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emo- A sight very few people era a j 

pected to see around Los Aaph 
;elec' i is this—a danger sign near u i 
gisla- j exploded shell or bomb, which n 
aecial Į fired during an early rnornin; į ’ 

May I raid alarm and blackout. Thea® 
was 1 later discovered an unexplodedti
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aircraft shell buried in the yuii 
a private home. Keeping awiyts 
fic and the curious are Motorttj 
Officer B. H. McClean and Lq 
E. D. Dillard, U. S. army.
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DID YOU KNOW?
THAT a committee has besi , 

pointed by Denmark to study , 
possibility of constructing the s 
try’s first nitrogen fixation |l ■ 
near Thisted in Jutland.

THAT a Los Angeles ima 
has patented a hammer with i i 
shaped slot in one side of itsi !. 
to hold a nail or tack for Se ■ 
in difficult to reach places.

THAT the Argentine govern I 
has assumed control of the e 
facture of cheese and its exp 
tion and has adopted regte \ 
intended to improve its qnĄ

THAT an Iowa man has ise ’ 
ed a bicycle the rider of which 
obtain additional power fa ■ 
climing by pumping the hatae 
to engage an auxiliary drive

THAT the Australian tenSe 
Ltą^try has^deyepjed K M ■ 
barathea to replace the silk 
rayon barathea formerly tag 

į from Italy, France and Gemc

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, ir 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.

Automobilių 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.

Ohio valstijos dirbtuvės 
šią vasarą praplės šalies 
ginklavimo darbus iki tiek 
kad sako bus reikalinga jo
se dar 60,003 darbininkų 
daugiau.

A IŠDIRBYSTĖ
raukalų (Blinds) GaĮ 
V SHADES i
dėti rūpintis papuošti savo langus § į

VENETIAN BLINDS 
•iams pigiau negu kiti. Kreipkitės tuojs
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Donald M. Nelson, karo 
produkcijos viršininkas, sa- 

' ko dirbtuvės galėtų padvi
gubint gamybą dirbant .24 
valandas, 7 dienas savaitė
je. Tuos darbus galėtų va
ryti pasekmingai su įrengi
mais kokius turi.

Jei gamyba nebus padi
dinta, sako jis, nei dirbtu
vių savininkai nei darbinin
kai neapsilenks pasipiktini
mo kokį visuomenė prieš 
juos nukreips.

Visuomenė pageidauja ir 
reikalauja kad valdžia di
dintų gamybą ir kariavimo 
pasiruošimus, bet darbai 
keno nors vis trukdomi.

Streikai šalies ginklavi
mo industrijose pradėjo vėl 
įsidrąsinti. Per Vasario mė
nesį streikų buvo 77 nuoš. 
daugiau negu Sausio mėn.

Sausio mėnesį streikavo 
15,512 darbininku, o Vasa- 
rio mėnesį — net 70,095.

Streikų skaičius Sausio 
mėnesį buvo 42, Vasario gi 
— 76. Darbo valandų tuo 
budu pražudyta Sausio m. 
66,976, Vasario — 2,028,824.

7 užmušta. Smithfield, 
N. C. — sprogus trokui su 
30,000 svarų amunicijos, 7 
asmenys užmušta, 100 kitų 
sužeista.

The only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland _________

Indijai Siūloma Dominijos Teisėsv ■•i.

Cripps Vyksta Indijon Tartis del Pagalbos prieš Japonus

S. V. SIUNČIA SAVO 
MISIJĄ INDIJON

Londonas, Kovo 11 d .— 
Britanija, norėdama Indijos 
aktyvės pagalbos šiame kare 
prieš Japoniją, pažadėjo 
Indijai liuosybę dominijos 
teisėmis, panašiai kaip 
nada.

Premjeras Churchill 
'darydamas tą prižadą, 
reiškė siunčia Indijon 
vo vyriausybės aukštą 
stovą, Sir Cripps susitarti.

Indijai lįuosybė prižada
ma po karo. Ta Azijos ša
lis turi 350,000,000 gyven
tojų ir turtinga. Japonija 
ją gali užgrobti jeigu In
dija ilgiau sėdės rankas su
sidėjus.

Indijai stojus išvien su 
Kinija prieš Japonus, šiems 
nebūtų progos sauvaliauti 
ir grasinta Burmai ir uos
tams Indijos okeane.

Suv. Valstijos taip pat 
paskyrė misiją į Indiją, iš
sprendimui bendro kariavi
mo prieš Japonus ir įren
gimui ten dirbtuvių gami
nimui karp reikmenų.

S. V.' -rūpinasi gelbėjimu 
ir Australijai, pristatant 
karo reikmenis.

JAPONŲ VERŽIMA
SIS AUSTRALIJON 

TRAMDOMAS

HITLERIS JIEŠKO 
PAGALBOS
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SKANDINA JAPONŲ 
LAIVUS

Kovo 9, kaip iš Washing- 
tono praneša, S. V. subma- 
rinai, užpuolę Japonų lai
vus Rytų Indijų salų van
denuose, nuskandino vieną 
karo laivą, karišką tanke- 
rį ir susprogdino orlaivių 
gabenimo laivą bei kitus 
tris palydovus, viso 7 lai
vus.

Oficialiai pranešama kad 
S. V. submarinai nuskandi
no ar sugadino jau 138 Ja
ponų laivus, įvairaus didu
mo, iš kurių 82 tikrai nu
skandinta.

21 užmušta. Des Moines, 
Iowa. — Netoli čia ištikus 
sprogimui valdžios amuni
cijos dirbtuvėje, 
21 darbininkas, 
daug nuostolių, 
tyrinėjimas.

užmušta 
padaryta 
Vedama

IN ĖS DIENOS DIDELIO 
,S IR VAIKAMS RŪBU

ardavimo
:ų devėjamų reikmenų.

Civilinės Apsaugos direk
torius atsišaukė į pajūrių 
ir artimų sričių miestus 
įvesti nors dalinį aptamsi- 
nimą. Dalinis aptamsini- 
mas reiškia užgesinimą ži
buriu skelbimų iškabų, di
džiųjų krautuvių langų ir 
kitų šviesų kurios negali
ma butų užgesinti momen- 
tallškai, reikalui ištikus.

R LAIKAS APSIPIRKTI 

SUTAUPYTI PINIGŲ.

EN STAMPS «eu kožnu pirkiniu. dyki 
galit iškeisti savo Stamp Books.
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MIRĖ TOM MOONEY. 
San Francisco, Cal. — Ko
vo 6 d. ligoninėj mirė Tom 
Mooney, 58 m. amžiaus, ku
ris 1939 metais tapo paleis
tas iš kalėjimo po 23 metų 
sėdėjimo. Jis buvo žino
mas darbininkų vadas, ap
kaltintas 1916 metais už 
Įvykusį sprogimą laike pa
rado šiame mieste, kuomet 
užmušta keliolika žmonių.

Kovo 11 pranešimai sa
ko kad Japonų užpuolimo 
laivynas slenka link Naujos 
Guinejos, iš kur jau seks 
puolimas Australijos. Au
stralija yra paskiras mažas 
kontinentas į pietus nuo vi
sų salų kurias dabai* Japo
nai puola — nuo Filipinų, 
Javos ir kitų. Ten valdo 
Anglai. Japonų tikslas yra 
tą kontinentą užimti. Jis 
yra daug kartų didesnis už 
visą Japoniją.

Šiuo laiku eina smarkiau
si mūšiai už visas salas iš 
kurių Australija bus leng- 
gvai užpuolama.

Australiečiai, su Ameri
kos lakūnų pagalba, ginasi 
visu įkarščiu. Artėjančius 
priešų laivus smarkiai ata
kuodami S. V. lakūnai nu
skandino ar sugadino sep
tynis laivus. Laikinai Ja
ponų pirmagalys lendantis 
į Australiją tapo sulaižy
tas. Poroje salų kurias val
do Japonai, tapo susprogdin
ta orlaivių aikštės.

Šie smūgiai priešams sako 
esą tik pradžia.

Australijoje esą reikala
vimų .kad Gen. MacArthur 
butų paskirtas ginti jų kon
tinentą nuo Japonų.

Burmos fronte, Britams 
atitraukus savo kariuome
nę kad nepatektų Japonų 
apsupimui, Japonai užvaldė 
visą Irrawaddy upės išta
kos sritį. Rangoon ir Bas- 
sein atiteko Japonams, iš 
kur jiems lengva atakuoti 
jau ir pakraščius Indijos.

Filipinų salose, sulyg ži
nių iš Gen. MacArthur šta
bo, padėtis Bataan pusiau- 
salyje aplėtėjo, nors laiki
nai. Neįvyko orinių nei že
me susirėmimų.

Pranešimai sako jog nu
sižudęs papildymu harį-kiri

Berlino pranešimais 
vo 10 ir 11 d., bolševikai 
atėmė iš Vokiečių tvirtovę 
Jukhovą prie Ugros upės, 
į pietvakarius nuo Maskvos 
ir į pietryčius nuo Viaz- 
mos. Rusai tęsia savo ata- 
kus rytiniame fronte, sako 
Vokiečių karo vadovybė, 
bet “be pasekmių”.

Vokiečių atkaklus pasi
priešinimai pradėjo sulai
kyti bolševikų žygiavimus 
pirmyn.

Rusijos įšalusios žemės 
palengva atsileidžia, pava
sariui artėjant, bet purvi
ni ir dumblini keliai var
giai beįeis Hitleriui pradė
ti savo skelbiamą ofensyvą 
prieš Rusus prieš Balandžio 
pabaigą.

Visi laukia kas nutiks kai 
nutirps sniegas, kuris šią 
žiemą, bolševikų laimei, bu
vo gilus ir žiema buvo la
bai šalta, kokios neatmena 
žmonės per 100 metų.

Kalinino fronte Rusai sa
ko išmone ^49, 
nuo Vasario 5, ir atsiėmę 
160 kaimų ir miestelių.

Kaip Hitleris taip ir Sta
linas -ruošiasi naujam pa
vasario ofensyvui.

Hitleris atsilankęs į Ki
jevą suruošti puolimą Kau
kazo, kur sako sutrauks 5 
milijonus kariuomenės.

Iš Maskvos jau pereitą 
Gruodžio '9 komunistų or
ganas skelbė buk Vokiečiai 
netekę 6,000,000 kareivių 
užmuštais ir sužeistais.

Kiti pranešimai sako Hit
leris j ieško dar 2,600,000 
daugiau kariuomenės savo 
aliantų Italų, Vengrų ir 
Slovakų eilėse, padidinimui 
jiegų Rusų fronte.

Lietuvoje, Žydai iš džiau
gsmo kad Stalinas gryšiąs 
Lietuvą užimti, pradėjo da
ryti sabotažus, del to, kaip

Laikas ir vandens pakilimai nelaukia nei v£eno, yra sakoma. 
Taigi Zebulon Pike, naujas prekinis laivas, nuleistas į vandenį 
5 vai. ryto, nes kitas vandens pakilimas butų tik 5 vai. vakare. 
Tas butu reiškę sugaišintą 12 valandų pradėjimui statyti kito 
laivo, o šiame kare, laikas yra svarbu. Laivo nuleidimas atlik
ta California Shipbuilding įstaigoje, Los Angeles.

Time and tide -wait for no man, we’re told. So the Zebulon Pike, a 
new freighter, was launched at five in the morning because the riext 

would have meant a 12-hour delay in 
laying the keel for the next ship, and in this war, time is important. 
The launching was made at the California Shipbuilding yard, Los Angeles.

■ - -s
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PASIRAŠĖ 32 BILIJO
NŲ DOL. BILIŲ

Karo reikalams skyrimas 
$32,762,737,900 sumos Pre
zidento pasirašytas. Tais 
pinigais prasidės didinimas 
ginklavimosi ir karo jiegų, 
iki tiek kiek pasaulis dar 
nėra matęs.

Valdžios skolų ribos pa
didinta nuo 65 iki 125 bili
jonų dolarių.

SULAIKĖ IŠDAVIKO
' DARBUS

kal- 
tar-

su-

Japonijos generolas kuriam praneša, Kaune buvo _ vie- 
nepasisekė nugalėti Ameri- šai sušaudyta apie 40 bol- 
konus ir užkariauti Filipi
nų salas.

Turkijoje esą kyla nesusi
pratimai su Sovietais, gali 
prieiti prie karo.

ševikiškų nenuoramų.

Atmokėjo 16 metų “sko
lą”. College Park, Ga. — 
Automobiliu privažiavęs Į 
gasolino stotį, vienas žmo
gus užmokėjo $5 skolą už 
gasoliną, kurį iš tos stoties 
pavogė 1926 metais. Atsi
teisės skolą, jis vėl nuva
žiavo savo keliais.

už-
Vo-

Australiečiai, kuriu kareiviai kovojo tolimuose klimatuose, 
žino kad atėjo laikas jiems apginti savo žemę. Oro atakas ant 
Darwino miesto suteikė visą įrodymą reikalingą pertikrinti “Au
šins” apie Japonu tikslus link Australijos, šiame vaizde Anzac 
armijos vyrai paruošia lauko konuolę atsargiai kamuflažuotoje 
pozicijoje netoli Darwin.

Australians, whose fighting men have fought in distant climes, know 
that the time has now come to defend their homeland. Air attacks on

BRITŲ lėktuvai vėl 
puldinėjo Prancūzijos 
kiečių karo reikmenų dirb
tuves netoli Paryžiaus. Be 
to buvo užpulta keli Vokie
tijos miestai.

LAISVOS P r a n c uzijos 
vyriausybė, iš Vichy, skel
bia jog neteisybė kad 40 
Prancūzijos karo laivų pa
vedama naziams, kaip skel
biama iš Maskvos.

BRAZILIJOJE paskelbta 
nepaprastas stovis ir prezi
dentas Getulio Vargas pa
siėmė ant savęs teisę pa- 
skelbti karo stovį atsitiki
me svetimų gaivalų pavo
jingo sukilimo. Nazių sub- 
marinai skandina ir Brazi
lijos laivus Atlantike.

MIRUSIO Senatoriaus E. 
Lundeen’o raštinės tarnau
toja liudija kad to senato
riaus kalbas rašė ir tvarkė 
G. S. Viereck, kuris buvo 
Vokiečių valdžios apmoka
mas agentas šioje šalyje.

Federalis Teismas Washing
tone padarė galą Amerikos iš
daviko, George Sylvester Vie
reck, karjerai. Jis rastas 
tu dirbime prieš šią šalį, 
naujant priešui.

Viereck buvo ne šiaip
klaidintas pilietis priviliotas į 
tą darbą, bet buvo didelis suži- 
nus priešas Amerikos ir jos 
santarvininkių.

Viereck gimė Vokietijoje, į 
šią šalį atvyko su tėvais būda
mas dar kūdikiu. Jo tėvas ki
tados buvo socialistas Vokieti
jos reichstago atstovas.

Šis išdavikas, būdamas Ame
rikos piliečiu, pilietybe užsi
dengdamas, palaikė artimus 
ryšius su aukštais Vokietijos 
valdininkais. Būdamas gabus 
rašytojas ir organizatorius, jis 
šėrė Vokiška propaganda Ame
rikos žmones per ilgą laiką, 
pradedant jau net prieš perei
tą Didyji Karą.

Dabar paaiškėjo kad tas kas 
su juo padaryta Washingtone 
dabar, “buvo pervėlai”. Reikė
jo jis jau anais laikais suimti, 
nes jau tada jis buvo įrodęs sa
vo išdavikiškus darbus.

(27-ti metai :: 27thYear)

IS LIETUVOS
ŠIAULIUOSE, kaip skelbia 

laikraštis Į Laisvę, veikia keli 
audimo fabrikai. Visi jie pri
klausą Vokiečių bendrovei. Ji 
buvo įsteigta su centru Rygo
je visam “Ostlandui” ir ji pa
sisavino visus su audimo pra
mone surištus fabrikus ir ki
tokias Įmones.

Lietukio” 
Tiesiog pristatinė- 
aliejaus fabrikams 

“Lietūkis” taipgi 
praneša kad linų

LIETUVOS ūkininkai turi sė
menis pristatyti į 
sandėlius, 
ti sėmenis 
neleidžiama, 
ūkininkams
auginimą reikia palaikyti ne tik 
dabartiniame lygyje, bet dar 
kolabiau išplėsti, nes linai esą 
būtina audimams žaliava.

“LIETŪKIS” taip pat prane
šė kad pavasario sėjai ūkinin
kai turi apsirūpinti reikalingo
mis sėklomis iš savų išteklių. 
Jų pristatyti nesą galima. Jei
gu ūkininkas turi blogą sėklą 
tai Lietūkis galįs ją pageisti 
geresne, priskaitant 10 nuoš. 
daugiau pniimamos sėklos.

w.\i Diet u /ojf ^rei
kalaujami padidinti mažiausia 
25 nuoš. bulvėmis apsodintą 
žemės plotą. Bulvių sėklai ne
busią galima gauti 
kiekyje, 
paruošti 
ves.

norimame” 
todėl ūkininkai turį 
sėklai savo pačių bul-

e
ŽEMĖS ūkio masinu reikalu, 

ūkininkams pataria jas apžiū
rėti ir pataisyti žiemos metu. 
Atsargines dalis esą galima 
gauti, bet reikia pateikti pažy
mėjimą kad tatai būtinai rei
kia. Tokį pažymėjimą duodą 
apskričų žemės ūkio vadovai.

Kauno arki- 
apardyta ar 
ir Šėtos baž-

VOKIEČIŲ įvestas Grai
kijoje “plėšimas pavidale 

. pirkimo” pasiekia tokias 
i proporcijas jog apie pusė 
1 milijono Graikijos žmonių 
turės mirti badu šią žiemą. 

Vokiečiai taip pat lupa 
iš žmonių užimtose šalyse 
maistą ir kitas reikmenis, 
Lenkijoj, Prancūzijoj, Bel
gijoj ir kitur. Ir iš Lietu- 

Darwin furnished all the proof needed to convince the “Aussies” of Jap VOS praneša apie Vokiečių 
; “pirkimą” to ko jiems rei- 
• kia.

intentions with regard to Australia. In this picture Anzac army men are 
setting up a field gun in a carefully camouflaged position near Darwin

Valdžia nustatė kiaulie
nos mėsos kainą tokia ko- 

Vie-reck dabar tardomas:kia buvo parduodama tarp 
kaipo nazių agentas.

Daugybė žymių Amerikos 
gyvenime asmenų pastarų 
kelių metų bėgyje buvo na
zių šnipų įtakoje ir jie, ne
nujausdami tikros padėties, 
kliudė Amerikai ir ginkluo
tis ir ruoštis karui prieš 
ašies valstybes. Kiti buvo 
bolševikų įtakoje.

I Kovo 3 ir 7. Aukščiau tos 
! kainos neleistina imti.

Pernai šioje šalyje su- 
. naudota už du bilijonu per- 
tės kiaulienos.

Kongrese balsuojama pa
kėlimas mokesties karei
viams nuo $21 kaip dabar 
mokama iki $42 mėnesiui.

KARO METU, 
vyskupijoje buvo 
apgriauta Jonavos 
nyčios. Abi jos murinės, šiom
bažnyčioms pataisymai atlikti 
ir pamaldos vėl laikomos. Dau
giau bažnyčių karo metu nu
kentėję yra Telšių vyskupijoje: 
Nemakščiuose, Tveriuose, An- 
driejave, Gargžduose sudegė 
medinės bažnyčios. Pamaldos 
tose parapijose kurių bažnyčios 
sudegusios laikoma specialiai 
įrengtuose barakuose, o Ne
makščiuose buvusiame koopera
tyvo sandėlyje.

©

LIETUVOJE dabar, atlei
džiant nuo mokslo mokesčio 
studentus, taikoma tie patys 
nuostatai kurie veikė iki 1940 
m. Birželio 15 d. Nuostatai dar 
papildyta tokiu budu: nuo mok
slo mokesčio atleidžiami tie mo
kiniai kurių tėvai žuvo kovose 
su bolševikais kaip partizanai; 
bolševikų laikais nukankinti 
kalėjimuose kaip politiniai; ir 
išvežtų į Rusiją tėvų vaikai. 

©
KAUNO socialinio aprūpini

mo Įstaiga, kaip praneša Kau
no laikraščiai, iki 1942 m. pra
džios sušelpė 57 žuvusių par- 

šei-
S. V. SKOLOS Vasario 

28 diena, pasiekė $62,252,- 
500,000.

Valdžia ruošia naujus pa
didintų taksų planus šiems 
metams.

PRIEŠŲ submavinais iki 
šiol jau nuskandinta Atlan- 
tiko vandenuose Amerikos 
pakraščiais 77 laivai. Šios 
savaitės pradžioje nuskan
dinta penki laivai. '

tizanų šeimas. žuvusių 
moms, taip pat ir sužeistiems 
partizanams buvo išmokėta mė
nesinės ir vienkartinės pašal
pos. Išvežtų Sovietų Rusijon 
ir dingusių asmenų šelptinų šei
mų iki Naujų Metų buvo 149.



Liewi-W

UJA UŽ
NAUJUSS.L.A.
KANDIDATUS ir konsulate

ritt pinti niinl

po mi ta

16

25

Bičiūnas

WETH, N. y, 250 KP..

Aldona Šliupaitė

18

M T te**J*A

0
23

13
L
1

14
17
16

1
28

1
28

būdami įtariu 
bėjo hotel

Kerševičius 
takna 
finikas

gm otdo 
jo. vardo.

SLLta 
kad 
vorašyn joj 
sėdyje, kaS) 
valdžia ir į<

Mockus
Brazauskas
Mikužiutė
Dr. Biežis
Dr. Baltrušaitienė

j pino parak 
pyko baip I džia dabar 
valdo Rusas

1
U.LžtaĖ H

i prarijo UetDvah 
|jj bos baitas 
Ltavii P 

Iripp. ta I 
aite ir fctta 
Rtaoote I

štai koki® balsavimu pasė
męs pradinėse balsavimo dieno
se:

6 į Kas rin 
2 Ikao ms 

15 Ibuvo rašyt 
1 tapą 

ita sn 
tatąpač 

Vata 
aąstofc 
kad n® 
kiu. Jis

CHICAGO, ILL, 217 KP.:

Bagočius
Laukaitis

NAUJIEJI MATAI į
PHD. TARYBA GAUJA J”'““j

WDCM.AS BALSŲ

PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

Audra Pittsburghe

Pereitą savaitę Pittsburgh^ 
užklupo giliausias sniegas, po 
to vėl užklupo didelė audra — 
tikra vėtra, kuri pradėjo sek
madienį ir tęsėsi pirmadienį vi
są dieną.

Daug krautuvių langų išdau
žyta, nutraukta elektros vie
los, del ko nekurios dalys liko 
be šviesos.

Smarkiai buvo pakilęs ir upių 
vanduo, nes su audra kartu ir 
lijo, be to nuvarė daug ir snie
go iškritusio savaitė anksčiau.

Po lietaus betgi oras atšalo 
ir užstojo šaltas žieminis.

i :

I ii

Orlaiviams Aikštė iš 
Pieno Farmos

Coraopolis- srityje, sena Bell 
farma, kur per 20 metų buvo 
gaminama kūdikiams patikrin
tas karvių pienas, tapo apskri
ties valdybos nupirkta ir ten 
kur iki šiol vaikščiojo ir ganė
si karvės, netrukus skraidys 
orlaiviai

Toje farmoje^ užlaikyta 350 
geni melžiamų karvių ir turėta 
visi geri moderniški įrengimai.

Tas aerodromas bus vartoja
mas kariškiems reikalams.

Nuplikino Vyrą Karštu 
Vandeniu — Jis Mirė k
Tula Mrs. Catherine Stasiak 

nuo 2500 Carson st., tapo su
laikyta ir kaltinama nužudyme 
savo vyro, kurį ji nuplikino 
karštu vandeniu, išpildama • ant 
jo visą katiluką, po karšto su- 
sivarimo su Juo namuose, Va- 

Aario 21 d. StanleV Stas>^y

ninkas, mirė ligoninėje Kovo 7.

FITTSBURGHO bankai, įs
taigos ir industrijos fotogra
fuoja ir filmuoja visus savo 
svarbius rekordus ir paslėps 
saugiose vietose atsargai nuo 
oro užpuolimų.

Hetroštf Mich., Naujienos
*

MIRIMAI K.Įntes Išalktas SLA.I
. r.r-1 n..XU

PASIPRIEŠINO RAU
DONUKAMS

McKees Rocks, Pa., L.P.D.A. 
savo susirinkime gavo laišką 
nuo Literatūros Dr-jos arba 
tų vadinamų “progresyvių” — 
laiške prašoma išnuomuoti ar 
duoti salę tiems “progresis- 
tams”, jie rengs vakarą, kurio 
pelną skiria ~Sovietų Sąjungos 
medikalei paramai ir Amerikos 
Raudonajam Kryžiui, žinoma, 
jei liks kiek.

L.P.D.A. nariai pasipriešino 
duoti jiems salę, del to kad jie 
pirmoje vietoje rūpinasi teiki
mu pagalbos Rusijai, o ką gaus 
A. R. K. tai nuo jų loskos pri
klausys, mat, pasirodo patrio
tais.

Vietoje to, klubo moterys nu
tarė pačios rengti vakarą Ko
vo 28 d. ir visą pelną skirti A. 
R. Kryžiui. Užkviečia ir tuos 
“progresyvius“ paremti tą va
karą, o del Sovietų Sąjungos 
tai pataria jiems patiems pasi
darbuoti arba iš savo kišenių 
paaukoti, jeigu taip savo “ma- 
tušką Rusiją” myli. .. .

Mitinge atsirado tokių kurie 
ėmė prikaišioti esą mes einam 
prieš Amerikos valdžią, palai
kom nazius. Bet ne, mes nei- 
nam prieš Ameriką, tik su ja, 
ir ją remiam, bet niekad nesu
tiksim pataikauti Stalino tar
nams, kuriuos gerai pažystam 
kaipo savo tautos išgamas.

L.P.D.A. aukavo A. R. K. ir 
už $1,000 pirko Defense Bonds, 
o jus ar daug esate prisidėję 
prie tikro Amerikos parėmimo?

Vienas iš Draugų.

Angliakasių Streikas

COKESBURG, Pa. -- Buvo 
sustreikavę 880 angliakasių In
dustrial Colleries kompanijos 

^kasykloje. Sustreikavo protes
tuodami prieš nesureguliavimą 
darbo valandų. Nesusipratimas 
sutarta pavesti taikymo komi
sijai ir darbininkai gryžo dirb
ti po 6 dienų streikavimo.

s."

Draugiškas Vakarėlis

Mums Lietuviams 
visiems Amerikos 

reikia rūpintis 
Šamui.

Šį šeštadienį, Kovo 14, įvyks 
TMD. 68 kuopos draugiškas 
vakarėlis, Miltono salėje, 2386 
24th st.; pradžia 7:30 v., įžan
ga 75c. ypatai. Už tą įžangą 
svečiai gaus alučio, užkandžių 
ir kurie norės pasišokti. Prie 
to, dar bus duodama visiems 
svečiams dovanų po gražią 
knygą.

Kviečiame visus TMD. 68 kp. 
narius, jų draugus ir visus li
teratūros mylėtojus atsilanky
ti ir praleisti vakarą su apšvie- 
tos mylėtojais. TMD. dabar 
yra lygi seniems knygnešių 
laikams, padėkime jai tą gar-įviai galėtume sutaupyt daugiau 
bingą ir gražų darbą dirbti. 
Iki pasimatymo šeštadienį.

Prie 
Stam- 
musų

Patarimas Draugijoms
Šiuo laiku musų šalis Ameri

ka kariauja, 
taip kaip ir 
gyventojams, 
gelbėti Dėdei

Viskas eina brangyn. 
to reikia pirkti Defense 
pas ir Bondsus, -nes tik 
tiesiogine pagalba ši šalis lai
mės karą. Bus uždėta taksai 
ant visokių dalykų daugiau dar 
negu dabar mokam. Mums rei
kalinga taupyt kad galėtume 
taksus mokėti.

Ateina vasaros laikas. Ren
giama piknikai. Rengėjams 
verta pagalvot kaip mes Liętu-

OPERETĖ “BAILYS DAKTA
RAS”

Dailės Choro mokytojas mu
zikas Kvederas dirba 
atsiraitęs su solistais 
pastatymui operetės 
Daktaras”, Balandžio
je. Taigi Detroito Lietuviai vėl 
turėsime sensacingai gražų va
karą.

rankoves 
ir choru

“Bailys
pabaigo-

pinigų. Paprastai, surengtame 
piknike daug pinigų išleidžia
ma, o mažai atlieka.

Mano nuomone, šiuo laiku 
reiktų susidėt kelioms draugi
joms į krūvą rengiant pikni
kus, ir piknikus suretint. Ki
tos tautos labiau naudojasi 
miesto parkais. Mes turim at
simint kad Detroite yra gražių 
parkų, mes juos turim užlai- 
kyt, tai kodėl jais nesinaudo
ti? V. M.

Jcseph 
ing, had 
periors, 
Harbor,

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

MIRĖ 8200 IŠEIVIU
LIETUVIU

šiame numeryje telpan-I Su
i čiais mirusių pažymėjimais pa
sidaro jau 8200 mirusių išeivių 

Mirusiųjų 
pradėta tal- 
1937 m. 
mirusius Į 
nemokamai.

Lietuvių skaičius, 
žymėjimas Dirvoje 
pinti Vasario mėn.

Pranešimai apie 
šį skyrių priimami
Reikia pažymėti pilnas ‘vardas, 
pavardė, amžius, moterų kilmė 
po tėvais, iš kur iš 
paėjo ir kiek metų 
Amerikoje.

išgyveno
m., mirė 
Ameriko-

Lietuvos 
išgyveno

48 metų,L. Lockard, whose warn
it been heeded by his su- 
might have saved Pearl 
is shown as he passed 

thrcugh Chicago en route to officers’
training school at Camp Monmouth, 
N. J. It was Lockard who, at a 
listening device, heard planes on Dc< 
cember 7 which proved to be Japs

' ■ B0L5EVKAS
I BOLSEVS

Mažukna Ne]

DETROITO MIESTO AUGI
MAS

Detroitas ikšiol buvo žinomas 
Kaipo automobilių centras — 
mat, čia pagaminama 75 nuoš. 
visų pasaulyje išdirbamų auto
mobilių. Dabar, vėl čia susuko 
lizdus amunicijos išdirbystės, 
kuriose suteikia tūkstančiams 
naujų darbų. Iš tos priežasties 
Detroite stoka gyvenamų na
mų, nežiūrint kad statyba ei
na sparčiai. Namų trukumui 
valdžia stengiasi gelbėti.

Dabar valdžia vėl nutarė De
troite statyti naujų namų del 
45,000 šeimų. Jeigu čia staty
ba eis taip kaip ikšiolei, tikimu 
Detroitas pasieks greitai trijų 
milijonų gyventojų' skaičių;

D. Reporteris.

©AUTOMOBILIŲ savininkai 
per 1941 metus, kaip apskait- 
liuojama, už automobilius ir jų 
operavimo kaštus bendrai su
mokėjo $2,474,000,000.

APSIRUPINKIT - IR UŽMIRŠKIT!
Ateina vasara — kurių prenumerata baigsis tiktai vasa
rą, nelaukit karštų orų — atnaujinkit savo 'prenumeratą 
dabar — apsirupinkit išanksto, ir užmirškit apie atnau
jinimą. Dirva Jus lankys iki sekančios žiemos be su
trukdymo. Taip daugelis Dirviečių ir daro.

O tiems kurių Prenumerata jau PASIBAIGĖ —
ATNAUJINTI reikalinga tuojau, nes paštas draudžia dy

kai laikraštį siuntinėti, be to ir mums šiais laikais ypač viskas 
brangiai atsieina, negalima be užmokesčio siuntinėti.

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!

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

25 metų vedybinio gy- 
sukaktuvių paminė ji- 
smagia puota jų na
šioje puotoje Įrodyta 

turi daug draugų tarp 
pažiūrų Lietuvių, nes

Motuzai Minėjo 25 Me
tų Vedybų Sukakti

Motuzai yra žinomi Detroite 
kaipo geri Lietuviai ir veikė
jai per daug metų. Jie yra įsi
giję gerą vardą tarp visų Det
roito Lietuvių, nes nuo savo 
pribuvimo į šią koloniją daug 
ir rimtai darbavosi su mumis.

Vasario 21 d. įvyko gražus 
Motuzų 
venimo 
mas su 
muose. 
kad jie 
visokių
dalyvavo įvairių min-
či\Į’'*ir įsiti'KiriiftilĮ. Tarp svečių 
buvo šie: Kučinskai, Laukio- 
niai. Rėklaičiai; Kvederai, Dr. 
J. J. Sims, Dr. J. Jonikaitis, 
J. Tamošiūnas, Uzniai, Aukš- 
Čliunienė, 
Dobilai, 
Kibartai, A. Kizis, Kemešienė, 
Yčienė, Kripaitis, Dr. Vileišis 
ir kiti, kurių pavardžių neatsi
menu.

Reikia pasakyti kad p. Motu
zai moka vaišinti svečius. Visi 
svečiai baliavojo iki vėlyvo lai
ko ir skirstydamiesi linkėjo 
linkėjo jiems ilgų metų gyven
ti linksmai ir laimingai.

Aš Motuzus pažystu suvirs? 
25 metus ir visą laiką jie dar
bavosi musų visuomenei, ypa
tingai Lietuvos ir Lietuvių rei
kaluose. Jie pašventė daug lai
ko ir kapitalo musų tautiniams 
tikslams ir musų Lietuvai pa
remti. F. Motuzas yra TMD. 
Centro Pirmininkas ir Lietuvių 
spaudos darbuotojas.

Nuo savęs linkiu daug laimės 
JŲ gyvenime, ir geros sveika
tos kad nenustotų darbuotis ir 
toliau. J. Ambrose.

Strazdai, 
Maikkl,

Ambrozai, 
Mickevičiai,

ŽUDYS-

Mich. — 
čia įvyko 

Policijos

PRISIPAŽINO PRIE
. TĖS

NORTH BRANCH, 
Pereitą rudenį netoli 
šeimyniška žuriystė.
viršininkai patikėjo kad tėvas, 
Peter Kulinich, Jr., nušovė du 
savo mažus vaikus ir pats nu
sišovė po didelių vaidų su savo 
žmona. Dabar policija sako 
išgavo prisipažinimą iš žmenos 
kad ji papildė tas žudystes, nu
šaudama savo ‘ vyrą ir du vai
kučiu.

YOUNGSTOWN
RENGIA PROGRAMĄ. Su

sivienijimo 157 kuopa nutarė 
surengti savo kuopos gyvavimo 
paminėjimo programą Balan
džio 19 d. Kiek žinoma, 
gramą išpildys svečiai iš 
velando. Apie tai toliau 
pranešta daugiau.

pro- 
Cle- 
bus

____________-----------------
J. A. Urbonas

Dirvos Agentas Daytone 
1302 Lamar St. Dayton, O.

|MILKINTAS Joana,
mirė Vas. 15, Chicagoje. — 
Amerikoj išgyveno 33 metus. 

MACIJUNAS Petras, pusamžis, 
mirė Vas. 15, Chicagoje. — 
Marijampolės par., Birutės 
k. Amerikoj išgyveno 35 m.

PETKUS Vladas, 27 metų, mi-
T i t t i u j i • I rė Vasario 16, Chicagoj, kur Joseph L. Lockhard, kurio . .

persergėjimai, jei butų buvę' buvo ir gimęs.
paklausyti jo viršininkų, butų TUsKONIS Stasys, mirė Vasa- 
išgelbėje Pearl Harbor nuo Ja
ponų sunaikinimo, parodomas KRIŠČIŪNAS Juozas, 
Chicagoje, pakeliui į karininkų! 
lavinimo mokyklą Čamp Mon
mouth, N. J. Lockhard nugir
do, klausomu prietaisu, lėktu
vus Gruodžio 7 d., kurie pasi
rodė Japonų lėktuvai.

mirė

(Iš musų laikraščių)

BERISSO, Argentina. — Sa
vo namuose, Vincas Priede

lis tapo peiliu nudurtas ir mi
rė Gruodžio . 17. Tąs piktada- 
ris Argentinietis nuomavo kam
barį pas Briedelį, ir tą dieną, 
parėjęs namon girtas pradėjo 
trukšmauti, nuo ko šeiminin
kas jį persergėjo. Girtasis puo
lė į Briedelį peiliu ir supjaustė. 
Nelaimingasis mirė ligoninėje. 
Palaidotas Gruodžio 23.

—Draugijos Mindaugas val
dyba Gruodžio 6 d. pilname sa
vo posėdyje už draugijos ap
kalbėjimus ir pasisavinimą sve
timo turto, Oną ir Stasį Kriš
čiūnus išmetė iš narių tarpo. 
Jų negražiai užgrobtas turtas 
išjieškomas teismo keliu.

® BUENOS AIRES, Argenti
na. — ^Lietuviškai kalbančių 

Maskolių organas Momentas 
palengva miršta: pradėjo išeiti 
tik du kartu į mėnesį. Tas Sta
lino garbintojas gyrėsi jog jis 
esąs visų Lietuvių mylimas ir 
remiamas. Pastaru jo redak
torius yra tūlas J. Janušonis, 
kuris kol pasirašo savo pavar
dę visas surpakaituojąs.

rio m., Girardville, Pa.
24 

mirė Vas. 22, Chicagoj, 
buvo ir gimęs.

PROSVIčIL’S Petras, 25 metų, 
mirė Vas. 17, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs.

RAMANAUSKAS Vincas, 53 
m., staiga mirė dirbtuvėje, 
Vasario 25, New Britain, Ct. 
Amerikon atvyko 1905 m.

VASILIAUSKAS ’ Vincas, 62 
m., mirė staiga prie darbo 
angliakasykloje, Vasario 6, 
Nanticoke, Pa. — Pajevonio 
k. ir par., Vilkaviškio apsk. 
Amerikoj išgyveno 35 metus. 

SIDERIS Matas, miė Vasario 
11, Berwick, Pa.

JUREVIČIUS Simas, mirė Va
sario 12, Philadelphia, Pa.

JASDAUSKAS Stasys, mirė 
Sausio 30, Wilson, Pa.

NEVULIS Vincas, mirė Sausio 
14, Kingston, Pa.

LUKOŠEVIČIENĖ Marė, mirė 
Sausio 22, Cumbola, Pa.

MALECKIS Zigmas, mirė Sau
sio 24, Niagara Falls, N. Y. 

SKINKIS Augustas, "mirė Va
sario m., Baltimore, Md.

LAČAUSKIENĖ Elena, 62 m. 
mirė Gruodžio 31, Philadel
phia, Pa.

VILKAUSKIENĖ Antanina, 83 
metų, mirė Vasario 4, Phila
delphia, Pa.

RUDMINIENĖ Ona/ mirė Va
sario 12, New Britain, Conn. 

ABLAšINSKAS Jonas, mirė 14 
Vasario, Detroit, Mich. — 
Stakliškių p., Gripiškių km. 
Amerikoj išgyveno 44 m.

RIMIENĖ Adeline, 27 m., mirė 
Vasario 17, Chicagoj. Gimus 
New Jersey valst.

WESSEL Pranas, mirė Vasario 
26, Chicagoj, kur buvo ir gi
męs.

m., 
kur

ŽEMAIČIUTĖ Ona, mirė Vasa
rio m., Frackville/ Pa., kur 
buvo ir gimus.

ŠIMKUS Jonas, 73 metų, mirė 
Vasario 15, Chicagoje. — 
Amerikoj išgyveno 40 metų.

GRUŠAS Pranas, 55 m., mirė 
Vasario 19, Chicagoj. — Ma
žeikių ap., Barstyčių p., Lau
mės k. Amerikoj 
40 metų.

LUKOŠIUS Ignas, 75
Vas. 22, Chicagoj.
j e išgyveno 50 metų.

KARDOKAITĖ Katarina (Vie
nuolė M. Ciprijona), 57 m., 
mirė Vas. 21, Chicagoje.'

JESELSKIS Kazys, pusamžis, 
mirė Vas. 20, Chicagoj. — 
Telšių par.

GRUŠIS Pranas, 55 metų, mirė 
Vas. 19, Chicagoj. — Telšių 
ap., Barškiečių p., Laumių 
k. Amerikoj išgyveno 40 m.

MUSULIENĖ Liudvika, pus
amžė, mirė Vas. 20, Chica
goj. — Kėdainių ap. Ameri
koj išgyveno ,37 metus.

LIEKIS Vincas, 62 m.
Vas. 19, Chicagoj. — Žvin
gių par., Stokaičių k. Ame
rikoj išgyveno 40 metų.

RUPŠIS Dominikas, pusamžis, 
mirė Vas. 19, Chicagoje. — 
Šiaulių ap., Raudėnų p., Pa- 
kepstinių k. Amerikoj išgy
veno 32 metus.

BR1EDELIS Vincas. 38 metų, 
mirė nudurtas peiliu savo na
muose, Gruodžio 17, Berisso, 
Argentinoj..— Paėjo iš Vil
nijos, Argentinoj išgyveno 
14 metų.

GENČIUS Antrinas, 40 m., už
muštas laike darbo dirbtu
vėje, Sausio 26, Buenos'Ai
res, Argentinoj.

ŠVILPAITĖ Marcelina, pasimi
rė proto ligų ligoninėje, Sau
sio 4, Buenos Aires, Argen
tinoj. Buvo ištekėjus už Vo
kiečio ir jos nelaimingas gy
venimas baigėsi beprotyste.

Kaip Apsieinu

—apsisaugoti

nuo battery 

sugedimo?

Automobiliu batteries yra žino
mos išlaikę 10 metų geroj prie
žiūroj. Trys svarbiausi dalykai 
yra: 1. Skysčio laipsnį duokit 
patikrint reguliariai (kas 2 sa
vaitės žitmą—kas savaitę vasa
rą). 2. Tėmykit ammeter kad 
battery veikimas butų r.odomas 
normaliai. 3. Žiūrėkit kad vei
kimo takai nesužsikimštų.
Visos Sohio stotys tiekia eks- 
pertišką battery patarnavimą. 
Naudokitės juo ir palaikykit sa
vo battery gerame stovyje.
Šis patarimas yra iš Standard 

Oil Patrimų eilės.
This Standard Oil Suggest.-’

o MONTEVIDEO, U r ugvajus.
— Nesenai buvo susirinkę 

Lietuviški Džugašvilio tarnai, 
kurie visomis čekistų ceremo
nijomis išmetė iš ąayo tarpo 
Jeronimą švedą, buvusį neprau- 
staburniško Rytojaus redakto
rių, pragarsėjusį visko Lietu
viško ir Lietuvių šmeižimais. 
Tokio niekingo dvasios vabalo 
net savieji nepakenčia. Taipi 
šiam žmogui atlygino už Stali
no vyžų laižymą.

„ . , dll!lllllilllillll1llllllllllllllllllliil(l!ilil!!l!lllllllill!l!lilllilHllllllHIIIIIIHIlilIHIlIUII*’—.Prasidėjus maudymosi se- ~ 
zoniu į Urugvajaus kurortus 
pradėjo atvykti iš įvairių šalių-i 
turistai. Atvyksta ir po kelio-1 
lika Argentinos ir Brazilijos 
Lietuvių, kurie čia turi gimi
nių arba- gerų pažystamų.

Skaitykit ir Garsinkites

NAUJIENOSE
Mėnesinis žurnalas 24 pusi. 

Kaina metams -50c.
Lietuvių Naujienas

332 N. 6th Street
Philadelphia, Pa. (36]

A. OTHER (SOgO)

CARL rod YOUR CAR — for your <..un!ryl 

Jusli karo priežiūra—jūsų šaliai!

J. Žemantauskas 
“Dirvos” Agentas 
Notaras

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvieta.

PAGERBKI! MIRUSIUS
SAVO ŠEIMOS NARSUS

© CHICAGO, III. — Antanas 
Vaivada, ilgą laiką dirbęs 

Naujienose, pasitraukė iš N-nų 
ir stojo darbui J. Valstijų karo 
departmente.
• BROOKLYN, N. Y. -i— Vieny

bės koncertas rengtas Kovo 8 
d., Labor Lyceum salėje. Da
lyvavo programo išpildyme Pir
myn Choras iš Chicagos.

Antkapiai Monumentai * Koplyčios
: -Skubėkit užsakyti paminklus Decoration Dienai dabar.
j CUYAHOGA MONUMENT WORKS
: East 99th St. ir Miles Ave. Telef. Mich. 1968.

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

Art Reardon Jums Pasitarnaus
j Art Reardon darbuojasi tarp Lietuvių Clevelande 25 m.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiniiiH*
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ADV. W. F. LAUKAITIS
Pereitą Kartą Jau Buvęs Išrinktas SLA. Preziden
tu. — Balsuokit už Jį V ėl — Panaikinkit Skriaudą 

.... •.............. .

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

PASTATYTI ORGANIZACIJĄ Į PIRMYNŽANGOS KELIĄ

SUSIVIENIJIMUI REIKIA NAUJŲ, 
GERESNIU ŠLUOTU!

W. F. LAUKAITIS, Baltimore, 
Md., SLA. 64 kuopos i arys. 
Čia gimęs Lietuvis, pi utar- 
navęs Lietuvių tautai r Su
sivienijimui. Buvęs Ba imo- 
re miesto teisėju. Jis erei- 
tais SLA. rinkimais bu’ o jau 
beveik išrinktas SLA. i rezi
dentu, tik senesniųjų drši- 
ninkų balsų sudžiugleri vimu 
jam buvo atimta jo balsų 
perviršis.

BALSUOJA UŽ 
NAUJUS S.L.A. 
KANDIDATUS

NAUJIEJI KANDIDATAI Į 
PILD. TARYBĄ GAUNA 

DIDUMAS BALSŲ
Štai kokios balsavimų pasek

mės pradinėse balsavimo dieno
se:

HAMMOND, IND. 273 KP.:
F. J. Bagočius 1
W. F. Laukaitis 16
D. Klinga 0
J. K. Mažukna 2
V. A. Kerševičius 15
M. J. Vinikas 1
S. Masytė 16
K. P. Gugis 3
J. J. Bachunas 13
J. Žebrys L
S. Mockus 1
E. Mikužiutę 14
J. Brazauskas 17
Dr. S. Biežis 16

CHICAGO, ILL., 217 KP.:
Bagočius 1
Laukaitis 28
Klinga 1
Kerševičius 28
Mažukna 2
Vinikas 25
Masytė ' 2
Bačiunas 28
Gugis 2
Mockus 27
Brazauskas 27
Mikužiutę 1
Dr. Biežis \ 27
Dr. Baltrušaitienė 2

MASPETH, N. Y., 250 KP.:
Bagočius 0
Klinga 28
Kerševičius «• 27
Masytė 23
Bačiunas 25
Brazauskas 23
Norkus 23
Dr. Aldona Šliupaitė 26

t

YOUNGSTOWN, O., 157 KP.:
Bagočius 0
Laukaitis 23
Klinga 1
Mažukna 3
Kerševičius 21
Vinikas 11

' Masytė 13
Gugis 3
Bačiunas 18
Mockus 6
Mikužiutę 2
Brazauskas 22
Norkus 17
Dr. Biežis 18
Dr. Baltrušaitienė 6

BOLŠEVIKAS AR NE 
BOLŠEVIKAS?

Mažukna Nepasisakė

Lietuvos istorijos lapuose bus 
Įrašyta kad Rusas-bolševikas 
prarijo Lietuvos laisvę ir už tai 
jis bus skaitomas didžiausiu 
Lietuvių tautos priešu.

Taipgi, kurie Lietuviai vie
nokiu ar kitokiu budu gelbėjo 
Rusui-bolševikui Lietuvoje įsi
gyventi, yra lygus Lietuvos 
priešais, dar net aršesni. Jie, 
būdami Lietuviai, tiksliai gel
bėjo bolševikui Lietuvos laisvę 
praryti ir todėl užsitarnauja iš
gamos, savo motinos pardavė
jo, vardo.

Jeigu nėra pateisinimo to
kiam savo tautos išdavikui tai 
negali būti pateisinimo nei S. 
L. A. nariams statyti tokį as
menį į Pildomą Tarybą, kuris 
aiškiai pasisakė kad jis prita
ria Ruso-bolševiko viešpatavi
mui Lietuvoje. Čia turiu min
tyje kandidatą į SLA. vice pir
mininkus, J. K. Mažukna.

SLA. nariai gerai pamename 
kad musų organe Tėvynėje bu
vo rašyta jog Pild. Tarybos po
sėdyje, kalbant apie Lietuvos 
valdžią ir jos atstovybes Ame- 
sikoje, J. K. Mažukna pasirū
pino pareikšt kad esą tokio da
lyko baip buvus Lietuvos val
džia dabar jau nėra. Lietuvą 
valdo Rusas, ir todėl tokio da
lyko kaip Lietuvos atstovybė 
ir konsulatai pripažinti taipgi 
negalima. Taip kalbėjo SLA. 
vice pirmininkas Mažukna, tuo 
tarpu kai ne tik mes Lietuviai 
bet ir Amerikos valdžia, Lie
tuvos valstybę ir jos Pasiunti
nybę ir Konsulatus pripažino ir 
po šiai dienai pripažysta. Tik 
Mažukna rado negalimu pripa
žint Lietuvos oficialių įstaigų, 
o tuomi, aišku, jis norėjo už
girį Rusų-bolševikų uzurpaciją 
Lietuvoje.

Kas viršuje pasakyta nėra 
keno nors išgalvojimas. Tas 
buvo rašyta viešai Tėvynėje ir 
tame pat laikraštyje pats Ma
žukna savo paties žodžiais-raš- 
tu tą pačią mintį pakartojo.

Vadinasi, jis pats prisipažino 
esąs bolševikų pakaliku, irn ie- 
kad neįrodė kad jis yra kito
kiu. Jis niekad nebandė pasi
sakyti kad jis yra bolševikų 
priešas ar kad jis yra Lietuvis 
patriotas, kuris pripažysta Lie
tuvai laisvę ir nepriklausomybę 
nuo Rusų bolševikų ’jungo.

Ar reikia dar geresnio įrody
mo kad Mažukna yra bolševi
kų pakalikas ir kaipo tokis, yra 
ir Lietuvių bei Lietuvos prie
šas. Tat ar galima tokį asme
nį rinkti Lietuviškos tautiškos 
organizacijos viršininku? O 
vis tik tūli tą bando daryti. 
Ne tik kad pers ta to jį kandida
tu į Pild. Tarybą, bet dar ban
do tokį asmenį net apgint.

Akivaizdoje šių faktų, SLA. 
nariai balsuosime į SLA. Vice 
Pirmininkus už tikrą Lietuvių 
Tautos sūnų — tuo patriotu, 
teisingu ir garbingu Lietuviu 
yra V. A. Kerševičius iš Scran
ton, Pa. Jis yra antras ant 
balsavimo baloto kandidatas į 
SLA. Vice Prezidentus.

Geri, padorus Lietuviai kar
tą ant visados turime sau pasi
sakyt kad su Rusų agentais ne
privalome turėti jokio reikalo. 
Visus juos turime mest iš Lie
tuviško tarpo. Rusas ne tik 
kad vijo musų brolius iš Lie
tuvos į Sibirą ir kitur, bet dar 
daugumą Lietuvių išžudė. Tat 
nesileiskime jiems dar kartą 
mus žudyt. Dėkime visas pa
stangas atsikratymui bolševiz
mo ir pėdsakų.

Kuomet gausime iš kuopos 
sekretoriaus pranešimą apie S. 
L. A. Pild. Tarybos rinkimus 
eikime visi kuoskaitlingiausia 
į kuopos susirinkimą ir ati
duokime savo balsus už: V. A. 
Kerševičius į vice pirm.; J. J. 
Bačiunas į iždininkus; J. Bra
zauskas į iždo globėjus.

SLA. Narys.

Patiekė ŽINANTIS.
• • •

(Tęsinys iš pereito nr.)

M. J. VINIKO IR K. GUGIO 
BRANGIOS “REVIZIJOS”

Iš kotos pusės, p-lė Mikužiu- 
tė tebeturi savo rankose kopi
jas tam tikrų sąskaitų, kurias 
F. J. Bagočius yra pasiuntęs 
jai jos nusistebėjimui (o taipgi 
apšvietimui bro. Griniaus, Rev. 
Valadkos ir bro. Mažuknos). 
Tos visos sąskaitos jau buvo 
išmokėtos be klausimo, kada 
SLA. prezidentas Bagočius pra
trynė savo akis ir pamatė ko
kios jos yra, ir nutarė taipgi 
pribudinti panelę Mikužiutę ir 
porą jos brolių.

Tarp tų sąskaitų panelė Mi- 
kužiutė, Bagočiaus pabudinta, 
rado ir M. J. Viniko bilą, išrei
kšta sekamais žodžiais, seka- 

*■ fmoj formoj ir sekamose skait
linėse :

“SLA. Piklomajai Tarybai
Prašau išmokėti man susida

riusias išlaidas sąryšyje su Su
sivienijimo revizija, nuo Spaliu 
4 d. iki Spalių 7 d., 
Geležinkelis Pittsburghan, 
880 m., po 5c $44.00
Geležinkelis Philadelphijon, 
183 m. ..9.15
Viešbutis, Philadelphia 4.00 
Revizijos išlaidos 82.64

Viso ..................... ;. $139.79
(Sig.) M. J. Vinikas.”

Nutarta išmokėti be jokio 
klausimo ir išmokėta (kada Ba
gočius miegojo). Pabudusiam 
Bagočiui buvo žinoma kaip Vi- 
nikui pasidarė tos misteriškos 
‘revizijos išlaidos’ sumoje $82.- 
64. Tas buvo aišku ir Mažuk- 
nai. Vėliau jie, mirksėdami, 
ką tai kalbėjo, kad revizavimas 
įvairių rūšių brandės ir konja
ko kartais gana sūriai atsieina.

K. Gugis, SLA. iždininkas, 
tam pritarė, nes su revizoriais 
jis irgi buvo išleidęs $60.00 S. 
L. A. pinigu puikiame hotelyje.

Visų nusistebėjimas šiomis 
sąskaitomis pasibaigė F. J. Ba
gočiaus gilios minties pareiški
mu :

“Šitie punktai yra labai įdo
mus, jei ne kitoniškai tai kaipo 
rekordas istorijai, kuri bus at
eityje rašoma.”

Taigi šį rekordą istorijai, 
kaipo tikrai istorišką dokumen
tą iš visų pusių, pagal prezi
dento Bagočiaus pageidavimo, 
mes paskelbiame SLA. narių 
įvertinimui dabar, tikrai bijo
dami kad jis kartais nepasi
mestų.

F. J. BAGOČIUS APIE
E. MIKUŽIUTĘ, O TAIPGI
IR APIE POPĄ SU ČIORTU

SLA. prezidentas F. J. Ba
gočius ne sykį yra raštiškai už- 
rekordavęs savo jausmus, kaip

jis įvertina iždo globėją panelę 
Mikužiutę. Kartais jo išsirei
škimai yra taip mandrųs kad 
ateities istorikas juos be abejo 
rankios kaip aukso grudus.

Gaila kad čia negalime pa
duoti (del suprantamų priežas
čių) kokiais “auksiniais grū
dais” jis yra apibudinęs panelę 
Mikužiutę. Pasitenkinsim ma
žiausia blizgančiu, štai jis:

“Aš ją pažystu iš susirinki
mų ir laiškų. Jos naturalės ir 
erudicijos (imitacijos yra aiš
kios, ir jų nagrinėjimui never
ta laiko leisti. Gaila tik, kad aš 
savo Taryboj neturiu potencia
lių kreatyvių jėgų, ir todėl ran
du, kad esiu bejėgis”.

(Iš Bagočiaus Urbi et Orbi)

Šis Bagočiaus pareiškimas 
tarytum liudytų kad panelė 
Mikužiutę atima Bagočiui jo 
jiegas, ir todėl pastato klausi
mą ar nebūtų geriau jeigu jie
du persiskirtų. Tas klausimas 
savaime pastato kitą klausimą, 
būtent: kas gi juos perskirs?

Prie Mikužiutės vienok Ba
gočius prideda 'ir savo aniuolą- 
sergėtoją S. Mockų, ir dar dau
giau — prie jų abiejų jis pri
deda ir Viniką su Gugiu. Šitą 
istorikai galės įsitikinti per
skaitę sekamą labai iškalbin
gą, labai karštą ir pilną išmin
ties Bagočiaus pareiškimą An
gliška kalba su priemaišomis 
Rusiškoje kalboje:

“The situation is actually 
impossible, disgraceful and in
tolerable in 'so far as book
keeping is concerned. I have 
clamored hundred times, if I 
clamored once, for order out 
chaos: but Vinikas ‘svojo’ and 
Gugis ‘tože svojo’. The trus
tees — well, both of them can 
count up to ten, I am sure! 
And there we are. We hired 
account ant,''’and he accounted 
up to about seven hundred dol
lars, and the chaos in the books 
‘i nynie tarn’!”

(Iš Bagočiaus Urbi et Orbi)

Paaiškinimui, čia turime pa
stebėti kad Bagočiaus prilygi
nimas: Vinikas “svojo” ir Gu
gis “svojo”, yra paimtas iš Ru
sų patarlės: “Pop svojo, čiort 
svojo”, kuri nusako kad popas 
negali susikalbėt su velniu.

Pagal Bagočiaus išeitų kad 
Vinikas yra popas, o Gugis yra 
čiortas, ir SLA. reikaluose jie
du vienas su kitu nesusikalba. 
O prie to popo ir čiorto, kaip 
Bagočius Angliškai nusako, sto
vi du iždo globėjai (tai yra, Mi- 
kužiutė ir Mockus) ir abudu 
negali suprasti apie ką popas 
su čiortu kalbasi. Ir nestebė
tina, nes Bagočius paliudija 
kad tiedu iždo globėjai, jo įsi
tikinimu, moka suskaityti iki 
dešmt....

Tas viskas išaiškina F. J. Ba
gočiaus tikrai didelę desperaci
ją, vedančią prie griaudžių aša
rų, apie Susivienijimo knygve-

dystę. Ypač kad net specialis
tas knygvedys sako buvęs pa
samdytas išvedimui popo ir 
čiorto iš balos, bet ir tas knyg
vedys skaitęs, skaitęs, suskai
tęs iki apie septyrįių šimtų do- 
larių, tuos dolarius’ susidėjęs į 
savo mašiną, ir to jam užtekę. 
O Susivienijimo knygos, sako 
Bagočius, ir iki šiai dienai 'te
bėra ten pat kur buvo, kas rei
škia baloje tarp popo ir čiorto, 
arba Graikiškame chaose, kas 
dar blogiau.

Be abejonės, istorija bus dė
kinga iškalbiam Bagočiui už 
tokius puikius prilyginimus Vi
niko prie popo, o Gugio prie 
čiorto (kas reiškia velnio arba 
kipšo) ir tokį vaizdingą paro
dymą kaip popas su čiortu ne
susikalba, o iždo globėjai jų 
nesupranta, o specialistas„knyg- 
vedys dar mažiau, iš ko Susi
vienijime užviešpatavo chaosos, 
koks buvo prieš svieto sutvė
rimą !

Gaila kad šiuo tarpu mes ne
galime toliau bristi į tą chaosą 
arba į tą velnių balą, kur Ba
gočius prezidentauja “savo” 
Tarybai. O, taip, nežiūrint į 
viską, jis ją savinasi. Istori
kai neužmirš kad tai buvo tik
rai Bagočinė Taryba.

DAR VIENAS BAGOČIAUS 
ŽODIS APIE VINIKĄ

SLA. prezidentas F. J. Ba
gočius yra užrekordavęs ant 
rašto ir savo locnu parašu pa
tvirtinęs daug mandrių posakių 
apie visus “savo” Tarybos na
rius bendrai, o apie kai kuriuos 
ypatingai. Tarp ypatingai cha
rakterizuotų yra ir M. J. Vini
kas, dabartinis SLA. sekreto
rius. Vėl mes gailimės kad 
“šviesiausių” jo išsireiškimų 
apie Viniką negalime čia pa
duoti (juos į laikraštį negali
ma talpinti), bet turime pasi
tenkinti tik pora taip sau vi
dutiniškų mandrybių.

Vienoj savo epistoloj F. J. 
Bagočius įsismaginęs, pasakė 
apie Viniką sekamai:

“Bet dabartinio sekretoriaus 
(suprask Viniko) šiame atve- 
juje snargliojimos pakęsti to
liau negalima.”

žinovai pripažysta kad Ba
gočiaus išsireiškimas apie Vi
niko snarglio j imąsi yra labai 
tikslus, nors prilyginimo pras
mėje. Kiti vienok sako kad ta
me prilyginimo visai .nesą. Tą 
gal paliksime istorijai išspręsti.

Sekamas jau prozaiškesnis 
Bagočiaus paliudijimas apie Vi
niką taipgi neapsieina be paly
ginimo arba kitos kokios įro
pos, bet taipgi yra tikslus:

“Viniko giminystė su Vieny
be ir Shedlowo karčiama išsi
ris su perkėlimu SLA. centro Į 
Pittsburgh^. Jo megalomaniš- 
kas grandioziškumas man yra 

1 žinomas, ir aš jo ‘neuwcyju’,

PAVESKIM SLA. TURTĄ GLOBOTI ATSAKANČIAM BIZ- C-
NIO ŽMOGUI IR ORGANIZACIJAI GERO LINKINČIAM

ŽYMIAM AMERIKOS LIETUVIU VEIKĖJUI c.
Plačiai Amerikos Lietuvių gyvenime ži

nomas veikėjas, kultūriškų darbų rėmėjas ir 
labdarys, Juozas J. Bachunas (Bačiunas) yra 
kandidatas i 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

Nauja šluota Geriau šluoja!” — SLA. Nariai, Balsuo 
kit už čia pažymėtus Kandidatus į SLA. Pild. Tarybą. 
Permaina Organizacijos vadovybėje yra sveikiau

sias ir rimčiausias dalykas!
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SLA. BALOTAS
Padėkit kryželį (X) ties vardais tų kandida

tu kaip šiame lakštelyje pažymėta.
Balsuoti galima tik už vienų kandidatą į kiekvieną 

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

Ant Pre
zidento

Ant Vice 
Prez.

Ant Sek
retoriaus

Ant Iždi
ninko

Ant 
Iždo 
Globėjų

Balsuok 
už du

Ant Dr.- 
Kvot.

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

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

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

K. P, Gugis, Chicago, Ill— 
J> J. Bachunas, Sodus, Mich. 
J. žebrys, Cleveland, Ohio__

S. Mockus, So. Boston 
E.
J.

1
Mass-----

Mikužiutę, Chicago, Ill-----------
Brazauskas, Cleveland, Ohio.—

W. E. Norkus, Philadelphia, Pa.— 
A. Kriaučialis, Worcester, Mass.-- 
P. A. Jatul, Stoughton, Mass------

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

vienok, kol’jis yra centro sek
retorium, turime su juo sykiu 
dirbti”. !

Čia Bagočius norėjo būti ir 
pranašu, bet, reikia pripažinti, 
jis pranašavo tik tą kuo šven
tai tikėjo, čia ne pranašystė 
svarbi. Istorikai be abejo šia
me Bagočiaus pseudo-orakuliš- 
kame pareiškime numatyk Ba
gočiaus pažadą “išrišti” (tas 
gal reiškia iškelti aikštėn) Vi
niko “giminystę” su Shedlowo 
karčiama. Gal čia 
žadėjo “išrišti” Viniter-gil—^, 
stę su Shedlowo karčiama už 
tam tikrą kainą, būtent, už per
kėlimą SLA. Centro į Pitts
burghą? O kadangi jis nega
vo ko norėjo tai ir paslapties 
neišdavė. ■

Shedlowo karčiama juk tai 
yra ta karčiama, Vienybės, na
me, kurios, įrengimui, išpuoši
mui paveikslais, aprūpinimui 
veidrodžiais, barais, krėslais ir 
spitunais Vinikas su Bagočium 
savo drąsa išleido keliolika tūk
stančių dolarių SLA. pinigų, 
žinoma, iš pomirtinių fondo, ne 
iš kur kitur. Ir tas leis istori
kams ir neistorikams manyti 
kad Bagočius tikrai žinojo tą 
paslaptį kaip Vinikas buvo su
sigiminiavęs su Shedlowo kar
čiama.

Tas savo keliu paliks atviru 
klausimą: kodėl gi Bagočius 
nepasakė tos paslapties nęi 
Kontrolės Komisijai nei SLA. 
seimui Chiragoje?

Ištikro, ta ištrauka iš Bago
čiaus epistolos apie Viniką pa
sidaro labai ir. labai įdomiu do
kumentu. Gal tas dokumentas 
atves mus prie didesnės istori
jos. Gal toje Viniko giminai
tėje, toje Shedlowo karčiamo- 
je, kas nors dar ras pakastą 
turtą.

Su šiuo musų kronologija 
dar nepasibaigia.

P. S. Visos ištraukos iš 
epistolų, enciklikų ir kitų isto
riškų dokumentų pilnai sutin
ka su originalais, ką gali pa-

Bagočius

SLA. NARIAMS 
PASTABOS

NEDUOKIT CICILIKAMS 
UŽ JUS BALSUOTI

1. Sulaikykit mažose kuo
pose cicilikų kuopų viršininkų 
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.
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liudyti visi • gyvieji nabašnin-IB 
kai ir dokumentų grandioziški® 
autoriai, jeigu jie dar nepame-® 
tė savo galvų, o jeigu jie butų® 
jas pametę tai už juos palių-® 

jūsų Kronologas, kąkįjis® 
ir daro (del viso ko).

(BUS DAUGIAU) į

dys 
šiuo

NEGRAŽUS PASIEL-i 
GIMAS SU GRINIUM,

-g! AND • V- '

Pereitame SLA. Pild. Tary-H 
bos suvažiavime buvo , nutarta® 
atmesti J. V. Griniaus sąskai-® 
ta sumoje $17.20. Tas 
p. Grinius padarė kaipo kontro-Į® 
lės komisijos pirmininkas važi-.® 
nedarnas į New Yorką SLA. ■ 
centran ir išbūdamas ten ke-® 
lias dienas SLA. reikalais. Tas® 
įvyko prieš porą metų.

Kadangi p. Griniaus tas ap-įįl 
silankymas Centre nebuvo ma-n| 
lonus kai kuriems centro virši-® 
ninkams, ir tas pasirodė Chica-^e] 
gos seime, tai tie viršininkai ir 
keli kiti nusprendė p. Grinių 
atkeršyti atsisakant apmokėti 
jo mažutę bilą, $17.20. Tuo c 
tarpu tūlų centro viršininkų ir 
jų bičiulių dešimteriopai dides
nės “išlaidos” apmokamos be 
jokios pastabos.

Taigi, Grinius,' kuriš norėjo 
sąžiningai atlikti kontrolės pir
mininko pareigas, turės šiek- 
tiek nukentėti.

Bet svarba yra ne vien pi
niguose. Tūli SLA. viršinin
kai tokiu savo pasielgimu ne 
tik įžeidė tą asmenį, bet padarė 
labai keistą pavyzdi. Nuo da
bar Pild. Taryba malonės ap
mokėti išlaidas tik tu komisi
jų kurios nedrys prieštarauti 
tarybai ir bus 
avinėliai.

išlaidas!

Tž 
in

paklusnios kaip |
' Krivis, t

Palyginkit šie- |. PASTABA:
me puslapyje paminėtas Vini- įl 
ko ir Gugio išlaidas jų kelionė- r 
se SLA. reikalais, kurias išmo. 
ka ir tyli....

KAIP IŠSIRAŠYT 
DIRVĄ -

(žiur. 2-rą pusi.)
“Dirvai” išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
j laišką $1 dabar ir “Dirva” 

lankys jus ištisą pusmetį.
Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp savy.

DIRVA
6820 Superior Ave.

Cleveland, Ohio

l



f ii f II

Dienos Klausiniais
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TZAIP musų socialistams visada tolimi buvo Lietuvos 
reikalai parodo jų laikysena bėgyje pereito Didžio

jo Karo. Kuomet 1914 metų Spalių 1 dieną Brooklyne 
sušaukta Amerikos Lietuvių seimas, katalikai jame ne
dalyvavo, nes pirm to atlaikė savo seimą Chicagoje. So
cialistai sutarę tame seime dalyvauti, ėmė smarkiai po- 
litikauti seimą užvaldyti ir jame savo anti-Lietuvišką 
politiką pravaryti. Grigaitis, dabartinis socialistų dik
tatoriukas, tada, sakoma, net Lietuvos žmonėms šelpti 
fondo steigti nenorėjęs, tik L. Pruseika jį perkalbėjo, 
nurodydamas į pakilusį liaudyje norą nuo karo nukentė- 
jusiems šelpti.

Štai kaip Dr. J. šliupas vėliau pasipiktinęs apie tą 
seimą rašė: “Atėjo valanda Lietuviams susirinkti į ne
partinį seimą. Tokio būtinai reikėjo. Ar Įvyko? Ne! 
Kodėl? Todėl kad socialistams tik partijos gerovė, ne 
tautos lūfeas, rūpėjo. Seimo metu jie, kaip gatvės vaikė
zai, kišenių kraustytojai elgėsi. Išanksto sutarė seimą 
užgrobti. Kam? Ogi, sako, tegul tautininkai pinigus 
šelpimui deda, o mes žinosime kur padėti’’. Šituos žo
džius randame Dr. Šliupo leistoje Laisvoje Mintyje, nr. 
53, 1914 metų.

Toliau, tame seime socialistai elgėsi taip “kišenva- 
giškai”, anot Dr. Šliupo, kad seimas po trijų dienų turė
jo skilti. Tautininkai atlaikę paskirą seimą, įsteigė sa
vo fondus, o socialistai sudarė savo fondą neva šelpimo 
reikalams....

Tame seime socialistai trukdė Lietuvių pastangas 
stiprinti tautą kovai už Lietuvos autonomiją, bet kaišio
jo savo rezoliucijas, tolimas Lietuvos laisvei, tokias — 
“Kas darytina karų išvengti”, smerkimus karų ir ka
riautojų, bet trukdė kai tautininkai norėjo kelti tautos 
laisvės klausimus. .

Kada 1917 rudenį ir 1918 metų Vasario 16 dieną 
paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė, ir Amerikos 

— tautininkai ir katalikai — šaukė visuotiną 
Kovo 13-14 d. New Yorke, kur turėjo būti nusi- 
Lietuvos valstybės rėmimas ir rūpinimasis jos 

Amerikos ir Europos diplomatiniuose rateliuo-
musų socialistai tame seime, dalyvauti atsisakė!
Laisva, Nepriklausoma Lietuva buvo jiems kaulas 
”e! Pirmiau jie — tokie Grigaičiai, Kapsukai ir 
rūpinosi kad tik Lietuva nebūtų išskirsta iš Rusijos 

! Jie laukė kada Rusijoje kils socialistinė-ko- 
revoliucija, kad tos naujos santvarkos glėby- 

riboset*' -
užsikirtimas prieš komu

nistus, todėl, aišku, yra tik daugiau susivaržymas, už 
vadovybę, liaudies, darbininkų, ką pasigrobė komunistai- 
bolševikai, o socialistai-menševikai liko be nieko.

Panašus skirtumas yra ir katalikei su tautininkais: 
tautininkai yra geri katalikui, bet kunigai turėdami sa
vo politišką partiją, norėjo kad jų partija Lietuvą val
dytų. Kas ne su jais — tas ir bedievis, ir kitoks,...

seimą, 
statyta

kiti,

unistine

Dabartinis musų socialistų

ATIMA Iš ŽMONIŲ 
ŠILTUS RUBUS

ATRADA 45 LIETU
VIŲ LAVONUS

SAVO LAIKU buvo rašyta 
kad bolševikai žiauriausiu bu- 
du Baltgudijoje ties Červenės 
kaimu išžudė Lietuvius politi
nius kalinius, kurie buvo veža
mi Rusijon. Dabar Kauno laik
raštis Į Laisvę rašo: Keturis 
kilometrus už Červenės yra nu
žudyta 45 Lietuviai, buvę poli
tiniai kaliniai, kurie išvežti iš 
Kauno sunkių darbų kalėjimo 
Birž. 22 ir 23 naktį. Išžudytieji 
yra palaidoti dviejose duobėse 
ir vietiniai gyventojai ant jų 
yra pastatę po medinį kryžių. 
Atpažintųjų lavonai bus pava
sarį pasirūpinta pargabenti į 
gimtąjį kraštą arba bent su
tvarkyta dabartiniai kapai.

APIE VILKAVIŠKĮ, laikraš
tis Į Laisvę rašo: Nors per 
Užnemunę karas praūžė per po
rą dienų, tačiau paliko skau
džių pėdsakų. Ypač miestai šį 

'kartą nukentėjo, tarp jų gana 
žymiai Vilkaviškis. Jį šiuo 
metu galima pavadinti griuvė
sių miestu. Iš 1117 namų pir
mą karo dieną Vilkaviškyje su
degė 550. Be pastogės liko 645 
šeimos. Griuvėsiai valomi, mie
stas perplanuojamas. Kadangi 
šiuo metu namų stoka, gyvento
jams kurie su miestu nėra su
rišti pasiūlyta išsikelti į Pil
viškius, Virbalį, Kybartus.

D ALTIMORĖS Lietuvių katalikų dvasios vądai įrodė 
politikuojantiems musų katalikų vadams kad Lietu

vos Prezidento priėmimas bažnyčioje nėra jokis nusidė
jimas tikėjimui, ir jog p. Smetona nėra katalikų ir baž
nyčios priešas. Štai mums ir prisieina mokytis daugiau 
y daugiau atskirti katalikų tikėjimą ir musų tautos ri

jančiųjų katalikų dvasios vadus nuo kunigų politikierių, 
partijos vadų. Skirtumas yra baisiai didelis.

Kunigai kaipo tikėjimo vadai niekame nesusikerta 
su Lietuviais tautininkais, nei čia nei Lietuvoje, kur 
tautininkai su p. Smetona priešakyje valdė per 14 metų. 
Kunigai dvasios vadai buvo valstybės gerbiami, valsty
bės iždas išlaikė ir dvasiškas mokyklas, ir kunigams al
gas mokėjo. Bet tie kunigai ar jų sekėjai katalikai vei1 
kėjai kuriems rūpėjo ne bažnyčia, ne tikėjimas, tik val
džia turėti savo rankose, niekaip negalėjo sušitaikyt su 
tautininkais. Del politikos, o ne del tikėjimo, buvo pri
eita net iki begėdiškų išsišokimų. Buvo net meluota ir 
klaidinta liaudis buk tautininkai yra “bedieviai”, “ma
sonai”, “tikybos griovėjai’’, “kunigų persekiotojai”.... 
Visos tos tautininkų “nuodėmės” buvo tik aplink vieną 
dalyką: kunigų sudraudimą nesikišti į politiką^ na o jie 
panaudojo savo įtaką liaudyje skleisti visokius išmistus 
prieš tautininkus kaipo tikėjimo “kryžiavotojus”.

Ne visi tam tikėjo, ir toliau dar daugiau katalikų 
įsitikino kad ne viskas ką kunigai ir jų politikos šulai 
sako yra teisybė. Ir čia Amerikoje ne visi tikėjo toms 
krikščionių-demokratų partijos pasakoms. Dabar dar 
gavo persitikrinti patys tiesioginai, kurie seniau abejo
davo, kada pats Lietuvos Prezidentas atvyko į musų tar
pą.

®KAI Japonai puolė Amerikos pozicijas Hawaii ir 
kitose salose, Amerikoje veikė ąšies agentai, kurių tik
slas buvo kurstyti visuomenėje kelti reikalavimą kad 
Suv. Valstijos atšauktų savo karo laivyną iš jurų ir ne
sikištų į karą. Tie agentai rado sau pritarėjų Amerikie
čių tarpe, bet labai .mažai. Jų samprotavimu, tegul S. 
V. laivai pargryžta namon, jų niekas neužpuls, ir Ame
rika išliks neįvėlta į karą.... Tuomi, suprantama, duo
dama visas progas ąšies jiegoms užkariauti visą, pasau
lį, užimti visas prekybos rinkas, ir tada Amerika jau 
sveika dingus: ąšies diktatoriai sutvarko pasaulį savo
tiškai, savo pigiomis prekėmis užpildo visas rinkas, ir 
Amerikos darbininkų padarytos prekės, brangesne kai
na, nebūtų kur padėti....

•ARGENTINOJE šymet numatoma kviečių derlius 
bus šeši milijonai metriškų tonų, 26 nuoš. mažiau negu 
1941 metais. Dabar- Argentinoje prasideda laukų valy
mas. •

Vokiečių komisaras išleido 
atsišaukimą į “Ostlando” gy
ventojus, kuriuo “buvusių lai
svų Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybių” ir Gudijos gy
ventojai raginami aukoti kai
lius ir vilnonius daiktus Vo
kiečiams kareiviams rytų fron
te. Už paimamus daiktus bu
siąs mokamas atitinkamas at
lyginimas. Kas nuo to atlygi
nimo atsisakysiąs, daikto ver
tė busianti įmokėta “vieti
nėms” labdarybės įstaigoms. 
Tie vietovių seniūnai ir miestų 
burmistrai kurie ypatingai pa
sižymėsią šioje akcijoje, gau
sią pagyrimo raštą.

Kitu Vokiečių komisaro įsa
kymu, visi kailiai, o taip pat 
kepurės, pirštinės ir batai iš 
kailio ir veltiniai (vailokai) 
esantieji krautuvėse ar užsta
tymo vietose konfiskuojami. 
Tiems daiktams pirkti žmonėms 
ir leidimų neduoda iki atskiro 
įsakymo vėliau.

LAIKRAŠČIAI skelbia kad 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
vyriausiojo Įgaliotinio įstaiga 
(turbut Vilniuje) likviduota. 
Del to nuo Sausio 2 ši įstaiga 
šelpimo darbą nutraukė, 
pareigas 
Pagalbos 
tas per 
įstaigą.
čiai privertė likviduotis ir patį 
Lietuvos Raud. Kryžių.

Jos 
atlikinės Savitarpinės 
Kaune miesto komite- 
socialinio aprūpinimo 
Kaip žinoma, Vokie-

PERNAI, bendrovė Sodyba 
Lietuvoje surinko per 200 tonų 
jvairių vaistažolių vaistų gamy
bai. šiais metais vaistažolių 
auginimą ir jų rinkimą numa
toma dar padidinti.

VARGSTANTIEMS BROLIAMS 
j i tu 

(Putinas)
' f X

Toli, toli nuo Lietuvos,
Kur saulė neteka blaiviai, 
Tarp juodo skurdo ir skriaudos 
Jus vargstat broliai Lietuviai!
Čionai šalis jums svetima — 
Nieks rankos meiliai neišties: 
Ir kenčia siela alpdama — 
Nėra paguodos, nei vilties.
Ne kartą gal širdies skausme 
Tėvynėn kreipėtės minčia.
Ir veržės tuomet savaime 
Pro lupas maldos ii* kančia.
Bet nieks širdies nenuramino, 
Skambė be atbalsio malda.
Vien karštos ašaros patvino*. — 
Dejavo siela suspausta.
Ir tu, sesute šilkakase, 
Durnoji skaudžią slaptą mintį;
Ir tu nerimstančią ją dvasią 
Čia neturi kuo nuraminti.
Sunku čionai užtraukt dainelę — 
Čionai nėra žaliųjų rūtų.
Žiufėki bent,-; graži sesele, 
Kad . nors širdyj rūta nežūtų!

i

Kad vėl, sugryžus į Tėvynę, 
Laisvai dainelės tau skambėtų, 
Kasose rūtos įsipynę, 
O širdyje dora žydėtų.

LAIMINGASIS
Gal sakysite, tas yr laimingas, 
Kurs skatiko gražaus7 prisikrovė, 
Ar kurs dirbti, neverčiam’s paliovė, 
Ar kurs žodžiuose tvirtas, galingas?. ...

Gal sakysite, tas yr džiaugsmingas, 
Kurs sužibo, žiedais apsimovė, 
Kurs gudrybės takais prasibrovė 
Į gyveninio vietas garbingas?....

Ne, tie žmonės juk laimės nemato.
Tokiais būti greitai nusibosta,

Juk nuliūsta turį net ir sostą.. .*.
Tik laimingas tasai, kurs darbuojas!
Lai toks vyras be baimės didžiuojas!
Bet toks aukštinties dar nepaprato.

* Pumpuras.

TAVO ISTORIJA
(Tęsinys iš pereito numerio) 

PASKUTINIEJI KARAI SU RUSAIS
O ar blogai 1632 m. Lietuvos didysis 

kunigaikštis ir Lenkijos karalius Vladis
lovas Vaza su Lietuviška kariuomene su
mušė Rusus ties Smolensku? Maskvos ca
ras, matydamas Lietuvos sunkumus, tikė
jos lengvai ją pasiims. Mirus Zigmantui 
III jis tuojau įsibrovė Lietuvon. Kristu
pas Radvila, negalėdamas atlaikyti 100,000 
Rusų kariuomenės, užsidarė tarp Smolens
ko tvirtovės sienų. Arti metų išstovėjo 
Rusai ir negalėjo paimti tvirtovės. Vla
dislovas, surinkęs 15,000 Lietuvių kariuo
menės, ryžosi išgelbėti Smolenską. Jis pri
siartino prie Rusų taip atsargiai ir tiek 
netikėtai kad visą 100,000 Rusų kariuome
nę kaip diržu sujuosė ir po trumpo mūšio 
privertė pasiduoti. Rusai turėjo atiduoti 
visus ginklus ir pagal Polianovos taiką su
mokėti Lietuvai visas karo išlaidas.

Apie 17-to šmt. vidurį prasidėjo jau 
Lenkijai priklausančio j Ukrainoj kazokų 
sukilimai. Jiems vadovavo paprastas ūki
ninkas kazokas, Bohdanas Chmielnickis, 
smarkus ir narsus vyras. Tie sukilimai 
prasidėjo dėl Ukrainoj įsisėdusių Lenkų 
bajorų dvarininkų nežmoniškai žiauraus 
elgesio su baudžiauninkais. Priklausomy
bes--Lietuvai laikais Ukrainos ūkininkai 
jautėsi gana laisvi, o išviso labai mėgda
mi laisvę, nepakentė Lenkų jungo. Ka
zokų sukilimai Lenkijai labai daug kašta
vo. Palietė jie ir Lietuvą, kai kazokai pa
sidavė Maskvos globai. Maskvos kariuo
menė įsiveržė Lietuvos gilumon, užėmė Vil
nių, Kauną ir Gardiną. Tai buvo pirmą 
kartą Lietuvos istorijoj kad priešas butų 
paėmęs jos sostinę. Vilniuje Rusai elgėsi 
kaip laukiniai: be. perstojos žudė, degino 
ir plėšė. Kas tik buvo galima pakelti ir 
išvežti, viską išvežė Maskvon. 1667 m. 
buvo su Rusais padaryta taika, kuria jiems 
nuo Lietuvos atiteko Smolensko sritis ir 
dalys Vitebsko ir Starodubo sričių. Len
kija Rusams atidavė Ukrainos kairiąją nuo 
Dniepro sritį. Tai buvo siena kuri išsto
vėjo iki pirmo Lietuvos Lenkijos padalini
mo 1772 m. -

GALAS LIETUVIŲ-LENKŲ RES
PUBLIKOS *

Nuo 18-to šmt. pradžios jau buvo tik
rai nežinia kas valdė Lietuvą ir Lenkiją. 
Didysis kunigaikštis ir karalius neturėjo 
jokios galios, bajorai pasidalino partijo
mis, kurios savoj žemėj kariavo kaip pik
čiausi priešai. Tokiai netvarkai esant, ne
va savus interesus gindamos, įsikišo Prū
sija, Rusija ir Austrija, tuos ‘‘interesus” 
jau anksčiau tik ne tiek viešai “gynūsios” 
ir 1772 m. sutarimu pasiėmė kas joms pa
tiko. Rusai atsiplėšė huo Lietuvos dalį Li
vonijos, Polocko, Vitebsko ir Mstislavlio 
sritis. Prūsija paėmė nuo Lenkijos visą 
Pamarį, o Austrija prisiglaudė visą Gali
ciją..

Dabar pamatę kas atsitiko, Lietuvos 
ir Lenkijos 'bajorai lyg sukruto, mėgino 
dirbti lyg išvien. Tik daug kas niekaip 
negalėjo pamiršti “senų gerų laikų”, seno 
nepamirštamo susipykimo, vieni kitus kal
tino, ėdė, o valstybės reikalas iš to, žino
ma, neturėjo didelės naudos.

Lietuvos Lenkijos valstybei , nesusi
tvarkant kaip reikia, 1793 m. priėjo prie 
antro padalinimo, tarp Rusijos ir Prūsijos, 
o 1795 m. prie trečio ir, rodės, galutino, 
tarp Prūsijos, Rusijos ir Austrijos. Prū
sija per antrą ir trečią padalinimą paėmė 
nuo Lietuvos Sudaviją su Suvalkais ir Gar
dino vakarine dalimi, o Rusija visą kitą 
Lietuvą. Lenkija tarp Prūsijos, Rusijos 
ir Austrijos buvo padalinta beveik lygio
mis dalimis.

Atrodė kad Lietuva žuvo amžiams. 
Jos bajorijos dauguma jau anksčiau buvo 
smarkiai sulenkėjus, nors, tiesa, skaitė sa
ve Lietuviška. Tik kiek naudos buvo iš i

SKAITYMAI
Irvis Gedainis

to Lietuviškumo! Ukininkija buvo sura
kinta baudžiavos, svetimas jai jungas da
bar tik daugiau pasunkėjo. Vis dėlto nei 
Lietuvos bajoruose, nei ūkininkuose lais
vės viltys negeso. 1831 m. padarytas vie
nas, 1863 m. antras sukilimas, bajorų ir 
ūkininkų drauge. Tie sukilimai, įsilieps
noję bendrai su Lenkijoj kilusiais sukili
mais, buvo visų pirmiausia nukreipti prieš 
Rusus. Jie nieko nepadėjo, tik labiau pa
sunkino baisią buitį. Rusai tūkstančiais 
sukilėlių išžudė, dešimtimis tūkstančių iš
trėmė Sibiran. Iš sukilėlių buvo atimti 
visi turtai, ūkiai ir išdalinti atkrausty- 
tiems Rusams. Po pirmo sukilimo uždary
tas Vilniaus universitetas, po antrojo už
drausta Lietuviška spauda, Lietuvių kalba 
išvaryta iš mokyklų ir viešųjų įstaigų. 
Žandarai atiminėjo net maldaknyges iš 
žmonių einančių bažnyčion. Daug bažny
čių paversta Rusų cerkvėmis. Ūkininkams 
žemei pagerinti, sėkloms ar veisliniams gy
vuliams įsigyti neduota jokių paskolų. Prie
šingai, Rusų valdžios daryta viskas kad 
krašto ūkis nepakiltų. Manyta kad įva
rius Lietuvius į neturtą bus lengviau juos 
suvaldyti ir surusinti. Lietuva, anksčiau 
galinga, turtinga ir viena pačių kultūrin
giausių šiaurinės Europos valstybių, grei
tu laiku buvo paversta negerovės kraštu.

(Bus daugiau)
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Vienas žymus Amerikos žiurkių tvS- 
kintojas tikrina kad žiurkės per metą lar 
ko šioje šalyje sunaikina tiek maisto kie^ 
jo ima pagaminti 200,000 ūkininkų.

S. V. valdžios apskaičiavimu, žiurkės 
padaro nuostolių po $200,000,000 metuose.

Tas žiurkių naikintojas sako ištyręs 
kad žiurkės tufi tam- tikrą savo kalbą ir 
susipratimą tarp savęs. Žiurkių grupės 
vadovas yra patelė. Jeigu ji pakliūva i 
spąstus tai patinai deda visas pastangas 
ją išliuosuoti. Ją tuoj apsupa žiurkės ir 
daro ką gali, jeigu gali, išliuosuoti. Bet, 
sako, patelės nesidarbuoja išliuosavimui 
patino jei jis pakliūva i spąstus.

Žiurkės naudoja paprotį bausti jauni
klius, prašalinant iš savo tarpo, jeigu žiur- 
kutis buna ilgesnį laiką pasišalinus nuo 
savo bandos. Žiurkės plinta greitai, vei
siasi šešis kartus per metą, ir viena žiur
kė atveda apie 10 vaikų. Vos trijų mėne
sių jaunos žiurkės jau ir pradeda veistis. 
Išskaičiuojama kad pora žiurkių, per tris 
metus laiko, tokiu gausiu veisimusi, gali 
išauginti 359,709,482 žiurkių, jei jų niekas 
nenaikintų.

®MOTERIS, juo senesnė tampa moti
na tuo daugiau progų jai pagimdyti dvy
nus, parodo valdžios cenzas. 1940 metais, 
motinos 20 iki 24 metų amžiaus daugiau
sia sulaukė po vieną vaiką, o motinos 25 
iki 29 metų pagimdė daugiau dvynų.

MIKALDOS
Karalienės Sabbos

s

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

Reikalaukit “Dirvoje”

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

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

Reikalaukit “Dirvoje”
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio
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Ligusonis inėjo ir liepė visto 
iš kambario. Po valandėlės, kan 
beiškentęs kad taip ilgai nesąįjoto 
liepia tarnui žiūrėti per skylę du 
Vai, - tas sako, - jau karalait 
Po valandėlės vėl liepia žiūrėti, j 
laite sėdi ant lovos. Paskui vėl 
šaukia: Ligusonis, paėmęs už rai 
džioja karalaitę po kambarį. .

Karalius, nebegalėdamas iškę 
krantnimo, urnai atidaro duris i 
bęs, mato kaip duktė vaikščioja 
vedama. Gydytojas liepė duoti 
truputį užkąsti. Karalius, aps 
sako: - Duosiu tau pinigu kiek 
- Nereikia man tavo pinigu, - 
gusonis: tėvas žnaibo jį kad si 
Tai imk mano" dukterį, duosiu 
mano karalystės. - Dėkų, žmono 
ir nereikalauju tavo karalystės, 
vas ėmė žnaibyti sūnų kad sutikti 
vis ne ir ne. - Tai pasakyk pat 
kio nori? - Norėčiau, karaliau 
atiduotum man dvyliką vežimu, j 
tų po vieną arklį. - Gerai, dar tai 
vieną vežimą pinigu ridėsiu. - 
man nereikia, karaliau. - Tėvas 
leipo pamatęs kaip įvažiavo į kien 
lika vežimų po rieną arto. Sunu 
į pirmąjį tuščią vežimą tėvas nei 
stis, sako; nevažiuosiu. - Kad t 
aš tave, tėvai, paliksiu čia vieną. ' 
nenorams įsėdo tėvas. Kapelija j 
karalius ii* visi jo namiškiai lydėji

Važiuoja pro kapą, kur buvo i 
gai palaidotas jaunikaitis. - Tėv: 
ton artyn, sako. Pastūmėjo sur 
žemės gabalą, ir pasidarė skyde. • 
lenk, tėvai, ii' pažiūrėk tenai! P, 

tėvas. - Fe, sušuko,-kaip iš ten 
- įu
tai, yava ii am ^sanky^' 
matyt, gyveno būdamas gyvas, 
toliau; privažiavo vietą tor pava 
vo palaidotas, čia taip pat atst 
žemės gabalą, ir padarė-skylę.. 
tėvai, sako. Tėvas pasilenkė. - 
malonus kvapas skleidžias,* tai] 
čiau juo vis kvėpuoti! — Matyt 
gelis buvo Moras, — atsakė sui 

Dabar privažiavo kupstą, kur 
bjauriojo. - Išgriauk, tėvai, 
Tėvas nenori. - Kad taip, tai 1 
Tėvas noroms-nenoroms kupsl 
ir ką gi mato! Kokie puikus 

. kas per turtai! — Kiek tik nori 
: kis sau iš to visa ir dėk į vež 
. vas godžiai ėmė dėtis ir kiipin 
į dvyliką vežimų. Gryšta namo. 
Į ir visų turtų iškrauti iš dvylil 
i reikėjo visus trobesius užimti.

Dabar jie pasidaro žmonės 
i tingi. - Reikia sukviesti kaim 
! mines, — sako sūnūs, — ir ii 
' atsisveikinimo puotą, nes aš tu 
i leisti. Suvažiavo daugybė žm 

valgė kelias dienas. — Dabar 
Į sveikinti, brangusis seneli, — ii 
į ! kojas. — Aš tau ne senelis, be 
, Dabar bučiuoju mano senutės 
į Ne, aš tavo motina! — Daba 
' ®ano tikrąją motiną, aš visa 
i ir puolė prie jos kojų. Toji, s 
Į pakelt nedryso. — Nesigė 

poji motuše, tu nekalta! Ir a 
, tusiems susirinkusiems kaip 
; to Baigė kalbą šiais žodžiais: 
| Nte visuomet merginos, ji dažu 
į tolia. Dabar esate turtingi, ma 
Į Piki jus apleisti, tik prašau ta 

88 seneli, daugiau nebevaikši 
^oti, esi senas, gali kokia n

Senelis ilgai bodėjosi be n 
į rudenį išėjo į laukus su ku 

girią, kurtai ėmė vytis kiš 
į fĄo vieškelį, senis paskui jį, 

^lio guli tik ką užmuštas ži 
[ Jjo,ėmė žiurinėtjL Tik mato: a 
i “ tokie turtingi bajorai, arkliž 
: ^pakinktai gražus. Senelis p 

Jjšįii), bet bajorai sustojo, r 
į j“ čia pat užmuštas žmogus — 
| but užmušęs. — Ei,: 
I L®.-šaukia; bet jis eina toi
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[TVI?

io! Ukminkija buvo sūra
us, svetimas jai jungas da
li pasunkėjo. Vis dėlto nei 
■uose, nei ūkininkuose lais- 
3so. 1831 m. padarytas vie- 
antras sukilimas, bajorų ir 
įge. Tie sukilimai, įsilieps- 
su Lenkijoj kilusiais sukili- 
>ų pirmiausia nukreipti prieš 
ieko nepadėjo, tik labiau pa- 
ą buitį. Rusai tūkstančiais 
dė, dešimtimis tūkstančių iš- 
n. Iš sukilėlių buvo atimti 
akiai ir išdalinti atkrausty- 
s. Po pirmo sukilimo uždąry- 
universitetas, po antrojo už- 

aviška spauda, Lietuvių kalba t 
mokyklų ir viešųjų įstaigų, 
.įminėjo net maldaknyges iš 
nčių bažnyčion. Daug bažny- 
Rusų cerkvėmis. Ūkininkams 

inti, sėkloms ar veisliniams gy- 
yti neduota jokių paskolų. Prie- 
a valdžios daryta viskas kad 
i. nepakilta Manyta kad iva- 
ius i neturtą bus lengviau juos 
r surusinti. Lietuva, anksčiau 
irtinga ir viena pačių kultiniu- 
turinės Europos valstybių, giri- 
iuvo paversta negerovės kraštu.

(Bus daugiau)
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ks žymus Amerikos žiurkių ui 
tikrina kad žiurkės per metą kį 
šalyje sunaikina tiek maisto kieį 
lagaminti 200,000 ūkininkų.
. valdžios apskaičiavimu, žiurlės I 
mostelių po $200,000,000 metuose. I 
žiurkių naikintojas sako ištyręs Į 

'kės tuti tam- tikrą savo kalbą ii į 
imą tarp savęs. Žiurkių grupės I 
yra patelė. Jeigu ji pakliūva į I 
tai patinai deda visas pastangas I 

jsuoti. Ją tuoj apsupa žiurkės ir | 
į gali, jeigu gali, išliuosuoti. Bet, B. 
>atelės nesidarbuoja išliuosavimri | 
jei jis pakliūva į spąstus.
irkės naudoja paprotį bausti jauni-Į 
pašalinant iš savo tarpo, jeigu žiur-1 
auna ilgesnį laiką pasišalinus nuo | 
andos. Žiurkės plinta greitai, vei-1 
ešis kartus per metą, ir viena žiur-1 
ėda apie 10 vaikų. Vos trijų mene | 
anos žiurkės jau ir pradeda veišri I 
čiuojama kad pora žiurkių, per Iru. 
, laiko, tokiu gausiu veięimusi, $g. 
inti 359,709,482 žiurkių, jei jų nietoI 
kintų.

‘MOTERIS, juo senesnė tampa 
uo daugiau progų jai pagimdyti dvy- 
parodo valdžios cenzas. 1940 iiw 

.nos 20 iki 24 metų amžiaus daugbj 
sulaukė po vieną'vaiką, o motinos 
29 metų pagimdė daugiau dvynų

Ali K ALDOS
Karalienės Sabbos •

domios pranašystės senovės laikų SabWk 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų 
jų jau vėl galima gauti, ir visai pigfoj’į 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti FT 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.)

Reikalaukit “Dirvoje”

S A P N 1 N 1 N KASI
Kaina su prisiuntimu $1$

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapn^| 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis 

Aapną. Kiekvienas privalo jį turėti | 
namuose. K

’likit “Dirvoje”
Cleveland,

Ligusonis inėjo ir liepė visiems išeiti 
iš kambario. Po valandėlės, karalius ne
beiškentęs kad taip ilgai nesą jokio ženklo, 
liepia tarnui žiūrėti per skylę duryse. — 
Vai, — tas sako, — jau karalaitė, kruta! 
Po valandėlės vėl liepia žiūrėti, jau kara
laitė sėdi ant lovos. Paskui vėl žiuri ir 
šaukia: Ligusonis, paėmęs už rankos, ve
džioja karalaitę po kambarį.

Karalius, nebegalėdamas iškęsti iš ne- 
krantrumo, urnai atidaro duris ir, nuste
bęs, mato kaip duktė vaikščioja ligusonio 
vedama. Gydytojas liepė duoti karalaitei 
truputį užkąsti. Karalius, apsidžiaugęs, 
sako: — Duosiu tau pinigų kiek tik nori.
— Nereikia ’man tavo pinigų, — sako li
gusonis; tėvas žnaibo jį kad sutiktų. — 
Tai imk mane/ dukterį, duosiu tau pusę 
mano karalystės. — Dėkų, žmonos nevesiu 
ir nereikalauju tavo karalystės. Vėl tė
vas ėmė žnaibyti sūnų kad sutiktų, bet tas 
vis ne ir ne. — Tai pasakyk pats, ko to
kio nori? — Norėčiau, karaliau kad tu 
atiduotum man dvyliką vežimų, pakinky
tų po vieną arklį. — Gerai, dar tau į kiek
vieną vežimą pinigų indėsiu. — Pinigų 
man nereikia, karaliau. — Tėvas net nu- 
leipo pamatęs kaip įvažiavo į kiemą dvy
lika vežimų po vieną arklį. Simus įsėdo 
į pirmąjį tuščią vežimą tėvas nenori sė- 
stis, sako; nevažiuosiu. — Kad taip tai 
aš tave, tėvai, paliksiu čia vieną. Novoms ■ 
nenoroms įsėdo tėvas. Kapelija grojo, o 
karalius ir visi jo namiškiai lydėjo. ';

Važiuoja pro kapą, kur buvo iškilmių- 
gai palaidotas jaunikaitis. — Tėvai, priei- : 
kini artyn, sako. Pastūmėjo sūnūs koja 
žemės gabalą, ir pasidarė skylė. — Pasi
lenk, tėvai, ir pažiūrėk tenai! Pasilenkė ■ 
tėvas. — Fe, sušuko,' kaip iš ten dvokia. '
— Taigi, mat, kaip era*žemėj jam buvo, 
tai, girdi, jam ir anam pasaulyje: blogai, 
matyt, gyveno būdamas gyvas. Važiuoja 
toliau; privažiavo vietą kur pavargėlis bu
vo palaidotas. Čia taip pat atstūmė koja 
žemės gabalą, ii’ padarė .skylę. — Žiūrėk, 
tėvai, sako. Tėvas pasilenkė. — Vai, koks 
malonus kvapas skleidžias/ taip ir norė
čiau juo vis kvėpuoti! — Matyt, tas žmo
gelis buvo doras, — atsakė sūnūs.

Dabar privažiavo kupstą, kur vilkas pri- 
bjauriojo. — Išgriauk, tėvai, tą kupstą! 
Tėvas nenori. — Kad taip, tai lik sveikas! 
Tėvas noroms-nenoroms kupstą išgriovė 
ir ką gi mato! Kokie puikus kambariai, 
kas per turtai! — Kiek tik nori, tėvai, im
kis sau iš to visa ir dėk į vežimus! Tė
vas godžiai ėmė dėtis ir kupinai prisidėjo 
dvyliką vežimų. Gryšta namo. Nėra kur 
ir visų turtų iškrauti iš dvylikos vežimų, 
reikėjo visus trobesius užimti.

Dabar jie pasidaro žmonės labai tur
tingi. — Reikia sukviesti kaimynus ir gi
mines, — sako sūnūs, — ir iškelt didelę 
atsisveikinimo puotą, nes aš turiu jus ap
leisti. Suvažiavo daugybė žmonių, gėrė, 
valgė kelias dienas. — Dabar turiu atsi
sveikinti, brangusis seneli, — ir puolė jam 
į kojas. — Aš tau ne senelis, bet tėvas! — 
Dabar bučiuoju mano senutės kojas! — 
Ne, aš tavo motina! — Dabar pašaukit 
mano tikrąją motiną, aš visa žinau, — 
ir puolė prie jos kojų. Toji, susigėdinus, 
akių pakelt nedryso. — Nesigėdink, bran
gioji motuše, tu nekalta! Ir apsakė nus
tebusiems susirinkusiems kaip tai atsiti
ko. Baigė kalbą šiais žodžiais: Nekaltin
kite visuomet merginos, ji dažnai esti ne
kalta. Dabar esate turtingi, mano tėveliai 
galiu jus apleisti, tik prašau tavęs, miela
sis seneli, daugiau nebevaikščiok lapių 
medžioti, esi senas, gali kokia nelaimė at
sitikti !

Senelis ilgai bodėjosi be medžioklės, 
bet rudenį išėjo į laukus su kurtais; pe
rėjus girią, kurtai ėmė vytis kiškį: kiškis 

s perbėgo vieškelį, senis paskui jį, mato ant 
vieškelio guli tik ką užmuštas žmogus, su 
stojo, ėmė žiūrinėti. Tik mato: atvažiuoja 
kaž kokie turtingi bajorai, arkliai gražus, 
visi pakinktai gražus. Senelis pasitraukė 
nuošaliu, bet bajorai sustojo, mato jie: 
guli čia pat užmuštas žmogus — tai tikrai 
tas senelis jį but užmušęs. — Ei, seni, eikš 
čionai, — šaukia; bet jis eina tolyn. Po
nas paėmė vadeles; — Bėgkit, vyrai, ir 
atveskit jį čia! Atvedė nusigandusį senį.

— Tu užmušei tą žmogų? — Ne, aš jo ne
mušiau. — Meluoji, eisi už tai į kalinį! 
Surišo senį ir pasiėmė su savim. Paskui 
įskundė, ir teismas nuteisė jį pakarti. 
Karti susirinko ir teisėjai, ir kaltintojai.

Jau veda- nelaimingąjį žmogelį prie 
kartuvių, tik girdėt balsas iš dangaus: — 
“Tas žmogus nekaltas, nežudykite jo!” — 
Tur but, pasivaidino, — sako, — reikia 
karti; jau deda jam virvę ant kaklo. Su
ūžė, ir tvirtas balsas vėl pasigirdo: — 
“Nežudykit, palikit jį gyvą, nes tas žmo
gus nekaltas”. Pamatė visi širmu žirgu 
bejejantį debesiuose jaunikaitį. Paleido 
drebantį iš išgąsčio senelį, o tas jaunikai
tis tarė jam. — Neklausei manęs ir nuė
jai medžioti: dabar mano širdis vėl riti- 
pėsis ugnyje ir kęs, kolei vėl kokia gera, 
dora mergaitė manęs nepasigailės....

— Tai labai graži pasaka, — atsiliepė 
Jocius, — bet aš dabar pasakysiu dar gra
žesnę pasaką: apie karalaitę ir kiaulės 
kailinėlius;

y~ Buvo karalius ir karalienė, ir turė
jo juodu labai gražią dukterį. Karalienė 
buvo liguista, ir, ‘ kai pajuto bemirštanti, 
pasišaukė dukterį pas save ir tarė; — Po 
mano mirties, manęs ' gedėdama, dėvėk 
kiaulės kailinėlius, o tų kiaulių mėsą iš
dalyk per mano šermenis; drauge dovano
ju tau keletą laivų. Paskui pasišaukė vy
rą ir tarė: — Po mano mirties tikriausiai 
norėsi -greitai vėl vesti, štai žiedai ir ba
tukai, kuriai tiks — tą ir vesk! Netru
kus karalienė mirė. Karalius po trumpų 
gedulu jieškosi sau kunigaikštyčių tarpe 
žmonos, bet nei vienai nedera nei žiedas, 
nei batukai: tai perdideli, tai permaži, ar
ba kai žiedas dera — batukai ne.

Jieško tat sau žmonos karalius tarp 
visų merginų, nors ir neturtingų, bet nie
kur negali tokios rasti. Pagaliaus, sako 
savo dukteriai: — Tu pamėgink užsimauti 
žiedą ir apsiauti batukais! Duktė nenori 
autis, žinodama iškalno kad jai kaip tik 
tinka, bet tėvas verčia. — Matai kad tau 
tinka, busi mano žmona. Duktė ginasi 
nuo šito, bet nieko tai negelbi: — Busi 
mano žmona, sako, ir galas! — Kad taip, 
tai padaryk man rubus tokius gražius, 
kaip žvaigždės. —■ Gerai! Netrukus tu
rėjo žvaigždžių rubus. — Tai maža, sako 
duktė, — padaryk dar rubus, žibančius^ 
kaip mėnulis. Gavo ir tokius rubus. — Bet 
tėvai, — sako duktė, — vestuvės bus kelias 
dienas, kiekvienai dienai reikia turėti ki
tus rubus, padaryk dar man tokius kad'tokiomis priežastimis su kopė- 

Ir tokius rubus tėvas čiomis žūsta tūkstančiai asme- 
visus namus nušvietė savo žibė- nų namuose.

Rudenį atsitinka namuose di-
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Už visų kenksmingų gandų ir paskalų atrasit Hitlerį.

MIRTYS NAMIE

LOVOJE DAUGIAUSIA MIRŠ
TA, BET IR ŠIAIP NELAI

MINGŲ MIRČIŲ DAUG
Daugelis žmonių stengiasi 

būti labai atsargus nuo nelai
mių ir netikėtos mirties, nes 
nuo to daug žmonių žūsta kas 
metą. Bet ką tas gelbės: žino
me geraj kad daygįausįa žmt)- 
nių miršta lovoj e,- namie....

Neskaitant naturales mirtis, 
patyrimai parodo kad Ameri
koje pati pavojingiausia vieta 
yra namai. Daugiau žmonių 
žūsta nuo visokiu nelaimių na
muose, kur turėtų būti sau-1 
giausia, negu gatvėse, keliuose, 
vandenyse ar dirbtuvėse.

Tūlais atvejais automobilyje 
esti saugiau negu namuose.

Vienas iš naminių mirčių pa
vojų yra kopėčios, kurių pagal
ba atliekama įvairus darbai. 
Nupuolimais, sulūžimais ir ki-

žibėtų kaip saulė, 
jai davė, 
j imu.

Mato 
sako: — 
ruošą, o 
medžioklę savo miškuose ir užmušk dau
gybę žvėrių. Tėvas surinko medžiotojus 
ir nujojo i medžioklę ilgesniam laikui. 
Pasinaudodama tuo, duktė susirinko tur
tų Į motinos dovanotus laivus ir nuplaukė 
jura. Aplenkė vieną karaliją, aplenkė an
trą, trečioje sustojo, kurios sostinė buvo 
prie pat juros. Sostinėje gyveno karalie
nė našlė ir jos sūnūs. Karalaitė apsitaisė 
paprastais rubais, užsivilko kiaulės kaili
naičius, kurie siekė iki žemės, ir nuėjo Į 
karalienės rumus, jieškodama tarnybos. 
Išpradžios inėjo į virtuvę; jos klausia, ko 
atėjusi. Po valandėlės įleido ją pas kara
lienę, ir ji sakosi jai, atėjusi kokios nors 
vietos gauti. Karalienė ėmė žiūrėti, ma
to; rankos švelnios, veidai poniški, bet tie 
bjaurus kailiniukai visą bjaurina. Spėja
ma. kad čia kaži kas keista, sako: — ma
tau kad esi švelni mergelė, duosiu tau vie
tą prie paukščių, žiūrėk jų kaip sumanysi, 
visa gausi kas reikia, tik perspėju: nesi
rodyk į akis mano sunui, nes jis gali tave 
užmušti.

Karalaitei labai parupo karaliunas, ir 
prodėjo ji vaikščioti slapčia į rumus ir 
ten dairytis. Šventadieni išsitaisė kara- 
liunas eiti į bažnyčią. Liepė duoti sau 
žirgą, šaukia kad jam duotų botagiuką. 
Karalaitė, tai išgirdus, greitai padavė jam 
botagiuką. — Kas gi čia per biaurybė! — 
sušuko, ir botagiuku sudavė, sakydamas: 
— aš tau padarysiu galą! Po to karalaitė 
nuėjo pas karalienę prašytis į bažnyčią.

vargšė kad vargiai išsisuks, tat i džiausiąs skaičius nelaimių —
Tėvai, reikia gi daryt vestuvių 
nėra žvėrienos, padaryk didelę

(Bus daugiau)

tada prasideda kurinimas ug
nies, vartojimas degtukų, 
kų žaidimas su degtukais.

Daug žūsta garažiuose kuo
met šaltesniame ore užsidarę

vai-

garažiaus duris žmonės ima 
trustis apie automobilį ir už
sinuodija jo dujomis.

Nelaimingos mirtys paliečiai 
visokio amžiaus' asmenis ir abi 
lytis .lygiai.

Ja
MIRIMAI NUO LIGŲ

Kaslink ligų, širdies, inkstų 
ir kraujo spaudimo, skirtumą 
sudaro amžius. Iki 20 metų, 
nuo tų ligų mirtys yra retos, 
ir pradedą?:kilti tarp 20 ir 30 
metų amžiaus. Paskui jau la
bai žymiai pakyla ir iki 60 me
tų amžiaus nuo tų trijų pami
nėtų ligų vyrai ii’ moterys mir
šta po 625 iš kiekvieno 1,000 
mirštančių žmonių.

Vėžio liga, nuo kenksmingų 
guzų lygiai miršta vyriški ir 
moteriški iki 20 metų amžiaus. 
Po to moteriškos viršija vyriš
kių mirtis. Po 50 metų am
žiaus, vyrų mirimas nuo vėžio 
sumažėja, moterų pasilieka te
kis pat, ir iš 1,000 mirčių buna 
apie 125 mirtys nuo vėžio.

Nuo džiovos blogiausias pe
riodas yra nuo gimimo iki 20 
metų amžiaus. To amžiaus mi
rimų pasitaiko lygiai vyriš
kiams ir moteriškoms, ir iš 
1,000 mirčių 25 yra nuo džio
vos. Po to amžiaus, džiova 
mirimų skaičius žymiai nupuo
la iki 60 metų amžiaus, in ta
da miršta apie 6 iš 1,000.

JAPONAI SEKANTį 
PULS VLADIVOS

TOKĄ SIBIRE?

Japonai baigia užimti Java 
salą ir jau artinasi prie Aus
tralijos, į pietus nuo Javos ir 
Filipinų salų. Java, turtinga 
gamtiškais dalykais sala, 800 
mylių ilgio, su virš 40 milijonų 
gyventojų, Japonams bus labai
naudinga. ' '--r-

Dabar kalbama kad Japonai 
sieksis į Australiją, Indiją ii' 
Sibirą, užpuldami Rusijos uos
tą Vladivostoką, kuris yra ar
čiausias prie Japonijos negu 
kurios salos ir plotai dabar Ja
ponų užpulti ir užimami.

Vladivostokas yra geras pun
ktas užveisti Amerikos didžiai
siais bomberiais lėktuvais, iš 
kur labai lengva per trumpą 
vandeni nuskristi į Japonų sa
las ir užpulti Japonų miestus 
ir dirbtuves.

Rusija, turėdama pasidarius 
su Japonija nepuolimo sutartį, 
leis Japonams muilint akis iki 
jiems ateis laikas pulti Sovietų 
imperiją per Vladivostoką.

Gal dabar- Maskvos carai ne
sutinka leisti Amerikos lėktu
vams aspibuti Vladivostoke, bi
jodami prasižengti Japonams.

MANO MINTYS
ši oficialė fotografija, išleista karo departmento, parodo lai

vus vykstančius Į Islandiją laike audros šiauriniame Atlantike. 
Nors banguojančios juros sudaro sunkų plaukimą, tas taipgi su
mažina submarinų veikimą iki minimumo. Smargi vėtra sudau
žė U. S. laivą naikintoją ir reikmenų laivą Newfoundland krašte.

This official photograph, released by the navy department, shows 
vessels of an Ice and-bound convoy making heavy weather during a North 
Atlantic ęale. Though rolling seas like this make the going tough, they 
also cut submarine activity to a minimum. A bad gale wrecked a U. S. 
destroyer and a supply ship on the Newfoundland coast.
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NESUSIKALBA SU SAVIM
Draugas J. V. Stilson(as) 

savo gazietelėj Naujoj Gadynėj 
žiojasi barti tautinės srovės 
komitetą statantį koalicinį są
rašą kandidatų į SLA. PilcL Ta
rybą, nors pats rašo, agituoja 
ir giria savo peršamą sąrašą, 
susidedantį ne iš ko daugiau 
kaip tik senų, apkerpėjusių vir
šininkų, kurį vadina “koalici
niu”.

Draugutis Stillson (as) nusi- 
raudęs stengiasi įrodinėti kad 
tautinės grupės kandidatų tar
pe esą ir tautininkų, ir sanda- 
riečių ir komunistų ir kitokių.

O ant kito puslapio nariams 
siūlo savo sąrašą, kuriame yra 
ir cicilikų, ir komunistų, ir san- 
dariečių, ir komunistų ir tauti
ninkų ir kitokių.

Tai, drauguti, pakrapštyk sa
vo pakaušį ir padūmok: Kame 
dalykas kad nėsusikalbi pats 
su savim?

Skirtumas tame kad vieno 
sąrašo kandidatai yra rimtesni 
žmonės, biznieriai, sąžiningi, su 
garbe, o draugo Stilson(o) per
šami nekurie kandidatai labai 
nusišpyliavę ne tik Susivieni
jime bet ir, visuomenėje.

aišku “kodėl šiuose SLA. rinki
muose tautininkai bando nu
neigti savo žmones”.

Tuos “savo žmones” jis įvar
dina: Viniką ir Mockų. ,

Visi delegatai gerai atsimena 
kaip jiedu elgėsi pereitame sei
me Chicagoje: Mockus kelda
mas į viršų rankas prisiekavo 
daugiau nekandidatuos, reikėjo 
į jo vietą statyti kitas, kad ne
likus be kandidato.

Vinikas gi’ perdaug “mažais 
vaikais” laikė “savus žmones”, 
vienoje vietoje vienaip persta- 
tydarpas Laukaičio išrinkimą 
SLA. ( prėzidentu, o socialistų 
kokuse prižadėdamas išgelbėti 
Bagočių nuo pralaimėjimo, sei
me “įrodė” kad Laukaitis ne
gavo reikalingo balsų skaičiaus!

Savo gudriais “triksais” Vi
nikas pasitarnavo visada ne sa
vo įmonėms, bet cicilikams.

Supa Garba.

IŠAUŠ rytojus, užtekės gie
dri saultė, atgims visa gamta 
ir su ja atgims vėl karo nute- 
riota-nuvarginta musų tėvynė 
Lietuva. Skubiai rinksis jos 
ainiai iš plataus margo pasau
lio, kad nušluostyti likusių aša
ras, suraminti jų širdis; atsta
tyti sugriautus namus, atitai
syti senovės rubežius; sutverti 
naują laisvą demokratinę tvar
ką. Atgaivinti mokslą ir ša
lies pelningą ūkį ir pastatyti 
tautą ant stiprių kultūrinių bei 
industrial]nių pagrindų. Atlik
ti tuos darbus kurie bus malo
nus, stiprinanti, ateinančioms 
gentkartėms ir užsitarnautų 
Aukščiausiojo palaimą. Tai bus 
laisva, naujai sutvarkyta, de
mokratinė Lietuva. P.D.B.

LIETUVIŲ mielaširdingumas 
pasiekia net dangų; bet jei jie 
tą geraširdystę suvienytų į vie
ną stiprią tautinę organizaciją, 
tuomi ne vien kad atsiektų jie- 
gos, kuri būtinai, ypač šiuose 
laikuose, tautai yra reikalin
ga, bet podraug pasirodytų sa
vo kaimynams, ar priešams, jog 
yra susivieniję ii’ stiprus. At
gimtų Gedimino laikai. P.D.B.

KAIP PAIMTA SALA 
JAVA

Žinovai apskaičiuoja kad Ja
ponai paimdami turtingą salą 
Javą, puolė ją su apie 4,000 ai' 
gal net 5,000 lėktuvų — gal 
but visa savo oro jiega. x

Jie žygiavo pirmyn ir pir
myn numatytu planu, užimda
mi pirmiausia salas Sumatra, 
Borneo, Celebes, kurios apsupa 
Javą iš vienos pusės.

Su 4,000 lėktuvų veikdami iš 
tų salų, tuoj galėjo sutramdyti 
visokį pasipriešinimą iš juros 
ir žemės. Kitaip negalėjo 
būti.

Amerika negalėjo Javoje 
statyti savo 4,000 lėktuvų,
ir butų galėjus juos atitraukti 
nuo pristatymo į Hawaii, Alas
ka, Kanalo Zoną, rytinį pakraš
tį, Britaniją, Lybiją, Rusiją, 
Australiją, šiaurinę Airiją ir 
tt.

Trunka 36 dienas nuplaukti 
laivais iš Amerikos vakarų uo
stų į Javą, na o nėra tiek daug 
didelių laivų kuriais galima bu
tų lėktuvus ten tūkstančiais 
nugabenti.
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VAISTU

Aprūpins Farmas Dar
bininkais

Ohio ūkiams pradeda trukti 
darbininkų, taigi valstijos dar
bininkų biuro vedėjas B. C. 
Seiple atsiklausia apie 262,000 
Ohio ūkininkų kokių darbinin
kų kada jiems reikia ir ar ga
lės iuos gauti ūkių darbams. 
Darbininkai ūkiams bus j ieš
koma mažuose miesteliuose ir 
kaimuose. Amerika turi būti 
aprūpinta maistu karo bėgiu, 
ir stengiamasi apsirūpinti kad 
ūkiams nepritruktų darbininkų.

Darbininkų samdymo biuras 
veikia išvien su Ohio Grange, 
AAA, Farm Extension Service 
ir Farm Bureau.

Ukįų darbininkams bėgant Į 
miestų dirbtuves dirbti, ir jau
nimą imant kariuomenėn, ukė- 
se apsireiškia nedateklius dar
bininkų.

HIPPODROME

“Ball of Fire”
Keistas romansas tarp rimto pro

fesoriaus, grakščios šokikes ir at
kaklaus gangsterio sudaro gyvą ko
mediją “Ball of Fire”, kuri pradeda
ma rodyti Hippodrome Theatre ket
virtadienį, Kovo 12.

šiame linksmame veikale vaidina 
Gary Cooper ir Barbara Stanwyck, 
prie jų veikia visa eile gerų artistų 
ir filmą yra viena iš juokingiausių 
kokios pastarais laikais buvo maty
tos. Gary Cooper vaidina Profeso
rių Potts, kuris renka naujam žody
nui Amerikoniškus prastus žodžius. 
Tuo reikalu jam geriausia gali pa
gelbėt karčiamos šokikė -Sugarpuss 
O’Shea, kurią vaidina Barbara Stan
wyck. Profesorius pasikviečia ją 
pas save, ir po to seka visokį prie
tikiai, nes jos pradeda jieškoti poli
cija, sąryšyje su jos vaikino, gang
sterio Joe veikimais. Profesorius ją 
paslepia savo namuose, bet jų tokia 
pažintis išsivysto į meilę.

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą.

AETNA LUMBER

GARAŽIŲ STATYTOJAI 
Visokių -Namų Taisymo Darbą 

atlieka be įmokėjimo.
1 iki 3 metų išsimokėjimas. 

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

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

METROPOLITAN OPERA
BALANDŽIO 6 IKI 11

<JqHR CHARLES Tf/oMAS

John Charles Thomas, populiaris 
Amerikietis baritonas, kuris plačiai 
pasižymėjo didžiosiose operose, len
gvose operose, koncertuose ir radio, 
dalyvaus perstatyme operų “La Tra
viata” ir “Aida” su Metropolitan 
Opera Association, bėgyje jos per
statymo eilės operų Clevelando mie
sto auditorijoje per savaitę Balan
džio 6 iki 11.

Jo žavėjantis balsas bus vienas iš 
Įžymybių tos operos savaitės bėgyje.

Operų repertuaras tą savaitę bus 
sekantis: Pirmadienio vakare, Balan
džio 6, “Don Giovanni”; antradienio 
vakare, “Lohengrin”; trečiadienio 
vakare “Carmen”; ketvirtadienio va
kare “Der Rosenkavalier”; penkta
dienį po pietų, “The Magic Flute”; 
penktadienio vakare, ‘“La Travia
ta”; šeštadieni po pietų “Tosca” ir 
šeštadienio vakare — “Aida”.

Tikietai jau gaunami paskiroms 
operoms po §1.10, §2.20, §3.30, §4.40, 
§5,50 ir §6.60, taksai įskaityti; gali
ma užsisakyti ir paštu rašant ir pa- 
siunčiant pinigus ir užadresuotą su 
štampu voką, i Union Bank of Com
merce, Cleveland, Ohio.

Pirma fotografija šmoto pir
mutinio priešų šovinio kada 
nors iššauto į Kaliforniją iš 
juros. Jis buvo iššautas sub
marine prie Bankline aliejaus 
lauko, netoli Los Angeles.

First photo of a piece of the first 
enemy shell ever to be fired at Cali
fornia soil from the sea. It was 
fired by a submarine at Bankline 
oil field, near Los Angeles.
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Salvation Army Prašo 
Senų Atlaikų

MN, OHIO
Smulkios Žinios

Nekurie Akrono Lietuviai 
prisidėjo liuosnoriai prie Ame-' 
rikos gynimo, Civil Defense. 
Jie tam tikslui ima ir pamokas 
su instruktoriais, kad žinotų, 
priešui užpuolus miestą, kaip 
gesinti gaisrus ir kaip sužeis
tus sugloboti. Ta'me darbuoja
si biznierius J. Garijonas, J. 
Rokus ir Al. žintelis.

Ilgametis Dirvos skaitytojas 
Puishis, kuris per kiek 

farmeriavo, savo darbš- 
sutaupęs nusipirko 10 
gyvenamą namą, ir dar

ONA PETRAUSKIENĖ
Ona Petrauskienė, 58 m., nuo 

1451 Claremont rd., mirė Ko
vo 7, palaidota Kovo 11. Liko 
vyras, Domininkas, broliai An
tanas Šmulkštys, PhiladelphL 
joje, Jonas Šmulkštys, Los An
geles, ir sesuo Mare šmulkšty- 
tė.

Keturvalakių par., Vilkaviš
kio ap. Amerikon atvyko 1908 
m.,, visą laiką išgyveno Cleve- 
lande. Lietuvoje liko keturios 
seserys ir brolis.

STASYS BELEVIČIUS
Stasys Belevičius, 55 m., nuo 

1437 E. 57 st., mirė Kovo 6, 
palaidotas Kovo 10. Pamaldos 
atsibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje.

Liko žmona, Aleksandra, vai
kai: Edith Nobles, Leo, Stan
ley, Helen Kaluga ir Jean.

na., 
Ko-

AGOTA DITCHMAN
Agota Ditchmanienė, 63 

nuo 6902 Zoeter avė., mirė 
vo 8, palaidota 11 d. Pamal
dos atsibuvo Šv. Jurgio bažny
čioje.

Liko sunai, Jonas ir Juozas.
Šių trijų laidotuvėse pasitar

navo laidotuvių direktorius N.
------------------------ --------

medį.

Co.
6843
1185

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

Užkandžiai
Atdara iki 2:30 naktį.

Kazys ir Antanas Leimonai, sav.

SUPERIOR- 
RUSSELL INN 

I

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

LUS, DEGTINĖ, VYNAS,* 
UŽKANDŽIAI

Kazys Stonis, Savininkas.

Laimėti šiam karui Amerika 
privalo dėti visas pastangas pa
didinti produciją ir sunaudoti 
kiekvieną atlaiką kas tik gali
ma paversti į karo medegą.

Salvation Army Adjutantas 
Peter J. Hofman atkreipia vi
suomenės dėmesį į tai kad Sal
vation Army per 60 metų dar
bavimosi turi patyrimo daugiau 
negu kas kitas surinkti ir su
doroti viską kas žmonėms at
liekama ir nereikalinga, kaip 
tai sena popiera, skarmalai ir 
atliekami rubai, matalo šmo
tai, senos knygos, bonkos ir 
stiklai.

Taupykit viską ir patelefo- 
nuokit HEnderson 5357, arba 
parašykit atvirutę 2179 E. 55 
St., ir Salvation Army trokas 
atvažiuos ir paims iš namų tą 
ką turit atiduoti.

PASIKORĖ
Kovo 11 d. rasta pasikorus 

savo kambaryje p-lė Martha 
Auber, 26 m., gyvenus 4722 
Tillman avė. Ji buvo pasiren
gus pilnais nuotakos parėdais. 
Paliko raščiuką pažymėdama

Pavienės Vietos Parduodama
NORTHERN OHIO OPERA ASSOCIATION PREZENTUOJA

Association iš New York, Edward Johnson, General Manager 
Edward Ziegler, Ass’t Gen. Mgr. Earle R. Lewis, Ass’t Gen. Mgr.

Balandžio 6 iki 11, Public Auditorium
DON GIOVANNI %Vramad.,6

Bampton, Novotna, Sayao, Pinza, 
Crooks. Baccaloni, Baller t. Walter.

LOHENGRIN ab^aanden71
Varnay, Thorborg, Melchior, Huehn,

_______ Cordon, Warren, Leinsdorf

CARMEN
Djanel, Albanese, Votipka, Oldheim, 

Jobin, Warren. Ballet. Beecham.

THE MAGIC FLUTE 
PENKTAD. PO PIETŲ, BALAND. 10 

Conner, Bok, Andreva, Kullman, Kipnis, 
Cordon. Breisach.

LA TRAVIATA ^nd^
Jepson, Votipka, Browning, Peerce, 

Thomas, De Paplis. Ballet. Panizza.

• TURKIJOS gyventojų 
čius esąs 16,200,000.

.n..

skai-

Kazys 
metų 
tumu 
šeimų
kitą gražų sau gyvenimui na
mą. Jis Kovo 4 d. apvaikščio
jo savo varduves. Linkiu jam 
ilgiausių metų pasekmingai gy
venti.

Prano ir Teklės Overių sūnūs 
Jonas tapo pašauktas Dėdės Ša
mo kariuomenėn ir jau išva

žiavo tarnybon.
čia daug Lietuvių išsiėmė 

Amerikos pilietybės popieras. 
Nekurie turi padavę prašymus 
pilietybei, lanko pamokas, ruo
šiasi pilnai pilietybei. Nuo vy
rų neatsilieka ir moterys. Ne
senai gavo pilietiškas popieras 
p. Lipinskienė, o šiomis dieno
mis Ona Darulienė.

Ilgametė Dirvos skaitytoja 
p. Venaitienė susirgo, gydosi 
namuose. Linkėtina grietai pa
sveikti.

Rytinėje Akrono dalyje, Ko
vo 3 d. namuose ant 814 Sac- 
ree avė., rasta kirviu sudaužy
ta ir nužudyta moteris, Mrs. 
Ella De Voe, 68 m. amžiaus. 
Jos lavonas rastas skiepe, gre
ta buvo kirvis, kruvinas, kuris 
panaudota ant jos. Pradėta 
tyrinėjimas jos nužudymo.

Kalnas.

JAUČIATĖS BLOGAI?
TIKRAI PALENGVINSITE SAU 
ŠIUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU

BUDU
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu — žarnos neveiklios — skauda 
galvą, nėra energijos, palengvinkite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. Ši skani vidu
rius liuosuojanti kramtoma guma 
pagelbės švelniai, bet tikrai, išvaly
ti vidurius. Milijonai 
dojasi FEEN-A-MINT. 
FEEN-A-MINT' einant 
tį rytą tikrai jausite palengvinimą 
ir vėl jausitės puikiai. Vsai šeimai 
pakelis kainuoja tik 1

žmonių nau- 
Pakramtykic 

gulti—sekan-

DER ROSENKAVALTER 
KETVIRTADIENI, BALANDŽIO 9 

Lehmann, Novotna, Steber, Votipka, 
Petina, List, Huehn, Leinsdorf.

m D P Q A ŠEŠTAD. PO PIETŲ 
L U Vj O ZY BALANDŽIO 11
Moose, Petina, Kullman, Sved, Gurney, 

____ oaccaloni, De Paolis, Panizza.______

AT D A SESTAD. VAKARE
t U A BALANDŽIO 11

Roman, Castaįna, Martinelli, J. C. Thomas, 
Yotipka, Pinza, Hatfield, Ballet. Pelletier.

PASTŲ UŽSISAKYKIT PASKIROMS OPEROMS DABAR, $1.10 iki $£J.6O 
(Būtinai Įdėkit Adresuotą Voką su Štampu Tikietų Persiuntimui)

UNION BANK OF COMMERCE
Main Banking Lobby—E. 9th at Euclid—MAin 8300

Box Office Atdaras 9 ryto iki 5:30 po p. kasdien sekmadienius
Knabę Piano Naudojama Išimtinai_______________ Librettos Parsiduoda Box Office

PAVASARINIAI SIUTAI VELYKOMS
SUAUGUSIEMS ir JAUNIMUI ..

Etylių: Vieneiliai ir Dvieiliai, su Diržais Pečiuose ir be 
Spalvos: Mėlynos, Pilkos, Teal r Rudos.

Meros: Jauniems 3 iki 10. Jaunimui 12 iki 20.
Didelis pasirinkimas Mėlynų Cheviot ir Serge.

Visi Siutai su dviem porom kelnių.
1 knicker, 1 ilgos arba 2 ilgos.

KAYNEE Marškiniai Suaugusiems ir Vaikams — spal
vose ir įvairių marginių, taipgi balti broadcloth.,

FRANK BELAJ
MEN’S WEAR (14) 6205 ST. CLAIR AVE.

ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnKaiKKMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiir

I 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

• KANADOJE išrasta moks
liškas būdas prailginti žyvi- 
ninkų tinklų amžių. Tinklai 
kaštuoja nuo $100 iki $10,000.

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

Pfeifer’s Beauty Salon
7028 Superior Ave.

Telef. HE. 9824
Atdara vakarais išskyrus 

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

trečiadienį

dykai s 
(H) 

taisymo.
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Karo Produkcijos Taryba
APRIBOJA ATEITYJE

TELEFONO INSTALIACIJAS
PRADEDANT TUOJAU, iš War Production Board duota 

įsakymas kad telefono industrija apribotų ateityje įdėji-

m a tam tikrų rusių telefono įrengimus . . . šie suvaržymai

sutaupys kas metą apie 35,500 tonų švino, 29,000 tonų geležies

ir plieno, 29,500 tonų vario, 650 tonų zinko, 540 tonų neapdirb-

to gurno ir daugybes kitokių

reikalingos karo pravedimui.

KAIP ĮSAKYMAS LIEČIA
j PRATESIMAI TELEFONŲ ne

bus įvedami rezidencijose, tik 
jei bus reikalinga viešos sveikatos, 
gerovės ir apsaugos tikslu.

\) TELEFONAI nebus pakeičiami 
iš sieninių arba deskos rūšies 

i rankinius setus, išskiriant perdė
jimą išsidėvėjusių instruihentų.

O SWITCHBOARDS biznio įstai
gose nebus pakeičiami iš ran- 

nių dabar turimų Į dial pagrindu 
įrengimus.

The Ohio Bell Telephone Company, su
prantama, prisitaikys prie įsakymo ir 
dės visas pastangas atsiekimui reikalin
gų pasekmių taupant medegas.

Bendras visai šaliai patarnavimas vis 
bus daug atsakantesnis negu kitur kur 
pasaulyje.

Mes stengsimės išpildyti įsakymą kaip

medegų kurių trumpa ir kurios

TELEFONO NAUDOTOJUS
PARTINĖS LINIJOS bus įveda

mos tik ten kur toks pasidali
nimas linijomis sutaupys trūkstan
čią ir kritišką reikalingą medegą.

5 TELEFONŲ EXCHANGES ne
bus perdirbamos iš rankinių į 

dialu operavimą, išskyrus kur dar
bas jau pradėtas. Tik priedai ar
ba pakeitimai reikalinga išlaikymui 
arba apsaugai šio patarnavimo bus 
atliekami . . . Esanti įrengimai ir 
padargai bus taupomi ir panaudoja
mi vėl kur tik bus galima.

galima ir su mažiausia nepa- 
publikai. Visų rusių instru- 
patarnavimai nebus gaunami 

kaip iki šiolei. Publika, tačiau, visada A 
kooperavo gavime geriausio galimo pa
tarnavimo iš prieinamų įrengimų ir tos 
kooperacijos palaikymas bus labai pa- 
gelbingas šiais laikais.
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patogumų 
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TORRINGTON, Conn

AUČIATĖS BLOGAI?
'IKRAI PALENGVINSITE SAU 
JUO MODERNIŠKU, ŠVELNIU 

BUDU
Kuomet kankinatės viduriu užkie- 

jimu — žarnos neveiklios ^— skauda 
dvą, nėra energijos, palengvinkite 
u šiuo modernišku budu—kramty
to FEEN-A-MINT. ši skani vidu
tis liuosuojanti kramtoma guma 
įgelbės švelniai, bet tikrai, išvaly- 
vidurius. Milijonai žmonių nau- 

>jasi FEEN-A-MINT. Pakramtykn 
EEN-A-MINT' einant gulti—sekan- 

rytą tikrai jausite palengvinimą 
vėl jausitės puikiai, i Vsai šeimai 

ikelis kainuoja tik j Qc

RCESTER, Mass, 
mingas Prez. Sme- 
onos Priėmimas

LIETUVOJE DEL ŠIL
TINĖS TRUMPINA 

MOKSLĄ

Submarinas Albaccre nulei
džiamas į vandeni 
Boat Co. darbuose. 
Conn.
F. Cutts žmona; jis 
mandierium submarinu 
prie New London. Conn

Electric 
Groton 

Jį pakrikštino Capt. E 
yra ko- 

bazės

John J. Deviny, valdžios spaudos darbų tvarkytojas, ir Leon 
Henderson kainų administratorius (dešinėje), peržiūri pirmuti
nį lakšti “ration kortelių”, išeinančių iš spaudos valdžios spaus- 
tuvėje Washingtone. Atspausdinijnas karo ration knygelės No. 
1 yra didžiausias valdžios spaudos darbas istorijoje. Tos knyge
lės, sudėjus vieną ant kitos, sudarytų bokštą 15 mylių aukščio.

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

Pfeifer’s Beauty Salon
7028 Superior Ave.

Telef. HE. 9824
atdara vakarais išskyrus 

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

trečiadienį

dykai su
(H)

taisymo.

duotaįdėji-•žymai;eležiesipdirb-kurios
STOJUS
)S bus įveda- 
toks pasidali- 
>ys trukstan- 
£ųį medegą.

RANGES ne
iš rankinių į 

,rus kur dar- 
ik priedai ar- 
įga išlaikymui 
tarnavimo bus 
Ii įrengimai ir 
i ir panaudoja- 
jalima.

Į Jonas Valaitis, Lietuvių 
Uo Vedėjas, New Yorke.
imadienį, Kovo 1, Worces- 
Lietuviai, Lietuvos Prezi- 
IAntaną Smetoną priėmė 
“brangiausioj, puikiausioj 

įžiąusioj salėj, Worceste- 
jųiesto. auditorijoj.

Ėstąjį svečią, dviejų tuk
li Lietuvių minia entuzia- 

pagerbė,
sujaudinti išklausė kalbų 
jo aukų, viso net $950, 
i Vaduoti Sąjungai.

.o programą vadovavo A. 
uskąs. Kalbų programą 
sietuvos Konsulas Bosto- 
y. A. šalna. Kalbas pa- 

ew Yor(ko LietuvosHcon- 
sekretorius Anicetas Si- 
D. Klinga iš Brooklyn©; 

!■ F. Simokaitis iš Fitch- 
Mass.; Gubernatoriaus 

s, miesto atstovas; Adv. 
iš Nashua, N. H.; 

egislaturos narys Stone, 
uvių Radio vedėjas iš 

ork Jonas Valaitis.
j*amą pradėjo ir baigė 

j pirmininkas p. Blažys, 
itas Alękas Vasiliauskas 

ir baigė sugiedodamas 
s ir Lietuvos himnus, 

iedant visai publikai.
e, Worcesterio puikiau- 
iešbutyje, Bancroft, bu- 
rienė, kurios vedėju bu- 
. Simokaitis.
as, Jakutis, Juzė Leo- 
raistininkas
iė, G. Kybą, Adv. šal- 
Jostono radio vedėjas 
is, Trečiokienė, Minkie- 

nga, Mockus, Valaitis, 
Į Simutis, Adv. šalna, 
įne, Dr. Kapočius, Man- 
įs, Lietuvos žydų atsto- 
ringas, ir pats garbės 
Prez. A. Smetona.

idbėtina kad p. Stone pa- 
eisne: “Jeigu mes žydai turė

tume savo prezidentą tai mes 
taip jį gerbtume ir brangintu- 

£ me kaip jus negalit net Įsivaiz
duoti. Juk prezidentas tai tau
tos ir valstybės simbolis!” 

Sekmadienio rytą p. Prezi
dentas ir palydovai pamaldoms 
buvo Šv. Kazimiero bažnyčioje. 

Gryždamas į New Yorką p.
A. Smetona, p. Simutis, p. Tre- 

| čiokienė, p. Katilienė ir Jonas 
Valaitis vizitavo Marianapolio 
Lietuvių Kolegiją, kur malo
niausia priėmė kolegijos rekto
rius Kun. Vašky£, Kun. Dr. 
Starkus, Kun. Jenčius. Jie ap
rodė didelę įstaigą, kurios vien 
tik kelių yra 14 mylių, o namų 
apie 30. Ten mokosi 80 Lietu
vių jaunimo, mokytojauja 12 

. mokytojų.
Besilankančius .Kolegijos va

dovybė gerai pavaišino, parodė 
• savo muzejų, ir nuoširdžiai 

kvietė kitą kartą atsilankyti.
New Yorką pasiekėme Kovo 

2 d., 11 vai. vakare.

su ašaromis

Kalbėjo:

Skrinskas,

BERNAS, Šveicarija. — Lie
tuvos švietimo tarėjo Dr. Pr. 
Meškauskas - Germantas išleido 
aplinkraštį pagal kurį visos 
mokyklos turi baigti šiuos mo
kslo metus iki Balandžio 1 d. 
Tokios priemonės imtasi, kaip 
pasakyta aplinkraštyje, ryšium 
su karu ir galimu epidemijų 
pavojum pavasarį. Jei aplin
kybės leis, mokslas bus pratęs
tas iki Birželio 15 d.

—Gauta žinių kad į advoka
tūrą perėjo 20 Lietuvių teisi
ninkų, jų tarp Dr. Ladas Nat- 
kus-Natkevičius (jis iki bolše
vikų okupacijos buvo Lietuvos 
ministeris Maskvoje), Tadas 
Petkevičius (Universiteto tei
sių fakulteto docentas), Pranas 
Sidzikauskas (buvęs 
Reikalų Ministerijos 
kas), Jonas Deksnys 
R. M. valdininkas),
Keturakis (dirbąs Kūno Kultū
ros Rūmuose), Česlovas But- 
kys (buv. Vyriausiojo Tribu
nolo teisėjas) ir Kazys (gal 
Petras?) Mačiulis.

—Veterinarijos (gyvulių li
gų) Akademija Kaune minėjo 
5 metų sukaktį. Tuo pat metu 
buvd išleista pirmoji Akademi
ją baigusiųjų veterinorių laida, 
o taip pat atlikta naujai priim
tų studentų Įkurtuves.

—Patirta kad Lietuvių 
raštis Į Laisvę parduoda 
000 egzempliorių kasdien,
kiečių leidžiamas dienraštis 
“Kauener Zeitung” kasdien iš
leidžia 1,200 egz.

Užsienių 
valdinin- 
(buv. U. 
Andrius

dien- 
120,-

Vo-

BERLINE gyvenantieji Lie
tuviai bendrų Kūčių nebuvo 
suruošę. Viengungiai buvo iš
siskirstę po šeimas. Pirmą Ka
lėdų dieną Lietuvių vaikams 
buvo suruošta eglutė, su vaidi
nimu, kurį vadovavo Paulė Ta
mulevičiūtė. Po vaidinimo at
silankė Kalėdų senelis iš Lie
tuvos ir apdovanojo vaikus do
vanėlėmis.

KAUNO valstybinis teatras 
dabar vadinamas Kauno Di
džiuoju Teatru. Jis susideda 
iš operos, operetės, baleto ir 
dramos. Be to, Kaune veikia 
Jaunimo Teatras, kuris, kaip iš 
repertuaro matyti, dažnai sta
to jaunimui pasakas.

Prie Kauno Didžiojo Teatro 
Įsteigta trijų metų vaidybos 
kursai, kurie rengs jaunus ak-j 
torius. Kursams vadovauja re-1 
žisoriai J. Monkevičius ir P J 
Kubertavičius. Jiems gelbsti 
eilė kitų to teatro artistų.
T~------------------------------------------------------------------------------1

DIDELĖ LIETUVIŠKA

The submarine Aibacore slides 
down the ways at yards of Electric 
Boat company, Groton, Conn. It 
was sponsored by the wife of Capt. 
E. F. Cults, commander of sub base 
in New London, Conn.

John J. Deviny, acting public printer, and Leon Henderson, price ad
ministrator (right), examine the first sheet of ration cards leaving the 
presses at the government printing office in Washington. The printing ol 
war ration books No. 14s the biggest government printing job in history. 
The books, if stacked, would form a tower 15 raises high.

m

LOS ANGELES, Cal.

A. JESALSKIENĖ.
23 d. su šiuo pasauliu

MIRĖ 
V asario 
atsiskyrė Antanina Jesalskienė 
(Smilgiutė), 49 m. amžiaus. Iš, 

iš Suvalkijos. 
Amerikon

DEL KO REIKIA DUO
TI GINKLŲ KINAMS

IR RUSAMS

Lietuvos paėjo 
Griškaludžio par. 
atvyko 1913 m. ir pirmiausia 
apsigyveno Springfield, Ilk, vė
liau persikėlė Į Los Angeles ir 
čia išgyveno apie 20 metų. Ji 
dar atrodė stiprios sveikatos, 
bet ligos staigai sugriebta dvi 
savaites pasirgus mirė.

Velionė prigulėjo prie Tautiš
ko Pašalpos Klubo, Lietuvių 
Kultūros ir Labdaros Klubo, ir 
prie Lietuvių parapijos. Savo 
darbštumu ir nuoširdumu pasi
žymėjo visose minėtose organi
zacijose; tankiai mėgdavo su
rengti vaišes savo rezidencijo
je, nes ji mylėjo žmones ir da
linosi su jais savo gyvenimo 
džiaugsmais.

Palaidota Vasario 26 d., Kal
varijos kapinėse. Laidotuvės I 
buvo didelės ir iškilmingos, su 
visomis bažnytinėmis apeigo
mis.

Dideliame nubudime paliko 
savo vyrą, Adomą Jesalską, gi
mines ir draugus.

Lai buna lengva ir ramu tau 
ilsėtis pilko muro patalėlyje.

Ona Račkienė.

Vokiečiai,

Tačiau ašies pusė 
rengėsi karui per ei- 
Delto ši pusė kad ir 

pasekmingiau kariau-

Šiame kare, Suvienytų Vals
tybių (aliantų) pusėje kariau
ja pačios didžiausios pasaulyje 
valstybės — Kinija, Rusija, 
Suvienytos Valstijos ir Britiš
ka Imperija.

Ašies pusėje
Italai, Japonai ir jų pavergtos 
šalys — sudaro žymiai mažes
nes jiegas. 
smarkiai 
lę metų, 
laikinai, 
ja.

Aliantų pusėje reikia tiktai 
daugiau ginklų-»ir pasiruošimo, 
ašis neišvengiamai turės būti 
nugalėta. z

Tačiau reikia duoti gana gin
klų ir reikmenų tokioms dide
lėms šalims kaip Rusija ir Ki
nija, ir iki jos kariaus tolei Ja
ponija nei Vokieįiją_nepajiegs 
užeiti ant Amerikos ir Angli
jos žemių.

Amerikos spauda todėl ir ra
šo jog butų žiopla jeigu mes 
nepasistengtume aprūpinti tas 
šalis ginklais ir reikmenimis jų 
ofensyvams.

Lietuviai pas Lietuvi
G ASO LINAS — ALIEJUS

SERVICE STATION 
6510 Wade Park Ave. 

Visokis Automobilistams 
Patarnavimas

Visoki geriausios rūšies padarini. 
MOTORŲ IR BATTERY TAIKY

MAS IR PARDAVIMAS.
Taisom sulankstytas mašinas, stt- 
liedinam ir tt. (12)

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

JOHN’S HI-SPEED
SERVICE

1163 East 71st Street

50 METŲ SUKAKTUVĖS. 
Vasario 7 vakare buvo sureng
ta Juozo ir Jievos Aleksinų 50 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties paminėjimui pokilis, 
Beechwood ave. salėje. Tai 
pirmutinė tokia pora iš Lietu
vių šiame miestelyje.

Juozas ir Jieva Aleksinai ap
sivedė Lietuvoje 3 d. Vasario, 
1892 metais,. Prienų bažnyčio
je. Jieva Aleksinienė' paeina 
iš Skersobalio k., Prienų par., 
o Juozas iš Ašiuklės k., tos pat 
parapijos. Nepoilgam po apsi- 
vedimo atvyko į šią šalį, išsyk 
gyveno kituose miestuose, da
bar jau 43 metai kaip gyvena 
Torringtone. Jie yra draugiški, 
su visais gražiai sugyvena. Už
augino sūnūs Jurgį ir Antaną. 
Jurgis buvo pereito karo, karei
viu, mirė 1924 m., būdamas 29 
metų amžiaus. Antanas gyve
na su tėvais.-

Aleksinai Vasario 7 rytą bu- 
| vo užsipirkę mišias, kurioms 
suvažiavo giminės, draugai ir 

M. Avietėnaitė yra Ame- pažystami, o vakare Įvyko po- 
rikos Lietuvaitė ir ilgus metus kuriame dalyvavo sve- 
dirbo Užsienių Reikalų Minis- čiU ir giminių iš aplinkinių mie- 
terijoje. Iš užuojautos atrodo s^* Viskas buvo puikiausia 
kad ji dirba Vytauto Didžiojo1 
Universitete filosofijos fakul- Į 
tete.

paruošta, bet neapsieita be be
laimės. Juozas Aleksinas vi
sada buvo tvirtas ir sveikas e 
žmogus, dviem savaitėm prieš 
iškilmę susirgo reumatizmu ir 
sukaktuvių dienoje negalėjo 
nei į bažnyčią važiuoti, nei į sa
lę pribūti. TaigP svečiams bu- , 
vo gana nemalonu ir visi jo ap
gailavo. Ir dabar jis dar tebe
serga. Paskutiniu laįku jis 
dirbo Union Hardware Co., ir 
jau išdirbo 35 metus.

Jiems buvo suteikta daug 
puikių dovanų. Tų draugai iF 
visi giminės linki 
pasveikti.

Pokilio rengėjos 
ta Truskauskienę
Motusevičienė, taipgi daug pa
sidarbavo Aleksinų sūnūs ir 
marti. Ten, Buvus.

Karo ir Vargų Ugnis 
Degina

“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 Dievas 
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, O.

jam greitai

buvo Elzbie-
ir Kotrina

KAUNO laikraščiuose parei-; 
kšta užuojauta Magdalenai A-j 
vietėnaitei del jos motinos mir
ties. 1

©VIRŠ trys penktos dalys 
Pennsylvanijos gyventojų ran
dasi miesteliuose ir miestuose.

SVEIKATA TURTAS
Sveikata brangiausias turtas pa

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

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

Pasarga: Neimkit jokių kitų pa- l 
siūlymų, visada reikalaukit ir žiūrė
kit kad, adt dėžutės butų užrašyta: 
DEKENS OINTMENT: Taip aplai-' 
kysįt tikrąjį Dekens Ointment.

DEKENS OINTMENT 
HARTFORD, CONN.

(13

SCHMID AUTO BODY 
BODY and FENDER WORK 

1252 Addison Rd.
ENdicott 4947 (20)

Li_________________________

MOKYKITĖS

Gelbėkit Šalies Apsigynime. 
Naktinės 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)

®3. VALSTIJOS šymet ga
bens Anglijon apie 18 milijonų 
svarų paukštienos mėsos.

VELYKOMS MAISTAS /
Velykoms pabkštieną ir rū
kytas mėsas bei dešras pir
kit pasikėtinoj maisto par
duotuvėj. Didelė jūsų kai
myniška parduotuvė su drau
gišku patarnavimu. (13)

Penktądieniais žuvis. 
Visokios i rusies daržovės.

ADDĮSON
FOOD MARKET

7400 Wade Park Ave.

•4

PAGALBA NUO
REUMATIZMO

Jei kenčiate ku.no skausmus; jei 
sąnariai' jauslus; jei užeina skaus
mai oro rermainose, uatariam jums 
b'ndyt ROSSE Tabs be modesties ir 
obligacijų. Na.iį^dojamos tūkstančių 
tpėr virš dvidešimts metų, . gavimui

PERKA ir PARDUODĄ
Jūsų dreses, indus, namų pa
dargus, paveikslus, skalbia
mas mašinas, radios ir viską 
ką norėtumėt parduoti. Taip 
pat parduodam visokius to
kius dalykus. (14)

BEDELL TRADING POST
7906 Hough Avenue

VALYTOJA? ■
Musų moderninėj dry cleaning 
ištaigoj valom Langines, Dra
pes, ir šiaip užtiesalus.
Taipgi valom Suede ir Odes 
žakietus, Pirštines ir kitką.

Duokit savo rubus išvalyti da
bar, bus gatavi pavasariui.

,š- l.LuNIRivimo sKiiiiss-
mų Reumatizmo^ Arthritis, ir Neit 
ritis.
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams

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

ROSSE Products Co. Dept. X-3 
2708 W. Farwell Ave., Chicago, LIL 
1 7--------7--------------------Plumbing ir Heating 

Reikmenys
Parsiduoda arba įdedami sulyg 

MĖNESINIO IŠMOKĖJIMO PLA.0
Nereikia nieko įmokėti.

Nauji ir naudoti padargai.
Empire Plumbing &

Heating
dieną ir

1964
ŲIE. 5000;

A tdar.a

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

vakarais iki 8 vai.
------------------------------------------- 1

Tailoring & Dry Cleaning Co. 
1721 Crawford Rd. GA. 3810 
Arti Hough ave. (18)ACCORDIONSSULAIKYK KOSULĮ

su SEDAKOFF
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 nusilpnėjiiųų, \iso- 
kiij lytiškų ligų, nerviškumo, ne
migęs

1001
r su mažiausia nepa-

lamų įrengimų ir tos
Cor. Superior and E. 43 St. ENd. 5025

suteikti visiems pilnas musų pa- 
praktiškus patarimus reikale vi- 

Todel pir-

and EGGS
(39)

kymas bus labai pa
tais.

. Visų rūšių instru-
i

zimai nebus gaunami 

įblika, tačiau, visada 

geriausio galimo pa-

FARMERS POULTRY MARKET
Poultry for all occasions: 

CHICKENS, DUCKS, GEESE, TURKEYS, 
Paranki vieta. • Užkvicčiamc Lietuvius.

itfe

Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
ir Apdraųdos Agentūra

6506 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 š
jllllIlIlilimilllllllllllllllIIiilUlllllllllllilIiililIlIllIlIllIlIlIilHIIIIIililIiilIiHHIIIHIlh:

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)

ir kitokių.

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

Vaistine atdara 7 dienas savsiftla

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiii imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiu iiiiiiii uit linu iiiiuir «

VISOKIA APDRAUDA
Mes esaui pasirengę 

tirtas Informacijas ir 
sokios Apdraųdos (Insurance) visai dykai, 
miau šaukite mus negu ugniagesius (fire-monus).

ir ai
gerklės 

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

Mes prista-

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

ECLAIR CUT RATE DRUGS
7600 Si. Clair Avenue

ENdicott 9202 (11)

daugiau

Akordionų dirbtuvė 
taisymas, halsų sutvar
kymas; mainom į nau
jus ir didesnius. (14

N. SHKORKA
ACCORDION MFG. CO.

4640 Broadway Cleveland i------------------- :-------------------1

ELDER-TILTON
CLINIC

Mechanotherapy 
Chiropractic 

Electric Treatments 
Colon Irrigation 

Gydymas nuo
Aukšto Kraujo Spaudimo

Arthritis - Reumatizmo - Lumbago 
7034 Superior Ave. 

Telef. ENdicott 0760 (17)

809 Society for Savings Bldg.
Ofiso telefonas: MAin 1773

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

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

KARĄr.

St.
(17)

ir
Grudų Valgiai

Cleveland Furnace &.
Sheet Metal

Industrial Sheet Metal Work
CINUOJAM. DENGTAM STOGUS

Turim visokias dalis pečiams. 
Darbas geras. 8 mėnesiai 
išsimokėjimui, arba ilgiau.
1396 East 65th Street

ENdicott 0335 (11)

F&ANK GERCHAR
MĖAT MARKET
1132 East 71 St.

Quality Meat
Fresh Poultry

Mes specializuojame" Mamie 
darytom Rukytom Mėsom
Tel. HE. 9454 (17)

ATVEŽ1MAS
1209 NORWOOD RD.

ENdicott 8262 (14)

FOOD MARKET
Sviestas — Kava — Bekonas 

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

Miltai ir
Lietuvių kaimynystėje

DYKAI

B. J. RADIO
SERVICE

EKSPERTAI TAISYME 
Visokių Išdirbinių Radio 

Visas darbas garantuotas.
RADIO TUBES 

Galima gauti reikale
A. PRIETAISUS ii- 

SU GARSAIS
1863 East 45th

Telef. HE. 3028

■

MOTERYS! Važiuokit nuo 10 iki 4
Prašom sutvarkyti savo pirkimo valandas tarp 10 iki -1.
dimui vietos gatvekaryje arba buse ir nebus susigrūdimo. Tuo budu ka- 

(ro darbu darbininkai kurie turi važiuoti turės progą irgi važiuoti.

ALBA!

Turėsit atsisė-
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CLEVELANDE KAL
BĖS JAMES M. LAN-

‘A Flying Stampede’
Arenoj Balandyje

PRESIDENT ANT. SMETONA’S
In Worcester, Mass., March
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Federalio Investigacijos Biu
ro atstovas atsilankęs Clevelan
de pareiškė visiems gyvento
jams — laikyti burną užčiaup
tą.

Palaidos kalbos musų mieste, 
kur atliekama svarbus karo 
reikmenų darbai, gali būti la
bai kenksmingos ir pražūtingos.

Kalbos padrąsina sabotažą, 
jos gali susprogdinti karo reik
menų dirbtuvę, sutramdyti da
vimą ginklų kariuomenei kovo
ti su gerai. pasiruošusiu prie
šu.

Darbininkams patariama vi
sai tylėti, nepasakoti kas dir
bama ir gaminama jų dirbtuvė
se. Tas paliečia visus, nuo fa
briko prezidento iki grindų šla
viko.

Kituose miestuose jau net ir 
areštuojama tokie kurie palai
dai šneka ir gandus platina ar
ba pasakoja kitiems kas jų 
dirbtuvėse išdirbama.

Tas valdžios atstovas pata
ria neplatinti žinių apie dirb
tuvių gamybą su savo draugais 
karčiamose ir giminėse namuo
se.

Pataria šiaip melagingus pa
skatos paneigti, neklausyti jų 
ir neplėsti tarp kitų žmonių.

Tankiai pasigirsta gąsdinan
čių gandų apie pinigus bankuo
se, apie jų aptaksavimą, ar ne
išdavimą. Netikėkit pašalinėms 
kalboms apie tai, nes -apie tik
rus reikalus buna ir bus oficia
liai valdžios pranešta.

Priešų agentai veikia tarpe 
musų, jie nori kad tik žmonės 
paklausytų ju išmisto ir labiau ' 
gąsd i n dam i esi maišyt ų 
reikalų eigą.

rimtą

Ohio Žmones dar Smar
kiai Leidžia Pinigus

Ohio valstijos iždo depart- 
me^tas skelbia kad šios_yalsti- 
jos žmonės dar labai leidžia ir 
mėto pinigus visokiems pirki
mams. Tą patikrina valstijos 
iždo gaunami pinigai už “sales 
taksus”. •

Spėjama tačiau kad pirkimai 
sumažės arba gali būti net stai
ga nukirsti. Reiškia, žmonės 
pirksis tik būtinas reikmenis, 
kitiems dalykams pinigų nelai
dys.

LAKĖSI CHICAGOJE
Pereitą šeštadieni-sekmadienj 

p. Julius Smetona ir Jonas Pet
rauskas automobiliu buvo nuva
žiavę i Chicagą. Julius Smetona 
aplankė savo šeimą ir tėvus.

• APIE 100 Amerikos Legio
no narių Cuyahoga Apskrityje 
pašaukta prie valstijos vieške
lių sargybos pareigų. Sargy
ba bus laikoma prie tiltų ir 

. kitų punktų.

• OHIO valstijoje 1941 me
tais automobilių nelaimėse už
mušta 2,458 asmenys. 1940 
metais buvo užmušta 2,070.

VIS REIKIA SAUGO
TIS GATVĖSE

DIS

James M. Landis, S. V. Civi
linės Apsaugos viršininkas, iš 
Washington, D. C., priėmė mie
sto Mayoro Frank J. Lausche 
pakvietimą kalbėti Public Mu
sic Hall, Kovo 31 vakare, vic- 
šoste prakalbose kurias rengia 
Cuyahoga County Council for 
Civilian Defense.

Šis yra pirmas Įvykis kur p. 
Landis kalbės dideliame susi
rinkime nuo to kai užėmė Civi
linės Apsaugos ofiso vedėjo 
pareigas. Jo kalba bus nacio
nalinės reikšmės.

Tą vakarą bus surengta pui
kus programas, muziką išpildys 
Cleveland Orchestra vadovau
jant Dr. Arthur Rodzinskiui; 
dainuos Orpheus Vyrų Choras 
vedamas Charles D. Dawe.

Salėn Įžanga visiems bus ne
mokamai. Tarp kalbėtojų bus 
ir pats Mayoras Lausche, Dan 
T. Moore, šios srities apsaugos 
direktorius, ir Wm. A. Stinch- 
comb, musų apskrities apsau
gos direktorjus.

DARBAI PAKILO
Clevelando industrijos darbų 

atžvilgiu Vasario mėnesį pasie
kė naujus rekordus. Darbinin
kų skaičius, kaip žinios iš ICO 
žymesnių dirbtuvių rodo, 
siekė 105,033 ir dirbta 
šia darbo valandų.

Pernai metą Vasario 
tose dirbtuvėse dirbo 
darbininkai.

pa- 
ilgiau-

mėnesį 
87,066

M.S. 26 KP. P IKRO 
DEFENSE BOND

Moterų Sąjungos 26 kp. kor- 
tavimo vakarėlis, Vasario 28, 
Martišauskienės namuose, bu
vo labai pasekmingai. Visi da
lyviai smagiai praleido vakarą. 
Ineigų buvo $55. Iš šitų pinigų 
tapo nupirkta U. S. Defense 
Bond ir duota auka Raudona
jam Kryžiui.

šį vakarą pasekmingu pada
rė pasidarbuodamos' komisijo
je pp. Martišauskienė, Marku- 
nienė, Ručinskienė, Kadišienė, 
Mačutienė ir p-lė Durasevičiu- 
tė. Padėkos žodis priklauso 
pirmiausia p. Martišauskienei, 
kuri šiam tikslui užleido savo 
namus ir aukojo visas dovanas 
prie stalų; p. Markunienei, ku
ri pardavė daugiausia tikietų, 
ir visai komisijai už jų* darbą 
bei aukas; pagaliau visoms na
rėms ir svečiams kurie prisidė
jo su aukęmis ir atsilankė šia
me vakare.

Varde M. S. 24 kp.
i Ona Durasevičienė, pirm.

Nereikia 
didėjančių 
gryžimui iki to kur buvom 1938 
metais reikalinga sumažinti tra
fiko nelaimių mirtis 8,000 asme
nų ir tada dar reikš užmušimą 
apie 32,000 žmonių metuose.

Dalis iš tų 16 nuoš. trafiko 
mirčių padaugėjusių pernai gal 
buvo delei padidėjusio veikimo 
ant vieškelių, bet didelė dalis 
to padaugėjimo paėjo nuo rei
kiamo pagreitinimo karo indus
trijų. Padidėjęs įtempimas- lai
ke darbo nekųriuose apsireiškė 
ir įtempime operavimo automo
bilių.'

Sumažėjimas naudojimo au
tomobilių neišspręs trafiko pro
blemos. Paveizdan Londone kur 
automobili] naudojimas žymiai 
nupuolė, trafiko mirtys dikčiai 
padaugėjo, net dienos metu kur 
užtemdinimafe neturi reikšmės.

Karo produkcijai ir trans- 
portacijai kylant, ir autombi- 

. liams susidėvėjant iki punktu 
kur jie jau yra pavojingi, kar
tu su kitomis aplinkybėmis pa- 

’ sidaro priežasčių kurios priva
lo mus surūpinti ir neužmiršti 
kad gatvėje reikia vis saugotis 
ir būti atsargiais.

Cleveland Police Dept.

aprimti akivaizdoje 
trafiko aukų. Su-

Clevelandiečiai Turi 
Daug Ginklų

Apskaičiuojama kad Cleve
lando srityje gyventojai turi 
tarp 50,000 ir 150,000 šautuvų, 
bet nėra valdiškos įstaigos ku
ri atliktų surašymą ir nustaty
tų kokie ginklai butų galima 
turėti nepaprastame atsitikime 
kaip kad parašiutais užpuoli
mas, sako apskrities civilinės 
apsaugos direktorius Wm. A. 
Stinchcomb. Tas sutvarkymas 
turėtų būti atlikta policijos ir 
valdžios biuro, sako jis.

Čampionas Joe Louis, tar
naujantis kariuomenėje, pradė
jo ruoštis naujom kumštynėms, 
su Abe Simon New Yorke Ko
vo 27, armijos naudai. Jis tar
nauja Fort Dix, N. J.

Champion Joe Louis, alias Private 
Joseph Louis Barrow, preparing to 
start training workcuts at Fort Dix, 
N. J. Joe meets Abe Simon in New 
York March 27 fcr army benefit 
fund.

____
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WASHINGTON, D. C. —• On Sun
day evening, Feb. 22nd, the Baltic 
American Society had a half-hour 
broadcast over station W1NX. Dr. 
Ellis Haworth, president of the So
ciety made the opening remarks, 
commenting on the purpose and 
principles for which the Society has 
and will stand for.

The two artists, both of Baltic 
extraction were the Misses Mar
garet Digrys, concert violinst, of 
New York City and Christine Charn
strom, local pianist of 
talent.

Miss Digrys and Miss 
rendered the following: 
ian folk song, “Plaukia
lis.”; Schubert’s “Serenade”; 
feld’s “Spanish Dance”.

These numbers were followed by 
a short talk by Dr. Haworth and 
concluded with musical numbers by 
Miss Charnstrom.

I

į '

įtered ■ SemWes tatter Deees- 
terSth, 1915. X ik,0"^^ 

under the Aft d Him

exceptional

Didžiausias ir įdomiausias 
Autry gyvulių perstatymas, 
dintas ‘Flying A Stampede’, su lau
kiniais gyvuliais, ir su daug gražių 
panelių, bus perstatytas Clevelando 
Arenoj, pradedant Balandžio 9 iki 
14, su popietiniais perstatymais šeš
tadienį ir Sekmadienį, Balandžio 11 
ir 12. Tas perstatymas yra globoje 
American Legion Club ir apie tai 
praneša te klubo pirmininkas Judge 
J. Merrick.

Tas perstatymas dabar ruošiamas 
Houston, Texas, kur laukinių gyvu
lių jojikai ruošiasi tikram pavaišini
mui atsilankančių į Clevelando per
statymų. Tas vaidinimas bus trijų 
valandų ilgio.

Gene Autry patsai, su savo pra
garsėjusiais arkliais, Champion ir 
Champion Jr. užims didelę dalį ta
me perstatyme. Su juo dalyvaus 
daug jaunų vyrų ir merginų jojikių 
ir bus daugiau arklių ir jaučių ne
gu kada buvo iki šiolei jo persta
tymuose.

Rezervuotos vietos po $1.25, $1,75 
ir $2.10, taksai įskaityti, galima 
išanksto užsisakyti iš Arena, 
Euclid avė.
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TRAFIKE ŽUVO 27
Iki Kovo 10 d., trafiko 

čių skaičius pasiekė jau 27 as
menis nuo metų pradžios. Per
nai per tiek pat laiko užmuštų 
buvo 35.

mir-

©OHIO dirbtuvėms S. V. ka
ro departmentas šiomis dieno
mis davė darb 5 milijonų do- 
larių užsakymų karo reikmenų.

Ar Užsimokejot?
Income Taksų mokėjimas 

na pasekmingai. Iki Kovo 
paskutinės taksų mokėjimo die
nos, tikima bus sumokėta pusė 
bilijono dolarių tik Clevelando 
taksų ofise.

ei-

VIEŠNIA Iš CHICAGOS
Barbora Zanauskienė, iš 

cagos, atvykus Į Akroną pavie
šėti pas Januškas, Kovo 9 d. 
apsilankė ir Clevelande, su S. 
Rbdavičium atlankė Dirvos re
dakciją, Lietuvių Darželį, Adv. 
Keršį ir kitus savo pažysta
mus. Sekančią dieną vėl 
ž'o į Akroną.

Chi-

gry-

VEIKIA PASEKMINGAI
Lietuviška užeiga, The 

Well, kurią nesenai atidarė 
liai Comer (Komerai), antrašu 
16703 Kinsman road, pasekmin
gai veikia. Pas juos nuolat už
važiuoja ir jų draugai ir pažy
stami Lietuviai apsilankyti ir 
pasifundyti.

Old 
bro-

Audra ir Šaltis
Sekmadienį Clevelandą už

klupo audra su lietum, tęsėsi 
ištisą naktį ir pirmadienį užne
šė sniego ir pagaliau oras žie
miškai atšalo. Audra pridarė 
įvairių nuostolių.

REIKALINGA SENYVA 
MOTERIS

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

GEROS ANGLIES
šaukit

GArfield 2021

Komer Wood & Coal Co,
1409 E. 92nd Street

For 
of 
to 

es-

grew 
tho

one, 
and 
The

people to 
was then-

national

and various other channels.

People have come to America not 
only from Europe, but from all the 
continents. Weighed down by mi
sery and . hardships at home, they 
believed that here they would find 
work, earn their daily bread and 
have freedom. They were not al
together wrong. America soon be
came a second homeland to them.

From the year of George Wash
ington this Country grew and ex
panded until it settled in its /pre
sent boundaries; the population 
which was then just several millions 
has since grown 
hundred million, 
er country in the 
have grown in so 
greatness. With
rapid cultural progress and modern 
civilization, the United States is 
land of dreams come true and 
such has earned the name of 
New World.

The Lithuanians followed 
others. At that time their coun
try was a land bogged down by 
poverty, under foreign rule, a coun
try where there was little hope of 
a better future. The people were 
denied all civil and political rights. 
By special order of the Czar the 
freedom of religion was suppressed, 
it was
uanian language in public, the pub
lishing of books in Lithuanian was 
banned, even Lithuanian prayer and 
religious books had to be smuggled 
in from foreign countries, 
these reasons, about one fourth 
the Lithuanian nation migrated 
America. Here they settled and 
tablished new homes.

The American Lithuanians
to love their second fatherland 
they did not forget their first 
the land where their fathers 
forefathers had been born,
first Homeland, Lithuania, benefit
ed from the good influence of A- 
merica on her children. From them 
she gained moral and material sup
port in her fight for freedom. Not 
only dollars came from America, 
not only letters to relatives and 
friends, but also Lithuanian books, 
Lithuanian-iievfrąpapers, mostly all 
smuggled across the border. Thus 
the spiritual light shone across the 
American horizon to Lithuania, and 
awoke the spirit of national con
sciousness and urged the 
demand the .freedom which 
birthright.,

This consciousness of
freedom continued to spread among 
the people, more boldly and widely, 
via schools secretly conducted, thru 
books

The czarist Russian government 
after
Japan, was unable to supress the 
Lithuanian movement any further, 
therefore, as a start, gave general 
permission to print books in the 
Lithuanian language. As we see, 
this fight was won with the help 
of American Lithuanians which 
means, indirectly, with the help of 
America.

Following the sudden awakening 
and full understanding of Lithuan
ian politics, to the extent that the 
Lithuanian demanded autonomy from 
Russia, while during World War I 
taking advantage of the American 
armed victories and following Pres. 
Wilson’s declaration of the right of

involvement in the war with

THE SALVATION ARMY

Gelbsti Dėdei Šamui

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

JOHNG.POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius

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

darbų kontraktoriaus.

495 East 123rd St.
Telefonas POtomac 6899

self-determination 
they proclaimed their 
pendent, defended her 
and with the aid of Americans, suc
cessfully rebuilt their country after 
the war, and with clear eyes look
ed confidently towards the future.

From this picture which I have 
drawn, it becomes apparent why 
Lithuanians, in which number I am 
also included, when asked: “How do 
you like America?” — answer 
all sincerity — “I like America 
much.”

Then, like a cyclone, World 
II swept down on us. The 
victims were the countries of
rope which were enslaved by heavily 
armed dictators. At the outset of 
the attack by the marauders, those 
whose freedom or life wa§ in jeo
pardy, any anyone who could escape, 
fled from Europe to the free land 
of America. Here, amongst the 
sympathetic citizens of America they 
hoped to find moral and material 
support for their Fatherland. Miy 
trip was made with the same pur
pose. Going from one country to 
another I am 
friends for my 
who understand 
burning desire
nation to regain full freedom, 
fatherland which flourished and was 
very progressive under independent 
rule, was trampled down, brutally 
and violently 
the West.
America such 
America such
derstanding friends, not only in 
amongst the people themselves, but 
also amongst the higher ranking 
government officials. Their kind 
words, their sympathy is expressed 
in many ways, at gatherings, 
the press, and it is a great 
solation and encouragement to 
Lithuanian nation in her weary 
hard journey towards a free 
again independent Lithuania.

The whole world today is divided 
in two. One part is comprised of 
the nations who are ruled by migh
ty dictators,, and are seeking to con
quer all other nations, to lord over 
them and enslaye them, 
the Axis group,
who have raised a 
fiance against such 
sent the democratic 
the United States 
banner of freedom.

words of 
the outbreak of
“We are trying to 
we shall fight now

constantly seeking 
Country — friends 
and appreciate the 
of the Lithuanian 

My

from the East

sympathetic and 
sympatheic and

and

un- 
un- 
and

thru
con-
the 
and 
and

That is 
The other nations 

weapon of de
tyranny, repre- 
front, 
holds

in which 
high the

the late 
this

I recall the 
Chamberlain at 
war. He said: 
avoid war, but
in order that our children and our 
grandchildren will not have to fight; 
so that our future generations will 
not have to fight.”

The alleged purpose of 
is — peace, a just peace, 
declared in
and sealed with the signatures of 
two great 
Churchill, 
is not only a just
the preservation of 
of the Charter lead 
conclusion, that to 
peace and to preserve it, an inter
national body which every nation 
will join, must be organized.

(Continued next week)

the Atlantic

this war
That is
Charter,

men — Roosevelt and 
The purpose of the war 

peace, but also 
it. The points 
to an inevitable 
bring about a

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 dali Įnešti. Matykit tarp 
9 iki 11 rytais. (9)
3085 E. 65 St., St. Francis av.

INCOME TAX
TIEMS KURIE PAVĖLAVO 
neturėjo laiko ar nežinojo 
ar pamiršo išpildyt savo 
Income Tax raportus su 15 
Kovo, dar yra gera proga: 
Musų ofisas bus atdaras 
sekmadieni. Kovo 15, nuo 
9:30 ryto iki 2:00 po p.

P. P. Muliolis Ofise
6606 Superior Avenue

DRY CLEANING?

Senas Drapanas padaromi 
kaip naujas, išvalom ir 
sutaisom.

6702 Superior Ave
Telefonas: ENdicott 0878

Charnstrom 
a Lithuan- 
Sau Laive- 

Reh-

J. Esunas.

LOOK AHEAD!
Get your date book out immediate

ly and write APRIL 26th in it. It’s 
the day that Vytautas Finadar Be- 
liajus and his grand troupe of 
dancers will appear at the Lith
uanian Hall. So make it a date.

A more complete account of 
program will be given later, 
now let it suffice to say — 
better not miss it!

A submarine torpedoman is shown 
here with a dummy “periscope,” 

: found floating near Pearl Harbor, 
Į Designed to lure army and navy 
patrols into wasting bombs, the de
vice resembles the visual gear of a 
full-scale submarine. It is held up
right in the water by meanj of coral 
weights and tin cans. This “sub" 
fooled nobody but the Japs.

IR DARBININKŲ ŽINIOS

Pro. Roosevelt pareiškia 
sutinkąs palikti 40 valandą 
darbo savaitės principą ir 
pritaria kad darbininkams 
už viršlaikio darbą turėtą

this 
For 
vou

RUSSIAN scientists have found 
that camphor can be obtained from 
a plant grown readily in the Uk
raine, Crimea and Caucasus and 
that can be acclimatized farther up 
north.

AN INSTRUMENT for television 
'camera operators has been invented 
by a New Jersey man that enables 
them to see in a finder scenes as 
they will be picked up by cameras.

PARSIDUODA MĖSINĖ
Garantuojama $400 ineigų Į 

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

U U g n į r t S 
S s I

planted 
in the 
and, it

RUBBER producers have 
approximately 779,000 acres 
Netherlands Indies in trees 
is estimated that natives own about
395,000 acres of tappable trees.

Defense Bonds 
ir gelbėkit savo 
šaliai ir sau.

LIETUVIŠKA IŠDIRBYSTĖ
Langams Užtrąukalu (Blinds)

WINDOW SHADES
Dabar laikas jau pradėti rūpintis papuošti savo

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

J—

langus su

Mes

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

DELLA C. JAKFBS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VĖŽINIAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
6621 Edna Avenue ENd. 1763

Neatitfehokit!
PASKUTINĖS DIENOS DIDELIO
VYRAMS IR VAIKAMS RUBU

Išpardavimo

DABAR LAIKAS APSIPIRKTI
IR SUTAUPYTI PINIGU-

GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI 
U I £la gaijį lskeisti savo Stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave Atdara Vakarais

giaii, tačiau priešingas dar
bo uniją vadu užsispyrimui 
kad darbininkams turėtą 

; būti mokama dvigubai tiek
i sekmadiemais. Jo manymu
| sekmadienis turėtą buri ly-
į gus bent kuriai kitai dienai,

jei nedirbama septynias die
nas savaitės bėgyje.

I

Washiu 
Didžiauš 
riuom®Ėį 
nu, sd di 
nu a®® 
meti perf 
iralijoje. 
iuiliiariK

rima kac 
įmausią

Detroit. Mich. - General 
Motors Corp.' darbininkai 
dirbanti ilgas valandas, lai- 

i mėjo dvigubą užmokesti už 
darbą sekmadieniais ir ki- 

I tomis šventomis dienomis
i jei dirbs virš 40 valandą sa-
Į vaitėje.

T- - - - - -■darbią skaičius visoje 
šalyje per Sausio mėnesį 
padidėjo rišu milijonu, iki 
4,150,000, delei sulaikymo 
darbą iki dirbtuvės bus pa- 

‘ ruoštos karo reikmenų ga
mybai, ir del sumažėjimo/ 

sezoninių darbų pošvyaų.

j mėnesiu buvo mažesnis, nes 
I tada buvo 8.026,000 bedar

au. 1840 m. Sausio mėne
sį bedarbiu buvo 10,000,000

Į Sutil’s.

ras ar J<
Austrai

tą karine 
dovauti i 
aą užpilt) 
•kiltas

Filipino

BRITi
SMAR

iiegos ay 
ves šią ’ 
kietijos 
desnės 
negu iki

' ma Lt 
Statys 200 prekinių lai- lesnius j 

visas Ve 
užimtas 

Britai
Lems ki

Į m. Ruošiama planai sulyg 
į kuriu bus išstatyta nauja 

didelė laivu statybos imo- 
> nė, kur laivu darbai bus va- 
į romą dideliu greičiu. •

r New Yorke gresia su- 
I trukdymas 115,000 moteris- 
| (b| ruby siuvėju darbu, del 
į siuvyklų (roku vežiotoji) 
I pasiryžimo streikuoti Ją 
i skaičius esąs apie 1,500.

Vis gyvena komunistiš
kai. Iš Rusijos skelbia kad 
penki darbininkai nuteista 
mirtimi, kiti po 10 metu ka
lėjimo už pavogimą 21 mai
šo miltą ii’ kiekio degtinės 
įš vagonu traukinio kuriuo 
jie buvo vežami į statybos 
darbus. Kai komisarai pa- 

jie išlieka gyvi.

Gnmo neduos. Senatui 
Pareikšta -kad. nei vieno 
JĮfo neapdirbto gumo ne
ws duodama automobiliu 
Wds nei dirbti nei taisy
ti- Visas bus sunaudojamas 

reikalams.

kad nen

kiekvien 
tik esti 
vra išsii 
kariauti

Rasta 
beth. N 
alėjoje” 
lavonas 
mergino; 
ki. iš N 
buvo pe 
iki ausie

Bum 
yra viena 
rodo Bril 
miesto pi 
šiame žei

I W šalyje prasidėjo 
įdėjimas ir reikalavi- 

■ °® iš tam tikru organiza- 
i k Įstaigą kad butą at- 
: darbo valandą var-
i W ir uniją kliudymas 
t darbininkams dirbti šalies 
I parimo darbuose jeigu 
s nėra unijos narys.
‘ , Visas reikalas dabar yra 
. ^rą laimėti.

h BULGARIJOJE mobili- 
‘toiaina kariuomenė. Esą 

Į Jįrai gali kartu su Vo- 
pulti Turkiją.

the main 
Indian tn


