atrodė. Atsitraukęs iki 
Kirkholmo, apie 20 kilometrų į rytus nuo 
Rygos, Katkevičius, pasirinkęs savo stra
teginiams apskaičiavimams tinkamą vie
tą, nusistatė jokiu budu toliau priešo ne
leisti. Karolis IX prisivijo Katkevičių 
Rugsėjo 17 d. ir žinodamas jo jėgas, buvo, 
manęs pulti tik viena dalimi savo kariuo
menės. Bet Švedai generolai, jau anks
čiau pažinę Katkevičiaus karo genijų, pa
tarė savo karaliui pulti visa jėga. Kat
kevičius ir pagalvoti negalėjo apie tai kad 
atskyrus rezervui kokią savo neskaitlin
gos kariuomenės dali. Bet ir čia jis rado 
išeitį. Toliau pamiškiais tarp kalnelių iš
rikiavo iškamšų eilę, kuri turėjo Švedams 
sudaryti karinės atsargos įspūdį. Mušiui 
vykstant dar iš toliau, iš kitos pusės, da
vus ženklą turėjo pasirodyti raitelių bū
rys, nuduodąs atskubančią pagalbą.

Pačią savo kariuomenę Katkevičius 
taip tarp krūmų ir už kalnelių paslėpė kad 
Švedai ją pastebėjo tik kai Lietuviai pra
dėjo pulti; švedams pėstininkams ir sun
kiems raiteliams butų buvę patogiau kau
tis aukštumose, jie ir buvo pasiruošę auk
štumų mušiui, bet Katkevičiui vistiek pa
vyko nuvilioti juos į didelį slėnį. Čia vi
krus Žemaičiai raiteliai iš sunkiai ginkluo
tų Švedų netrukus padarė košę. Žuvo 
8000 Švedų ir jų garsus karo vadas Anders 
Lennartsson. Pats karalius, pamatęs kuo 
mušis virsta, išanksto paspruko. Lietu
viams atiteko visi Švedų ginklai, tūkstan
čiai nelaisvių ir visa gurguolė. Karolis 
IX, tik kelių kariškių lydimas, per Rygą 
išskubėjo atgal Švedijbn.

Po Kirkholmo laimėjimo, vėl išgarsi- 
nusio Lietuvio vardą po visą pasaulį, Kat
kevičiui atsiuntė pasveikinimus Vokiečių 
imperatorius, Anglijos karalius, Romos po-

Žinoma, tarp bajorų. Kaip j pįežius, Turkijos sultonas ir daug kitų val-

ŽEMAIČIAI SUMUŠA ŠVEDUS
Vis dėlto ir tas nykus ir sunkus lai

kas dar nekartų parodė Lietuvių nepa
prastą karingumą ir kalnus verčianti he- 
roingumą. Kilo karas tarp Zigmanto III 
Vazos ir Švedų Karaliaus Karolio IX dėl 
Švedų sosto. Karoliui IX 1605 m. įsiver
žus Livonijon su 16,000 gerai ginkluotos 
ir puikiai išmitrintos kariuomenės, Žemai
čių seniūnas Jonas Karolis Katkevičius, 
turėdamas tik 4,800 Žemaičių raitelių, ėmė 
trauktis nuo Dorpato atgal. Taip, jis ga
lėjo pasitikėti savo Žemaičiais, nors jie, 
ilgai negavę jokio atlyginimo, menkai ap-

r
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dovų. Švedai istorikai pabrėžia kad Kirk
holmo mušis buvo vienas sunkiausių Šve
dijos istorijos pralaimėjimų. Drauge taip 
pat nustato kad Zigmantas III, dėl Lietu
vos ir Lenkijos vidujinio pakrikimo, nega
lėjo išnaudoti to mūšio vaisių ir iš viso 
Katkevičiaus, kaip karo vado, nepaprastų 
sugebėjimų.

(Bus daugiau)

•PASKIAUSI AME Su v. Valstijų gy
ventojų surašyme radosi 115,405 šeimos 
turinčių 10 ar daugiau vaikų.

•AUTOMOBILIS vidutiniai kaštuoja 
25 centai nuo svaro. Lėktuvas gi kaštuo
ja nuo $5 iki $15 nuo svaro savo viso di
dumo.

•SOVIETŲ diktatoriaus Stalino tik
ras vardas yra Josif Vissarionovič Džu- 
gašvili.

•VORŲ tam tikros veislės patelės po 
užsiveisimo suėda savo patiną. Jis tada 
lieka nereikalingas daugiau.

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

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

Reikalaukit “Dirvoje”

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio

Įrodinėjant jai jog u: 
dėmę pateksime į pragar 
per šventą krikštą neaps: 
davo man nenorinti nei 
maus Dievo, kuris taip n 
už nepadarytas nuodėmes

Mylimoji mano motus 
silpnyn, jau mirtinai buv 
dar tebebuvo stabmeldė, 
šiaušdavosi ant galvos, p 
tokią gerą, velniai pragari 
puoliau prie jos kojų ir aš 
kad padarytų mane laimi 
šventa krikštą. “Gerai, Ji 
nišku vardu ji manęs niel 
davo), mano brangusis t 
laimės padalysiu tą auką” 
indą su vandeniu ir, pade 
selės Puikės, pakrikštijau 
šią motušėlę Marijos vai 
danguje tokią didelę globi 
esu susirūpinęs kuo, meldi 
šventąją, nes tuojau po k 
taigi jokia dėmė neapsur 
giausios man žmogystos, 
taip pat pakrikštijau man 
Puikę, pasiskubinau pirm 
prie kreivatikybės neprijur. 
liko dvasiškiu, Vilniaus 
cerkvėje, ir ten gyvena 1

Motiejus išprašė iš \ 
jąm padalytų dar daugiau 
pat iš šventojo Rašto, nes 
ti antrą kryžių prie kryžki 
štai statydavo stulpus su 
stovylėle. Prie tos progoi 
sakinėjo šventojo Rašto a 
vulis atjausdavo jo žodžiu 
drožinėdavo stovylas, kurio 
lo tiko.

Motiejus paprašė seneli
stulpą darželyje; abu w

U

tikštai išsirinko ąhioią ir 
koplytėlę su stovylėlėmis. 
Žempačio, stulpas buvo že 
tat jis geriau buvo matyt, 
todavo ir indomiai klausda1 
tuomet Motiejus aiškindavo 
ba žavėjo klausytojus ir n 
dirvą krikščionybei, šve 
būdas bjaurėjosi prievarte 
meilė visa apveiksianti, vii

Nors Vytautas padėjo 
nį bažnyčiai, bet Motiejus 
rėjo kad ją žmonės savo n< 
gi reikė buvo laiko. Ir t; 
nėję, neerzindamas žmonii 
jam tikėjimui pamatus.

Išsiilgęs, žiūrėdavo M 
šalį, mąstydamas kokiu bi 
bus, kad Gintautą, tą dc 
taus globai atidavus. De 
drybės baigdavosi niekais

Praėjo graži vasara, ] 
mos vakarai. Smagiausio 
kuomet prie balanų Šviesi 
lio troboje pasakodavo vii 
kas; moters audė,-vyrai 
darėsi sau visokius prieta 
ris nors vaidilas, skambir 
dainuodavo apie Lietuvos 
arba susirinkęs jaunimai 
nuodavo. Jocius ateidav 
džiuodamasis pasakodavi 
pelkes inklampinęs, net d; 
sudėjo.

— 0 kur savo raudi 
dėjai? — klausė jo sykį.

— Ogi į Ugėnus mrni 
davus Perkūną už tai jog 
sitepiau. Jau man akys 
skaudančios, bet kaip pa 
ir vaidilas davė man iš 
šaltinio vandens, tai ir']

— Negirdėjai, ką be’
— Jis nekaip stipra 

galos nebūtumėt jo išva 
šimtą metų, kaip ir jo t

— Ar negalima jo ]
— Nieko neprisileid: 
Motiejus betgi vis m 

vę prie šventojo tikėjimo 
vas už tekį nuopelną d; 
atleistų.

Motiejus apsakinėdž 
venimų atsitikimus. Syk 
Jėzaus Kristaus įsikunij



ADOLFO KARDAS JAU PRADĖJO ATŠIPTI!

S. PAŠKEVIČIENĖ.

(Tęsinys iš pereito nr.)

Irvis Gedainis
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DRAUGAS, katalikų dien
raštis, kodėl tai sumanė “bal
tini” cicilikus, kurie visą am
želį buvo aršiausi katalikystės 
niekintojai. Gal but tam taip 
daro kad j ieško su cicilikais 
“bendro fronto” prieš tautinin
kus. Paskaičius sekantį užteks 
suprasti tas cicilikų “balti ni- 
mas”:

“Vilnies Pruseika rašydamas ( 
apie seniau vykusį bendradar
biavimą su socialistais, pareiš
kia: ‘Ne musų kaltė kad...mes 
dirbom tūlą bendrą darbą su 
žmonėmis kurie vėliau visiškai 
suniekšėjo ir pasidarė Anveci- 
čiaus iškabos.’

“Kokie nekalti avinėliai tie 
komunistai! Jie taip ir išliko 
nesusitepę, o socialistai ėmė ir 
‘suniekšėjo’.

“Na, ir daleidus kad socia
listai suniekšėjo (kuo mes ne
norime tikėti.—Mano pabrauk
ta), mes negalime pamiršti se
nos Lietuvių patarlės, kurią ir 
Pruseika turėtų žinoti: “su1 . 
kuo sutapsi — toks ir pats pa
tapsi’. Gaila kad socialistai »’• 
pervėlai apsižiūrėjo susidėję su 
komunistais. Bet... tai buvo 
prieš ‘keturi-penki metai at
gal’...”

Koktu šitai skaitant, ir gaila 
to kataliko kuris taip rašo, lyg

uoti, dar menkiau pavalgę, 
ii atrodė. Atsitraukęs iki 
j 20 kilometrų į rytus nuo 
cius, pasirinkęs savo stra- 
aičiavimams tinkamą no
kiu budu toliau priešo ne-

IX prisivijo Katkevičių 
r žinodamas jo jėgas, buvo, 
: viena dalimi savo kariuo- 
vedai generolai, jau anks- 
tkevičiaus karo genijų, pa- 
iliui pulti visa jėga. Kat- 
alvoti negalėjo apie tai kad 
vui kokią savo neskaitlin- 
ės dalį. Bet ir čia jis rado 
pamiškiais tarp kalnelių iš- 
ų eilę, kuri turėjo Švedams 
ės atsargos įspūdį. Mušiui 
š toliau, iš kitos pusės, da
vėjo pasirodyti raitelių bu- 
atskubančią pagalbą.

o kariuomenę Katkevičius 
ii ir už kalnelių paslėpė kad 
ebėjo tik kai Lietuviai pra- 
edams pėstininkams ir sun
ns butų buvę patogiau kau- 
i, jie ir buvo pasiruošę auk- 
bet Katkevičiui vistiek pa
juos į didelį slėnį. Čia vi- 
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Gintautas PASKUTINIS

1413-14 M. ISTORIJOS APPSAKA

Per TVOR4
PASIŽVALGIUS

Įrodinėjant jai jog už pirmgimę nuo
dėmę pateksime į pragarą, jeigu nuo jos 
per šventą krikštą neapsivalysim, atsaky
davo man nenorinti nei žinoti taip nuož
maus Dievo, kuris taip neteisingai teisiąs 
už nepadarytas nuodėmes.

Mylimoji mano motušė, matyti, ėjo vis 
silpnyn, jau mirtinai buvo subėgus ir vis 
dar tebebuvo stabmeldė. Net plaukai man 
šiaušdavosi ant galvos, pamąsčius jog ją, 
tokią gerą, velniai pragare kankinsią. Pri
puoliau prie jos kojų ir ašaromis meldžiau 
kad padarytų mane laimingu — priimtų, 
šventą krikštą. “Gerai, Jaunuti (krikščio
nišku vardu ji manęs niekuomet nevadin
davo), mano brangusis vaikeli, del tavo 
laimės padarysiu tą auką”. Tuojau ėmiau 
indą su vandeniu ir, padedamas mano se
selės Puikės, pakrikštijau mano mylimiau
sią motušėlę Marijos vardu, kad turėtų 
danguje tokią didelę globėją. Dabar, kai 
esu susirūpinęs kuo, meldžiuos į ją kaip į 
šventąją, nes tuojau po krikšto pasimirė, 
taigi jokia dėmė neapsunkino tos bran
giausios man žmogystos. Paslapčiomis 
taip pat pakrikštijau mano mylimą seslę 
Plūkę, pasiskubinau pirmas kad broliai 
prie kreivatikybės neprijungtų. Jonas pa
liko dvasiškiu, Vilniaus Voskriesenskoje 
cerkvėje, ir ten gyvena labai dievuotai.

Motiejus išprašė iš Vivulio kad tas 
jam padarytų dar daugiau stovylėlių, taip 
pat iš šventojo Rašto, nes ketino pastaty
ti antrą kryžių prie kryžkelės, kur papra
stai statydavo stulpus su kelio dievaičio 
stovylėle. Prie tos progos, Motiejus ap
sakinėjo šventojo Rašto atsitikimus. Vi- 
vuTis atjausdavo jo žodžius ir puikiai iš
drožinėdavo stovylas, kurios visiems bega
lo tiko.

Motiejus paprašė senelių leisti įkasti 
stulpą darželyje; abu noriai leido. Tam 
tikslui išsirinko ąžuolą ir ant jo pastatė 
koplytėlę su stovylėlėmis. Kad neįžeidus 
Žempačio, stulpas buvo žemesnis, bet už
tat jis geriau buvo matyt. Žmonės, sus
todavo ir indomiai klausdavo ką jis reiškė, 
tuomet Motiejus aiškindavo ir savo iškal
ba žavėjo klausytojus ir nejučiomis ruošė 
dirvą krikščionybei, švelnus Motiejaus 
būdas bjaurėjosi prievartos jis tikėjo jog 
meilė visa apveiksianti, visa padarysianti.

Nors Vytautas padėjo pamatų akme
nį bažnyčiai, bet Motiejus jos nestatė, no
rėjo kad ją žmonės savo noru statytų, tam 
gi reikė buvo laiko. Ir taip krivės pašo
nėje, neerzindamas žmonių, jis statė nau
jam tikėjimui pamatus.

Išsiilgęs, žiūrėdavo Motiejus į Ugenų 
šalį, mąstydamas kokiu budu ten įsiskver
bus, kad Gintautą, tą dorą senelį, Kris
taus globai atidavus. Deja! visos jo gu
drybės baigdavosi niekais!

Praėjo graži vasara, prasidėjo ilgi žie
mos vakarai. Smagiausios buvo valandos, 
kuomet prie balanų šviesos erdvioje Vivu
lio troboje pasakodavo vieni kitiems pasa
kas ; moters audė/ vyrai mezgė tinklus ir 
darėsi sau visokius prietaisus; kartais ku
ris nors vaidilas, skambindamas kankliais, 
dainuodavo apie Lietuvos didvyrių darbus, 
arba susirinkęs jaunimas sutartines dai
nuodavo. Jocius ateidavo dažnai; jis, di
džiuodamasis pasakodavo kaip Lenkus į 
pelkes inklampinęs, net dainą apie tai pats 
sudėjo.

— O kur savo raudonas kepures pa
dėjai? — klausė jo sykį Motiejus.

— Ogi į Ugėnus nunešiau kad permal
davus Perkūną už tai jog jūsų krikštu su
sitepiau. Jau man akys gerokai buvo be- 
skaudančios, bet kaip paaukojau kepures, 
ir vaidilas davė man iš šventojo Ugėnų 
šaltinio vandens, tai ir pagijau.

— Negirdėjai, ką beveikia Gintautas?
— Jis nekaip stipras. Kad iš Bety

galos nebūtumėt jo išvarę, butų gyvenęs 
šimtą metų, kaip ir jo tėvas.

— Ar negalima jo pamatyti? •
— Nieko neprisileidžia.
Motiejus betgi vis mąstė kaip čia kri- 

vę prie šventojo tikėjimo atvertus, nes Die
vas už tokį nuopelną daugelį nusidėjimų 
atleistų.

Motiejus apsakinėdavo šventųjų gy
venimų atsitikimus. Sykį, kai kalbėjo apie 
Jėzaus Kristaus įsikūnijimą, atsiliepė Vi-
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vulis:
— Musų Perkūnas už tokius dalykus 

smarkiai baudžia. Kai sykį Jūratė įsimy
lėjo gražų žvejį, Perkūnas baisiai užpyko 
ir taip trenkė į jos gintarų rumus, jog jie 
į trupinėlius sudužo, o Jūratei sušuko: gy
venk dabar, sako, uoloj po vandeniu, kol 
žmonės nesusikraus sau turtų iš tavo rū
mų likučių.

— Aš jums pasakysiu pasaką, — at
siliepė Vivulio tėvas, — kad ne visuomet 
mergina esti kalta. Tai pasaka apie širdį 
ugnyje. Buvo kitą syk girininkas, visų 
mylimas ir gerbiamas, turėjo jisai žmoną 
ir tiktai vieną dukterį, labai gražią ir do
rą mergaitę. Girininkas tas labai mėgo 
medžioklę. Vieną sykį, bemedžiodamas, 
jau į vakarą, pamatė jis ugnelę girioje; 
ateina, žiuri: mato ugnyje širdį; stebisi 
kad ji nedeganti; paėmė tat lazdele ir iš
sirito tą. širdį iš ugnies, įsidėjo į skarelę 
ir parsinešė namo. Žmona klausia: — Ką 
gi tu man šiądien atnešei? — Agi žiūrėk 
ką, — sako, ir parodė širdį.

Žiuri abudu kad tai kaž kokia širdis. 
Tnėjo duktė ir žiuri. — Duokit man tą 
širdį, — sako, — noriu ją suvalgyti. — 
Bet, kas tau atėjo į galvą, gal but, tai 
šuns širdis, ar kurio kito bjauraus gyvulio 
ar žvėries. — Mielas tėveli, kad aš taip 
noriu! — Ar iš proto išėjai, ar kas? — 
sako tėvai. — Ne, mylimieji tėveliai, bet 
jeigu neduosite man tos širdies suvalgyt 
tai aš numirsiu. — Žinokis, valgyk kad jau 
taip nori, — pagaliaus pasakė.

Duktė suvalgė širdį labai skaniai ir 
jautėsi labai gerai, bet po kiek laiko tė
vai nusigando pamate kad jų duktė nėš
čia. Klausiama tėvų kaip tai atsitiko, at
sakė kad nieko nežinanti, kad esanti ne
kalta, ir vis tą-patį atsakydavo.

Pagaliau, atėjo gimdymo dienos, ir ji 
pagimdė sūnelį. Tėvai tariasi kaip tatai 
Nuslėpti, sako: visi laiko mudviejų dukterį 
dora mergina ir mus del to gerbia. — Ži
nai ką, — sako tėvas žmonai, — gulkis į 
lovą ir apsimesk sergančia, paskui pasaky
sit kad tai tavo kūdikis.

Žmona taip ir padarė: stenėjo, stenė
jo, kaip serganti, vaiką gi taip penėjo ir 
prižiūrėjo. Duktė stipra, sveika — grei
tai ėmė vaikščioti, taip kad niekas per
mainos nepastebėjo. Stebėjosi tiktai žmo
nės ir lingavo galvomis kad tokia senutė 
galėjusi pagimdyti sūnų. Vaikas augo 
greitai ir liksmai; kai baigė 9 metus, ėmė 
jį mokyt po truputį namie, jis taip greit vi
sa išmokdavo kad nebuvo jau ko ir mokyti.

Nuleido tat sūnų į augštuosius mok
slus. Po kelių dienų jis gryžta sakydamas 
žinąs jau visa tai ko jį nori mokyti. Tė
vas varo į mokyklą, sūnūs neina, tėvas pa
ėmė pantį ir nori jį lupti. — Nors man 
tėvas muši ir užmuši, aš nebeisiu į moky
klą, — sako. Pagaliaus, tėvas sako: — 
Ryžkis $au! — ir davė jam pilną laisvę. 
Ėmė vaikinas rinkti visokias žoles ir šak
nis ir gydyti žmones, ir labai sekdavosi. 
Dar tebebuvo vaikiščias kad jau garsas 
apie jį toli ir plačiai pasklido. Sykį suži
nojo jis kad kunigaikščio duktė susirgusi. 
Eina su tėvu pas kunigaikštį gydyti jo 
dukters, ir išgydė, už tai gavo tūkstantį 
muštinių. Tėvas džiaugiasi; busiąs dabar 
turtingas. Sūnūs pasidarė ligusonis.

Po kiek laiko sužino kad karalaitė su
liegusi. Eina su tėvu jos gydyti, keliau
ja giria, tiktai mato kad vilkas prabėgo ir 
teršia pilkalnėlį. — Ui, kokis bjaurus 
žvėris, — sako tėvas. — Ne visai tai biau- 
ru kas mums regisi, — atsakė sūnūs. EE 
na toliau ir mato, kaip kaž koks pavargė
lis velka lovyje paguldytą pavargėlės mo
teriškės lavoną laidoti. — Kokis tai liūd
nas pavargėlių gyvenimas, — sako tėvas.
— Ne visa liūdna, kas mums rodosi, — sa
ko sūnūs.

Eina toliau, jau prieina miestą, girdi 
muziką ir giesmes, mato — neša gražų 
kokio tai jaunikaičio karstą: — Kaip gra
žiai laidoja, — sako tėvas. — Ne visa kas 
gražu ant žemės, gražu aname pasaulyje,
— sako sūnūs. Inėjo į miestą, eina tiesiai 
į karaliaus virtuvę. — Atėjova gydyti ka
raliaus dukters, — sako. — Bet kad ji yra 
jau mirštanti, — atsako tarnai. — Vistiek, 
lai tik mudu prileidžia prie jos, pasisteng
siu išgydyti. Karalius sutiko.

(Bus daugiau)
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KOTELIUS DAUG 
APVAGIA

JAPONAI RENGĖSI
PER 4 METUS

Ploteliai Amerikoje kasmet 
paneša didelius nuostolius savo 
svečių vagišiavimais. Nors di
duma svečių esti teisingi, pa
dorus žmonės, _beį. visada ran
dasi tam tikras nuošimtis ku
rie palinkę nuo vogimo rank
šluosčių iki suardymo viso na
mo.

Neatsargus svęčiai, paveiz- 
dan, New Yorko . Pennsylvania 

y
viešbutyje per metus tik suga
dina (suplėšo^ supjausto, su
degina) $7,782 vertės rank
šluosčių, staltiesių ir tt. Per 
metą tam viešbučiui dingo 12,- 
612 vienos uncijos degtinės sti
klelių vertės $1,700 ir 14,442 
didesnių stiklų, $2,319 vertės. 
Be to buvo sumušta 32,232 ge
riamų stiklų arba pavogta.

Svečiai išneša neva kaipo 
“souvenirs” (atminčiai) stali
nių peilių, šaukštų, šaukštukų, 
šakučių už tūkstančius dolarių. 
Neša net lėkštes ir puodus nuo 
stalų.

Rūkytojai padaro didelius 
nuostolius sudeginimais bran
gių grindų patiesalų, lovų ap
dangalų, brangių sofų, kėdžių, 
kitų rakandų.

Japonai per keturis metus iki 
paskelbimo Amerikai karo ruo
šėsi prie geriausių būdų įgabe- 
nimui kareivių į kitų šalis ir 
salas, kaip dabar matome Japo
nus užpuldinėjant ir net lai
mint kur tik jie įsiveržia.

Tą pasiruošimą ir lavinimąsi 
jie atliko tuo budu kurį priėmė 
ir vartojo prieš Kiniją* nuo 1937 
metų.

Užpuolimams ir lindimams į 
salas viską jie išdirbę smulkiai 
ir pritaikytai visoms sąlygoms, 
kaip tai orui, audroms, vandens 
pakilimams. ir tt.

Tose salose kurias jie puola, 
per keletą metų dirbo jų šni
pai, išlavinti karininkai, kurie 
ten veikė neva kaip žuvininkai 
ir kitokį. Jie viską žino, viską 
išplanavo, viskam paruošė ke
lius ir nustatė signalus pagalba 
tų “žuvininkų” laivų.

• ŽEMĖS šviesos gaunamos 
nuo saulės atspindis patekęs 
ant mėnulio parodo kad ir silp
nai likusią mėnulio dalį, jau
no mėnulio laiku.

• DIDŽIAUSIAS 
submarinas galėjo 
pavojaus vandens 
yra biskį virš 400 pėdų.

gylis kokį 
pasiekti be 
suspaudimo

dare ir kuo buvo prieš tuos ke- 
turis-penkis metus atgal!

Prie to, juk komunistai yra 
tiesioginiai cicilikų išperos.

Katalikui pareikšti viešai kad 
jis nenori tikėti cicilikų suniek- 
šėjimu, yra daugiau negu gėda.

Paskaitykit cicilikų laikraš
čius praeityje, paskaitykit juos 
ir dabar!

' Supa Garba.

Žmonijos Istorija

• PRIE Hibbing, Minn., yra 
didžiausia visame pasaulyje ge
ležies rudies kasykla: joje su
vesta 70 mylių geležinkelio bė
gių.

Capt. Oliver Lyttleton, kuris tapo 
valstybės ministeriu naujame Britų 
karo kabinete. Lyttleton taipgi už
ims Lordo Beaverbrook vietų kaipo 
produkcijos ministeris.

Capt. Oliver Lyttleton, who be
came minister of state in the new 
British war cabinet. Lyttleton also 
succeeded Lord Beaverbrook as 
minister of production.

610 PUSLAPIŲ DIDUMO KAINA $2.00
ŠI KNYGA TIKTAI TVIRTAIS AUDIMO VIRŠELIAIS 

(Knygos persiuntimo kaštus apmokam mes)

AR VOKIEČIAMS IŠTIKS RUSIJOJE TAS PATS KAS IŠTIKO NAPO
LEONUI, kuris 1812 metais nuėjęs užkariauti Maskvą, liko sumuštas? 
Ar Hitlerio laukia toks pat likimas dabar?

ŽMONIJOS ISTORIJA aprašo lengva kalba įvairius praeities istorijos 
nuotikius. Kurie manot kad mes dabar gyvenam baisiausių pasaulinių 
karų gadynę, paskaitykit šią didelę ŽMONIJOS ISTORIJĄ — joje apsa
koma kaip žmonija gyveno ir kariavo visais laikais, nuo pačių prieš-isto
rinių dienų, per visus amžius iki musų lakų — kokios buvo didžios ir ga
lingos tautos — kokie garsus, smarkus ir žiaurus buvo karų vadai, ka
raliai. Aprašoma karai kurie tęsėsi po 30, po 100 metų ir tam panašiai.

Kryžiaus karai — šventieji karai — didieji užkariautojai pasaulio, ku
rių galybės vėl sugriuvo; valstybės kurios buvo didelės, dabar visai nė
ra; pakilimas dabartinių valstybių, kurios užima pasaulio arenoje pir
mas vietas; Rusijos pakilimas, kariavimai ir tt. ir tt.

Skaitymas šioje knygoje padalintas į neilgus skirsnius, taip kad knyga 
lengva skaityti ir sulyg pasirinkimo galima ansiuažinti su tam tikrais 
paskirais istorijos laikotarpiais.

Įdėkit j laišką popierinius $2 ir parašę už ką pinigus siunčiat, įrašyki! 
savo aiškų vardą ir adresą, ir pasiuskit, uždėję ant laiško 3c štampą.

6820 Superior Avenue

9

Cleveland, Ohio
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aw,

$550.00

jokias ta-

KOSA Baft J./L.Y DdAfiJE-L.

laikrodis 
ir reiškia 
laiku dar 
peranksti

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

6

VIETINES ŽINIOS
MOTERIS MOKINS
VYRIŠKŲ DARBŲ

Dirbama planai paruošti ko
kius 50,000 moterų Cleveland© 
dirbtuvėms, kur jos galėtų už
imti vyrų vietas. Jau dabai' 
lavinama 1,200 moterų ir mer
ginų, kurios susiregistravo U. 
S. Employment Service biure.

Sulyg Prez. Roosevelto per
galės plano 25,000 moterų-mer- 
ginų galėtų užimti vyrų vietas 
dirbtuvėse, jiems išeinant ka
riuomenėn, o kitos 25,000 mo
terų galės užimti vietas nau
juose darbuose kokie nuo da
bar atsiras.

Be to manoma lavinti 
giau ir vyrų darbininkų 
kiems būtiniems darbams 
klavimo srityje.

dau- 
viso- 
gin-

MIRĖ KALIFORNIJOJ
Blanche šeršknis gavo 

kad Kalifornijoje staiga 
keta mirtimi mirė jos brolis,
seniau gyvenęs Clevelande.

žinią 
neti-

SVEIKATA TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pa

saulyje, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu jus kankina reumatiški 
skausmai prieš oro permainą, jau
čiat dieglius, rankų, kojų sustingi
mą, nuovargį, šaltį,—tuoj nieko ne
laukiant įsigykit DEKSNIO GALIN
GOS MOSTIES. Ji sudaryta iš daug 
skirtingų elementų iš tolimų kraštų 
svieto, ši mostis turi savyje galingą 
šilumą, galingai šildydama sunaiki
na minėtus skausmus.

Sena ir tėisinga patarlė sako: kas 
tepa tas ir važiuoja. Tat jeigu norit 
važiuoti tai tepkit ir vėl tepkit su 
Deksnio Galinga Mostim.

Pasarga: Neimkit jokių kitų pa
siūlymų, visada reikalaukit ir žiūrė
kit kad ant dėžutės butų užrašyta: 
DEKENS OINTMENT. Taip aplai- 
kysit tikrąjį Dekens Ointment. (13

DEKENS OINTMENT 
HARTFORD, CONN.

AETNA LUMBER

METROPOLITAN OPERA BALANDŽIO 6 IKI 1

Žymios žvaigždės, kaip veteranai 
taip ir naujos, vyrai, moterys daly
vaus perstatymuose aštuonių didžių
jų operų, kurias patiekia Metropoli
tan Opera Association iš New Yorko 
didžiojoje Clevelando miesto salėj, 
talpinančioj 9,000 žmonių, per sa
vaitę pradedant Balandžio 6 ir bai
giant 11, kaip skelbia Thomas L. 
Sidlo, pirmininkas Northern Ohio 
Opera Association, dabar perstatan- 
ti septynioliktą pavasarinį festivali.

Nauja žymi pasaulinė artistė Car
men rolėje yra tai žavėjanti Lily 
Djanel, Belgiška soprano, kuri pasi
rodys pirmą kartą Bizet operoje 
Clevelande trečiadienio vakare tos 
operos savaitėje, atvyks čia po pa
sekmingo dainavimo šią žiemą New 
Yorke.

Operų repertuaras apima “Don 
Giovanni” su Ezio Pinza vadovauja
moje rolėje; Rosa Bampton, Jarmi-

“OHIO SOLDIERS
Įdomi Sohio Filmą

The Standard Oil Co. of Ohio 
pagamino įdomią filmą, pava
dintą “Ohio’s Soldiers”, kurio
je' galima matyti šimtus Ohio 
valstijos jaunų vyrų kareivių, 
tarnaujančių kariuomenėj. Fil
mą padaryta su kooperavimu ir 
užgyrimu U. S. Karo Depart- 
mento, ir dramatiškai vaizduo
ja lavinimą šios šalies armijos.

Filmos dalys apima Camp 
Shelby, Miss., Camp Forrest, 
Tenn., Fort Benning, Ga., Fort 
Bragg, N. C., Fort Knox, Ky., 
ir Nortm Carolina armijos ma
nevrus, su įvairiomis trumpo
mis scenomis iš kitų stovyklų.

Parodoma įdomios scenos iš

AKRON, OHIO
Smulkios Žinios

KARVĖS ATSISAKO 
TAIKYTIS PRIE KA

RO VALANDŲ

dėti pratinti karves palengva 
ankstesniam milžimui.

Suv. Valstijose apskaitliuo- 
jama apie 24 milijonai melžia
mų karvių.

H£LEK JEPSO*/

la Novotna, Norman Cordon, Bidu 
Sayao, Richard Crooks, ir Salvato
re Baccaloni, pirmadienio 
Balandžio 6, Bruno Walter, 
toriam.

“Lohengrin” su Melchior, 
Thorborg, Warren, Cordon ir nauja 
žvaigžde Astrid Vamay 
je antradienio vakare, 
torium Leisdorf.

“Carmen” trečiadienio

vakare, 
konduk-

Huehn,

Elsos rolė- 
su konduk-

vakare, su 
konduktorium Sir Thomas Beecham.

Richardo Strauss smagi opera 
“Der Rosenkavalier”, su Lotte Leh
mann, Jarmila Novotna, Eleanor 
Steber, Emanuel List, Julius Huehn 
ir visa kita eile iš 24 veikėjų, bus 
pastatyta ketvirtadienio vakare.

Penktadienį po pietų Mozarto ope
roj, “The Magic 
Rosa Bok, Nadine 
Andreva, Alexander 
Kullman ir Norman
ra buvo sensacija viso meto New

Flute”, dainuos 
Conner, Stella 
Kipnis, 'Charles 
Cordon; ši ope-

HIPPODROME

“HELLZAPOPPIN”

mar- 
laiką 

paga- 
artis-

“Hellzaipoppin” yra tai didžiausias 
juokų, šposų, dainų ir kitokių 
gumynų veikalas, ką per ilgą 
buvo statomas scenoje, dabar 
mintas filmoje su originaliais
tais, Olsen ir Johnson, prie jų Mar
tha Rye, Hugh Herbert, Jan Frazee 
Mischa Auer ir Robert Paige. Ši 
filmą pradedama rodyti Hippodrome 
Theatre ketvirtadienį, Kovo 5.

Tai yra Universal gaminys ir ap
ima daug naujų dainų paruoštų šiai 
filmai. Dainuojanti ir šokanti cho
rai vyrų ir merginų, su kitais viso
kiais paįvairinimais, šiame paveiks
le viršija viską kitką.

Tarp kitų spektakliškų dalykų 
ineina vaizdingas perstatymas Olive 
Hatch Vandens Baletas.

irYorke. Ji dainuojama Angliškai 
jos konduktorius Paul Breisach.

Penktadienio vakare bus “La Tra
viata” su blondine gražuole Helen 
Jepson ir Jan Peerce, John Charles 
Thomas ir Lucielle Browning greta 
jos.

šeštadieni po pietų statoma oera 
“Tosca” su Grace Moore, Charles 
Kullman, Alexandei' Sved ir Salva
tore Baccaloni.

šeštadienio vakare Verdi’s pui
kiausi opera “Aida”, su Stella Ro
man, Bruną Castagna, Lansing Hat
field, Giovanni Martinelli, Ezio Pin
za ir John Charles Thomas.

Tikietas gaunami dabar po 81,10, 
$2.20, $3.30, $4.40, $5.50 ir $6.60, 
taksai Įskaityti. Paštu užsisakant 
rašyti Northern Ohio Opera Asso
ciation, Union Bank of Commerce, 
Cleveland. Reikia pridėti su užsa
kymu ir gatavai užadresuotą voką 
su pašto ženklu.

NUSIŽUDĖ. Stanley Wise, 
22 metų amžiaus, nusižudė sa
vo gimtadienio dieną. Jo tėvai 
tą dieną surengė jam viešą va
karienę, ir jis, pasivalgęs, atsi
sveikino su savo motina, pasa
kydamas kad *i jo daugiau ne
matys. Greitai išėjęs iš namų, 
nusiskubino ant tilto kuris iš 
miesto veda link Clevelando, ir 
nušokęs nuo jo užsimušė. Tas 
atsitiko Vasario 25 d. Jo tė
vai sako, jo saužudystės prie
žastis buvus kad valdžia ji ne
priėmė kariuomenėn. Jo drau
gai išėjo kariuomenės palikda
mi jį, o jis del ne pilnos svei
katos

Tai 
na iš 
menę, 
susigraužimo žudosi, 
gyvena prie Forbes gatvės.

Amerikos pieno' ūkininkai nu
siskundžia kad valdžiai įvedus 
karo valandas, tai yra pasku
binus laikrodžius visa valanda 
pirmyn, karvės atsisako duoti 
pieną visa valanda anksčiau ir 
net nesutinka eiti į 
rybas tuo klausimu.

Kuomet farmeriui 
rodo G valandą ryto 
milžimo laiką, karvės 
tebėra 5 valanda ir 
duoti pieną.

Farmeriams liko klausimas: 
ar išraginti karves duoti pieną 
valanda anksčiau ar kentėti su
ardymą visos jo dienos darbo 
tvarkos.

Pieno ūkininkai tariasi pra-negalėjo eiti.
koks skirtumas: vieni ei-1 
didelio nenoro į kariuo- 
o kiti kurių nepriima iš 

Jo tėvai

Rengiasi Suvaržyti
Gasoliną

Gasolino trukumas rytinėse 
valstijose reiškiasi iki tiek kad 
kalbama apie suvaržymą jo iš
davimo, ir tuoj bus nustatyta 
kiek jo galima 
gauti pirkti.

Tas atsitinka 
truko gasolinui
o gasoliną vežančius laivus už
puldinėja ir skandina subma- 
rinai.

Už kelių dienų paaiškės ar 
gasolinas bus suvaržytas ir vi
soje šalyje.

Miesto rekorduose parodoma 
kad Antanas Oleknavičius nusi
pirko iš LRKSA. namą, prie Bi
rutes gatvės, kur pirmiau S. 
Rutkauskas gyveno. Tai yra 
iš tų namų kurių reikalu kita
dos save vadinęs “amžinu pre
zidentu” J. Vasiliauskas yarde 
lendrovės Akrone trukšmavo. 
Linkim gero pasisekimo nau
jam savininkui.

Čia Lietuviai ir draugijos iš 
širdies yra ištikimi šiai šaliai: 
perka bonus, štampus, aukoja 
Raudonajam Kryžiui.
LDLD. 59 kp. R. K. aukavo 
$25 ir pirko $50 vertės

Liet. Piliečių Klubas 
pramogą, kurios pelną 
Raudonajam Kryžiui.

G. Gaškienė protarpiais dar
buojasi prie Raudonojo Kry
žiaus, aukoja savo darbą.

Kovo 4 d., šv. Kazimiero die
noje sveikinu Kazius jų vardo 
dienoje, ypač Dirviečius, kitur 
esančius, ir Akroniečius, Kazį 
Jurevičių ir Kazę- Vaiveckienę.

Kalnas

Sako,

savaitės bėgiu

del to kas pri- 
gabenti tankų,

boną.
rengia
paves

PAGALBA NUO 
REUMATIZMO

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

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakeli—sunaudo
ki! 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dali, ir jums nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą į:

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

Karo ir Vargų Ugnis 
Degina Pasauli

“Diena rusti, 
diena ana, 

Apvers svietą 
į peleną.

Aiškiai sako 
raštas gana”—

Pranašas Mala- 
lakia 397 met. 
prieš Kristų

pranašavo apie šitą baisėtiną 
rūstybės dieną, sakydamas:

“Nes štai diena ateiti degin
ti lyg pečius, čia visi pasidi
džiavę ir Dievo nesibijanti bus 
šiaudais ir ateinanti diena juos 
uždegs, sako Viešpats Dievaš 
Visagalis, ir nepaliks nei šak
nį, nei želmenį”. Mal. 4:1.

Platesniam sužinojimui gali
ma kreiptis antrašu: (12)

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

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 
dojasi FEEN-A-MINT. 
FEEN-A-MINT einant 
tį rytą tikrai jausite 
ir vėl jausitės puikiai, 
pakelis kainuoja tik

f Aukų Suma Susidaro

garbingą 
ką, ne 
sąlygų ’ 
Smetona 
prašau j 
Amerikie 
minti, s; 
kantriai 
vos atvat 
jetuva v 

klausoma 
kartoja, 
tuva tap 
gomis s 
musu nej 
laikini, t 
tį, buku 
nepamir 
stovim 
Tautos 
be, su 
pasaulk

“Hitl 
leimėjii

žmonių -nau- 
Pakramtykic 

gulti—sekan- 
palengvinimą 
Vsai šeimai

10c

t LIETUVOS Prez. Antano 
E Smetonos vizitas Conn. Valsti- 
I joj paliko malonius įspūdžius 
I visiems girdėjusiems jo prane-. 
i Šimą New Britaine. Prez. Sme-1 
I tona aplankė šią Lietuvių kolo- 1 
t piją kviečiamas vietos laetu- 
I viu draugijų bendro komiteto.

• šeštadienį 21 d. Vas. Prezi
dento Smetonos garbei priėmi
mo bankete dalyvavo 125 vei
kėjai, vyrai ir moterys iš ap- 

; linkiniu kolonijų; gražioj nuo
taikoj Prez. A. Smetona buvo 
priimtas bankete, kur jis pasa
kė gražią draugišką kalbą 
Miesto mayoras p. Coyle ir kiti 
kalbėtojai, Prezidento palydo
vai, būtent: J. Tysliava ir žur
nalistas J. Valaitis, LVS. Tary- 
bos narys W. M. Chase ir Dr. 
M. J. Colney. Banketo progra- 
mo vedėju buvo mokytojas J. 
Poškus, Jr.

Sekmadienį 22 d. Vas. Lie
tuvių svetainėje masiniam su- 

: smukime Prez. Smetona davė 
pranešimą, pasakė gražią kal
bą, labai padrąsinančią ir daug 
vilčių žadančią Lietuvai. Prez. 
Smetona tarpe kita ko pasakė: 
Lietuvos valstybės sugriovimas, 
paneigimas tarptautinių teisių 
tai išdava grobiku imperialistų 
politikos. Lietuvą sugriovė So
stinės Rusijos imperialistai, 
kuriems mes daugiausia pasi
tikėjimo turėjom. Stalino vyk
domoji politika, jo susitarimai 
su Hitleriu sudraskyti ne tik
tai Lenkiją bet ir Baltijos val
stybes nesuderinama su mora
lybe ir teisėtumu bei duotais 
pasižadėjimais-sutartimis kurias 
Stalino vyriausybė pasirašė su 
aimynišky valstybių vyriausy- 
ėmįs. Dabar Stalinas mato ko-

padedai 
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bartinii 
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ne ateič

Šie Pi 
mai suk 
ūpą klai 

iaspasėkas davė jo imperils-'
" inė politika

jos kaimynams. Date raute 
lanniečiai, kurie užgrobė musų 
kraštą, tapo išvyti iš Baltijos 
kraštu ir Lenkijos, dabar Lie- 
uva ir jos artimieji kaimynai 
relka jungą naujo užgrobiko, 
fokiečiy okupacijos. Antru 
kartu musu laikuose Lietuvos 
žemę mindžioja brutališkoji Ru- rentinai 
a.‘.vt-- .... . . . . . . .  žodžius
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žiai ap 
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809 Society for Savings Bldg.
Ofiso telefonas: M Ain 1773

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

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

su ir Vokiečių militariska jie-,

4 tgsiiiii
Ii Pils’

trečiadieni

Skani Lietuviška DuonaNEW DEAL
Telefonas: WAsh. 3227

(11)9202

3

ir paliuosuoja 
Geras nuo ko- 
ir užkimimo, 
pagalbą, arba

Mes prista-

Co. 
6843 
1185

dykai su
(U)

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

Užkandžiai
Atdara iki 2:30 naktį.

Kazys ir Antanas Leimonai, sav.

dieną ir
1964

HE. 5000;
Atdara

Taisom sulankstytas mašinas, su- 
liedinam ir tt. (12)

SERVICE STATION 
6510 Wade Park Ave. 

Visokis Automobilistams 
Patarnavimas

Visokį geriausios rūšies padargai. 
MOTORŲ IR BATTERY TAISY

MAS IR PARDAVIMAS.

Cleveland Furnace &
Sheet Metal

Industrial Sheet Metal Work
CINUOJAM. DENGIAM STOGUS

Turim visokias dalis pečiams. 
Darbas geras. 8 mėnesiai 
išsimokėjimui, arba ilgiau.

1396 East 65th Street
ENdicott 0335 (11)
--------------------------------------------------------- 1

Skani Lietuviška ruginė Duona, 
visoki Pyragaičiai, Vestuvėms, 
Baliams. Pristatom sulyg pa
reikalavimo. Telefonuokit arba 
parašykit.

Visada prašykit NEW DEAL 
Duonos.

I----------------------------------------------------------- 1

Plumbing ir Heating 
Reikmenys

Parsiduoda arba įdedami sulyg 
MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLAO 

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

Heating Cg.
naktį patarnavimas.
E. 55th Street
MU. 3629; YE. 5544 

vakarais iki 8 vai.

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

Visokių Namų Taisymo Darbą 
atlieka be įmokėjimo.

1 iki. 3 metų išsimokėjimas.
F.H.A. FINANSAVIMAS.

Parduodam naują ir naudotą medį.

Cor, Superior and E. 43 St.

FARMERS POULTR
Poultry for all occt 

CHICKENS, DUCKS, GEESE, T1 
Paranki vieta. Užkviečiame Lietu1

UMlllliiiiiiiuiiliiiillillIlIinilllllilIlIlUIIII

VISOKIA APE
Mes es5»o pasirengę suteikti vis 

tirtas Informacijas ir praktiškus
E Mkios Apdraudos (Insurance) vis;
S mian šaukite mus negu ugniagesii

yse tarnybos nuo t^nkų iki lėk
iu vų operavimo, ir svarbius 
manevrų žygius. Paveiksluose 
apimta infanterija, artilerija, 
inžinieriai, lakūnai, tankų kor
pusas, parašiutininkai ir medi- 
calis korpusas.

Ta filmą pradedama rodyti 
eilėje miesto teatrų, ir joje ga
išit pamatyti savo pažystamus 
ar net savo vaikus.

SUPERIOR- 
RUSSELL INN

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

pravažiuojanti Lietuviai. ,

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės

STONIS TAVERN
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
“Kur alus skanesnis” 

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

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

Pr. Kuncaitis, Sav.
4023 E. 141st St.

FOOD MARKET
Sviestas — Kava — Bekonas 

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

Miltai ir Grudų Valgiai
Lietuvių kaimynystėje

DYKAI ATVEŽIMAS

1209 NORWOOD RD.
ENdicott 8262 (14)

SULAIKYK KOSULĮ
su SEDAKOFF

Greitai paliuosuoja nuo gerklės 
uždegimų, paliuosuoja atsikosėji
mą, stimuliuoja 
plaučių užgulimą, 
šulių naktį, šalčių 
Garantuotas duoti 
pinigai grąžinami, 
tom į namus.

ECLAIR CUT RATE DRUGS 
7600 St. Clair Avenue 

ENdicott

Nikodemas A. Wilkelis
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius

IR BALSAMUOTOJAS
6522 Superior Ave. HEnderson 9292

The Wilkelis Furniture Co.
Rakandų Krautuve

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

Savininkas Vedėjas

Shampoo and Set .. 50c. 
Permanents $2.50 to $5.00

Pfeifer’s Beauty Salon
7028 Superior Ave.

Telef. HE. 9824
Atdara vakarais išskyrus 

ir šeštadieni.
Specialiai puikus Cream 
permanent wave.
Lietuvaitė prie plaukų

HARVEY MOVING & 
TRUCKING CO.

Ekspertai Pianų Pervežime 
Rengiantis kraustytis į 
kitą vietą šaukit mus

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

Namų: Lakewood 6179
Res.: 1585 ELMWOOD AVE.

CLEVELAND (15)

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 
žaizdų, dedervinių, vidurių nevir
škinimo, užkietėjimo, kosulio, ka
taro, lytiškų nusilpnėjimų, viso
kių lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs ir kitokių.

<•
C. Pakeltis Vaistine

1001 E. 79 St. Cleveland, O.
Telefonas ENd. 8588

Vaistinė atdara 7 dienas savaitėje 
L

Asfe a phosse man atont

@ Kaip taupi šeimininke kuri taupo kiekvieną 
galą siūlo, ir telefono darbininkai žino kaip svar
bu yra taupyti kiekvieną gabalėlį vario vielų ka
ro reikalams. Išpildymui smarkiai daugėjančio 
reikalavimo daugiau telefono susisiekimų, karo 
delei, daugiau vario vielų sunaudojama Ohio val
stijoje negu kada pirmiau eilėje metų. Western 
Electric, kuri aprūpina Ohio, pereitą metą iš
dirbo didžiausią kiekį Bell System istorijoje, šis 
rekordinis vario reikalavimas karo industrijose 
sudarė rimtą trukumą šio svarbaus metalo1. To
dėl tai reikalinga taupymas kiekvienos pėdos vie
lų karo laiko telefono patarnavimui.

KLAUSYKIT "THE TELEPHONE
VAKARAS NUO 8 VALDANDOS

HOUR" KAS PIRMADIENIO 
PER WTAM, WLD IR WSP

aęv 
D Yra.
namo si 
tikėjimi 
musu 1 
tį žodį.

Kaip 
susirinl 
g? ne

Štai yra 

geriausias vaistas 

kada nors išras

tas tires bėdoms 

išvengti.

Rl! tetvirtdaliai tire (gumų) 
-®renr.u paeina nuo nedapil- 
fe on, ekspertai sako. Ir at- 

nereikia kad jusu tires 
i’Mty minkštos kada jos jau 
.'ta pavojingai minkštos. Tik 
3 svarai oro maži® negu rei- 
afep, reiškia iki Š.500 mylių 
®ihojimį nuo jūsų tires gy- 
steimo ilgumo! Minkštos tires 
* tik greičiau susidėvėja—jos 
Uacao susiraito, greičiau per- 
®ian». greičiau plyšta. Kas 

patikrinus orą' ir atsar
gi važinėjant galima gauti iš 
te ild 50,000 mylių tamavi-

Kiti gauna—kodėl ne jus?

Tbė car-saving bint i<

AH01HER (W) SERVICE 

į^ltANOAOO on COMPANY (OHIO?

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietu
..... . / *JS

Superior Ave. Cleveland
lUIIIUIIIIUIllIlllllliilll



I dėti pratinti karves palengva 
ankstesniam milžimui.

Suv. Valstijose apskaitliuo. 
jama apie 24 milijonai melžia, 
mų karvių. Lietuvos Prezidentas New Britain, Conn. LOS ANGELES, Cal

Kas platina Dirvą — tai 
platina apšvietę. *-

is: 
mą 
sti
ebo

ra-

jei 
aus- 
iums 
is ir 
tnčių 
imui 
1USS- 
Neu-

Karo ir Vargų Ugnii 
Degina Pasaulį

“Diena rusti, 
diena ana,

Apvers švieti 
į pelas

Aiškiai sako 
raštas gana".

Pranašas Jlį 
lakia 397 maj

Aukų Suma Susidaro 
$550.00

į LIETUVOS Prez. Antano 
Smetonos vizitas Conn. Valsti
joj paliko malonius įspūdžius 
visiems’ girdėjusiems jo prane
šimą New Britaine. Prez. Sme
tona aplankė šią Lietuvių kolo- 

prieš K r ištiki ją kviečiamas vietos Lietu- 
pranašavo apie šitą baisėtį Hu draugijų bendro komiteto, 
rūstybės dieną, sakydama:'į sejtadienj 21 d. Vas. Prezi- 

“Nes štai diena ateiti t Smetonos garbei priėmi- 
ti lyg pečius, čia visi L
džiavę ir Dievo nesibijanti bankete dalyvavo 12o^ vei- 
šiaudais ir ateinanti diena j ai, vyrai ir moterys iš ap- 
uždegs, sako Viešpats Die^iinkinių kolonijų; gražioj nuo- 
Visagalis, ir nepaliks nei ^taikoj Prez. A. Smetona buvo 
nį, nei želmenį . MaĮ 4:1. prjjmtas bankete, kur jis paša- 

Platesniam sužino)™^ draugišką kalbą.
„'Miesto mayoras p. Coyle ir kiti 

calbėtojai, Prezidento palydo
mai, būtent: J. Tysliava ir žur- 

JAUČIATĖS BLOGAI“alistas J- Valaitis, LVS. Tary- 
TIKRAI PALENGVINTO k£S W' j'T' * Dr' 
ŠIUO MODERNIŠKU, šIELF' Colney. Banketo progra- 

mokytojas J.

šeštadienį 21 d. Vas. Prezi-

ma kreiptis antrašu: f 
JOSEPH MASLAVECKAS 

1129 E. 113 St. Cleveland
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OJLUvJ lenu,

BUDU mo vedėju buvo 
• Kuomet kankinatės vidurių Ėpoškus, Jr. 
tėjimu—žarnos neveiklios—skg ’
galvą, nėra energijos, palengvės Sekmadienį 22 
sau šiuo modemišku budu-kre-nviu svetainėje 
kite FEEN-A-MINT. Ši skani c'. '
rius liuosuojanti kramtoma pJ 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išnįę 
ti vidurius. Milijonai žmonių 
dojasi FEEN-A-MINT. Pakraštį,.,... v ,
FEEN-A-MINT einant goltiHįWcnl žadančią Lietuvai, 
ti rytą tikrai jausite palengrįjmetona tarpe kita ko pasakė: 
ir vėl jausitės puikiai. Vai nfcetuvog valstvbės sugriovimas, 
pakelis kamuoja tik . . . , . ’llhaneigimas tarptautinių teisių 

ai išdava grobikų imperialistų 
lolitikos.
■etinės Rusijos imperialistai, 
iuriems
įkėjimo turėjom, 
pmoji politika, jo susitarimai 
u Hitleriu sudraskyti ne tik
ai Lenkiją bet ir Baltijos vai- 
tybes nesuderinama su mora
lybe ■ ir teisėtumu bei duotais 
asižadėjimais-sutartimis kurias 
talino vyriausybė pasirašė su 
himyniškų valstybių vyriausy- 
jmis. Dabar Stalinas mato ko
las pasėkas davė jo imperiąlis-

d. Vas. Lie- 
masiniam su

lipinkime Prez. Smetona davė 
iranešimą, pasakė gražią kal
ią, labai padrąsinančią ir daug 

Prez.

Lietuvą sugriovė So-

mes daugiausia pasi-
Stalino vyk

;y for Savings Bldg.
defonas: MAin 1773

namus mieste ar priemiesčiuose, krą 
igią kainą. Taipgi gausit pataroaviai 
mce reikaluose.
> mortgečio. Patarnavimas ir išpildj- 
kites j mane telefonu arba asmeniškai

nininkė kuri taupo kiekvieną 
no darbininkai žino kaip svar- 
(vieną gabalėlį vario vielų ka
rdymui smarkiai daugėjančio 
u telefono susisiekimu, karo 
) vielų sunaudojama Ohio vai- 
pirmiau eilėje metų. Western 
upina Ohio, pereitą metą iš- 
ekį Bell System istorijoje, šis 
eikalavimas karo industrijose 
imą šio svarbaus metalo1. To- 
aupymas kiekvienos pėdos vie- 
’ono patarnavimui.
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ga.
“Atvykau aš į jūsų žemę, 

garbingąją Amerikos Respubli
ką, ne savo laisva valia, bet 
sąlygų verčiamas”, sakė Prez 
Smetona. “Bet nenusimenu ir 
prašau jūsų, broliai ir sesutės, 
Amerikiečiai Lietuviai, nenusi
minti, su vilčia, su tikėjimu 
kantriai laukti valandos Lietu
vos atvadavimo. Aš tikiu jog 
Lietuva vėl bus laisva»ir nepri
klausoma po karo. Istorija pasi
kartoja. Ne pirmu kartu Lie
tuva tapo militariškomis jie- 
gomis sugriauta, šiądieniniai 
musų neprietelių laimėjimai bus 
laikini, tikėkim Į Lietuvos atei
tį, bukim ryžtingi ir vieningi, 
nepamirškim jog mes ne vieni 
stovim kovos fronte už savo 
Tautos laisvę ir nepriklausomy
bę, su mumis stovi visa eilė 
pasaulio mažų ir didelių tautų.

“Hitlerio laimėjimai virs pra- 
leimėjimais. Amerikos Respub
lika, Anglijos didžioji imperija, 
padedamos visų pasaulio mažes
niųjų tautų bus laimėtojos da
bartinio karo, su Amerikos 
Respublika ir Anglija laimės 
Lietuva ir visos kitos pasaulio 
tautos Vokiečių pavergtos. To
dėl netenka mums nusiminti ir 
desperacijai pasiduoti. Prez. 
Roosevelto ir Winston Church- 
illo Atlantiko paktas aiškiai 
rodo kad šių didžiųjų valstybių 
vadai stovi už visų mažųjų ir 
didžiųjų Tautų politinę ir ūki
nę bei kultūrinę laisvę ir ne
priklausomybę; šis faktas tei
kia mums\ viltį, tat tikėkim Į 
laimingesnę ateiti Lietuvos, bu
kim vieningi ir ryžtingi, vienin
gomis pastangomis veikim be
sirūpindami 
ne ateičia.”

šie Prez. 
mai sukėlė
ūpą klausytojų, tapo palydėti 
gausiais aplodismentais. Susi
rinkę apie 600 Lietuvių išgirs
ti Prez. Smetonos kalbą, gryžo 
namo su pakilusiu upu ir pasi
tikėjimu ateičia, nes girdėjo 
musų Tautos vado padrąsinan
tį žodį.

Kaip bankete taip masiniam 
susirinkime mes turėjom pro
gą ne tiktai susipažinti, bet ir 
raminančius Prez. Smetonos 
žodžius išgirsti.

Prezidento Smetonos apsilan-į 
kymas suinteresavo ir Ameri
konus, New Britain Herald gra-' 
žiai aprašė Prez. Smetonos vi
zitą, parašė ir kiti Amerikonų 
spaudos- organai. Bankete da
lyvavo NB Herald redakt. Mc
Avoy, Mayoras Coyle ir kiti 
žymus svečiai, kurie turėjo pro
gą pasikalbėti su Prez. Smeto
na apie Lietuvą ir kitų Euro
pos tautų politines aspiracijas 
bei santikiavimo klausimais po 
karo.

Šis vizitas Prez. Smetonos 
buvo ne tik malonus ir kelerio
pai naudingas mums, Lietu
viams, bet svarbus keleriopais 
atžvilgiais. Deja, tenka pažy
mėti kad Maskvos agentai — 
komunistai vedė provokacijos 
darbą platindami savo “memo
randumą”, kuriame jie bandė 
įtikinti Amerikonus ir Lietu
vius jog Prez. Smetona agen
tas fašistų ir Hitlerio. Tas jų 
platinamas popiergalis prirašy
tas nesąmonių labai Įpykino

WORCESTER, MASS, 
Laike Prez. Smetonos 

Prakalbų Surinkta
L.V.S. $950.00

Kovo 1 d., Lietuvos Pre- 
zideną A. Smetoną vietos ir 
apielinkių Lietuviai iškil
mingai priėmė. Laike pra
kalbų aukų sudėjo $950.

Lietuvos laiminges-

Smetonos pareiški- 
entuziazmo ir gerą

LIETUVOS NEPRIKLAUSO-
* MYBĖS MINĖJIMAS
ši nedidelė Lietuvių kolonija 

Pacifiko pakraštyj Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 24 
metų sukaktį minėjo Vasario 

Minėjimą surengė spe-

Daup Japonu tapo paimta po 
priežiūra per FBI ir policijos 
suėmimus San Francisco pas
tarų savaičių bėgiu. Šis vaiz
das parodo Japonijos organiza
cijos viršininką, Shojiro Hori, 
policininko- Bert Nelson veda
mą j automobili.

JAU GAUNAMA

3e politika Sovietų Rusijai ir-1 
Įs kaimynams. Dabar raudo- 
inniečiai, kurie užgrobė musų 
įaštą, tapo išvyti iš Baltijos 
įaštų ir Lenkijos, dabar Lie- ' 
iva ir jos artimieji kaimynai 
llka jungą naujo užgrobiko, 
okiečių okupacijos. Antru : 
rtu musų laikuose Lietuvos 
mę mindžioja brutališkoji Ru- 1 
| ir Vokiečių militariška jie- ■

Kaip Apsieinu
Aš Pats?

Štai yra 
geriausias vaistas 
kada nors išras- 

tires bėdoms 
išvengti, 
tire (gumų) 
nuo nedapil- 

3ymo oru, ekspertai sako. Ir at
minkit, nereikia kad jūsų tires 
iSrodytų minkštos kada jas jau 
»ra pavojingai minkštos. Tik 
f svarai oro mažiau negu rei- 
Kąlinga, reiškia iki 3,500 myliu 
Suaikvojimą nuo jūsų tires gy
venimo ilgumo! Minkštos tires 
he tik greičiau susidėvėja—jos 
greičiau susiraižo, greičiau per
duriamos, greičiau plyšta. Kas 
havaitę patikrinus orą' ir atsar
giai važinėjant galima gauti iš 
tares iki 50,000 mylių tarnavi
mo. Kiti gauna—kodėl ne jus?

This car-saving hint is 
r ANOTHER (^ĮįĮJO) SERVICE 

pE STANDARD OU COMPANY (OHIO)

las

rys ketvirtdaliai 
ėgerovių paeina

Conn. Valstijos Lietuvių visuo
menę ir nustebino Amerikonus 
dar kartą komunistai pasirodė 
vaikiškais ir aiškiais Stalino 
imperialistinės politikos propa- 
gatoriais, blogai patarnavo rau
donajam internacionalui.

Gražią kalbą pasakė Vieny
bės redakt. J. Tysliava, žurna
listas J. Valaitis ir LVS. Tary
bos narys W. M. Chase, Prezi
dento palydovai bankete ir ma
siniam susirinkime. Lietuvos 
šelpimui aukų sudėta virš $434, 
pridėjus įžangos pajamas, viso 
apie $550. ' Prez. Smetona en
tuziastiškai priimtas ir palydė
tas. žodžiu, šis istoriškas įvy
kis teikia labai didelę garbę 
New Britaino Liet. Draugijoms 
surengusiems Prez. Antanui 
Smetonai šaunų priėmimą ir su
teikimą progos Conn. Valstijos 
Lietuviams išgirsti Prez. Sme
tonos kalbą, kuri paliko padrą
sinanti įspūdį musų valstijos 
Lietuviams Lietuvos ateičia.

Prez. Smetona paviešėjęs po
rą dienų New Britaine, pasiro- 
davojęs su šios valstijos veikė
jais, išvyko į New Yorką ir se
kantį sekmadienį vyksiąs į 
Worcester, Mass., kur jam ren
giamas priėmimas šios koloni
jos veikėjų susispietusių į LVS 
Įsteigtą skyrių. Prezidentas 
Smetona paliko gerus įspūdžius 
visiems Conn. Valstijos Lietu
viams gird ėjusiems jo praneši
mo kalbą Lietuvos reikalais.

“D ’ Reporterisy V. M. K.

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS
Puiki, didele K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka

BROOKLYN, N. Y,

15 d. 
daliai sudarytas komitetas ru
pesniu ir pastangomis Jono Už
davinio ir kelių kitų vietos dar
buotojų.

Nežiūrint kad bolševikai nė
rėsi iš kailio atkalbinėdami Lie
tuvius nuo dalyvavimo, jie net 
keliose vietose savo namuose 
surengė pramogas ir . pažadėjo 
valgydinti ir girdyti visus tuos 
kurie eis pas juos, vienok susi
rinko didokas žmonių skaitlius 
į švedų auditoriją.

Programo vedėju buvo Jonas 
Uždavinys. Kalbas sakė: Prof. 
Malborne W. Graham, Adv. W. 
Danielson, Švedijos Vice Kon
sulas ; Dr. J. J. Bielskis, Lietu
vos Konsulas; Grafienė Emma 
deZaremba, Prel. J. Maciejaus- 
kas, vietos klebonas. Nors ne
didelis chorelis, 'gražiai
dojo Amerikos ir Lietuvos him
nus ir ^sudainavo porą Lietuviš
kų liaudies dainelių.

Tarp garbės svečių dar buvo 
senovės Lietuvos kunigaikščių 
kilmės kunigaikštytė Daria 
Trubetskoi.

Surinkta virš $30 aukų ir, 
komiteto nutarimu, tos aukos 
buvo perduotos Amerikos Rau
donajam Kryžiui su specifiniu 
reikalavimu kad tįe ir kiti Lie
tuvių suaukauti pinigai butų 
kaip galima greičiau panaudoti 
Lietuvos tremtiniams bolševikų 
kalėjimuose šelpti.

Programui pasibaigus, Kon
sulas .Bielskis ir poni pakvietė 
garbės svečius į savo puošnius 
namus, kur buvo parengta gra
žus priėmimas su skania vaka
riene. Greta viršuje1 paminė
tu žymių asmenų buvo dar vi
sa eilė kitų dalyvavusių šioje 
vakariene, prie jų ir- keletas 
žymesnių Lietuvių. i i-

Prie svečių vaišjnip.)o prisi
dėjo Konsulo duktė Rūta ir 
sūnūs Alfredas.

Reporteris,

Many Japanese have been taken 
into custody in FBI and police 
roundups in San Francisco during 
recent weeks. This photo shows an 
official of the Japanese association, 
Shojiro Hori, being led to a car by 
Police Officer Bert Nelson.

MOKYKITĖS

WELD! IMG 
Gelbėkit šalies Apsigynime. 
Naktines ir Dieninės Klesos 
Electric Are ir Acetylene 

Welding (Nitavime) 
Aplankykit klesą bent vakarą.

Didelis reikalavimas 
Gera mokestis.

Fusion School of Welding 
4017 Payne Avenue 

Telef. EN. 0626 (15)

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions:

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

and EGGS
(39)

288 puslapių didelė knyga, su istoriškais paveikslais.
Popieros viršeliais kaina $1.50. . . Tvirtais viršeliais, $2.00.

ši istorinė apysaka jums patiks — aprašoma kaip Didis Lie
tuvos Kunigaikštis Kęstutis pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip jį 
iš nelaisvės išgelbėjo AlyPIS, jaunas sukrikščionintas Lietuvis 
nelaisvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas, ši apysaka 
plačiai vaizduoja Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po to 
kaip jie sugryžo į Lietuvą. Alpio meilę, prietikius, ir tt.

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio.
c'y' c-c c ■ ■ f 7

.
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Basement

Iš TAURININKŲ KLUBO 
VEIKLOS. Vasario 13 vaka
re įvyko Am. Liet. Tautininkų 
Klubo susirinkimas. Nepasigi- 
linu.s į Brooklyn© Lietuvių gy
venimą, atrodo kad ištikro šios 
kelonijos tautininkų gyvenimas 
pradeda sustingti visame dide
liame verpete. Tačiau, kada i 
tai pasižiūri iš arčiau, pamatai 
visai kitą vaizdą.

Tautininkai kaip tik pradeda 
išsijudinti, nes jų veikla jau 
apima ir rūpina platesnes vi
suomenės dalis. Visuomenės i 
ir organizacijų veikėjai visada 
rėmė ir pritarė tautiškam vei
kimui kuris paremtas idėja, įŲ- 
singumu ir nuoširdumu. Nere-jJ? 
rnia ir nepritaria tik tokiai vei-"’ 
klai kuri vadovaujasi demago
giniais siekiais ir kilnesnio tik
slo neturi kaip tik savanaudiš
kumą.

Kada tautininkų klubo veikė
jai, kurie visada nuoširdžiai1 
dirba tautiniuose reikaluose,, 
pradėjo stipriau veikti, pasiro
dė ir pasekmės. Priminsime' 
tik du Klubo suirinkimus, ku
riuose be kitų reikalų prisira
šė šiek naujų narių, pasiryžu
sių ne tik padėti bet kartu vei
kti ir dalyvauti tautos darbe.

Sausio mėnesi prisirašė šie: 
ponios Pranė Lapė, Pusnikie- 
nė, Narvydienė, J. Spurga, Vin-

GUMAS KARO REI
KALAMS

B. J. RADIO
SERVICE

EKSPERTAI TAISYME 
Visokiu išdirbimų Radio 

Visas darbas garantuotas.
RADIO TUBES 

Galima gauti reikale
A. PRIETAISUS ii- 

SU GARSAIS
1.363 East 45th

Telef. HE. 3028

' P. KARĄ.

St.
(17)
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Į VISOKIA ' APDRAUDA Į
Mes esa»n pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- = 

[tirtas Informacijas ir praktikus patarimus reikale vi- = 
i sokios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pir- = 
įmiau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus). x

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate E 
ir Apdraudos Agentūra £

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 = 
UĮilIlIilIlIlIlIlIllIllIlilIlIlIUlilIlIlIlIllIlIilIlIlIlIigilllIlIlIlIlilIHIilIlIlIlIlIIlIlUllllh?

Kurie piliečiai turi senus sa
vo automobilių ratų gurnus ir 
rengėsi pirkti naujus, o dabar 
negauna pirkti, pradėjo zuržė-j 
ti del ratų gumų (tires) suvar
žymo. Ne visi supranta kaip 
gumas sunaudojamas.

Paveizdan, 35,000 tonų didu
mo karo laivui reikalinga 
tonai gurno, kurio užtektų 
10,340 automobilių ratų.

75 milimetrų kanuolės 
stovų įrengime sunaudoj

del

ELDER-TILTON
CLINIC

Mcchanolherapy 
Chiropractic 

Electric Treatments 
Celon Irrigation 

Gydymas nuo
Aukšto Kraujo Spaudinio

Arthritis - Reumatizmo - Lumbago 
7934 Superior Ave. 

Telef. ENdicott 0760 . (17)

pa- 
ama 

175 svarai gurno; kareivių ve-
• i^ime 33' skautų kare į 

339 svarai, ir 37 mm. prieš-lėk- 
tu vines kanuolės pastovų įren-’1 
gimė 199 svarų.

Orlaivių ratams ir oro tū
boms reikalinga 100 ir daugiau 
svarų gurno, taip kad statant 
dešimtis tūkstančių naujų lėk
tuvų reikalinga gurno, jų ra
tams.

Be to, gumas daugumoj nau-' 
dojamas dirbimui dujakaukių, 
tankų, medikalių įrengimų, ba
tų, lietaus ploščių, signalams 
reikmenų ir daugybei kitų ka
riški! dalykų.

FRANK GERCHAR Į
MEAT MARKET
1132 East 71 St.

Quality Meat 
Fresh Poultry 
specializuojame NamieMes

' darytom R ūky tom Mėsom
Tel. HE. 9454 (17)

®SUV. VALSTIJOS rengiasi
cas Daukšys, P. Ribokas, A. Ze-i pasiusti apie 1,500,600,000 sva-
kus, J. Laučius, A. Leonardas, 
Z. Zupka, K. Katinas, J. Jan
kus. Vasario mėnesį: Adv. K. 
R. Jurgėla, Elena Povilanskie- 

Alvina Buivydienė, Paulina 
Amilija šimanskie- 
Šimanskis, Juozas 
Alekas Mastaitis,

rų lašiniu ir taukų Britanijon 
šį metą.

HONEY-BAKED
HAM CO. LTD-

Mėsos mėgėjai gausit tikrai 
skanius kumpius valgyda

mi musų produktus.
Jums patiks musų medum kepti 
kumpiai, kurie specialiai paruo
šiami valgykloms, klubams ir 
bažnyčioms. Tinka daryti ska
niems sandwieiams.

1019 Carnegie Ave.
Phone MAin 4693 (11)

ne
Šimonienė, 
nė, Kazys 
Grajauskas
P. Januška, Jonas Steponaitis, 
Kazys Jasnevičius.

šitaip klubui augant, kurio 
tikslas yra veikti kultūrinį ir 
tautinį darbą, gaunasi 
kad Brooklyne susikurs 
organizacija tautiškų ir 
rinių darbu dirbimui.

J. Amatininkas.

vilties 
stipri 

kultu-

Lietuviai pas Lietuvi
GASOLINAS — ALIEJUS

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

JOHN’S Hl-SPEED
SERVICE

1463 East 71st Street

ACCORDiONS
ir ai

ir daugiau

Akordionų dirbtuvė ir 
t aisymas, balsų sutvar- ji
kymas; mainom į nau- 
jus ir didesnius. (14

N. SHKORKA
ACCORDION MFG. CO.

4640 Broadway • Cleveland

CLOCKER
Tikrai puiki naujos mados 
suknia už . . .

The May Co. Basement

Išpildoma užsakymai Telefonu 
Šaukit Cllerry 3000

° Raudonos, Mėlynos, Auksinės 
arba Orchid spalvą

• Micros 14 iki 20
• Sveatheart Apykaklė
Spalvų juostelės apvedžiotos ap
link apačią ir pečius duoda iš
vaizdą Kalifornijos' saulėtumo! 
.Dėvėsi ją dieną ir naktį . . . 
ir tikrai mylėsi ją!

Style A—Built-Up Style 
Micros 34 iki 52

. Patogumui ir Pritikimui!

Sanforizuoto
Broadcloth

Nuostabi vertybe tik už

V-Kaklo Styliai! 
Built-up Styliai!

Geros rūšies broadcloth slipsai 
. . . tokie labai praktiški. . . . 
taip gražiai pritinka'! Garantuo- 
skalbtis ir sanforizuoti—nesusi
trauks daugiau kaip 17c. Tai 
tikrai ekonomiški! Tearose arba 
baltos spalvos. Micros 34 iki 52 
moterims ir panelėms.

The May ('o. Basement

Išpildomi Užsakymai Telefonu 
‘Šaukit Cherfy 3000.

Style A— 
Built-up 

Style, Sizes 
34 to 52
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Komer Wood & Coal Co.

ŽYMUS ARTISTAI
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priimama 
vidurmies- 
Buildinge, 
Ontario.

P. P, Muliolis Ofise
6606 Superior Avenue

DIRVA (THE F1E 
LITHUANIAN WEEK

sueina vaka- 
draugai, bet 

, išskyrus ką

Ohio valstijos dirbtuvės 
šią vasarą praplės šalies 
ginklavimo darbus iki tie! 
kad sako bus reikalinga jo 
se dar. 60,000 darbininki 
daugiau.

Entered as Second-Class matte 
6er 6th, 1915, at the Cleveland 1 

under the Act of March 3,

other
also

from
We 

little 
some

Automobiliu industrijoje 
apsireiškus bedarbė del su
laikymo automobilių gamy
bos tuoj baigsis ir apie mi
lijonas tos industrijos dar
bininkų pereis Į karo reik
menų darbus.

I m y 
oldiers 

and a 
up and : 
another : 
army

į BOffi

i confi- 
ushered 
our ad-

‘DIRVA”—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais

1409 E. 92nd Street

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

Telefonas: ENdicott 0878

PHONE: ENdicott 4486

DABAR LAIKAS APSIPIRKTI 
IR SUTAUPYTI PINIGŲ.

CLEVELAND. OHIO

THE SALVATION ARMY

Gelbsti Dėdei Šamui

around 
dozen sc 

instructions 
make 

evening 
to the 
to wait 
ducats a

This unusual photo shows actual 
capture of an Axis tank by British 
forces in the Libyan desert. Note 
German member of tank crew clam
bering out while he is “covered.”

Senas Drapanas padaro 
kaip naujas, išvalom 
sutaisom. ,

Uždraudžia Kelti Namų 
Nuomas

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

GAVĖNIOS LAIKAS 
RAMUS

Los Angeles inventor 
a hammer with a V- 

n one side of its head 
tack for starting

Name Candidates
House Seats

7 užmušta. Smithfiel 
N, C. — sprogus trokui s 
30,000 svarų amunicijos, 
asmenys užmušta, 100 kit 
sužeista.

Civilinės Apsaugos direl 
torius atsišaukė i pajūri 
ir artimų sričių miešti 
kęsti nors dalini aptams 
toną. Dalinis aptamsin 
®as reiškia užgesinimą ž 
Ęriu skelbimų iškabų, d. 
džiąjų krautuvių langų i 
toų šviesų kurios negali 

butų užgesinti momen 
tarškai," reikalui ištikus.

Julius Smetona Apsigy 
veno Clevelande

Prez. Roosevelt perserg- 
sti kad jeigu darbininkams 
algos ir reikmenų kainos 
bus iškeltos per saiką, šios 
šalies pastangos laimėti ka
rą bus pavojingai sutram
dyta, m miesto darbininkai 
ir ūkininkai atsidurs pra
žūtingoje infliacijoje trum
poje ateityje.

Prezidentas ragina visas 
grupes mesti šalin tikslus 
pasinaudoti iš šio karo, tik 
rūpintis karą laimėti.

• FISHER Body darbininkų 
unijos viršininkai tariasi su 
kompanijos vadovybe ir valdžia 
paskubinimui pradėjimo darbų. 
Vietinėje Fisher Body dirbtu
vėje bus pradėta gaminti Die
sel inžinams dalys ir reikalinga 
bus apie 2,000 darbininkų.

REIKALINGA SENYVA 
MOTERIS

lengvam namų darbui Lietuvių 
ukėje, netoli Clevelando. Išly
gas sutarsim asmeniškai. Krei
ptis: A. Cypas, Chardon, Ohio. 
(Arba Clevelande: 1339 East 
124 street.) (11)

Streikai šalies ginklav 
mo industrijose pradėjo v< 
įsidrąsinti. Per Vasario nu 
nesį streikų buvo 77 nuo 
daugiau negu Sausio mėn 

Sausio mėnesį streikai 
15,512 darbininkų, o Vas; 
rio mėnesi -r- net 70,095.

Streikų skaičius Saus 
mėnesį buvo 42, Vasario i 
- 76. Darbo valandų ti 
budu pražudyta Sausio i 
66,976, Vasario - 2,028,82

Donald M. Nelson, kari 
produkcijos viriininkas, sa
ko dirbtuvės galėtų padvi

gubint gamybą dirbant 24 ( 
vaWas, 7 tas saviitfc- 
įe. Tuos darbus galėtų va
lyti pasekmingai su Įrengi 
mais kokius turi.

Jei gamyba nebus pad 
dinta, sako jis, nei dirbti 
yių savininkai nei darbini] 
kai neapsilenks pasipiktin 
mo kokį visuomenė prie 
juos nukreips.

Visuomenė pageidauja i 
reikalauja kad valdžia d 
dintų gamybą ir kariavim 
pasiruošimus, bet darbi 
keno nors vis trukdomi.

Tarp žymių artistų kurie dai- 
rnoja vadovaujamose rolėse 
Čaikovskio operoje “Mazeppa”, 
bus girdimas pirmą kartą Cle-

I was then escorted by 
to an- 
army

Pirmiau buvo Dirvoje pažy
mėta kad p. Julius Smetona gal 
apsigyvens Clevelande. Dabar 
galime pranešti kad p. Smeto
na musų mieste jau apsigyve
no ir ketina parsitraukti čia 
savo šeimą iš Chicagos.

Pirmadienio naktį pradėjus 
snigti ir snigus daugiau negu 
pusę dienos antradienį, Cleve- 
landą užvertė kelių colių gylio 
sniegas. Tai buvo pirmas tik
rai gilus sniegas šios žiemos 
bėgiu.

Trečiadienį oras atšilo ir pra
dėjo sniegą varyti.

KORTAVIMAS
Naujos parapijos moterys 

rengia savo parapijos naudai 
viešą kortavimo vakarą, šešta
dieni, Kovo 7, nuo 8 vai. vaka
re, Kaminskų namuose, 16406 
Huntmere avė. Prašome daly
vauti. Bus gražių dovanų ir 
užkandis. Tikietas tik 25c. 
_____  ___ Komisija.

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

6820 SUPERIOR AVE Published every Friday in Clevela 
Ohio Lithuanian Publishiu 

6820 Superior Ave. Clevek

Šis nepaprastas vaizdas pa
rodo tikrai kaip Britų kareiviai 
suima ašies tanką Lybijos ty
ruose. Tėmykit Vokietį narį 
tanko operuotoji! išlendantį iš 
tanko, apstotą šautuvais.

Pradės Varžyti Rūbų 
Medegą

Vyrams nauji rubai siuvami 
po Kovo 30 dienos bus jau su- 
lyg karo taupymų patvarkymo.

Kelnes galima bus gauti tik 
vienas su siutu; jos bus be ap
lankų apačioje (be cuffs) ; dvi
eilius žiponus užsisakant nebus 
duodama kamziolės ar bruslo- 
tai. Tas pats ir apie ploščius. 
Viskas taikoma taupymui me
džiagų reikalingų karui.

Tokiu patvarkymu manoma 
sutaupyti nuo 40 iki 50 milijo
nu svaru vilnos metuose.

are forced to leave behind 
have to pack and go — 
because ’ I, 
a miracle 
new lease

THAT a committee has been ap
pointed by Denmark to study the 
possibility of constructing the coun
try’s first nitrogen fixation plant 
near Thisted

o VALDŽIOS kainų adminis
tratorius nustato kainas kon
servuotiem maisto produktams. 
Apimama 25 skirtingi dalykai 
ir jų kainos nebus pavelyta 
kelti aukščiau tam tikro laips
nio.

Kas turės susidėję cukraus 
ar šiaip konservuotų maisto 
reikmenų poros mėnesių ištek
liui tam nebus leistina daugiau 
pirkti.

©EAST OHIO GAS CO. pas
taru laiku pareikalavo kad bu
tų leista jai pakelti gaso naudo
tojams kainą už gasą. Mies
to teisių departmentas tą rei
kalavimą pavadino kompanijos 
noru paimti iš žmonių sau ka
ro laikų pelną. Valstijos vie
šų reikmenų komisijai patiekta 
pageidavimas kad butų uždrau
sta kompanijai kelti kainą už 
gasą.

• CLEVELANDE esantieji 
priešų šalių piliečiai nesiskubi
no užsiregistruoti, kaip buvo 
išleista įstatymas. Pereitos sa
vaitės pabaigoje, kada buvo 
paskutinė registruotis diena, 
dar 3,000 jų buvo neatlikę to 
formalumo.

Trafiko Mirčių Mažiau 
Negu Pernai

Clevelando trafiko nelaimėse 
užmuštų skaičius nuo pradžios 
šių metų iki Kovo 3 dienos pa
siekė tik 19 asmenų, kuomet 
pernai per tiek pat laiko žuvu
sių buvo jau 30. Taigi šymet 
Clevelandas turi gerą progą at
sižymėti išgelbėjimu gyvasčių 
trafiko nelaimėse, jeigu taip 
laikysis ir toliau.

Sekmadienį užmušta vienas 
19 m. vaikas ir vienas 80 m. 
senukas. Kovo 2 d. mirė vie
na moteris sužeista trafiko ne
laimėje pereitą savaitę.

A sight very few people ever ex
pected to see around Los Angeles 
is this—a danger sign near an un- 
exploded shell or bomb, which was 
fired during an early morning air 
raid alarm and blackout. The army 
later discovered an unexploded anti
aircraft shell buried in the yard of 
a private home. Keeping away traf
fic and the curious are Motorcycle 
Officer B. II. McClean and Lieut. 
E. D. Dillard, U. S. army.

tik savaitė laiko, iki Kovo 15, 
išpildyti savo blankas ir grą
žinti valdžios biuran.

Kurie išpildo blankas namie 
ar kur kitur ir pasiunčia tak
sus, jeigu reikia mokėti, kartu 
su blanka, tiems asmeniškai 
nereikia eiti į taksų ofisą.

Taksai ir blankos 
Federal Buildinge, 
tyje, ir Standard 
kampas St. Clair ir

Iki Kovo 15 dienos, taksų ofi
sai bus atdari pažymėtose vie- 
tosė nuo 8 ryto iki 8 vakare.

Gavėnios laikas — kėlioj li
kusios savaitės — praeis Lie
tuvių tarpe ramiai. Nieko ne
rengiama viešo, išskyrus ką 
nekurie gal trukšmingai pra
leido Kazimierines, o kiti lau
kia Juozapinių.

Ir Airiai šymet nerengs sa
vo demonstracijos 
riką, Vasario 17.

Lietuvių Klube 
rais nariai ir jų 
ir ten viskas tyku 
girdi kortų į stalus taškymą.

Velykos šymet bus Balandžio 
5 dieną, vėlyvesnės negu anks
tyvos.

Po Velykų prasidės bruzdėji
mas, parengimai.

Gal but pats įžymiausias po 
Velykų ir kartu šį pavasarį pa
rengimas bus tai Vytauto Be- 
liajaus šokikų vakaras, Lietu
vių salėje, sekmadienį. Balan
džio 26 d. Visi tam rengiasi— 
rengiasi ir Vytautas Beliajus 
su savo šokikais: rengia naują 
programą, įvairų, linksmą, ir 
šymet jis turės naujų vyriškų 
veidų, nes nekurie jo šokikai 
paimti kariuomenėn.

Išanksto perkantiems tikie- 
tai bus šiek-tiek papiginti.

BUSINESS CHANCE
Parsiduoda 14 metų išdirb

tas delicatessen, tabako, alaus 
ir vyno išsinešimui biznis, su 
dviejų šeimų namu. Prie mo
kyklos ir dirbtuvių. Reikia tik 
mažą da(į įnešti. Matykit tarp 
9 iki 11 rytais. 
3085 E. 65 St

Miestas Pirks Gatveka- 
rių Linijas

Mayoras Lausche baigia ruo
šti planus sulyg kurių bus nu
pirkta miesto gatvekariai ir 
autobusai dabar operuojami 
žmonių vežiojimui.

Miesto taryba jau nubalsavo 
20 baįsų prieš 12 sukelt bondsų 
paskolą sumoje $17,500,000 iš
pirkiniui Cleveland Railway 
kompanijos.

Gatvekariai ir autobusai likę 
miesto nuosavybe, bus operuo
jami miesto valdybos žinioje 
esančiais darbininkais ir pel
nas (jei jo bus) eis miestui.

Galima tikėti kad gatveka
riai bus įtaisyta moderniškes- 
ni negu dabar haudojami.

time the Bugler 
were eargerly : 

Call” or “Chow” a; 
it. The meal served 
king. After having 
barracks we were

SALES TAX 
Blankos išpildoma ir Notari 
zuojama

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

• blew a 
awaiting, 
is others 
I was fit 
returned 

to our barracks we were ushered to 
the infirmary for another physical 
exam — where I was rejected! The 
reason, well, it’s a military secret. 
Now was my turn for wild em’o- 
tions, for the unexpected had hap
pened, and yet the date was Friday, 
the 13 th 
a corporal from my baraeks 
other where I was given an 
cct to bunk for the night.

Gathered 
at least a 
me 
how 

That 
I went 
we had

release. From here I went to the 
Army transportation office where we 
(since I was accompanied by another 
rejectee, a mental case) were given 
chairs, books to read and candy to 
munch on while waiting for a driver 
to pick us up and, escorted by a 
Lieut., driven some 10 miles distant 
to Port Clinton where we embark
ed on a train headed for Cleveland 
and home.

Ah, the things and the people we 
we who 
I know, 

too, had to leave, until 
transpired to give me a 
on life.

vclande, Public Music Hall, šį 
sekmadienį, Kovo 8, nuo 2:45 
vai. po pietų, šie: Dubrowsky, 
basas-bari tonas, kuris 
vietą Fedoro šaliapino 
lėse.

Buvęs narys Maskvos 
Peterburgo operų, jis tapo la
bai mėgiamas Rusų masių. Pa
staru laiku Dubrowsky sugry- 
žo iš koncertavimų Pietų Ame
rikoje. Prieš kelis metus jis 
yra dainavęs koncerte šiame 
mieste su Cleveland Symphony 
Orchestra. Jis dainuos Ma- 
zeppos rolę šioje operoje.

David Tulčinov, basas, kuris 
dainavo su šaliapinu, vieną iš 
vadovaujamų rolių operoj “Bo
ris Godunov” ir keliavo su Ru
sų ir Philadelphia operų kom
panijomis šioje šalyje, turi ne
paprastai didelį balsą.

Kartu dalyvaus Arsen Tar- 
poff, tenoras, Bulgaras, taipgi 
tos kompanijos narys, kitados 
dainavęs LaScala operoj, Mi
lane, ir su Philadelphia Opera 
Company.

Nadia Ray, dramatinė sopra
no, dainavo daugumoje Euro
pos šalių operose. Ji dainuos 
Motria rolę “Mazeppa” operoj.

Šios operos kompanijos mu- 
zikalis .direktorius, Michael Fe- 
veisky, buvęs mokinis Rimsky- 
Korsakovo ir mėgiamas šalia
pino direktorius, yra plačiai pa
sižymėjęs muzikos srityje.

Dimitri Chutro, kuris vado
vauja šios kompanijos reika
lus, yra atsižymėjęs šokime, jis 
šoko su tokiais artistais kaip 
Michael Mordkin, ir Anna Pav- 
lowa, jis pats lavina savo bale- 
tistus, ir šioje operoje dalyvaus 
jo specialiai išlavintas baletas.

Tikietus galėsit gauti ten pat 
sekmadienį, kainos prasideda 
nuo žemaiį

JOHNG.POLTEH
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

Duokit savo namų aptaisymo 
darbą prityrusiam ir atsakomin- 
gam: Maliavojimą iš lauko ir iš 
vidaus, medžio darbą, stogo ar 
rynų. Mane pasamdžius jums 
nereiks rūpintis ir jieškot kitų 
amatininkų jūsų namo visiškam 
aptaisymui ir pagražinimui.
Turiu pilrą apdraudą tos rūšies 

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

PARSIDUODA MĖSINĖ
Garantuojama $400 ineigų į 

savaitę, nėra kompeticijos per 
3 mylias aplinkui; reikia įmo
kėti maža suma; nuoma $30 
mėnesiui, parsiduoda už pusę 
tikros vertės. Kreiptis tarp 2 
ir 3 po pietų, 1424 Coit road, 
šiaurėj nuo Euclid avė. (9)

nuomos turi būti pritaiky- 
pereitų 
aukštu- 

Keliant aukščiau, savinin- 
gali būti nubausti pinigi- 
ir kalėjimu.

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

Clevelandas įskaitomas šalies 
ginklavimo darbų srityje, to
dėl namų savininkams valdžia 
uždraudžia kelti nuomas. Na
mų 
tos ir palaikomos suly 
metų Liepos 1 dieno; 
mo

mirė tom moonei 
San Francisco, Cal. — Ko 
'.° 6 d. ligoninėj mirė Ton 
Mooney, 58 m. amžiaus, ku 
J18 1939 metais tapo paleis 
M kalėjimo po 23 meti 
dėjimo. Jis buvo žino
ję darbininku vadas, ap- 
"Was 1916" metais už 

sprogimą laike pa- 
šiame mieste, kuomet 

^ušta keliolika žmonių.

THE KRAMER & REKH CO.
Atdara Vakarais

I felt 
being 

and leaving my neighborhood 
The oddest feeling was

I AWAKENED at
Friday the 13th (even tho I didn’t 
feel above par as I had a bad case 
of “induction”). Waking up to face 
a gloomy future. Believe you me 
it is no light matter to have an 
'indefinite period put to any unset
tled way of life, to abandon hastily 
a well loved home and friends. It 
is a very serious thing to have to 
pack up and enter an uncertain fu
ture.

address into the army. We were 
given miscellaneous information as 
to' visitors in Camp, visiting the 
Chaplain if any one had 
dential problem, etc. Then 
to our barracks and given 
dress which was Barracks 
Company '

At this 
melody all 
“Mess 
called

was taught to 
in). ■ She was 
age and I just 
why the Army

f Ah, the things and the people 
we are forced to leave behind — 
we who have to pack up and go. 
I know, because I, too, had to leave. 
I left my mother at home, it seem
ed to make our parting easier, for 
such farewells at transportation ter
minals are always cruel as 
have experienced.

On my way to the board 
an undescribable sensation of 
alon- 
behind me 
when I turned around to look back 
and couldn’t see my home — tears 
welled into my eyes but failed to 
go any further. In all my sojourns, 
and there have been many of them, 
I had never felt or experienced any
thing like this. I arrived at the 
board at 8:30 a. m. after having re
ceived my instructions to go to the 
Bus Terminal. I prepared to leave 
and found my mother, brother Joe 
and my favorite A^iint Mrs. Ange
laitis awaiting me. Somehow I 
folt happy to have them with me, 
as we drove to the Bus Terminal 
where four busses were already in 
readiness to leave at 9:30 a. m.

In the station I met two 
Lithuaniatn boys who were 
leaving, Johnny Gurkelis an 
Franko boy. Upon entering the bus 
a so-called Army Hostess pressed 
my hand and told me to keep my 
chin up (whereas during my youth
ful boxing days I 
keep it down and 
over fifty years of 
couldn’t understand 
didn’t come otit with the truth and 
call them the Chaperons, which they 
truly are. Looking out through the 
window one Could see all types of 
facial expressions. Some were just 
standing luoktng blank, others were 
laughing, • in others emotions ran so 
wild they couldn’t decide which type 
of farewell was best adapted to 
create the impression they desired 
for their farewells to their loved 
ones — but most were crying and 
possessed teat1 stained faces.

As the busses were leaving, a wild 
thought came to me saying, “George, 
you had better take a good lasting 
look at Cleveland because” and 
there the thought deserted me. 
stopped en-route to Camp at a 
wayside tavern where we had 
coffee and pie (at our own expense). 
There also were a half-dozen “one- 
armed bandits”, Slot Machines, and 
if you ever saw bees go for honey
— need I say more?

Once again we were on our way, 
in the bus there was very little hi
larity, quietness really reigned, with 
a rare, but short-lived outburst of 
laughter. At about 1:30 p. m. we 
entered the grounds of Camp Per
ry. A new reception center which 
had been receiving men since No
vember. We were ushered into a 
building which served as a theatre
— here we were given a welcome

26 Nauji Kunigai
Clevelando katedroje šiomis 

dienomis įšventinta 26 nauji 
katalikų kunigai. Ar iš jų nors 
vienas yra Lietuvis iš pavar
džių negalima spręsti.

Iš tų 26, 1S gauna vietas 
Clevelando diecezijoje.

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait)

7829 EuclidAVelTO#"* 
CLEVELAND, OHIO

LITHUANIAN NAMED CANDI
DATE IN 8th DISTRICT

PHILADELPHIA, PA. — The 
Philadelphia Republican and Demo
cratic organizations recently selec
ted their candidates for a legisla
tive vacancy to be filled at a special 
election in conjunction with the May 
19th primary. The vacancy was 
made when an incumbent was in
ducted into the Army.

The Democratic candidate will be 
George W. Gudze, 50, a chiroprac
tor, of 315 N. 13th St. Gudze is 
a Lithuanian World War veteran, 
having served a year overseas with 
the 32d Engineers. He has been a 
Democrat since his first vote. He 
was the unanimous selection of the 
Democratic City Commitee, meeting 
in the Bellevue-Court Building.

cot were 
> all giving 
lecture on 

arrange it. 
soldier and 

theatre where 
block long line- 

at 20c per. Viewing 
another such lineup waiting for pop
corn we decided we didn’t like it that 
much. We enjoyed the picture, “The 
Bugle Sounds”. When we returned 
to the barracks our lights were out 
as they go out at 9:30 p. m. We had 
to undress in the dark, and at 11 
p. m. a guard with a dim blue light 
flashlight visited each cot for any 
A.W.O.L. soldiers. And woe to 
those who are found missing. They 
are assigned such details as gar
bage wagon, kitchen duty, mopping 
latrines, scrubbing stairs, etc. Each 
is escorted throughout the day or 
night when he is on detail by a 
soldier (with a rifle slung over his 
shoulder). We were promptly awak
ened at 5:30 a. m., with orders to 
arrange our cots, sweep our sec
tions, followed by the mop and 
bucket which each individual mani
pulated. I had extra duty because 
of some pre-information I received 
from a soldier friend who is now at 
home with an honorable discharge. 
The reason—Well, it’s a military 
secret, that I took to heart about 
getting the cot nearest the door 
(and I bragged about it too) then 
found the stairs were included in 
my section, and found myself mop
ping the stairs also, with a laugh
ing audience. But I took it on the 
chin and cussed my friend for omit- 
ing the fact that he meant it should 
be on the first flood.

Came time for “Mess” and again 
we were served a breakfast fit for 
the same king — truly large enough 
for three ordinary breakfasts. Then 
came another bright moment for 
the boys, “Mail Call” — If only 
you could have seen the look of re
jection on the faces of those who 
weren't called and the joyous cry 
“here” from a boy whose name was 
called, you would never put off till 
tomorrow to write that letter or 
to send that carton of cigarettes to 
your man in service.

Now we went back to the canteen 
where I was going to make a few 
long distance phone calls but was 
discouraged when I viewed another 
line-u^, at a single solitary phone 
booth and learned that it would be 
hqprs before my turn would come up. 
I was later escorted to several dif
ferent offices where I had to sign 
certain necessary papers for my

THAT a 
has patented 
shaped slot i 
to hold a nail 
in difficult) to reach places.

THAT the Argentine government 
has assumed control of the manu- ' 
facture of cheese and its exporta- ij 
tion and has adopted regulations , 
intended to improve its quality. s 1

THAT an Iowa man has invent
ed a bicycle the rider of which can I 
obtain additional power for hill 
climing by pumping the handlebars ; 
to engage an auxiliary drive.

THAT the Australian textile in- 
du3tr\r has. Heyejonpd_ 2_ .fine
BffRneT to replace the silk anl 
rayon barathea formerly imported ? 
from Italy, France and Germany.

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ
Langams Užtraukalu (Blinds) E V^ji

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

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


