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D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Clevelande,* įiiTO sustrei
kavę 350 darbininkų Ohio 
Foundry Go» Valdžios dar-

t .^1)0 taryba įsikišo ir streiką 
i likvidavo.. Nesusipratimas 
' rišamas tarybomis. -V 

John Harsch Bronz« & 
i . foundry Co. buvo sustrei-

" • jcavę 650 darbininkų, bet 
/i jr^tie sutiko streiką baigti. 
V j-*",' 
0 Japonai nelaisviai dirbs 
plikėse. Iš Washingtono pa-
; skelbė kad dalis tų 100,000 

Japonų, gyvenusių Ameri-
• 'koje karo • pradžioje, laiko-

rlr;įnų nelaisviais, bus panau
doti ūkio darbams vakari
nėse valstijose. Kurie tiks 

h darbams gaus -mokėti tiek 
at kiek mokama kitiems 
arbininkams. - < 

Reikalauja $2 daugiau. 
Scranton, Pa. — Algų ko
misijos posėdis rekomen-

1 
t vdavo 'kietos anglies kasė-

. -Jams pareikalauti $2 mo-
: ^esties Į dieną daugiau, su 

Aukštesniu atlyginimu už 
"LiVJ , Viršlaikio darbą, ir page-
*"• "-~4intą atostogų mokestį. 

r , Dabar kietos anglies ka
sėjams pagrindinė mokes
tis yra $5.08 už 7 valandų 
darbo dieną. •-

Kovo 31 d. baigiasi ang
liakasių kontraktas su ka
syklų operatoriais. 

mm^m * 

Darbininkų tinginiavimo 
pasekmės laivų statyboje 
duoda didelius nuostolius. 
Apskaičiuota kad iki šiolei 
kiek laivų statybos darbi
ninkai pralaidokavo laiko 
neateidami dirbti butų bu
vę pastatyta dar 1.00 laivų. 

"Valdžia ruošia planus 
užkirtimui kelių darbinin
kams gaišuoti neatėjimais 
j darbą be svarbios" prie
žasties. S - į 
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NORI KAD DARBININKAI IR KARIAI 
y | PUTŲ APRŪPINTI DARBU 

•įį' 
Wishington, Kovo 11. — 

Prez. Roosevelt pasiuntė 
Kongresui planą sulyg ku
rio butų galima tvarkyti 
šalies reikalus karui pasi
baigus. Plane ineina, val
džios pagalba industrijoms 
kad jos galėtų pakeisti sa
vo gamybą iš karo reikme
nų j taikos metu reikalin
gų dalykų dirbimą. Tuo-
mi budu norima apsaugoti 
šalj nuo suirimo ekonomi
niai kaip tik karas pasi
baigs. Roosevelto planas 
apima ir dikčiai padidintą 
ir praplėstą Socialinės Ap
saugos sistemą. 

Prezidentas nori kad vi
siems darbininkams butų 
užtikrinta darbas ir kad 
gryžę iš kariuomenės vyrai 
turėtų darbo su tinkamu 
užmokesniu ir gerose sąly
gose. 

Prezidentas prašo Kon
gresą tą dalyką išsvarstyti 
rimtai, šios sesijos bėgyje, 
kad šalis butų pasiruošus 
ir* apsirupinus i,r kad ne-
sugryžtų vėl į nelygybę, 
nesaugumą ir fcaimę kaip 
buvo į^aeityje. 

PRANCŪZAI ŽUDO 
OKUPANTUS 

Prancūzijoje riaušėse iš
kilusiose priešinantis draf-
tavimui darbininkų gabe
nimui į darbus Vokietijo
je, užmušta virš 200 Vo
kiečių kareivių. 

Vokiečiai nori surinkti 
400,000 darbininkų išgabe
nimui vergauti jų dirbtu
vėse ir šiaip darbuose. 

Vienas šaltinis tikrina 
šie sukilimai yra tai Hit
lerio tikslas išprovokuoti 
Prancūzijoje vidaus revo
liuciją, kad Prancūzai ne
spėtų prisidėti gelbėti ali-
jantams jei tie bandys įsi
veržti. 

AFRIKOJE RUOŠIA
MASI SMARKIAM 

SUSIKO VIMUI 

Blogi orai kliudo alijan-
tų veikimui Tunisijoje, ta
čiau Maršalo Rommelio ar
mija atstumta dar daugiau 
į kalnus ir priešai neteko 
50 tankų bei 17 lėktuvų. 

Ali j antai rengiasi smar
kiam mušiui kuris prasi
dės trumpu laiku. 

SUNAIKINO IKI PAS-
KUTINIO 

Anglijoje, tjuvo sustrei
kavę Markham angliakasy-
klos 2200 darbininkų.^ De
rybas fįąvedė vesti taikyto
jams ir po ^ąyaitės - laiko 
jgryžo dirbtil Netolimoje 

•kitoje kasykloje apie tiek 
pat darbininku streikavi-
mą tęsią,'^ ; 

. Kanados karo industri
jos 19»42 metais pagamino 
$2,600,000,000 vertės karo 
reikmenų. 1941 metais pa
gaminta buvo mažiau ne
gu pusiau to. 

VOKIETIJA BOM
BARDUOJAMA 

Britų didieji bomberiai 
Kovo 9 naktį bombardavo 
Munichą, nazių partijos 
atsiradimo lizdą ir svarbų 
karo industrijų miestą. Iš 
žygio negryžo 11 lėktuvų. 

Kovo 8 buvo atakuotas 
Nuernberg, submarinų in-
žinų dirbimo miestas. 

Tai jau 14 naktų išeilės 
Vokiečių miestai vienas po 
kito sulaukia tų baisių oro 
paukščių. 

f k mędi-

Kaip pereitą savaitę^ bu
vo pranešta apie nuskancii-
nimą 22 Japonų laivų su 
15,000 kareivių, priedui dar 
praneša jog tame Japonų 
laivyno sumušime dalyva
vo Amerikos, Britų, Holan-
dų ir Australijos lakūnai. 

Galutinai praneša sunai
kinimą 82 Japonų lėktuvų. 

Atakuojanti lėktuvai dar 
buvo nuskridę į tuos van
denis ir apšaudė bei nu
skandino visus iki vienam 
plukančius gelbėjimosi' val
telėse Japonus. Nieko ne
palikta ant vandens pavir
šiaus. 

Kovo 10, 47 Japonų lėk
tuvai darė užpuolimą Wau, 
Naujoj Guinejoj, aiijantų 
kariškos bazės. 
- Kovo 8, alijantų lėktuvai 
užpuolė ir padarė nuosto
lių Japonų karo bazėse sa
lose nuo Solomonų iki Bur-
mos. Japonai neskelbia ne
tekimą 15,000 savo karei
vių ir 22 laivų, pereitą sa
vaitę sudaužvtų Bismarck 
juroje. I " ^ 

Japonai ftradeda jausti 
sunkumą apteikti reikme
nimis plačiai išmėtytas už
imtas salas Pacifike, tuo 
gi tarpu alijantų veikimas 
rodo geras pasekmes. 

m 

VOKIEČIAI PAĖMĖ 
8 RUSU MIESTUS 

Didelę dalį Ži&nos trau
kėsi pietų Rusijoje, Vokie
čiai staiga vėl atsisuko ir 
ėmė spausti Rusus Doneco 
upės slėnyje, Kharkovo da
lyje. Jų puolimas Rusų 
buvo tiek pasekmingas kad 
paėmė 8 miestus ir virš 
100 mylių ploto į pietus ir 
pietryčius nuo Kharkovo. 

Tą ofensyvą Vokiečiai 
pradėjo jau Vasario mėne
sį, bet tik dabar Rusai pri
sipažino kad ten buvo su
mušti ir panešė didelius 
nuostolius. Vokiečiai ten 
veikia su 375,000 kareivių, 
kurių didelė dalis atgaben
ti pasiilsėję namuose. <i 

Rusai praneša netekimą 
miestų Krasnodar, Lazova-
ja, Pavlograd, Krasnoar-
meisk, Barenkova, Krama-
torsk, Slaviansk ir Lisi-
čiansk. ~ 

Tuos visus miestus bol-
jlevikai buvo nesenai nuo 
Vokiečių atėmę. 

Nors bolševikai -praneša, 
išmušę 20,000 Vokiečių; ta
čiau jų pranešimas sako, 
jog raudonoji armija pasi
traukė atgal neatlaikyda
ma visais atžvilgiais skait-
linge&&io priešo; 

Mirgu Margfltn 
Rašo Kūgis '.Mugi*/ rf v U 
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Texas valstijoje "500,000 
darbininkų karo reikmenų 

/ darbuose davė pareiškimą 
jog per karo laikotarpį su
silaikys nu6 bent kokio 

" streikąvimo ir darbų truk
dymo. į . : ; v |.: 

Texas .valstijoj yra lai
vų statybos, aliejaus pro-

; dukcijos ir valymg^g^ębę.-; 
% mikalų ' darbai. , / ?. ̂  

Nuo Liepos 1 dienos gal 
jau bus pradėta išimti tak-

*; sai iš darbininkų uždarbių, 
po 20 nuos., vietoję ltukti 

. kitų metų "income tax" su-

UŽGYRĖ 10,800,000 
DIDUMO KARIUOS 

MENĘ; 
Prezidento prašymu nu

statyta • 10,800,000 skaičius 
vyrų U. S. ginkluotose jie-
gose — armijoje, laivyne, 
marinuose ir aviacijoje — 
ir bus stengiamasi šio me
to bėgyj%^| skfričiiį pasie
kti. i 

178 UŽTROŠKO. Londo 
ne, Kovo 5r laike Vokiečių 
užpuolimo, i vieną slėpynę 
subėgant žmonėms, ji taip 
užsigrudo kad 178 asmenys 
užtroško mirtinai, i ? • 

Roulette stalas ^emblcri.tviriu. kas i no j l'unisijoj, ant kurio 
alijantų karo vadai atliko planavimą Vokiečių ir Italų užpuoli
mų Tunisijoje, ir to žygio kuris atmušė Romeli'} atgal. 

STALINAS ŠLEPE NUO LIAUDIES GA
VIMA KARO PAGALBOS IŠ U. S. 

"AmėrlS^ l^ieSBs^hu^fį" tiK^faSu; 
Rusijai, A dm. Standley pa
reiškė Maskvoje spaudos 
konferencijai kad jo ma
nymu Rusijos žmonės ne
žino jog Amerika teikia 
Rusijai pagalbą: tą viską 
Stalinas slepia nuo savo 
vo žmonių. Standley sako: 

"Tai yra Sovietų valdo
vų' pastangos duoti savo 
žmonėms suprasti buk jie 
patys savomis jiegomis ir 
galimybėmis taip . pasek
mingai kariauja", pasakė 
ambasadorius. 

"Aš atydžiai tėmijau vi
soje Rusų spaudoje kokių 
nors pranešimų kad Rusi
ja gauna materialinę pa
galbą iš Amerikos, tačiau 
tikro pripažinimo apie lai 
niekur neūžtikau'\ 

"Rusijos žmonės neturi 
progos patirti kad Ameri
ka juos remia ir gelbsti", bes paeina nuo jų "genia-

>iau 
turėjo garbinti savo valdo
v u s . . . .  

"Jie gauna pakankamai 
karo reikmenų. Jeigu jos 
nesiranda fronte tai aš ne
žinau ką jie daro su jom". 

''Sovietai deda visas pa
stangas sudaryt įspūdį na
mie ir užsienyje kad jie šį 
karą neša vieni". Del to
kių visų apsireiškimų am
basadorius Standley pasi
ryžo tuoj matytis su Stali
nu. 

Iš Washingtono paskelb
ta kad iki Vasario 1 š. m. 
iš Amerikos suteikta Rusi
jai karo reikmenų, gausy
bė maisto $1,300,000,000 su
moje. Net - nuostabu kaip 
tiek daug galėjo nugaben
ti, o Sovietų valdovai to 
visko gavimą užslėpė, kad 
visi manytų jog tos gery-

BRITAI stengiasi tarpi
ninkauti Lenkų-Rusų tar
pe kilusiuose nesusiprati
muose del Lenkijos sienų. 
Maskva savinasi Lenkijos 
plotus, taip kaip ir Lietu
vą. Lenkai pradėjo nėrim-
ti kad. Rusai žygiuodami 
į vakarus, gali vėl Lenkiją 
okupuoti. 

BHtai sako, Isie kivirčiai 
tarp Lenkų ir Rusų gali 
pakenkti alijantų padėčiai. 

Jugoslavijos kariautojai, 
anot pranešimų, išmušė ke
lis šimtus Italų, daug jų 
išvaikė, sugavo Vokiečius 
karininkus, ir paėmė daug 
ąmuiucijos. ^ f * -

Valdžia praneša panaiki
nimą draudimo kepykloms 
duoti pirkėjams pjaustytą 
ir suvyniotą duoną. 

ISPANIJOJE kyla Nera
mumai ir rūpestis del ma
nymo kad Hitleris gali kė
sintis užpulti ir užimti Is
paniją savo žygiuose prieš 
alijantus šiaurės Afrikoje. 

New Yorko valstijos gu
bernatorius Dewey buvo 
nuskyręs Kovo 9 kaip mal
dos dieną už du milijonu 
Europoje išžudytų Žydų. 

Sugryžo nužudyti. Den
ver, Colo. — Po dviejų me
tų pasimetimo su žmona, 
W. E. Parr, 37 m., parėjo 
į jos namus ir pasakė jog 
nori susitaikyti. Tėvas su 
pora savo vaikučių žaidė; 
žmona ruošdama pietus ne
lauktai išgirdo šuvius: jis 
abu savo vaiku nušovė ir 

ats nusišovė. Žmona išli-
o nepaliesta. V 

sako toliau ambasadorius. 
Mat, viskas griežtai cen
zūruojama, neišeina žinios 
kas iš Amerikos siunčia
ma ir gaunama, ir Rusai 
matydami kad valdovai ir 
ginklų ir maisto turi ir Vo-

Algerijos Valdovas 

liškojo saulės" lazdele mos
telėjimo! 

Britanijoje laivų staty
mo darbuose ima vis dau
giau moterų. 

E 

Katalikų bažnyčios vy
resnybė praneša kad šios 
gavėnios laiku nepasninka-
vimas nebus nuodėmė. Pa
velija viską valgyti gavė
nios metu del to kad val
džiai varžant maisto gavi
mą žmonės pasninkaudami 
perdaug gali nusilgtiL 

. • „i. . ... , , 

I I I  I I ll|l»įį>ĮĮ||N'- • 
ŽUVO 678. Dabar pra

neša kad Vasario 22 nak
tį priešų su'bmarinas viena 
torpeda pataikęs susprog
dino Amerikos krovinių 
laivą šiauriniam. Atlantike 
ir nuskandino 678 asmenis. 
Tai didžiausia iki šiol vien
kartinė nelaimė jurose. 

Už keturių dienų buvo 
paskandinta ir kitas lai
vas su apie 13) ^iranėnų* 

Estų padėtį ir troškimus bu
tų dėstęs ir aiškinęs. Tas lei-
dinis Amerikonų ir Anglų vi
suomenėje butų ruošęs mums 
dirvą taikos tarybose. Perei
to karo metu, staiga susigrie
bę," mes trumpu laiku išleido
me daugiau negu $60,000 mū
sų troškimų skelbimui. Išan-
ksto reikalą numatę, butume 
sutaupę pinigo ir geriau dar
bą atlikę. Šio karo metu, nors 
mes stiprybę iš praeities se
miame, bet nesisemiame tos 
praeities brangių bei naudingų 
patyrimų. Turime Lietuvių 
Kulturinį Institutą, bet netu
rime Lietuvių Tautos Laisvės 
Instituto. Filosofas Kantas 
taip pat juk ragino palaikyti 
musų tautos kulturini dalyką 

Sėdi, Algerijos guberaato- (kalbą), kaip mokslininkų mu-
irius Marcei Peyrouton, kurį zejui reikalingą dalyką, bet 

PUIKI BUVO Vasario 16-teĮfe  ̂||| 
minėjimų eilė, bet Lietuvai '£% \ 
laisvės reikalui daugiausia. f 
praktinės naudos, iurbut, buį§ 
davę minėjimai Chicagoje ir;.. 
New Yorke. Musų tautinė vf* A 

suomenė Chicagoje, pa jutu* 
kad vėžio ir lydekos (kataliku • j 
be ir socializmu prisidengusį 
negamtinė koalicija nesugebėi k 5 

tinkamai sunaudoti sidabrinf 
laisvos Lietuvos jubilejų mu
šu tautos išlaisvinimo tikslui, , 
šoko kaip vyrai-murai dirbti, 
išjudino ne tik Lietuvišką be§Tf* 
kas svarbiau, įtakingą Amerfc 
konų visuomenę. Tam tikslui 
buvo. gražiai panaudota Lietu
vos Prezidento A. Smetono* 
atsilankymas Į Chicagą. 

.  -  • ,  

P L A T E S N Į  H O R I Z O N T #  
pasiekė menėj imas New Yor
ke, surengtas New Yorko Lie
tuvių Tarybos, kur ratą suka 
kiek tolėliau nuo ederacininr 
kų" katalikų stovįs Kun. P%t 
kalnis ir jauni tautiniil»-b 

kai (Ady> kirgėla, Abraitial. 
Yo*^rujLietuviai savo 

perdideliu skaičium labiau ntį*' 
skendę septynių milijonų gy
ventojų masėje, todėl laisvos 
Lietuvos klausimą menkiatt 
Vietinėje spaudoje iškėlė negu 
Chicagiečiai. Bet savo ilga ir 
rimta rezoliucija (kurioje pa
stebima Adv. Jurgėlos stilius) 
jie pasiekė Amerikos Kongre
so oficialį rekordą. Jie pasie
kė tokio žymaus dienraščio 
kaip New York Times nema
žiau žymesnę redakcinių strai
psnių rašyloją Oną McCor-
mick. Ta rezoliucija pasiekš 
daugeli senatorių, kongresma-
nų, įtakingų redaktorių ir pa
kreipė jų dėmesį Lietuvos 
klausimu. 

• ~ 
PABALTIJO Valstybes So. 

vietijon įjungus (po jų pagrd* 
iMmo), Amerikos Valstybei 
Departmentas pareiškė, Ame*. 
rikos Vyriausybė tos padėtieš 
nepripažysta. Kaip New York 
Times korespondentas Washi%> 
gtone rašp, Amerika savo nu
sistatymo nėra pakeitus. Ton. 
kiu budu, jei Sovietų vyriaus** 
bė spirsis vykinti bolševikų 
partijos begėdišką reikalavimą 
Sovietija stos kirstis su Ame
rikos vyriausybe, kuri siunčią 
jai maisto ir ginklų 634 milijfr* 
nų dolarių # vertės per metą. 
Ji stos kirstis ir su Anglija, 
kuri, kaip tas pats korespon
dentas pasakoja, pernai su So
vietija tarėsi Pabaltijo valsty
bių likimu, bet nesusitarė. Jei 
Maskva savo reikalavimų lai
kysis, ji pasauliui duos žinią 
apie savo atsisakymą koope
ruoti rašant taikos sutartį At-
lanto čarterio dvasią. 

paskyrė ton vieton Generolas 
Giraud.. Jis gavo Suvienytų 
Valstybių užgyrimą. Prie jo 
stovi* jo padėdėjas, J-. Fabre-
:gOUle?,; f M-'-ZrtX-v'—f' .'.v.•>: 'i • '-..i. •• > • ?*. •>,'( x> 

' 'Ai ki*' * 

nesirūpino palaikyti gyva ir 
laisva tautą, kuri tą mokslinin
kams naudingą kulturinį da
lyką saVo dvasia išauklėjo! 

NĖRA ABEJOJIMO, Lietu
vos Ministeris Londone, Balu
tis, ir Washingtone, žadeikis, 
tinkamai į Sovietijos tą pusiau 
oficialį minties pareiškimą at
silieps. Bet sąmoningas Lie
tuvis vėl apgailės musų visuo
menės nesugebėjimą įkurti if 
leisti Angliška kalba autorite-
rinį periodinį leidinį, kuris An-
glo-Saksų pasauliui per šitioft 

xaetu Lietuvių, |Atvii| kf-
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PITTSBURGH 

ATSIRADO MĖSOS 
'BUTLEGER1AT 

Antras pasaulinis karas at
nešė pavojingą padėtį maisto 
atžvilgiu, kas gali rimtai pa
kenkti žmonių sveikatai. Tai 
juodoji rinka (arba slaptas, 
butlegeriškas pardavimas) mė
sos. '# "" 

Pittsburgh^, kaip rašo vie
tos spauda, atgryžo butlege
riai, bet šį kartą naujame biz
nyje ir po nauju vardu. Nau
jieji butlegeriai nesinešioja po 
skvernais pasislėpę bonką nuo
dingos degtinės — jie pradėjo 
slaptai pardavinėti valgiui rei-

Detroit, Mich., Naujienos "• . "... ... « *£W. v u " •> at..- •» 1 

•s 

m**- *< 

PHILADELPHIA 
«. L 

TRUPUTĮ APIE POLITIKĄ 
Kaip matome iš spaudos, ki

tose kolonijose Lietuviai daro 
gerą pažangą vietinėje ir savo 
valstijos politikoje. Philadel-
phijos Lietuviai negali tuo pa
sigirti, nors čia yra gana skai
tlinga Lietuvių kolonija. Kad 
ir buvo kiek smarkiau darbuo
tasi, tas veikimas nieko gero\ 
Lietuviams neatnešė. Pavyz 
džiui, keli metai atgal Lietu
viai čia gan stipriai sukruto ir 
darbavosi su Demokratų par
tija. Vadovystėj 14-to Wardo 
Lietuvių tapo sutvertas Lithu
anian American Democratic 
Club, į kurio susirinkimus ir 
šaunius parengimus noriai at
silankydavo dideli Demokratų 

iiiįį¥i įiįiĮįfrį 

kalingą produktą — mėsą. 
Kadangi mėsos pradėjo pri-Įšulai, Kongresmanai ir k. vai 

dininkai. Bet už Lietuvių dar
bštumą Demokratų partijos 
bosai nei vieno nuolatinio dar
belio Lietuviams neištesėjo, 
neskaitant kad porai vyrų da
vė po keletą mėnesių padirbėti. 
Lietuvių pasidarbavimą vienok 
pilnai išnaudojo minėto Wardo 
lyderis ne1 Lietuvis, jis gavo 
sau amžiną darbą Miesto Rotu
šėje. Nuo to laiko jis daugiau 
nepasirodo ir su Lietuviais nie
ko bendro nenori turėti. 

Tuomet Lietuviai tikėjosi 'su 
to viršininko pagalba, kurs ta
da buvo lab&i palankus Lietu
viams žmogus, bus galima gau
ti pastovius miesto ar valsti
jos darbus bent L. A. Demo
kratų Klubo darbščiausiems 
nariams: F. Matukui, P. Sta-
niškiui, K. Kisieliui ir ypač Z. 
Jankauskui. Tas neįvyko ir 
Lietuviai tapo apvilti. 

Gal dėlto dabar tas Am. L. 
Demokratų Klubas nors ir turi 
čarterį nieko neveikia ir tur-

trukti krautuvėse — geros, 
saugios, iš sveikatos atžvilgio 
prižiūrėtos mėsos — "juodojoj 
rinkoj" butlegeriai platina bi 
kokią, savo skerstą ar net ne 
savo, iš kitų paimtą mėsą, ku
rią siūlo, pardavinėja šeimi-
ninkėms. 

Kaip pasirodo, jau trys iš 
kiekvienų 10 svarų mėsos su
valgomų Pittsburghe yra tai 
nelegališkai skerstų gyvulių 
mėsa. 

Bet už tokią nežinia keno ir 
kokią mėsą žmonės moka žy
mias kainas. 

MOTERIMS REIKS EITI 
DIRBTI 

t Pitts'burgho plačioje srityje 
sąlygos krypsta taip kad rei
kės eiti dirbti ir vedusioms 
moterims, nes visi vyrai ir pa
vienės merginos dirba, o dar
bų vis randasi daugiau. 

Dabartiniu laiku tik 6 nuoš. 
vedusių moterų turinčių vyrus 
įr su vyrais gyvenančių dirba. 

Apskaičiuojamai ^ moterų 
dar nedirbančių yra apie 370,-
000. ' 

Suprantama, visos šios mo 

BALTIMORE, MD., 
A«K VASARIO M ISKlt- ' 

MES -
Varde Baltimoršs Liet. Dr-

jų Tarybos tariame ačiu musų 
kolonijos Lietuviams už para
mą ir pasisekimą Vasario 14 
programo. Tą dieną iškilmin
gai perduotas amfeulansas Am. 
Raudonajam Kryžiui. Tą per
davimą pamatyti susirinko di
delės minios Lietuvių nors bu
vo labai šalta. Prie ambulan-
so dovanojimo iškilmių daly
vavo Raud. Kryžiaus slaugės; 
plevesavo Amerikos, Lietuvos, 
Valstijos ir miesto vėliavos; 
Lietuvaitės pasipuošusios tau
tiniais rūbais. Kun. L. J. Men-
delis atliko pašventinimo mal
dą. Draugijų Tarybos pirmi
ninkas A. J. Miceika atliko 
užmokėjimą už ambulansą, ką 
priėmė Judge Samuel K. Den
nis, vyriausias Baltimorės R. 
K. skyriaus vedėjas, ištarda
mas padėką Lietuviarris už do
vaną. 

Po šių ceremonijų, salėje 
prasidėjo prakalbos. Atidaryta 
sugiedant Amėrikos ir Lietu
vos Himnus. Kun. Mendelis 
atidarė programą su malda. 
Kalbėjo svečias Vienybės red. 
J. Tysliava, vietiniai: Laukai
tis, Rastenis, Gray, Dr. želvis, 
Julė Rastenienė, A. J. Miceika. 

Rinkta aukos Lietuvos < TtA* 
kalams, suaukota $267.13. 

Ambulanso pirkimui išank-
sto surinkta viso $2070, iš ku
rių perviršio sumą atiduoda R. 
Kryžiui, nes tam tikslui skirta 
visos tos aukos. 

VASARIO 16. šj vakarą bu
vo paminėjimas Lietuvos Ne
priklausomybės šventės banke
tu, kuriame dalyvavo Kun. L> 
J. Mendelis, J. Kajackas iš Wa-but neveiks, nes visvien jokios . 

naudos ar palankumo nuo šios G^rnaton.us. Her 

valstijos Demokratų n e g a u n a .[ R . O C o n o r ,  l c e b  s u u p  z -
Labai gaila kad kai kurie Hf P0"^03 Įym Z f'! 

Lietuviai čia tebėra įsikabinę !'svfcia'- .Po,įa®. ,Kajackf 
terys niekad neis dirbti. Iš jų.i nedraugingą Lictuvianis par- į3pudingą kalbą 
bent pusė turi vaikus, kitos jtiją. ^įpratęs. į ? T . 

IS SLA* 352 KUOPOS SUSI-
RINKIMO 

Sekmadienį, Kovo 7, Ltetu-
vių salėje įvyko SLA 352 kp. 
mėnesinis susirinkimas, iš ku
rio eigos tenka vieną-kitą rei
kalą paminėti Detroitiečių ži
niai. Svarbiausia tai kad Mar-
tino-Masių troika, po kelių mė
nesių pastangų šią kuopą at
versti į "burliokų vierą" nulei
do kardus ir rezignavo: Marti
nas iš pirmininko vietos, o p-lė 
Matysė iš sekretoriaus. P-lė 
Masytė ir rezignuodama paro
dė Masišką, "išmintį"; norėda
ma pateikti rezignavimo prie
žastis, parodė savo kūdikišku
mą, būtent kad ji rezignuoja 
ir del to jog ši kuopa atsisa
kius remti Raudonąjį Kryžių 
(ambulanso pirkimą, kas tik
renybėje yra tik kaukė), todel^ 
tokioj organizacijoj esą pavo
jinga priklausyti iš valdžios 
pusės, o ypatingai buti tokios 
organizacijos valdyboje. 

Klausant tokių klastų pa
maniau sau: "Tėvas demago
gas, vaikas ne geresnis". Ši 
kuopa yra pirmutinė draugija 
Detroite ką jau du metai atgal 
paskyrė $25 Raudonajam Kry
žiui, prie to, pereitame susi
rinkime nariai lyg norėdami 
parodyti Masytei kad meluoja, 
vėl paskyrė $25 Raudonajam 
Kryžiui. Kitą savo rezignaci
jos priežastį ji paduoda tai jog 
atidaranti savo advokatūros 
ofisą. Kaipo Lietuvaitei pro
fesionalei tenka palinkėti gero 
pasisekimo, kartu tenka paste
bėti: Vengk nuo savo tėvo pa
veldėtos demagogijos. 

Kadangi du valdybos nariai 
rezignavo, ir trečias, užrašų 
raštininkas^ A. Kizis, del dar
bo negali lankyti kuopos susi
rinkimų, nutarta į tas vietas 
išrinkti kitus sekančiame su
sirinkime, kuris įvyks Balan
džio 4 d. Nariai i minėtą su
sirinkimu turėtų pasistengti 
atsilankyti4 D. R. 

|Vvah| Taupymui 

• MIRIMAI 
M1R£ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAf -

t žinios* apiti mirusius Lietuvius šiame skyriuj# talpinama 

MIRĖ 9800 IŠEIVIŲ 
LIETUVIU 

ir mažus kudikius. Kitos mo
terys jau yra virš 44 metų 
amžiaus ir ne visos gali dirb
ti. Taigi tikrų galinčių užim
ti darbus moterų skaičiuoja
ma ape 100,000. 

Žmogžudus Nusisuko 
Sprandą ir Mirė 

apie Lietuvą. Kalbėjo svečias 
Kun. Slavynas. Priimta rezo
liucija varde Draugijų Tary
bos. 

Amerikos Karo bonų išpirk 
,TT_,TT_,,.T „ . . . . „ ta už $26,000. Pirmiau buvo ALBURN, Cal., buvo tok* ^ ̂  m 

j atsitikimas: Amos Latshaw, P ^ žta Lietuvos 

TRAFIKO MIRTYS |38 m. ammus, nuzude savo. Nepriklausomybgs 25 metų gu. 
Trafiko mirtys paima šymetjtevą ir motiną, savo žmoną n 

Ray Hayden, New Yorkietė, 
neša po viedrą vandens ranko
se, parodymui tikro budo kaip 
naudoti spaudimą ant abiejų 
kojų, kad abu batai vienu kar
tu išsidėvetų. 

NEWARK, N. J. 
TREČIOKŲ PAGERBIMAS 

iraliKo mirtys paima symer kaktis Baltimorėje. 
daugiau žmonių negu pernai, \jauniausi sunų, paskui patsi yar(Je Draugįjų Tarybos ta-

iriame visiems ačiu už visokį 
Ačiu 

nors šymet veik trečdaliu su- j mirė nusisukdamas sprandą 
mažėjo automobilių važinėji-j kuomet norėjo pašiepti jų j isidėjima ir paramą. 
mas. Per du pirmus šių metų jvonus sumesdamas i sulini ir L keto š'eimininkėms už jų 
mėnesius automobiliai žuvo 18 pats ten įkrito, žmonos lav o-, ^ pasidarbavimą. 
asmenų, pernai gi 14. nunesęs įmete į sulini iri-

1 spėjama jis kartu įkrito, nesi VAKARĖLIS. Kovo 13, nuo 
TAI UODIšIAI! |šulinys buvo be rentinių. Jo|7:30 vai. vakare, Lietuvių sa-

BRYN MAWR, Pa. Vie- plaučiuose nerasta vandens, o lėje, atsibus Red Cross Rally; 
na šeima užsirašius War Ra- j kaklas buvo nulaužtas. Kiti 
tion knygelei No. 2, prisipaži-1 jo nužudyti asmenys buvo likę 
no kad turi prisipirkus ir su-'viduje, į šulini neįmesti. 
sikrovus 4502 dėžutes vaisių, — 
ir daržovių konservų. žino-1 •AUSTRALIJOJE žmonių 

& 

ma, jai atimta iš knygelių vi-j mirimas yra žemiausias pasau-
si kuponai pirkimui vaisių irįlyje: iš 1000 gyventojų aair-
daržovių. jčių išpuola po 9.93. 

PLUNKSNOS DRAUGUI 
(Velioniui Kaziui Dryžai, kuris mirė Vas. 7, Philadelphia, Pa.) 

Per daug metų Tu dirbai 
Tėvynei, tikybai, bažnyčiai šventai; 
Kunui pavargus, širdis plakti sustojo, 
Ir atgulei pasilsiui visai. .amžinai. 

Dievas, kurį Tu taip mylėjai, 
Pašaukė savo aukščiausiojon tėvynėn, 
Už gerus žemiškus darbus pagirti, 
Užimt Tau skirtą vietą Jojo amžinoj sostinėj. 

Tėvynė, tikyba, bažnyčia neteko gero sunaus. 
Kas dabar užims Tavo plunksnos vietą — 
Kuria taip tankiai rašei ir vartojai 
Kad sujudinti Lietuvio širdį gerą, bet kietą? 

Liūdės Tavęs Lietuviai seni ir jauni, 
Netekę savo brolio darbštaus ir duosnaus. 
Aplankę gi vietą suklaups prie Tavo kapo, * 
Pasimels ir atmins kad čia guli kūnas gero Žmogaus. 

Atmins Tave ilgai ir plunksnos draugai, 
Tėvynės veikėjai, tikybos, bažnyčios sargai, 
Nes Tu supratai, su jais dirbai, i 
Kad Lietuva taptų laisva, jos nespausti! vargai. 

'Už pasiaukojimą ir amžį jai praleistą, 
Už rūpestį sukeltą visų Lietuvių tada, 
Tau tik mirus, visi mes dėkojam, 
Nes gyvam būnant — nebuvo kada. 

Tat ilsėkis, geraširdi, kape amžinai, 
Už darbą atliktą tėvynei, tikybai, bažnyčiai, 
O sielai Tavo Dangaus Karalystėj 
Džiaugtis per amžius su angelais grakščiais. 

Ė. J. . 

NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
DETROITE 

Mąry Stewart, 13 metų am
žiaus, sekmadienį labai apde
gė kada jos rūbai užsidegė nuo 
šildytovo. Ji po kelių valandų 
mirė ligonbutyje. Jos motina, 
kuri ją užlaikė dirbdama krau
tuvėje už pardavėją, jau dvi 
savaitės kaip pasidavus opera
cijai randasi ligoninėje. 

Michael Lang,. 50 m., nuo 
14711 Tireman a ve., užsimu
šė kai jo automobilis įvažiavo 
į Pierre Marquette geležinke
lio lokomotivą, Greenfield av., 
Dearborn, Mich. 

William Woods, sirguliuoda
mas tūlas laikas, negalėdamas 

bus rodoma filmos iš karo ir iškentėti, nusižudė išgerdamas 
kaip dovanojoma kraujas. Vi
si kviečiami dalyvauti. 

Pernai vietos Lietuviai su
aukojo R. K. virš $2000. Dir
bama ir šymet kad didesniu vi
sų prisidėjimu greičiau laimė
jus karą ir gauti Lietuvai di
desni užtarimą. 

Vera Mikušauskas, 
B. L. D. T. Sekr. 

AUKOS AMftULANSU! 
Ambulan.sui aukojo siuvyklotiįili 

Braduno siuvykloj $200.00 
Monroe & Janus siuvykloj 100.00 
Miliauskų siuvykloj 83.00 
Pečkio ir Aleknavičius siuv. 56.00 
JurR-io Gabrilevičiaus siuv. 30.00 
Juozio ii* Juocio siuvykloj. 78.;>0 
Howard Unifortp 18.00 
Juozas Gutauskas, contractor 30.00 

Draugijos ir Klubai 
Mindaugo Draujrija f 100 00 
Kęstučio Draugija * 100.00 
Siuvėjų Unijos Local 218 100.00 
LRKSA 13 kuopa $9.00 
Lietuvių parapija , 25.00 
Vyrauto Draugija 25.00 
RK. Mot. Sąjunga 8 kp. 25.00 
Mrtcrų Piliečiu Klubas 50.00 
Dainos Draugija 50.00 
Sales Bendrovė 50.00 
Dcm. Klubo Moterf Attx. 10.00 
Atletu Klubas 137.00 
SLA 04 kuoosį 31.00 
L:p>. Amerikos P»»kolo6 b-vč 

nuodų, ir apie tai pasakė sa
vo žmonai. Po dešimties mi-
nutų jis mirė. 

LUDINGTON, Mich. —- Mrs. 
Ada B. Ericksen, 23 metų, iš 
Muskegon, automobiliu važiuo
dama, susidurė su kitu auto
mobiliu sekmadienį laike snie
go pūgos, ir užsimušė. Paliko 
tris mažus vaikus. V. M. 

. •VENGRIJA yra viena ii 
geriausia savimi pasilaikančių 
šalių Europoje: visko ji turi 
ir importuoti tereikia druską. 

na r, Zinzileta; Charlea Brooks, Dr. 
Joseph G. Laukaitis; Anufras Bro
ką'; ir žmona; Kastas ir Teresė Ma-
tuliauskas; E. Sadauskienė ir su
nup $6. 

Po $5: Peter Dukes, Dr. Edward 
Milan, Jieva Silanskienė, Mr. & 
Mrs. E. Mick, Mrs. A. Matulionis, 
Reisinger-Siehler Co., Mrs. Rose 
Sinugh, Mr. & Mrs. J. Andrisiunas, 
G Machokas", Mrs. E. Lazauskm, 
J. Dashew, P. Kundrotas, Dr. Pius 
Dr. Adolph Lovickas, V. Gumiius-
ka^. John Dekenis. Joseph Weieen-
goff. Joseph Sakalis, Louis Lietuv-
nikus, Pius Mockevičius, Vincent 
Miller, Mr. & Mrs. Juozaa Milunai-

I tis, Joseph Kasinskas, Kun. L. J. 
50.00 I VTe'idelis, Kun. A. J. Dubinskas, Ur-
83.00 J sula Mitchell, J. Kemper, Amelia 

i Gray, Bertha Mitchell, Kazya Ake-
Stambesni Aukuotojai: laitis, John Griehen, Joseph Paulio-

John Smali-Smalianskas 1200.00 nis, Mare Stakėnas, Simas Gurins-
Po $10: Miller's Qafe; Vitas Pet- la Laoeta, Mr». Josephine Grigaliu-

ruSka; J; StrurnskiS ir F. Kirstu- kas, Mrs. E. Juoeapaitis, Mrs. Stel-
kas; J. Mikelaitis ir žmona; Anta-Jnas. \itao surinkta $2070.00. 

Vasario 21, Essex hotelyje, 
žinomiems visoje New Yorko 
apielinkėje mecenatams- veikė
jams Albinui ir Jievai Trečio
kams buvo surengta pagerbtu-
vių banketas proga 25 metų 
kai darbuojasi Newarke ir 20 
metų kai vedę. Šia proga pri
sirinko keletą šimtų publikos 
tuomi išreikšdami savo pagar
bą pp. Trečiokams. 

Albinas ir Jieva Trečiokai 
yra abu veikėjai, abu plačiai 
veikia Lietuvos gerovės visuo
se nuotikiuose, abu rašo spau
doje, abu veikia draugijose, 
klubuose, abu priklauso prie 
SLA. ir t.p. Aktyviai dalyvau
ja ir politikoje. Poni Trečio
kienė dabąr tarnauja, gražia 
uniforma pasipuošus, Civilian 
Defense of Newark Skyriuje 
ir miesto rotušėje. 

Tai tik keli metmens kurie 
mažai juos žinantiems suteiks 
reikalingą sąvoką apie juos. 
Dar reikia pasakyti kad nSra 
buvę per pastarus keliolika 
metų atvykusio nors kokio 
veikėjo iš Lietuvos kuriam ne
būtų jie suteikę šiltą ir mglo-
nią prieglaudą, priedu dar su
sipažinimui svečių priėmimai, 
pagerbimai. Reikia tiesą pasa
kyti kad kitą tokią šeimą kuri 
taip daug širdies atvykusiems 
iš Lietuvos butų rodžius, New 
Yorko ar New Jersey apielin-
kėje sunkiai rasime: jiems ne
svarbu kas jie butų, bi veikė
jas švarus asmuo savo veiki
me Lietuvoje. 

šį banketą sumanė ir vyrui 
gelbstint surengė Elzbieta Di
lienė iš E. Orange, N. J.; VI. 
Dilys buvo šio banketo svotu; 
svočia V. Budreckienė, iš Eli
zabeth, N. J.; vakaro vedėju 
S. Gudas. Viso kalbėtojų-svei-
kintojų buvo virš 35, vyrai ir 
moterys, įvairių profesijų, biz
nių ir veikėjai. Galiaus kal
bėjo ir dėkojo svečiams patys 
kaltininkai, pp. Trečiokai. . 

Jiedu gavo ir dovanų ir svei
kinimų .telegramais ir laiškais 
iš įvairių Amerikos miestų. 

Po banketo ir kalbų sekė šo
kiai. Broliai Motuzai filmavo 
visą banketo eigą. Po kilis pra
dėta ir baigta Amerikos ir 
Lietuvos Himnais, ^ prie išsta
tytos Amerikos vėliavos. 

J. Rikstlis. 

Sti šiame numeryje paduo
tais mirusių Lietuvių vardais, 
mirusių skaičius pasiekė jau 
9800. Mirusių sąrašas čia ve
dama nuo Vasario mėn., 1937 
metų. '. -V 

Pranešimai apie mirusius 
talpinama šiame skyriuje ne
mokamai. Praneškit jų paėji
mą iš Lietuvos, moterų mer
gišką pavardę, ir kiek metų iš-

! gyveno Amerikoje. t 
MATUKAITIS Jonas, 71 me

tų, mirė Vas. 24, Cleveland, 
Ohio. — Vilkaviškio parap. 
Amerikoj išgyveno 52 m. 

KYBARTIENĖ Ona (Neverau-
skaitė), 54 m., mirė Cleve-
lande Vasario 5. — Kazlų 
Rudos p., Marijampolės ap. 
Amerikoj išgyveno nuo 1917 
metų. 

ZELIONIENĖ Ona, mirė Va
sario 13, Pittšton, Pa. 

PA JA VIS Petras, mirė Vasa
rio 13, Wilkes-Barre, Pa. 

KAM ARAUSKUTIS Jonas, 4 
mėnesių, mirė Vasario 12, 
Pittšton, Pa. 

SIMONAITIS Vincas, 61 metų, 
mirė Vas. 12, Plymouth, Pa. 

KAVALIAUSKAS Juozas, mi
rė Sausio 29, Dayton, O. 

Petrauskas Antanas, mirė 30 
Sausio, Detroit, Mich. 

MALINAUSKAS Antanas, mi
rė Sausio 21, St. Louis, Mo. 

ZORUBA Petras, 52 m., mirė 
Sausio 30, Shenadoah, Pa.— 
Alytaus ap., Makioniškių k. 

BUTKUS Juozas, 69 m., mirė 
Sausio 16, Pittsburgh, Pa.— 
Varnių miesto. 

REBNERIENĖ Elena, $4 m., 
mirė Sausio 17, Paterson, 
N. J. — Alytaus par. 

KRUVELIS Jurgis, 62 m., 'mi
rė Sausio 23, Johnson City, 
I1L ~ Deginių k., Suvalki
jos. 

ZLTRBA Jonas, 60 m., mirė 8 
Sausio, Norwood, Mass. «— 
Papilės p., Kemenų km. 

MĘLAUSKAS Juozas, 29 m., 
mirė Vas. mi®., Mahanoy 
City, Pa. 

EVANAUSKAS Augustas, pu
sės amžiaus, mirė Vas. 21, 
Chicagoj. — Tauragės aps., 
Pagramančiu p., Mažonų k. 
Amerikoj išgyveno 32 m. 

RAPšIS Leonas, seno amžiaus, 
mirė Vas. 22, Chicagoj e. — 
Telšių ap., Plungės p. Ame
rikoje išgyveno 39 metus. 

CEPENAS Juozas, mirž Vas. 
5, Sioux City, Iowa. 

BORDEN Feliksas, pusamžis, 
mirė Vas. 21* Chicagoj e. — 
Luokės par., Skudinio k. 

D ANT A Stasys, 48 m., mirė 
Vas. 22, Chicagoj. — Žaga
rės p., Bružo dvaro. 

K E E P  L I B E R T Y  
A L I V E  
\ 

Buy 
WAR 

BONOS'1 y 

1fVee:Tiont & Lombard 
h. Am. Atletų Mot. Kli^MU 

***** 

•PERttAT, Guatemala, Cen-
tralinės Amerikos maža respu
blika, išsiuntė į kitas šalis su
virs 7,000,000 kekių bananų. 
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Skaityk Amerikos „ 

'Lietuvių Naujienai' : 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

Met ams tik 5Qc. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

882 N. 6 St. Philadelphia, Fa. 

' r- J&*!; 

GRINIENĖ Ona, 82 m., mirė 
Kovo 1, Dayton, O. — Šedu
vos par. Čia liko 3 sunai, 
brolis Aug. Skačkauskas, ir 
žentas, Vincas Damašas. Ji 
Amerikoje išgyveno 50 m. 

KIELA Jonas, pusamžis, mirė 
Vas. 20, Chicagoj. — Šiau
lių par., Kalnugalių k. Ame
rikoj išgyveno 30 metų. 

KUDARAUSKAS Jonas, 55 gĮįu 
mirė Sausio 31, Philadelphia, 
Pa. v 

KARŠIS Mykolas, 54 m., mlri 
Vas. 6, Philadelphia, Pa. 

NALIONfS Laurynas, 56 m., 
mirė Vas. 9, Philadelphia, 
Pa. 

BULEVIčIENĖ Regina, m m. 
mirė m I«, Philadelphia, 
Pa. 

MERKŠAITIS Simonas, 66 m., 
mirė Vas. 16, Chester, Pa. 

DEDULIONIENĖ Uršulė, mi
rė Vas. 15, Greenport, N.Y. 

KASIULAITIENĖ Pranė (čes-
niutė), 52 m., mirė Vas. 23, 
Brooklyn, N. Y. 

BULOVAS Antanas, 55 rhetų, 
mirė Vas. 21, Brooklyn, N.Y. 

ARLAUSKAS Adolfas, 56 m., 
mirė Vas. 11, Philadelphia, 
Pa. 

MALIONIS Laurynas, 56 m., 
mir§ Vas. 9, Philadelphia, 
Pa. 

MAJAUSKAS Kazys, senyvo 
amžiaus, mirė Sausio mėn., 
Maspeth, N. Y. 

MIŠEIKIS Antanas, 1« faetų, 
%rire Vas. 22, Chiragoj, kur 
buvo ir gimęs. 

ELGINIS Jonas, 60 m., mirė 
Gruodžio 1, Ledford, UI. — 
Kulių par. 

GIEDRAITIS Jurgis,X58" m., 
mirė Vas. 18, So. Boston, 
Mass. — Kupreliškių par. 
Amerikoj' išgyveno 31 m. 

GUDONIS Mykolas, 62 metų, 
mirė Vas. 17, Dorchester, 
Mass. 

ROMANAS Jonas, 76 m., mirė 
Vas. 21, Brockton, Mass. — 
Triškių par. 

GRITKEVIČIUS F., 59 metų, 
mirė Spalių 5, Montevideo, 
Urugvajuje. — Ežerėnų j>. 

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2- Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
aumerj pamatymui. 

"MARGUTIS" 
3te3»p3irrj 

1)ELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE E.Xdicott 17(i3 

APDENGKrr RAKANDUS 
Duokit apmušti jusų minkštuosius baldus dabar iki dar 
nepervoli*. $ykai apskaičiavimas. 5 metų garantija. 

. 2 šmotų Setas — $35.00 

NELSON UPHOLSTERING CO. 
Skandinavas Upholsterer. 1560 EAST 66th STREET 
Telef. dieną HE. 5658 (13) Vak. ir sekm. RA. 1569 

; 

: P. J. KRKSI8 
^ , I.; ,. ^09 Society for Savings Bldg. 

^FISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. * 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. j Patarnavimas ir ifcpildy 
mas garantuojama. Kreipkitės i niane telefonu arba asmemitaL 

•Fr.t H 
? 1 

' «lS i 
ii ''' 

ii i i, 

ifH -i 
* 

• •-m 

i 

i 

H' "S 
% 4 , 

m 
, ̂  

••-.I 

1 : 

0 ' % 

M 
it 

^ * " 

* " * J ^ M 
,5'<r '4 f 

« 4* - m  4 *  t - ' j  



-rwiire&r1**::'--- ' *- *„ :j<*,£ .̂> . . u, «-v ' ""> / / ^ 

-*'" 7 f t- • \ ' ' " - ' "V *< *  -* r '  /*»  •  * '  * K  ' ?  /  - ^  '  V  ,  .  '  t  • '  * •  '  - r  *  >  *  *  '  4< • , '  -
«$***?:•« • * '['•**  ̂ " * • 
I £ *  '  .  D I R V A .  

* 

8 4; 
_^,> ;>-PW?j*3 .*?r,; ̂ As f; % kw; ^,,&^w^rq^t iis&įįa* «we^ *#& 

^ "' Tegul miite Lietuvos^ " \ : Hk ?į < $ y-
--r^".- v. • .• * * ( v- ' Dega mūsų Širdyse! * '"U ;

; 

W*%^rmw5; ^1-Xę «r*r* jwvw iv/t '^W *r ̂ -* ?fr» "• ^" -'^1! 
^ * y(  ^ * \ / . - • , " ; * , - .m; %*- -ą. 

M -* v Laisvę fazinę —^ ' : j *1 -į t j>^ ^ ̂  k 
51 

.t | f\, t  Jungo Nevilksim! * * > 

f LIETUVOS VARGO KELIAI k 
Rusų if Vokiečių Oupacijos ir Tie Patys Užsimojimai Užvaldyti 

."'•'* "••''* f! •l'!/ ,'l')ė$\-' "..; " V : " ^-'--r^:.'; • 

Šveicariečių laikraštis Tages-
Altzeiger, išeinąs Zuriche, įdė
jo straipsnį pavadintą "Lietu
voj Vargo Keliai" i - ^: 

\ Jeigu visą eile Europos val
stybių pažysta vieną svetimą 
okupaciją tai Lietuva šio karo 
metu turi pakelti jau antrą 
okupaciją. Pirmaisiais dabar
tinio karo metais atėjo Sovie
tų Rusijos okupacija, kuri, 
p r a s i d ė j u s  V o k i e t i j o s  k a r u i  
prieš Sovietų Sąjungą, buvo 
pakeista Vokiečių okupacija. 

Lietuva neturi jokių gamtos 
turtų, kaip tai geležis, anglis, 
ar žibalas, kurie kai kurias 
tautas praturtino, bet neretai 
buvo ir jų nelaime, nes pri
traukė kitas, galingesnes tau
tas. Savaime ne perdaUgiau-
sia derlinga žemė yra beveik 
vienintelis šaltinis iš kurio 
mihta Lietuvių tauta. Ūkinin
kai sudaro gausiausią Lietuvos" 
gyventojų sluogsnį. Įvykdžius 
po pirmojo Pasaulinio Karo ra-
dikalinę žemės reformą, kraš
te pasiliko daugiausia smul
kus ir vidutiniai ūkininkai, ku
rie verčiasi žemės ukiu ir gy
vulininkyste. . Lietuva išveža 
mėsos gaminius, sviestą, kiau
šinius. Javų išvežama nedaug, 
tuo tarpu linai sudaro svarbų 
eksporto produktą. Koopera
cija' Lietuvoje yra plačiai išbu
jojus. Prieš karą ji buvo svar
biausias eksportininkas. Pa
vyzdingas Danijos žemės ūkis 
buvo idealas kurio Lietuvos 
ūkininkas siekė su dėmesio 
vertu pasisekimu. 

Lietuvių tauta turi dideles 
istorines tradicijas, kurios pa
siliko gyvos. Lietuvos valsty
bė išaugo per paskutiniuosius 
viduramžių šimtmečius j galin
gą valstybę Rytų Europoje. 
Dabartinė Gudija daugiau kaip 
pusę tūkstančio metų inėjo j 
Didžiosios Lietuvos Kunigaik
štystės ribas; taip pat dideli 
Ukrainos ir Rusijos plotai bu
vo valdomi jos didžiųjų kuni
gaikščių, kurie save vadino ne 
tik Lietuvos bet ir "multorum 
Ruthenorum" kunigaikščiais. 

Bet Lietuviai nėra Slavai, be 
to, tikyba juos skiria nuo Ry
tų Slavų, kurie daugumoje yra 
stačiatikiai. Tuo tarpu kone 
visi' Lietuviai yra katalikai, 
tik maža jų dalis yra protes
tantai pakeitę savo tikybą Re
formacijos kovų metu. Tat 
jau vien del savo tikybos Lie
tuviai orientuojasi . j Vakarų 
Europą., 

tOKimAf NEfttTOAL«JO 
LIETUVOS SENIAU 

Du šimtmečiu truko Lietu
vių tautos kova su Germanais, 
kurie trylikto šimtmečio pra
džioje Įsitvirtino dabartinėje 
Latvijoje ir Estijoje; tačiau 
Germanai niekuomet nepajie-
gė pašalinti kylio kuris juos 
skyrė nuo likusio Vokiečių rei
cho. Pagaliau ši kova pasi
baigė Germanų pralaimėjimu, 
ir 500 metų Lietuvių valstybi
nė 'siena su Vokiečiais pasili
ko nepasikeitus. 

Stiprėjant Moskovitų vals
tybei, Lietuviai vis labiau bu
vo išstumiami, kol 1795 metais 
Lietuva buvo užimta Rusijos, 
ši okupacija truko iki pirmojo 
Pasaulinio karo. Lietuvių tau
ta turi blogiausius atsiminimus 
iš ano okupacijos laikotarpio. 
Jis buvo pilnas tautinių ir re
liginių persekiojimų iš caris-
tinių vyriausybių pusės; an
tra vertus, Lietuvių tauta nie
kuomet nep§liovė kovojus prieš 
svetimą valdymą. , 

Pirmojo Pasaulinio karo ttift-
tu Lietuva vėl atstatė savo 
valstybinę nepriklausomybę. 

Antras Pasaulinis Karas at
nešė vieną svetimą okupaciją 
jiq, jcitos*. Pirmiausia 1340 m. 

vasarą kraštą okupavo Rusai,ir* 
kurie savo draugiškumo su 
Vokietija metais pagriebė vi
są Pabaltijį. Kaip jau saky
ta, Maskva ne j ieškojo Lietuvo
je gamtos turtų. Gryniausias 
imperializmas buvo ta priežas
tis -buri Sovietų Rusiją paska
tino pastūmėti savo Vakarų 
sienas. Jeigu Mliskva, okupa
vus kraštą, suruošė 'rinkimus', 
tai jie tebuvo paprasta kome
dija* Bent Lietuvių tautos 
milžiniška dauguma tuose 'rin
kimuose' išviso nedalyvavo. 

Kaip šešiolikta Sovietų Są
jungos valstybė Lietuva egzis
tavo vienerius metus. Viso 
Lietuvos gyvenimo bolševiza-
cija buvo vykdoma didžiausiu 
skubotumu. Ta pati tvarka 
kuri prieš du dešimtmečiu įves
tą Sovietų Rusijoje, buvo vyk
doma ir čia. Jeigu bolševiz
mas tinka kitoms tautoms tai 
jis nieku budu netinka Lietu
vių tautai. 

VOKIEČIŲ PRIESPAUDOJ 
Pami n ė j ęs Vok iet i j os-Rusi j os 

karo pradžią 1941 metų Birže
lio 22 dieną, sukilimą prieš bol
ševikus Lietuvoje ir nepriklau
somybės atsteigimą Birželio 
23 dieną, šveicariečių laikraš
tis toliau rašo: 

Tačiau Lietuvių tautos Var
gai tuo nepasibaigė. Lietuvių 
tautinė vyriausybė veikė tik 
kelias savaites. Kai karo vei
ksmai pasistūmėjo daugiau į 
rytus, Lietuvą perėmė išimti 
nai Vokiška civilinė adminis
tracija, kuri tuojau pat pašali
no Lietuvių vyriausybę. 

Vaizdžiausia dabartinė pa
dėtis Lietuvoje aiškėja iš to 
fakto kad Vokiečių įstaigos 
nepakeitė nusavinimų kuriuos 
įvykdė bolševikai, ši politika 
tačiau paaiškėja, jeigu prisi
minsime kad kai kurie įtakin
gi sluogsniai Vokietijoje gal
voja paversti Rytų Europą 
"kolonizacijos kraštu". Tai, 
greičiausia, tėra vieninteliai ga
limas išaiškinimas kodėl Pa
baltijyje ūkininkai pripaęysta-
mi tik valdytojais, o ne savo 
žemės savininkais. 

Šie trumpi duomenys, aišku, 
dar neparodo tikros padėties 
dabartinės okupacijos metu. 
Visa eilė kitų aplinkybių šalia 
to fakto kad tauta nėra šeimi
ninkas savo krašto, sudarė 
Lietuvoje tą pačią asmosferą 
kaip ir kitose Europos okupuo
tose valstybėse. 

Kai del komunizmo, tai Lie-, 
tuviai, lygiu budu kaip ir vi
sas Pabaltijis, į jį žiuri pana
šiai kaip ir Suomių tauta. Bet
gi Lietuvių tauta tikisi kad 
įvykių eiga jai bus palanki. 

Pasilieka džiuginantis fak
tas kad Amerika nei kiek ne-
nukrypo nuo savo principinio 
nusistatymo, pagal kurį visos 
tautos turi tą pačią teisę į lai
svę. • • •* j 

Atvyko Amerikon 

BALTIMORE, MD.r 

Kalbės Julius Smetona 
Sekm. Kovo 14 

"7~—TTsrrr. 

'ftftlii 

Julius Smetona 

BALTIMORE, Md. — Lietu
vai Vaduoti Sąjungos * 4-tas 
skyrius pakvietė į Baltimorę 
kalbėti Julių Smetoną, iš Cle-
velando, kuris mielai sutiko at
likti ilgą kelionę, sugaišti daug 
laiko ir aplankyti mus Baltimo-
riečius. 

1943 Metas - Jubilejinis Metas - -
, f •?" ^ i 
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Lietuvos Laisvinimo Metasi 
f * * 
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PADARYKIT NEPRIKLAUSOMYBĖS 25 METŲ SUKAKTIES ATMINČIAI 
AUKĄ Pasiuskit Lietuvai Vaduoti Sąjungos darbų plėtimui Dolarį-kitą ŠIĄDIEN! 
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DAIRANTIS 
SPAUDOJE 
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STALINAS IR LIETUVA — 
IR MUSŲ TARYMNINKAI 

IR LIETUVA 

Iš Amerikos spaudos maty
ti kad Stalinas buvo užgautas 
Amerikos korespondento Cos-
tance Brown, kuris savo rašte 
pareiškė buk Stalinas nesilai
kys Atlanto Čarterio sutarties 
ir atsižadėjimo pirmiau prie
varta prijungtų mažų valsty-
lių į Sovietų Uniją. Rusijos 
komunistų diktatorius nepakę
sdamas to, davė minėtam ko
respondentui atsakymą per sa
vo atstovybę Washingtone, pa
reikšdamas kad Pabaltijo val
stybės po kairo pasiliks Sovie
tų globoje. ,-t; 

Betgi girdėtoj Prez. Roose-
velto kalboj sakytoj per radio 
Vasario 12, atrodo kad visos 
buvusios nepriklausomos val-

_ . „ , A . , stybės, didelės ir mažos, po ka-
Prakalbos atsibus Lietuvujl^ vg| bus ,aisvos Meg Lietu_ 

viai tikimės kad toje grupėje 
yra įskaityta ir Lietuva, bfet 
to tikrai nežinom. 

s.' 

Toliau, yra pranašaujama 
kad nugalėjus tris pasaulio 
banditus ir agresorius, prie 
taikos stalo sėdės Amerika su 
Anglija pirmoje vietoje ir dik
tuos su savo alijantais taikos 
tekstą. Bet kiti Amerikos ko-

salėje šį sekmadienį, Kovo 14, 
nuo 2 vaL po pietų. 

# 

Julius Smetona kartu su sa
vo šeima ir visa Prezidento A. 
Smetonos šeima laimingai spė
jo ištrukti iš bolševikų okupa
cijos Lietuvoje ir vėliau atvy
ko į Ameriką. 

Be p. Juliaus Smetonos kal
bės dar vietiniai: Teisėjas W. 
F. Laukaitis, Adv. N. Rastenis, 
Julė Rastenienė, J. Čėsna ir k. 

Dainos Choras pasižadėjo 
paįvairinti programą gražiomis 
dainomis. 

Tikima gausaus Baltimorie-
čių atsilankymo. KAK. 

kad likusių vadų grupė nelau
ktų ilgai ir tuoj sušauktų susi
rinkimą Pittsburghe ar Clevė-
lande, \ priešakyje su Lietuvos 
Prezidentu Ą. Smetona, suda
rymui bendro ir visų. Ameri
kos Lietuvių. Komiteto ir nau
jos organizacijos Lietuvai at
statyti ir atgauti jai laisvę ir 
nepriklausomybę. 

Keistai atrodo kad musų ka
talikų ir socialistų lyderiai pri-
pažysta Lietuvos Atstovybę ir 
konsulatus, bet nepripažysta 
Lietuvos Prezidento. Jei šios 
šalies vyriausybė nepripažintų 
Lietuvos Prezidento tai tikrai 
tas butų ir su Lietuvos atsto
vybe. 

čia matyti neapikanta iž tų 
kurie buvo "nuskriausti" Lie
tuvoje negaudami aukštesnių 
vietų Lietuvos valdžioje, užtai 
jie čia taip sušilę "dirba" ar-

(dymo darbą ir kitus prie to 
kursto. 

Lietuviai, Jam laika# savaip 
protauti ir neklausyti tų kurie 
atsivežė į šią laisvą šalį neapi-
kantą, iškerėjusią asmeniškų 
sumetimų delei prieš Lietuvos 
vyriausį valdytoją. Kiekvie
nas protaujantis Lietuvis aiš
kiai gali matyti kad tie vyrai 
netarnavo Lietuvos valstybei 
nei visuomenės naudai, bet jų 
visas tikslas buvo sava asme
ninė nauda ir garbė. 

Saulės prolis. 

AUKOKIT IR LIETUVAI 

t 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 
C820 Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

| Siunčiu, savo auką $ NarystSs mokestį %.L 

| paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose. 

Vardas ir pavardė 

Adresas 

Miestas Va 1st <»•«-M* 

§1 KUPONĄ SU SAVO ATJKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

KHARKOVAS 
SUNAIKINTAS 

Kaip kiti Rusijos miestai 
kuriuos lietų karas — Kharko-
vas, ketvirtas Rusijos didžiau
sias miestas, dabar liko tiktai 
šešėlis to ką buvo. Pirmiau 
turėjo net milijoną gyventojų, 
dideles dirbtuves, 35. kolegijas, 
20 tyrinėjimo institutų ir šiaip 
visokias mokyklas. 

Vokiečiai užėmę miestą tą 
ką dar rado Rusų palikta, tę
siant savo žiaurų persekiojimą, 
korimą ir kitaip žudymą, prie 
to badui ir ligoms išnaikinant 
arba išvejant iš miesto gyven
tojus, Khar ko ve liko tik apie 
trečdalis visų gyventojų, ir tie 
kenčia badą ir skurdą. Namai 
didumoje tik griuvėsiai ir tuo
se kurie dar stovi, nors apga
dinti, mažai kas likę. 

Tai būdas bolševikų kariavi
mo : nepalikti nieko priešams, 
griauti viską traukiantis ir su
naikinti kas priešams butų 
naudinga. JKitose šalyse, ma
tant kad miestas turės pulti, 
stengiamasi atiduoti jį priešui 
kuočielesnf, nes jis bus reika
lingas ir vėl. 

Paskui, savo naikinimo dar
bą vykdė Vokiečiai. Sakoma, 
Vokiečiai išvežę 110,000 Khar-
kovo gyventojų į darbus ukėse 
ir dirbtuvėse, tūkstančius žy
dų išžudę. 

Du Prancūzų laivų kapito
nai, Perzo ir Sala, kurie at
plaukė į Bostoną su Prancūzi
jos karo laivais iš Dakaro, Af
rikoje, atlikdami pavojingą ke
lionę ir išlikdami Vokiečiu sub
marine nenuskandinti,. ^ 

#APIE 1,300,000 moterų "vi
soje šalyje priklauso ADF uni
jose ir apie 1,500,000. kitų yra 
narės CIO unijų. 

"Dirvai* Išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva" 
lankys jus ištisą pusmety. 

respondentai abejoja tam, jie 
tos minties kad Rusija viena 
atlaikydama sunkiausią karo 
naštą ir <be alijantų miltariš-
kos pagalbos, gali pirmiau pa
veikti Hitlerį, pirma negu An
glija ir Amerika prisirengs 
aktualei invazijai Hitlerio oku-
kuoton Europon, o kas tada 
bus pirmutiniu prie taikos sta
lo? ' ! ; 

Kad taip galėtlf'įvykti nėra 
didelės abejonės dabar, kuomet 
Sovietų armija taip netikėtai 
progresuoja ir naikina geriau
sią nazių armiją arba baigia 
apsukti geležiniu lanku despe
ratiškai kovojančią likusią na
zių armiją. Tai gal ir yra kiek 
teisybės tų korespondentų pra
našystėj kad Stalinas gali bū
ti taikos diktatorium. 

Aš abejoju tą, bet kad tik
rai taip butų tai Lietuva, Lat
vija ir Estonija • tikrai nuken
tėtų iš šio karo pasekmių ir 
taikos. 

Sunku yra įspėti ateitis ir 
busimos pasaulio, taikos pa
sekmės. 

Neatsižvelgiant f pPBpagandą, 
mes Lietuviai turėtume vienin
gai dirbti įtikinimui valstybių 
vadų ir diplomatų kaslink mu
sų visų geismo ir vėl iajsvos 
Lietuvos. - /" 

Dabar esančios darybos ir 
katalikų-socialistų klika yra 
visai be vertės vadovauti Lie
tuvos nepriklausomybės klau- į 
simo diplomatiškai arba loka
liu atvejais. 

Reikia visuotinos ir visų di
džiulių organizacijų ir didesnių 
draugijų atstovybės ir bendros 
talkos visų Lietuvių, neatstu
miant gabesnių jiegų iš pavie
nių, kurie daug savo geromis 
mintimis kalba spaudoje. 

Dviejų Tarybų konferencijos 
New Yorke galima sakyti jo
kio tikslo neatsiekė ir yra be
reikšmės visais atvejais. Vi
sas minėto posėdžio užsimoji
mas yra tik burbulas, kuris 
truko tuoj po posėdžių ir po 
Šimučio ir tirigaičio pasibučia
vimo. 

Nedaug pasiliko tilgty tau
tiečių, bet aš daran pasiūlymą 

BOLŠEVIKAI NAIKI
NO BIRUTQS 

KALNĄ 
Bolševikams okupavus Lie

tuvą, tuoj buvo sumanyta is
toriniame Birutės kalne, Pa
langoje, statyti kariniai įtvir
tinimai. Jau pradėta vežti 
medega, iškirstos jaunbs pu
šaitės. Jos ir šiądien tebegu
li nukirstos. Aukštesnėse pu
šyse raudonarmiečiai buvo įtai
sę tėmijimo punktus, tat dau
gelis medžių sužalota. 

Gyventojai džiaugiasi kad 
nebuvo suskubta visiškai su-
bjaurioti šią istorinę Lietuvos 
vietą. 

Palanga iš paviršiaus nedaug 
tenukentėjo, bet daugelio vilų 
geresnius baldus bolševikai iš
sivežė. Kai kuriose vilose bu
vo įrengtos arklidės. 

Amerikos Lietuviai! Musų tautos reikalai šaukia daugiau 
aukų ir paramos iš jusų! Kada tik išgalit, skirkit dolarį-kitą ir 
savo' senosios Tėvynės paramai — ji tik musų pastangomis, bus 
atsteigta, niekas kitas apie ją nesirūpins! 

Iškirpkit viršuje telpantį kuponą, įrašykit savo vardą ir 
adresą ir kiek aukų siunčiant, ir stokit į eiles tų gerų patriotų 
kurio iki šiolei jau po keletą kartų yra aukavę LVS., net dide
lėmis sumomis! 

Adresuokit: LVS. CENTRAS, 6820 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio. 

SKYRIAI, SIŲSKIT 
MOKESTIS UŽ 
1S43 METUS 

•SVIESTO Australijoje pa
eitą metą padaryta virš 42.0,-
000,000 svarų. Ten Amerikos 
kariuomenei sviesto vežti ne
reikia. Visą Amerikos sviesto 
perviršių suryja bolševikai Ru
sijoje. , 

Iš visų LVS skyrių pirmuti
nis jau užsimokėjo mokestis į 
LVS už 1943 metus Baltimo-
rės skyrius. Be, to šis skyrius 
rengia prakalbas Kovo 14 d., 
p. Juliui Smetonai. 

Clevelando l-raau skyrius 
taip pat pradžioje metų atliko 
didelį darbą, surengdamas Va
sario 14 paminėjimą Lietuvos 
Nepriklausomybės, kame daly
vavo pats Lietuvos Preziden
tas, ir aukų surinko arti S400. 

Kiti skyriai be abejo dar ne
laikė susirinkimų ir todėl ne
galėjo išrinkti mokesčių. 

Patartina skyriams tai pa
daryti tuojau, dabar, žiemos 
metu, nes j pavasarį sunkiau 
susirinkimus sušaukti. 

Prašomi prisiųsti mokestis 
ir pavieniai LVS nariai kurie 
turite mokesčių knygeles ir 
ženklelius. Mokestis į LVS 
visam metui $2. Su mokestim 
galit prisiųsti ir dolarį-kitą 
aukų. 

. Kviečiami įsirašyti į LVS ir 
tie kurie dar nesat jos nariais 
bet pritariat jos veiklai ir no
rit Laisvos Lietuvos. 

AUKOKIT DABAR! 

LIETUVOJ be Vokiečių ko-
misarų leidimo negalima sta
tyti jokio namo ar trobos. 

Amerikos Kareiviai R. K. Klube Londone 

i *5. 

šį visą metą tinka padaryti 
savo auką Lietuvos vadavimo 
reikalams — padarant sau at
mintį 25 metų Lieuvos Nepri
klausomybės sukaktuvėse. 

Mes dabar stojame dirbti už 
išląisvinimąf tos pačios Lietu
vos . kuri B&usų didelėmis pas
tangomis per aną karą buvo 
išlaisvinta. Dideles sumas pi
nigų tada sudėjome. Ir dabar 
reikalas toks pat, duokime, ir 
dabar kiek išgalime. 

Išpildykit šiame puslapyje 
telpantį kuponą, įrašykit savo 
auką, arba narystės mokestį į 
LVS., ir įrašę pilną savo vardą 
ir adresą siųskite LVS Cent
rui. 

Tie kurie jau esat auksvę, 
pridėkit savo auką ir vėl. Kad 
ir po dolarį-kitą laikas nuo lai
ko aukojant pasidaro sumos, 
kuriomis galima nudirbti dar
bai. 

Nemanykit kad jusų kada 
nors vieną sykį duotos aukos 
jau ir pakaks. Nesijauskit kad 
atlikot savo pareigą padarę 
vieną auką. Nejau tik tiek 
jums verta išviso Lietuva, kad 
manot pasitenkinti davę 
rį-kitą? * / 

Auką pasiųsti visai lengva: 
Tik išrašykit kuponą ir įdėję 
į laišką popierinius pinigus pa
siuskit. Nereikia jieškoti pir
kti money orderių jeigu netu
rit čekių. Jusų pinigai LVS 
Centrą pasieks. 

UŽPROTESTAVO 
DEL ŽEMĖLAPIO 

Trys Amerikiečiai kareiviai, tik ką gryzę iš lauko pareigų, 
pavaišinami kava Amerikos Raudonojo Kryžiaus klube Londo
ne. Juos vaišina Mrs. Theodore Roosevelt, to 
Theodoro Roosevelto sunaus žmona. 

Petras D. Barakauskas, 
įjj ehigan Universiteto štabo na

rys, iš Ann Arbor, Mich., pa
siuntė protestą Rand McNally 
and Co., žemėlapių spausdinto-
iams, del jų įkergimo Lietuvos 
i Sovietų Rusiją naujai išspau
sdintame 1943 Rand McNally 
Victory World Atlase. 

Iš jų gavo atsakymą su pla
čiu aiškinimusi del ko jie taip 
pasielgė, buk todėl kad rėmė
si "pasirašymu" Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Uniją, kas ta
čiau nešuoda jiems jokios tei
sės tai daryti. - * ffiv 

Ponas Barakauskas pataria * 
ir kitiems Lietuviams pasiųsti fV vy\| 
savo protestą prieš tai. 

4 
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6^55 So. Western Ave. 
Chicago, m. 
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pEREITĄ 'karą, per palyginamai kelis trumpus metus 
* Amerikos Lietukų tautinė srovė sukėlė $85,200 į 
Lietuvos Neprigulmybės Fondą. Katalikai j savo Tau
tos Fondą prikrovė $590,000. Tai buvo pinigai, kuriais 
buvo galima nuveikti darbai. Dabar gi, jau baigiasi 
trečias metas kaip Lietuva vieno ir pagretu kito priešo 
okupuota, o Amerįkos Lietuviai išviso nėra sukėlę nei 
$25.000, o iš tų sukeltų jau tam tikros sumos praleistos 
ir kažin ar yra $15,000 gatavų pinigų per tautininkų ir 
katalikų sroves? Neturima pakankamai pinigų nei vie
nai kokiai svarbiai delegacijai kur nors pasiųsti. ^ 

Kas tam pakenkė, kas darbą sukliudė? Nagi mttsų 
srovinis išsiskirstymas, katalikų srovės pasiėmimas sau 
į talką tokių atbėgėlių kurie pajiegė tik Amerikos Lie
tuvius sudemoralizuoti, atšaldyti nuo Lietuvos, nieki
nant viską ką nepriklausoma Lietuva gero užgyveno 
(šmeižiant ta pačia nata kaip daro bolševikai). Kita 
blogybė tai tų pačių katalikų pasiėmimas sau į partne
rius nusususių socialistų, vietoje dirbti su tautininkais 
tikrąjį Lietuvišką larbą. 

Dabartiniu laiku, daugiausia tie neaiškių spalvų ir 
palinkimų atbėgėliai, vietoje dirbti rimtą Lietuvai at
statyti darbą, visu įtužimu kovoja prieš kitus dirban
čius. Kam ta savitarpinė kova jie patys nežino bet 
jie taip elgiasi kad jie daugiau nieko ir nežino kaip tik 
pačius Lietuvius kiršinti, o tas jų pasidarbavimas yra, 
gal but, kad jie suėjo į bičiulystę su Lenkais! 

KTESIRUPINDAMI remti savo tautinių fondų, Lietu-
viai apleidžia Lietuvos reikalus iki apgailėtino laip

snio. Tam kaltas, žinoma, atkaklus rnusų srovinių 

Rusija Išstoja Prieš 
Atlanto Čarterį 

The. New York Times Vasa
rio 26 numeryje įdėjo praneši
mą iš Maskvos kad Tass, ofi-
cialli Rusijos žinių agentūra, 
del polemikos apie Rusijos po
karines sienas šitaip išsireiš
kianti^ 

"Ar ji|s manote kad 4ekia 
Europa kurioje kiekviena val
stybe naudotųsi pilna politine 
nepriklausomybe, gali buti su
kurta Rusijai turint sienas už 
kurių ji jaustųsi saugi, ar at
statant eilę silpnų buferinių 
valstybių, kurių teritorija vi
liotų atakas prieš Rusijos sau
gumą, ir kurios galutinai tu
rėtų pasiduoti stipresnio kai
myno jtakai ? 

"Tie kurie pageidauja 1939 
fnetų sienų atstatymo Rytų 
Europoje — skelbia (Tasso) 
pranešimas — padarytų gerai 
paklausdami savęs kokiai at
eičiai pasmerkia jie tas atgai-
fintas buferines valstybes." 

Keistai nukalba Tasso ži
nių biuro vedėjai, kurie skel
bia greičiausia paties Stalino 
sAuro proto išvadas. Tame vi
same matosi tik Maskvos vai 

ROOSEVELTO 10 
METŲ PREZIDEN

TAVIMO 

vadų visuomenės klaidinimas, skaldymas ir demoralize km sietoT - užka" 
vimas, apvainikuotas pagaliau visai Lietuvų^ ^ 
Falwn<mn.ii. kenksmingi, baisiu sus.draiigavimu. su - ejnant j vakarus per ma-
su LENKAIS! Lyg didesniam musų tautos zaizdos pa-i 

ką. 
Rusijos žemių išgelbėjimui 

nuo dar "stipresnių kaimynų" 
negu yra pati Rusija nieko ne
gelbėjo užėmimas Lietuvos ir 

pakenčiamu, kenksmingu, baisiu susidraugavimu su 
su LENKAIS! Lyg didesniam musų tautos žaizdos r~ ižag 

didinimui, švenčiant 25 metų Nepriklausomybės sukak-1 
pįrmįausia Jriebė j saVo 

tį, Brookiyne, Pittsburghe o .gal dar įr kitur, jau į L*-
tuvių sueigas įsileista Lenkai kalbėtojai! ^ 

Kokia mums našta teko nešti neškime ją patys — 
nesidalinkime jos su Lenkais, nes pagaliau vėl tapsime 
Lenkų klastomis apvilti, nuskriausti! 

Pereitą karą Lenkai kvietė Lietuvius į visokia sa-
vo sueigas," konferencijas, bet tada Lietuviai buvo gud- ££ 

sahrs,
T 

m'° 3ų', lyg ""Jausdami kad tie musų od_ « BiJžeIl0 22 

broliai griebs Lietuvą kaip tik spes apsiginkluoti! Lyg dienos Vo]de pasijudinimas 

nujausdami Zehgovskijada, kurios auka buvo musų is- traukti z RUSifa 

torinė sostinė Vilnius ir <'isas Vilniaus kraštas. | štai iki eJto rudens Vo. 
O dabar? — dabar atsirado musų tarpe tokių kurie ..... ' R| . . 

jau patys kviečia lankus pas save, klauso jų klastingų . k k d 'į Q 

kalbų, žavėjasi jų viliojimais, o nuo to reikia sakyti, nu- ^ k^žu bufelT vaMyb „ 
kentes ne tie lengvatikiai, bet visa auta, per juos j Lietuva Kode, 
bangus įvelta. , . . kai nesulaikė Vokiečių žygia-

Tie kurie Lenkų draugystes.jiesko, daugiausia yra vimo ne- Lenkj nfi. Ljetu. 
tei musų is Lietuvos atvykę pabėgėliai - ir dievai zi- nei milžiniškoje ukraino. 
no kas jie yra jeigu su savo tautos priesais brohau,a! !je _ ikj n radėjo vartoti H 

® m?te' zln°, pergyveno visą tą ką kente musų Amerikos gautus karo buk. 
L«nkų persekiojama, kankinama, piešiama, ir ap- ]ns .ma ... nnft 

Kovo 4 su^j^ 10 me\ą m» 
to kai Prezidentas Franklin |>. 
Roosevelt tapo pirmą kartą 
inauguruotas. Jis laimėjo pre
zidento rinkimus sunkiais de
presijos laikais, prieš tuome
tinį Prezidentą Heribert Hoo
ver. 

Prez. Roosevi®lt savo prezi
dentavimo pradžioje įvedė žy
mias reformas, kurios gelbėjo 
atgaivinti šalį, atstatyti žmo
nių sugriuvuaį upą. 

Rinkimai atsibuvo 1932 mė
tų Lapkričio pradžioje, bet se
na šalies tradicija jis preziden
to vietą užėmė tik Kovo 4 d., 
1933 metais. Mat, keturi mė
nesiai laiko buvo skiriama se
niau, kada plačioje šalyje toli
mas susisiekimas reikalavo il
go laiko Kongreso nariams, 
kurie išrenkami kartu su pre
zidentu, iš tolimų šalies dalių 
pribūti į Washingtoną. 

1936 metais prezidento par
eigų užėmimas pakeista j pat 
pradžią sekančio meto. 

NRA, WPA, PWA ir kitos 
raidės — Roosevelt New Deal 
administracijos įkurtos įstai
gos — išgelbėjo daug darbo 
žmonių iš tragiško likimo. 

1940 metais Roosevelt liko 
išrinktas trečiam terminui — 
prieš visas įsigyvenusias &os 
Respublikos tradicijas. 

Jau anksčiau numatęs kad 
reikalinga ruoštis karui, Roo
sevelt įvedė vyrų ėmimą ir pa
ruošimą kariuomenės. 
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S K A I T Y M A I  

TAI MUŠĖSI, TAI PUEKfiSf 

LAŠININIS SU KANAPINIU 

(Užgavėnių Linksmybes Lietuvos kaime 
Normaliais, Taikos Laikais) • 

I, 

CENASIS dėdė Baublys įsiveržė Nuo-
^ raukos gryčia** ir didžiai susijaudi
nęs prabilo: 

—• Tegul juos devyni paraliai, sakau! 
Kas ten dedasi prie to Slunkio jaujos... 

— Na, na ir kas ten nutiko? -— nuste
bęs Nuorauka išsiėmė pypkę iš dantų, 

-f- Kad saušasi, kad pliekiasi, saugok 

fkia. AŠ tik tyliai priselinau is užpakalio 
ir makt kibirą ant galvos! Taip ir nubė
go užmautu kibiru gryčion.... 

II. 
Nespčjf* dar nutirpti !edo "Žvak**" 

nuo vyrų usų kaip, gatvėje vėl pasigirdo: 
— Užgavėnių Žydai eina! Užgavfe-

nių Žydai!..-.. — šaukė iš visų pusių. 
— Sukeptum tu kur, susiriestu®.,,.. 

Tai pasitaisę!.... 
Nuo Šarkės puses pasirodė "Žydai": 

Apsirėdę skarmalais, išvirkščiais kaiUr 
niais, užsidėję baisiausias "ličynas" su li
ninėmis barzdomis bei didžiai kumpomis 
nosimis, išsitepę suodžiais, jie traukė truk* 
šmaudami, ilgais botagais švaistydami. 

Jie 
tauta 
grobiama — bet jie, musų tarpe švaistydamiesi, pirš
liauja mums Lenkus! 

Apsižiurėkim, Amerikiečiai, kas yra tie musų "pir
šliai", kurie be darbo gyvendami nori mus Lenkijai 
parduoti! Apsižiurėkit tie seni Lietuviai veikėjai, ku
rie taip lengvatikiškai įsileidžiat Lenkus kalbėti jūsų 
rengiamose Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvėse. 

Apsižiurėkit kad nebūtų pervėlai, nes gali pavėluo
tai paaiškėti kad tie "piršliai" yra Lenkų papirkti mų* 
sų tautą skaldyti ir suplėšytą išduoti! 

Tie "piršliai" pirmiau siūlo mums sąjungas ir fede^ 
racijas su Lenkais, dar pačios Lietuvos neatstaeius! Ar 
tas ne pavojumi atsiduoda? Laikykit akis atdaras 
taip persergsti Amerika savo piliečius nuo priešų; t#ip 
mes patys turim sergėtis nuo Lietuvos priešų! 

KELEIVIO leidėj as, Jurgis G. Gegužis, nesenai miręs 
So. Boston, Mass., kaip pranešama, savo testamen

tu paliko pinigų Kauno universiteto medicinos fakulte
tui, su sąlyga kad ta pinigų suma butų perduota Lietu
vos universitetui jeigu Lieuva, penkis metus nuo testik 
mento sudarymo dienos, bus nepriklausoma valstybė. 

Jeigu Lietuva tuo metu nebūtų nepriklalusoma val
stybė tai jinigai eina Massachusettt Technologijos In-
stybė tai pinigai eina Massachusetts Technologijos In
tams. Velionis paliko, kaip toliau sakoma, $7,70Q 
tės nejudinamo turto ir asmeniško turto $65,000. 

Jeigu kalbama apie stipendijų fondą, reikia many
ti velionis paliko nemažą sumą tam tikslui, jei ne visus 
virš paminėtus pinigus, ar Lietuvos universitetui, ar an
trame atvejuje, Bostono mokslo įstaigai. 

Velionis Jurgis G. Gegužis buvo labai gabus biznie
rius, tiesiog godus i pinigus ir taupus. Didžiausią savo 
bizni jis padarė iš Lietuvių savo laikraščiu ir spaudos 
darbais. Todėl jis vertas pagarbos už tai kad iš savo 
tautiečių per apie 40 metų surinktus pinigus ir paskyrė 
savo tautos žmonių naudai — ar Lietuvoje ar čia Ame
rikoje. 

Tikrai, pakrapščius to socialisto odą po ja mįmi 
tikras, geras Lietuvis.... i 

Turtingieji Amerikiečiai paprastai aprūpina mvo 
šalies mokslo Įstaigas milijoninėmis sumomis palikimais, 
Lietuvių tarpe prisiminimas savo mokslo įstaigų yra re
tenybė. Nors milijonierių neturim, bet šiaip pinigingų 
tautiečių netrūksta. 

Jurgis Gegužis buvo vienatinis Lietuvių laikrašti
ninkas kuris iš laikraščio padarė turtus. 

lus, kurių gavimą, betgi, nuo 
savo mužikų paslėpė? 

ną Amerika buvo įtraukta į 
karą — ir mes turime buti dė
kingi Rooseveltui už jo numa
tymą ir laiku paruošimą nors 
dalinos kariuomenės, kuri ir 
išgelbėjo šią šalį nuo didesnių 
nuostolių ir negarbės. 

Taip nuo 1933 m. Kovo 4 iki 
dabar Roosevelt išprezidenta-
vo jau 10 metų. .Jo terminas 
baigsis 1944 metiį pabaigoje. 
Tais metais bus nauji rinki
mai. Eina kalbos apie staty
mą jo kandidatūros 4-tam ter
minui ! 

•VIDUTINIAI imant indus
trijų darbininkai už 1942 me
tus uždirbo po $2003, palygi
nus su $1672 1941 metais ir 
$1538 didelio, biznio 1929 me
tais. 

ATMINIMAI.. . .  
Mano mintys tankiai skrenda 
Kur tėvynės žalios pievos.... 
Kur nupjautas šienas vysta. ̂  . 
Kur pražydę kvepia jievos.... 
Kur vingiuoja upeliukai 

Kur miškai taip liūdnai ošia, 
Kalbą seka paslaptingą 
Voveraitės žaismę lošia.... 
Ten kur jausmą įspūdingą 
Motina del manęs teikė — 
Pav§ Gerą; Blogą peiįpė. 

Kur sidabro debesėliai 
Taip išlėto dausom slinko, 
Ir giedojo ve veršeliai, 
Ir prinokę varpos linko, 
Lyg kad bangos vis bangavo 
K $ d a  v ė j a s  j a s  l i n g a v o . . . .  

ten kur kietas ledas *tirpo 
Kai jį saulė kaiti n t ėmė — 
Ir kai buinios vyšnios sirpo, 
I r  k u r  v i l t i s  d ž i a u g s m ą  l ė m ė . . . .  
Dabar visa tai sapnuoju, 
Ar tai verkiu, ar dainuoju 

Visa tai man atminimai 
Dieną, naktį vis kartoja — 
Tarsi sakmės, padavimai, 
Man miptyse kelias, stoja 
K u r  č i a  v i s k ą  i š k a l b ė t i  

iiudėsį nėr kųr dėti— , 

Tarp jų painiojosi kipšai, uodegas ant pe-
tu pečiau! Vienas su spragilu, kitas eii| užsidėję, gervės, meškėnai, kiaulės bei 
su kočėlu Ai, ai L... "raiteliai", vietoje kardų, linų brauktuvS-

— Kas mušasi, dėduli, kasf . Imįs švaistydamiesi, "žydai" su savimi 
— Sakau kad mušasi baisiausia, te- Morę, bjąuriai aprengtą merginos iŠ* 

gul pelkės.... Nežiūri ar tau galva, ar \amšą. Morės "karieta" ypatinga: vieno-
nugara, ar šonas.... Kad pila vienas ki- je pūgoje rogių pavaža, kitoje senas ratą$» 
tam, net kibirkstys lekia, akys ant kaktos paį vežama More haisiai krypuoja ir juo-
verčiasi.... Duodasi be pasigailėjimo L Ikinpai švaistosi šluota. More reiškia ne 

Bet kas gi mušasi. ką kita kaip "kreivą vėže", arba besiarti-
Agi, vienas plonas it smilga, kitas nantį paVasarį. 

storulis ka!^ st^"|iaug ^ j ipeš§ I .Visos trukšmingos kompanijos prieš-
nasipėre _ ko ^DMviZ ran- *kW.e ,™a ;'Žydų jenerolas", prisikabinęs pasigėrę .... KO UK_ nepravnso ra kardą ir truksmmgai virkdydamas 
kas sunėrus Nuoraukiene. Sakau, zmo- armon^ą> gajįa j0 kiti šaunus muzikoą-

tai: basedla, būgnininkas, klarnetistai. 

— Tnrhut Taučiaus bernai susinešė i • • Aumpamjusi pi it;*-
ie-ėre - ko tfk MDravir "o ran ^ -''J™ jenerolas ' Prikabinęs 
sunėrus Nuoraukiene. - Sakau, žmo-

1941 metų Gruodžio 7 die- nes nei dangaus nebijo, musasi pesasi del tai; basedla, būgnininkas, "klarnetisS 

""M;*-*. *** 

- O . Lašininiu baisi,. Ttt 
n ei *" 

usą: 

pesasi 
Še tau! Kad tu, dSde, visada ir 

sugebi prigauti. 
mas plyšo iš juoko. 

^ -r- šarkėnai eina, aiški| kad Šark|fc 
xt -  ~i i . . .  •  •  „  i; unn 

!wul ^ spėliojo balsai. Nuorauka, kuri irgi ne visi gali pa- _ Kl 
d iPnpmln"? 

imti", piktai paleido palubėn mėlynų dumų - 1 • • - ^ 
kamuolį, o jo pati puolėsi bulvių skusti, gi Turbut, -Dundos vyresnis bernas^ 
Baublys plačiai kvktojoš ir suko.savo ^ 

Tuo tarpu gatvėje artėjo trukšmas. gai^smunka ° an° rzc^a 

Būrys žmogystų šaukdami bėgo nuo Slun- ° Po„n'{ 
skio senosios jaujos Priešakyje bėgo sto- vigus ,auk SHčio Kazimieras amoX 
ruhs su kiaules galva. Jis klupo .giliose k iau ' lėšg 

eras •rm°T : 
pusnyse, vartaliojosi, o jį spragilu vanojo ^ Xo •: -i • i-ls 
išdžiuvęs pilietis, balta drobule apsisiau- ; t^ ^nr^Un SnkftJ P*rtois 

tęs, ant galvos kanapių vainiką užsidėjęs mer^ 
ir rliHpii-S* nnwvviKiJ? imai« Nuorauka ?! s» nemokdami jas suodžiais ištepa, gnę-11 d-denais nus. yiusiais ūsais Nuo bia rankom blynus \x kiša burnoja. Lifik-
įsejo ant pamato ir eme saukti: . Uminasi at^kn 

— Kanapinski, duok tam Lašinins-,81111^^SL,^ • 
kiui!... O tu, Lašininski, nepasiduok!...'j- ? vakarnn nr^Ahrn^ aS* 

— Dabar aniedu vadinasi Kanapinis -ncio-riims 
ir TflSininie — natai^P Ranblv^ — Mat zl?unai susigrūmė kipsas su Giltine. Vis 
pakeitė pavardes Lašininis kad ir dik- ^ ^J108 linksmybių herojai ir liud-
tas ale ?fstfek neatsiliko prieš ta kuda- T08 Gaveni?s. Panašai. O sutemus, Bat 
if Matv/ kad i^vv? itr?us ^cl°Je negirdėtai linksmu balsu 
)h Tai buvo pirnfasis'ženklas Užpelkiuo-' Ss^?° armonik^ 8udundo bubnas » ba^ 
se kad šiądien Užgavėnės, didžios links- ' «TTi , * 
mybės, trukšmo ir juoko dieną. Nespėjo sim Biljū uką...." Pa ,ryP" 
Kanapinis nuvyti Lašinimo, kaip v*i pasi- _ 
girdo kažin koks šauksmas: < ^^0 prasta 

^ Vandens! vandens! Iaprašyt,. Sasparos 
- Kažir kas ansivilkes išvirkščiais kai- im<=»avo, langai diebejo, kaminai nugritt-. ivaz..n Kas aps ę. įsvirKsc a s Ka VQ §ilci0 bernui, kurs armonikas tampė 

linais, ant galvos užsimovęs seną katilą, n«„i,QifQa ^ tampė, 
uos;; ' Pno-p^ hnvn vun T)rakaitas čiurkšliais per užkulnius muse, veze pei kaimą bites Kogese buvo van- nuQ kakt upeliais tekėio.. Nusimeti * 

£ ša Jr" ,švar¥' atsira^ linini,J Marškinių ranko! 
J3S 1 Vande^t vlndens! ? .^0 atsiginti negalėjo 

Išgirdę šitokį šauksmą, kiekvienas riprir. rnnaimita'5-6'"t aV.°'—® 
metė savo darbą: tinklus pynę, pančius - lA- H •• m . s

t
vai.^'ką n* įsejo 

suke linim verne ar audeklus audė Iš i . klumpakojį. Taip kirto i grindį jog .ukę, nnus veipę, ai auaeKius auaę. L «cairgS }^umpės šukių kaip gvvas nesu-
kiekvienos grvcios pasipvle kas tik gy- .-u, -u bi i* 
vac cn vandens kibirais ir audriai nžsi- U ,' PYPkes cibuką perkandd. vas su yanaens Kimiais 11 guanai pasi- Bet ka reiškia pvpkės cibukag prie^ U& 
slepc prie vartų. O kai važiavo "bites 5niį, vakaro linksmybes! * . 
pro salj visi soko pilti vandeni, o vezejas Gaidžiams pragydus, nutilo armoni- . 
gj-nesi kaip beįmanydamas, krapino egle- k Kai brėško rvta« TTJnoiw,, 
šake iš savo bačkos Po tam, negailestin- nebepažintum.... Visi'šukUo ir poter au-
kaim^^^n^av'^i^^ Viena's^didžiausiu ia4 išėjo gyvosios. Dedė ' Kaimas taipusavyje. vienas aiaziausiu pasibarstė pelenais galvą ir sukdamas ra-
smarkumu prabėga pro jaujos galą kibi- žanži kal)^o: v 

8 * 11 8UKaanus rR 

Hi nesinas, kitas tyliai, it katė slenka pa- * vncff 
t v o r i u . . .  .  V i s o s e  p u s ė s e  t i k  g i r d i s i  š a u k -  .  :  f  •  n p l p n n  ^  p a v e r s  
smai, klyksmai. Tai laistytojai vienas ki- t-1 £ nvsi-iV b-o/i n* a i 
tą sutiko. Bušmelei net visą bačką kažin iannatvi$kJ 7? kas užmovė ant calvos Balti ų taip jaunatviškai soko klumpako-

O šalčiai dabar ne' ̂ ildšKL h'A
Uwn^ su" 

tę visi smuko į šiltas gryčias Vyrams ai '^„1^,^. .'..^M^a^S į" 
nuo usų kabojo ilgos ledo "žvakes". m Mm „ „f. •| ul?. ^ 

—  B r r r ! . . . .  P r a k i u r t u m  k u r  .  .  T a i  0 , \ r  ^  ' . m « m y b e s ,  "  r y k a u s  d i e i »  ^ V r  v  m a l d i n g a i  g i e d o t i :  -
Į^'Die&a rustą, <įena ana. . . ."  

- ^ V— 
v r • • ^ ... w ' v; 

išsilaistėme smarkiai, šymet liftai dirvose 
turėtų rūgte išrugti! 

— Betgi Bušmelei visą bačką užvožė 
ant galvos, ir pypkė užgeso ir tabaką per-
mirkė kiaurai 

— Ir gerai Juk Bušmelės linai nie
kada aukščiau kelio nesiekia.... 

— O aš tai Dryžiui gerai užverčiau! 
Gi žiūriu, stovi prįe tvarto kampo far lau-

: • •Vidutinis amžius motinų gimdančiu 
^pMią kūdiki yra 23 metai. Mat, nors vie
nos išteka ir gimdo visai jaunos, kitos iš-
teka jau pabuvusiaą . 
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Prancūzijos Laivyno Viršininkas Amerikoje 

(Tęsinys ii pereito nr.) 

Adt parinkto Homano žirgo sėdėjo 
Viso pulko viršininkas. Lucko kunigas 
atvedė pagirtą savo bėrį.* Kitų vyrų žir
gai įvairių dažų, bet visi parinkti, stovė
jo ir laukė lenktynių pradžios, laukė Ro
mano pribunant. Antgalo atsirado ir Ro
manas su šeimyna. Romanas apžiurėjo 
žirgus ir vyrus. Pamatęs ant Danylos 
šalmą, jisai paliepe ir savo visiems vyrams 
užsidėti šalmus. 

'-i- Kam tie šalmai? paklausė Ro
mano žmona. 

— Arminas sako, nukritus nuo žirgo 
gali vyrą apsaugoti nuo galvos sutrenki
mo. Bet, matai, ar tai gali ar negali, man 
vistiek. Tegul buna visi vyrai vienoki. 
Arminas didelis svieto perėjūnas, gal jis 
numano nemaža burtų, ir šitas jo šalmas, 

§ali buti, taipogi yra burtas, vartojamas 
ur nors per lenktynes. 

Sutarė lenktynes praduti po trijų už
kirti mų^ į bubnelį. Dešimts vyrų sustojo 
į eilę — ir po trečiam kirčiui paleido žir
gus. Žirgai ne visi vienokiai išsykio pa
sileido bėgti. Dėlto padarę mažą ratelį, 
turėjo sulyg Romano paliepimu žirgus su
laikyti, kad pradėti lenktynes beveik vie
nų žingsniu ir iš vienos vietos. 

• Taip pradėtos lenktynės bus teisin
gos, — kalbėjo Romanas ir pats paleidęs 
žirgą jojo su vyrais iki viduriui, kur ant 
kėdžių sėdėjo jo šeimyna. 

Iš pirmų žingsnių jau buvo matyt jog 
prasinešti rengiasi Romano žirgas, tiktai 
vienas Armino širmis nuo jo neatsiliko. 
Lucko kunigaą, kaip pratęs ir patyręs vy
ras, išsykio nevarė savo žirgo. Dėlto jis 
atsidūrė ko ne paskutiniu. Tiktai prijo
jus arti vidurio, arti tos vietos kur sėdėjo 
Romaniene, Lucko kuniglo žirgas ėmė lyg 
artintis prie žirgų Romano ir Armino. 
Bet dabar jau buvo matyti jog viršų pra
deda imti Armino žirgas. Tuo tarpu ka
da Romano žirgas ėjo beveik iš visų pa-
jiegų, Armino žirgas bėgo beveik siausda
mas. Siausdamas jisai skrido per revus 
ir gi'abes. Arminas dėlto žiūrėdamas kaip 
Danyla valdo žirgą, tiktai trynė iš džiau
gsmo rankas ir niurnėjo: 

— Aš taip ir maniau! Aš taip ir ma
iliau f Jis dar nemano spartinti ir vyti 
žirgo! Oho! ho! Tartum amžių jisai ant 
šito žirgo jodinėjęs ir glosto dar sprandą. 
Na! visi netrukus atsiliks per varsnas 
nuo jo Jisai tyčia alsina, erzina vyrus. 
Žirgą. Ehe! he! kaip skrieja per griovius. 

Visi ir kvapą sulaikydami dabar žiu
rėjo kas dedasi. Visi aiškiai patėmijo jog 
Armino žirgas kuo tolyn tuo labyn prasi
neša. Netoli ir lygumos galas ir tvora... 
Kas tai, visi klausia savęs, matydami jog 
Danyla prijojęs prie tvoros, vietoje pasuk
ti žirgą atgal, gula ant tvoros visa žirgo 
sparta. Štai žirgas kaip paukštis perlėkė 
per tvorą. ; 

1 * U! hu! hu!.-w rėkė ko ne žviegda
mas iš džiaugsmo Armina^. Ibi vyras! 
Tai moka joti! 

Tuo tarpu dideliu įtarimu metė Ro
mano žmona akim į kunigaikštį, ir tas 
taipgi lvg nusiminės žiurėio. Ir pažiurę-

A N T A S 
jęs užrilęp savo pulko vyrams, pašokęs 
JRUO kėdės: . / 

— Vytis Ir pavyti jf, tolima# arti! 
** vytis! •«- rėkė vyrai, sėsdami ant 

žirgif 
Argi tas veršis viršininkas ir nesu* 

pras kas daryti! — piktai rėkė Romanas. 
Bet be reikalo jis tai darė. Prijojęs prie 
tvoros viršininkas pakėlė ir paspyrė savo 
žirgą šokti, bet veltu Žirgas mušė kru
tinę į tvorą.... Vienoje akimirkoje keli 
vyrai ant lakesnių žirgų prijojo prie tvo
ros ir nušokę suardė ją. Suardę vėl su
sėdo ant žirgų ir pasileido vytis, bet jau 
dabar matyti buvo jog jie vejasi ne lenk
tynėms, o tik pavyti. Žirgus jie nustojo 
plake ir leido tiktai labai sparčia risčia. 

Pamatęs tai Romanas, sulaikė savo 
žirgą ir atsiliepė į vyrus, pro jį jojančius 
vytis: 

— Kai privysite viršininką, visame 
klausykite jo. Jis prityręs vyras ir ne
duos tam ištrukti. , ^ 

Arminas, pamatęs jog čia eina ne !en-
ktynė tiktai dievai žino kas, ilgai negalė
jo atsipeikėti ir žiopsojo akis išpūtęs. Jo 
galvoje švystelėjo taipgi mintis jog Da
nyla pasinaudodamas iš greito žirgo ry
žosi pabėgti. Ir mintis šita ne tik nenu
gąsdino Arminą, bėt pasirodė jam labai 
juokinga. Ir jisai šyptelėjęs tiktai galvą 
pakratė. O paskui po nosim sau suniur
nėjo: 

— Be reikalo tik žirgą paalsins! " 
, — Lik sveikas dabar su žirgu! —- er

zindamas Arminą užriko vienas pulko vy
rų. 

— Kam lik sveikas? •— atvertė Armi
nas klausimu. 

-r- Tam jog tu jau daugiau nepasima-
tvsi su juo. Danyla išbėgo ir tavo žirgas 
dingo. 1 , i . 

— Kam -dingo? Kaip lik - sveikas? 
Daug geriau, širdele, sveiks druts. h 

— Ar tai dar tu manai pasimatyti?— 
paklausė vyras ir nelaukdamas atsakymo 
pridėjo: 

— Tu pats sakai jog tavo žirgo nieks 
pavyti negali,'tai kaip dabar tu pasima
tysi? . . 

— Šiądien jį niekas nepavys, tai tie
sa. Bet rytoj kas kita. Rytoj jį gali ne 
fik pavyti, bet kaip niekų nieką paimti. 
Mano žirgas pabėgėjęs dieną, • turi gauti 
^erą pailsį, kad galėtų vėl gerai bėgti! 
Na o kaip aš matau, viršininkas sulaikė 
savo žirgus ir išmintingai padary. Šuva 
ne tuo zuikį paima kad paveja, tik tuo 
jog paalsina. O vilkai visados taip daro, 
gaudydami žvėris. Ir čia taip bus, širde
le. Dėlto man ir nerupi žirgas. 

Romanas, kuris klausė viso# Armino 
šnekos, dabar atsiliepė: 

— Ii 

Prancūzų yfige Admirolas Ferand, tik ką atvykęs i Ameri
ką, pasitinkamas Amerikos laikraštininkų. i$f atvyki ftficįA-
liais reikalais, Generolo Giraud pasiųstas. ' : 

SIRVYDO BIOGRA
FIJA SIUNTINIS. 

'r ;VįįJAMA&' ' 
* n-'£5 \ 
Viaietma užsirašiusiems J. O. 

Sirvydo biografiją pranešama 
kad ta knyga jau siuntinėja
ma ir kelių dienų bėgyje gaus 
ją visi kuriems priklauso kny-
ga gauti. 

Knygos baigis»ft dikči*į už
tęsė knygrišykla, delei stokos 
darbininkų. JJfet darbą galu
tinai baigė ir daugiau knygos 
gavimo niekas nesukliudys, jei 
bent nekuriu prenumeratorių 
klaidingi adresai. Tuo atveju 
tie kurie pakeitė savo gyveni
mo vietas ar miestus prašomi 
pranešti savo naują adresą 
knygos leidimo komisijpm 

J. Sagys, 
i $8-09 Woodhaven Ct. 

Ozone Park, N. Y. 

PER TVOB45 
PASIŽVALGIUS f 

Aš šitą žirgų .veislę gana gerai žinau. Šią
dien jis bėgs, ir be pašaro, ir be vandens, 
ir be pailsio, kol nepails. O kai pails 
Na, tai turės ilsėtis ilgai; turės ganytis... 
O šiądien joks šio kampo žirgas jo nepa
vys. Trijų dienų pėsčio kelią šitas žirgas 
taip lengvai vienu kartu daro jog ir man 
dyvai. Dėlto arčiau jo pavyti nei manyti 
nereikia. Varomas jis galės dar pusę die
nos žygį padaryti, bet paskui-sukris 
Ir ko toliau išsykio nujos Danyla to neat-
šaukiamesnis bus jo pagavimas, nes šir
mis turės tuo ilgiau ilsėtis. * 

Išklausęs visą šitą Arififcte itteką, Ro
manas pagailavo tik vieno, jog nėra čia 
Vuodegos, kurį jisai dabar galėtų nusiųs
ti į pagalbą viršininkui, kaipo labai skanų 
tokiuose darbuose kur reikėjo, gudrumo, 
o ne drąsos ir pajiegos. 

— Ar ne jis štai joja iš gardo? — at
siliepė Arminas,. 

Iš gardo tuo tarpu jojo vyras linkon 

Riksmas, bildėjimas pakilo po kuni
gaikščių rumus. 

Danyla prasinešęs gerai pro vijikus, 
kuriuos sutramdė tvoros ir griovis, spar
čiai lėkė į žiemius Piniškių keliu. Šakos 
aukšto girios kelelio plėšė jo drabužį, mu
šė, braukė per veidus, per galvą. # Gerai 
jog jis laiku dasiprotėjo pridengti burną 
šalmo kr otelėmis, o dar geriau jog po dra
bužiais užsidėjo žvyninius šarvus. Dėlto 
dabar lėkė nesužeidžiamas be didelės at
sargos ir su spartumu. 

Išnyko po valandai iš akitį vijikai. 
Bet Danyla žinodamas jų budą nestabdė 
žirgo. Jis jautė jog vysis jį iki galui, kol 
nesiras jiems visiems pavojaus. 

Kada saulė pradėjo iš pietų eiti, jo 
širmis patėmytinai pradėjo apilsti, nors 
bėgo su sena sparta, vienok siausti jau 
nešiautė. Prijojęs gražaus vandens upelį, 

GERB. ASILO ordinas, tr* 
čio laipsnio, šią savaitę sutei
kiamas Naujienų redaktoriui, 
kuris Justo Paleckio valdžią 
pripažino "legale". Ta proga* 
Atliekamas Poetas sudėjo e&fc 

: pžiaugkis* Justai, Kuibiševe! 
Tu sus'laukei jau draugų: 
Tave Daktaras Grigaitis S j 

Pripažiao ik ausų! 

MUSSOLINI pakeitė saw 
minįsterius. Butų gerai jįfĮ 
jis butų pakeitęs savo 

Danyla pagirdė žirgą ir patraukė vėl to-
. . . v. ... [lyn. Pagaliau pasirodė kalnelis, už kurio 

susirinkusių ziureti lenktynių ir prijojęs, jįsaį laukė pamatyti Dimitro minėtus vy
rus.... Žirgas bėgo dabar liuosaL 

Dar dešimtį varsnų kelio ir 
netėmijęs nei to jog neina lenktynės, nei 
to jog Visi lyg nusiminę, kreipdamasis į 
Romaną tarė r 

Nemunas kalėjimas atdaras. Ne-
muros nėr!  f ' '  

— Kas bitVo sargas? -r- rūsčiai už
klausė Galičo kunigaikštis, 

— ČiubasV— atsakė 
— O Čiubas kur?;; 
— Ir Čiubo nėra f 

• .— Vytis! Su šunimis sekti juosi w 
sUriko Romanas ir paskyręs iš pulko į ke
lis desėtkus vyr ųnusiuntė Nemuros sekti. 

į pavakarę pasigėręs Romanas keikė 
pikčių-pikčiausia visus, keikė ir Dievą, iš
rasdamas jį neteisingu. 

— Viso amžiaus beveik darbą vienu 
sykiu Dievas leido sunaikinti! — klejojo 
jisai. — Nemuros sritis jau beveik buvo 
mano. Jį sekdami nusigandę ir kiti Juod-
vėšių kunigai drebėjo prieš mane ir jieš-
kojo mano globos. Dar metai-antri ir vi
sa Juodvėšija butų buvus mano. Dabar 
Nemura sukels visus prieš mane.... Da
nyla per tiek metų buvo pas mane; j© dė
dė. bijodamas kad nepaleisčiau Danylos, 
pildė visokį mano norą. Svietas ėmė jo 
neužkęsti taip jog pradėjo ne viens iš ba
jorų manyti apie pasidavimą stačiai man. 

Lik sveiks ir su Dainava. Vi-

zir-
gas pails, — mąstė Danyla su rupesčiu. 

Dideliu išsiilgimu Danyla apžiurėjo 
kalną, tėmydamas prajojo kalno apielin-
kę, vienok visur tuščia ir tuščia buvo. 
Saulė ėjo jau drūčiai iš pietų, o nuo pat 
ryto nei Danyla, nei žirgas nematė nei po
ilsio, nei maisto. Širmis bėgo sunkiai, nu
leidęs žemyn savo puikų riestą sprandą, 
prakaitas nuo jo biro lašaią. 

Prieš save Danyla patėmijo klonį, o 
anapus jo aukštumėlę pridengtą senų me
džių guotu, čia jis ryžosi duoti pasilsėti 
sau ir širmiui. Čia ant kalnelio būdamas 
jis turėjo viltį pamatyti ištolo savo viji
kus, kada tie atseks jį, o pamatęs, laiku 
galės išsprukti iš jų nagų. Leisdamasis į 
pakalnę, tėmijo visą apygardą, kad sunau
doti jos visas ypatybes reikale. 

Godžiai griebė vandenį širmis atsira-

KETURI metai atgal, Hit
leris pareiškė nenusimausi$s 
savo kareiviškų kelnių be ka* 
ro pabaigoj. Turbut, tos kel
nės jau gerokai suskylėjo, nes 
Hitleris gėdijosi pasirodyti siu
vo draugams Berline, minint 
dešimts metų Hitlerio užsiri©-
glinimą Vokiečiams ant spran
do. 

LIETUVIŠKI bolševikai, męr 
tydami kaip Amerikos Lietu
viai gerbia trispalves Ameriką® 

Lietuvos vėliavas, graso: ir 
"Palaukite, 
Gegužės pirmą, 
doną F' 

mes atsilyginsime 
iškeldami rau-

STORAIS katalikų kaklais 
keliami mūsų socialistai uždai-

Jau sufturėm bendrą frontą, 
Bus Lietuva man, man! 

Bet visuomenė atsakė: 
Dar, dar, gudruolėli, 
Dar nė tavo valioj! 

• v • « -

TĖVYNĖS redaktorius, sky
stame liūne atsistojęs, kilniai 
gieda: "O brangioji vienybė!" 
Deja, tarp vaaidens ir ugnies 
vienybės buti negali! šaltas 
tarptautinių marksininkų vaii-

dęs upelyje. Bet Danyla, patyręs gerai; duo niekados neužgesins karš-
vyras, tuojau sulaikė nušilusį ir nualsin-jtos Lietui 
tą žirgą nuo gėrimo, atsimindamas jog tėvynei! 
žirgui reikia duoti atilsėti. 

patrinko meilės 

(BU3 dallying) 

Dabar. 
tau, Armine, nėra ko rūpintis, sas mano trusas čia perniek, o tiek pim-

Danyla mano vyras. Jis padarė tau pik- go, tiek darbo įdėta! 
tenybę su mano žinia, aš pats prašiau jo | — RomanėH! — atsiliepė jo žmona 
kad jotų; na, tai dabar ir turiu atsakyti nuolaidžiai: — Tu butum gerumu bandęs 
aš už viską. Reiktų tiktai gudrų žmogų apsieiti su Nemura. Matai, kiek aš gir-į 
nusiųsti paskui vyrus, kad tas neduotų dėjau iš savo tėvo, tai su visokių vardų: 

•MINKŠTOS anglies 1942 metais S 
Valst i jose ir Kanadoje suvartota 550 mi-'o dabar viešai 
liionu tonu. 1943 metais tikima 
naudota 600 milijonų tonų. 

bus 

DEMOKRATIJA žmogų, Bit
ty ti, 'sugadina", žiūrėkit, piar 
Bistas Bacevičius: Amerikon 
atvyko geru Sovietų piliečiu, 

saulės" kratosi 
SU- ir net ui mažų tautų teisęs 

stovi! 

Danylai apgauti vyrus, kada tie jį pavys. 
kad pavys tai aš nei neabejoju. Viena 

až apsirikau i op* maniau kad pavys u?nai. 
^— Ei! ne! kunigaikšti! Pavys, bet ne 

— pertraukė Romana Arminas.— 

Lietuviais reikia gerumu apsieiti jeigu no 
ri juos apgauti ar suvilioti. Piktumu jų 
nepriversi. y 

— Ar tu dar čia mane mokini!/-— su
riko Romanas ant pačios. 

s 

vis 
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2.00 Metams!! 
$2.00 DIRVA NEPABRANGS IR 1943 

tiems kurie paskubės užsimokėti dabar 

Jiį* turit ^daįrrg savo ffržmgti ir giTftinių, iš rašykit jiems Dirvą $2.00, arba pakal-
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaus 

$Dirvą tik už $2.00 visam 1943 metui.. , " 
Dirva duodama už $2.00 tiems kurie šymet užsimokės naujai, ai*ba atnaujins. Del 
Įkaro laiko pabrangimo popierio ir kitų dalykų, laikraščio leidimo kaštai labai pa
šoko. Apsirupinkit Dirva dabar, kad nereiktų netrukus mokėti $2.50 arba $3.00. 

Kurie dabar prisius $2.00 gaus dovanų puikų, 1943 i^etams sieninį Kalendorių dovanų. (Seni 
s skaitytojai prašomi pridėti 10c Kalendoriaus persiuntimo kaštų. ' Naujiems mes apmokam). 

(Įdėkit į laišką $2 ir įragę pilną 
savo adresą, siųskit f DIEVĄ 

Superior Avenue Cleveland, Ohio 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 
fttai didžiausia knyga kokia tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtai5? au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa? 
šaulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę* 
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir ji| 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
niu laikų, per visus amžius iki musn dienu, 
kokios buvo didžios ir galingo* ismtm^ » 
jų valdovai." 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapiu 

įmo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit "Dirvoiff 

X sr - / 
įĘ* 

-vx. t** * * 
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MARGUČIO DAINOS 
Pasiskubinki t įsigyti šią mažą, kišeninę 
"MAKGUCIO"-VANAGAIčIO dainų knyge* 
\ą — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau* 
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok* 
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausiai 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, # 

nežinot. Apie 40 dainų 
KAINA TIK 25c. 

<020 d""Stiptrtor 
ikalaukit 
AW 

"Dirvoje" 
--ir, £}foyeteiid, 

v -sf.l'A : - %Wi i i4-/Z.-L X' 

RAMŲJ} OKEANĄ labai 
ramiu Japonams padarė! 

JURGIS DURNELIS skun
dėsi aną dieną, kaip tik jis 
fasigyręs esąs "sveikas kaip 
krienas", jo mę }į ir 
futarkavo. >-

BOLŠEVIKŲ Andriulis raio, 
Senatorius Chandler mokosi 
Jlusiškos kalbos. Butų gerai 
jei Andriulis išmoktų , hwĘįi-
viškos. 

MES visur renkame geldiį, 
D Anglai, štai, su lėktuvais ant 
perlino mėto po 8,000 svarų 
sveriančias geležines bombas. 
Ar tai ne teikimas pagalbos 
priešui? " , 

"Į!! "j 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa» 
\o naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos Į 
naują vietą jeigu neprimo-

r kėsit. Parašykit mums ui 
1c atvirutę prieš persikll^ 
mą į kitą vietą gyventi. «r» 

Pirva Cleveland# <|, 

t & '•£ •A 
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VIETINES ŽINIOS 
Mūsų Gabaliauskas Jau 

<*Žyniu8,, 

Mokslininkai bando išrasti 
aparatus kuriais galėtų atspė
ti žmogaus mintis. Gabaliaus-
kui nereikia jokių aparatų, jis 
ir taip žino ką kiti mano. Kur 
tik p. A. Smetona eina ar va
žiuoja pasakyt prakalbą, G-kas 
ir žino kad žmonės eina tik 
pasižiūrėt p. A. Smetonos. Na, 
Clevelandiečiai, ar jums dabar 
jau aišku G-ko 'demokratija'? 
Jei ne tai paskaitykit jo L.ž. 
nr. 9, ir jeigu norit buti de
mokratais tai klausykit G-ko. 
,Tųs, vadai, veikėjai ir klebo
nai, nerengkit jokių parengi
mų, nes i jusų parengimus 
žmonės eina kaip i kokį teat
rą, o išeina be dvasios pakili
mo .... Visai kas kita kur 
G-kas rengia: ten buna "ne
paprastai Įspūdingos ir kilnios 
dvasios iškilmės". 

Kad ir Vasario 21, | Šv. 
Jurgio parapijos auditoriją su
garmėjo visokie "riaušių kur
stytojai" ir "laisvamaniai". Vi
sai kas kita buvo Lietuvių sa
lėje: nebuvo jokių riaušininkų, 
nei laisvamanių O gal G-
kas davė visiems po "apašta
lą", kaip seniau žadėjo.... 

Aš Lietuvių salėje nebuvau 
(Vas. 21) tai nieko ir nesaky
siu; aš buvau šv. Jurgio pa
rapijos auditorijoje. Man pir
mą kartą teko matyti tokj ilgą 
ir gražų programą, ir kaip ten 
gražiai pasitiko ir priėmė Lie
tuvos Prezidentą A. Smetoną 
ir ponią tai gal ir p. Karpius 
iš pavydo užsimerkė.... Tie
sa, kalbėtojai buvo tik du: p. 
Smetona ir klebonas Kun. Vil-
kutaitis. Bet jie daugiau pa
sakė negu kitur šeši. Klau
santis Kun. Vilkutaičio kalbos 
atėjo į galvą toks palyginimas: 
Kai aš dar buvau Lietuvoje, 
sykį mes kūlėm javus, žinote, 
Lietuvoje kuliama iu talkom, 
daugiausia jaunimas, štai mes 
sukrovėm dvi dideles stirtas 
šiaudų. Mes tada sutarėm len
ktyniuoti kas pirmas užlips ant 
stirtos, vaikinai ar mergaitės. 
Vaikinai vienas kitą pakylėjo 
ir bematant visi buvo ant vir
šaus. O su mergaitėm buvo 
taip: kaip tik viena kiek pali-
pėjo kita patraukė už kojos. 
Kad aš negaliu tai ir tu neuž
lipsi Mes žinom moterų 
asmeninį pavydą. 

Bet politiško pavydo tai įva-
lias pas vyrus. Kun. Prunskis 
kartą rašė kad Norvegai turi 
prikrovę kalnus drapanų ir 
daugybes pinigų savo tautie
čiams gelbėti. O kur Lietuviai 
su savo pagalba dar baisiau 
nuteriotai savo tėvynei? Nor
vegai kaip tie Lietuvos vaiki
nai pakylėja vienas kitą ir vi
si atsidūrė aukštai. 0 pas Lie
tuvius tai kaip tarp tų mote
rų: Kad ne man tai nei tau! 
Taip ir stovim* ant vietos. 

Tiesa, Lietuviai Clevelande 
šymet labai gražiai pasirodė 
Vasario 16-tos paminėjimais: 
buvo surengta trys ir visus 
tris žmonės gausiai lankė. Gai
la kad iš musų vadinamų va
dų atsirado vienas kuris kasa 
griovį tarp žmonių, arba tik
riau pasakius, vietoje saldai
nių verda smalą! Lietuvė. 

METROPOLITAN OPEROS ŽYMIAUSI DAINININKAI DALYVAUS 
OPERŲ PASTATYME BALANDŽIO 5 IKI 10 

•3/ču SAYAO % &/OYAM1 MA-RT/NZLLI TINKA M'LAHOV 

SENIEMS PAVOJUS 
Darykime viską ką galima 

padarymui Clevelando gatvių 
saugių asnjenims virš 50 metų 
amžiaus. Vaikai nėra trafiko 
problema, nors kiti taip mano. 

Bėgyje pastarų dviejų mė 
nesių užmušta 14 pėkščių as
menų ir 11 iš jų buvo asmenys 
pirš 50 metų amžiaus. 

Jeigu jųs esat virš 50, da
bar yra pats laikas pertvar
kyti savo vaikščiojimo papro
čius. Ar prisilaikot trafiko 
signalų? Ar per gatvę einant 
laikotės paskirtų ėjimui vie
tų? Ar apsižiurit kad moto
ristas jus matytų pirm einant 
per gatvę vakaro metu ? Ar 
apsidairot į abi pusi persitik
rinimui ar galima eiti? 

Retas kufis asmuo pasakys 
"taip"į šiuos visus klausimus, 
nes visų mintys užimtos kitais 
reikalais ir neprisimenama to 
kas reikalinga sąryšyje su ki
tais. 

Trys iš keturių nelaimiu iš
tinka tamsos valandomis. Ge
ra yra prisiminti dėvėti ant sa
vęs ką nors balto nakties me
tu. 

Cleveland Police Dept. 

•V* * * 

JAUNAS KAREIVIS 
PERKA $1000 BONŲ 

Charles Mieldažis, Marės ir 
Stasio Mieldažių sunus, 18 m. 
amžiaus, Kovo 13 d. induktuo-
jamas Amerikos armijon ir iš
eis už keleto dienų. 

Prieš išeisiant jis nusiperka 
IT. S. War Bonds už $1,000 iš 
savo uždirbtų pinigų. 

šiomis dienomis jis ir mo
tina išvažiavo į Daytoną pavie
šėti pas gimines. 

• FEDERALĖS valdžios at
stovai susekė tukstančius dė
žių degtinės Clevelande, kuri 
supirkta iš degtinės varyklų 
be apmokėjimo federalių tak
sų. Ta degtinė sako gal bus 
išpilta ir sunaikinta.... 

Žymiausi šių dienų operos daini
ninkai atvyksta į Cleveland^ daly
vauti perstatyme aštuonių operų, 
savaitės laiko bėgyje, pradedant 
Balandžio 5 ir baigiant 10 cfe. Vai
dinimai bus didžiojoje Public Audi
torium. • 

Visos operos parinktos sulyg di
delės daugumos operos mėgėjų pa
geidavimų. 

Garsi Verdi's opera "La Forza 
del Destino" bus statoma pirmą va
karą, pirmadieni, Balandžio 5. 

Joje dainuos — Zinka Milanov, 
Kurt Baum, Irra Pettina, Lawrence 
Tibbett, Ežio Pinza, Salvatore Ba-
calloni ir kiti. 

Bal. 6", antradienio vakare, bus 
statoma populiari "Faust", kurioje 
Helen Jepson ir John Charles Tho
mas dainuos tik vieną kartą tą sa
vaitę. 

Balandžio 7, trečiadienio vakare, 
statoma ' La Traviata", kurioj dai
nuos James Melton, mėgiamas fil
mų ir radio artistas, pirmą kartą 
dalyvaujantis Clevelande su Metro
politan. Kartu su* juo dainuos Li
da Albanese ir Lawrence Tibbett. 

"Carmen", Bizet's visad populia-
rė opera, statoma ketvirtadienio 
vakare, Bal. 8, su Gladys Swarth-
out ir eilė kitų žymių dainininkų. 

Balandžio 9, penktadieni po pie
tų, žavėjanti Bidu Sayao, dainuos 
Mimi rolę "Lo Boheme", su eile kir 
tų. Tuo pat perstatymu bus išpil
dyta baletas "Valandų šokis" iš 
"La Gioconda". 

'Aida" bus statoma penktadienio 
vakare, su Stella Roman, Bruną 
Castagna ir Lawrence Tibbett. 

"The Barber of Seville" statoma 
Šeštadienį po pietų, su Bidu Sayao, 
Nino Martini, Bacalloni, Brownlee 
ir Pinza. 

Verdi's "II Trovatore", žymi ope
ra, užbaigs operų sezoną šeštadie
nio vakare. 

šios visos operos yra spalvingos 
ir melodingos. 

Kovo 15 pradedama parduoti ti-
kietai paskiroms operoms, po $1.10, 
$2.20, $3.30, $4.40, $5.50, ir $6.60, 
su taksais įskaitytais. Galima gau
ti kreipiantis — į Union Bank of 
Commerce, E, 9th ir Euclid. 

•MAYORAĮ3 LAUSCHE su
tiko vykti į Angliją aplanky
mui tenaitinių miestų, kaip jį 
kviečia Britų Informacijos mi
nisterija* IŠVĮĮFB'fj&pfc Gegu
žės 1 d. a: ' * - R* f • • 4 

šį rudeni bus mayoro rinki
mai. Lausche vėl kandidatuos. 

NEUŽMIRŠKIT 3C 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdf. 
kit už 3c pašto ženklelį atsa-
kvmui. Tas butin*. 

»» Skelbimai "Dirvoje 
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00 

Smulkus skelbimai 'Dirvoje 
kaip tai namų pardavimas, iš 
nuomavimas, krautuvių išnuo 
mavimas ar pardavimas, pajies 
kojimai, padėkos laiškai, gab 
ma patalpinti šia kaina. 

KAMBARIS IŠSIDUODA 
Pavieniui vyrui, ar merginai, 
ar vedusiai porai kurie dirba. 
Lietuvių šeimoje. 1921 E. 169 
St. Tel. IV 4792. (12) 

Namų Aptaisyma* 
Dabar Haikas pradėti aptaisymą 

namų. Insuliacija. Stogų dengi
mas, žieminių langų ir vielų lan
ginės. Išmokėjimas dalimis. 

BROOKS INSULATION CO. 
MAin 8278 

PAŠTU JAU GALIMA UŽSISAKYTI 
Northern Ohio Opera Association Presents 

M E T R O P O L I T A N  O P E R A  
ASSOCIATION OF NEW YORK 
Edward Johnson, General Manager 

Edward Ziegler, Asst. Gen. Mgr.; Earl R. Lewis, Asst. Gen. Mgr. 
APRIL 5 IK1 10 — PUBLIC AUDITORIUM E 

LA FORZA DEL DESTINO 
Pirmadienį, April 5 

Milanov, Petina, Votipka, Tibbett 
Pinza, Baccaloni. Baletas. Sodero 

F A U S T  
Antradienį, April 6 

Jepson, Browning, Kullman, John 
Charles Thomas, Cordon, Engel-

man. Baletas. Beecham. 

LA TRAVIATA 
Trečiadienį, April 7 

Albanese, Votipka, Olheim, Melton 
Tibbett, jDePaolis. Baletas. Sodero 

CARMEN 
Ketvirtadienį, April 8 

Swarthout, Albanese, Olheim, Jobin 
Warren, Cechanovsky, Baletas. 

Beecham 

Du Veikalai Penktadienį po pietų 
April 9 

LA BOHEME 
Sayao, Greer, Kullman, Pinza 

Brownlee, Baccaloni, Sodero 
DANCE OF THE HOURS 
iš La Gioconda. Visas Baletas. 

A I D A  
Penktad. vakare, April 9 

Roman, Castagria, Baum, Tibbett 
Cordon, Gurney. Baletas. Pelletier 
THE BARBER OF SEVILLE 

šeštad. po pietų, April 10 
Sayao. Petina, Martini, Brownlee 
Baccaloni, Pinza, Harrell. St.Leger 

IL TROVATORE" 
šeštadienio vak. April 10 

Martinelli, Warren, Moscona, 
Bampton, Castagna, Spellman 

Oliviero, Sodero. x 

PAŠTU UŽSISAKANT VISOS SAVAITĖS TIKIETAI 
Kainos visam Sezonui. Aštuoni Perstatymai: $46.20, $28.50, $30.80, 

23.10, $15.40, "$8.80. Federal Tax Inc. 
Paskiri Tikietai Pavienėms operoms Gaunami Paftu, $1.10 iki $6.60 
Pavieniai Tikietai Pradės Parsiduoti Kovo 1.5. (Pridėkit Štampą) 

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

Box office atdaras 9 ryto iki 5:30 kasdien. Pirmadieniais iki 9 vak. 
Knabę Piano Naud'oiama Išimtinai. T.ihroto parsiduoda B"* Offiee. 
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| Nikodemas A. Wilkelis Į 
i L*i»nuotag Laidotuvių Direktorius f 
I IR BALZAMUOTOJ AS I 

6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 

HIPPODROME 
I ' • * 

"Commandos Strike at 
Dawn'' 

Tai naujausias įdomus veikalas 
kuriame vaidina Paul Mūni žymią 
rolę, Columbia's "Commandos Strike 
at Dawn", pradedamas rodyti Hip
podrome *; Theatre ketvirtadieni, Ko
vo 11. 

Ši filmą vaizduoja sunkiai kovo
jančius, užkariautus, bet nenugali
mus Europos žmones, kovojančius" 
prieš Nazių tironiją. Muni vaiz
duoja Norvegijos patrijotą kuris 
medžioja savo priešus, nors pats 
yra priešų gaudomas. Priverstas 
apleisti savo šalį, jis pabėga Angli-
jon ir iš ten gryžta kaipo Com
mando užpuolikų vadas, paikinimui 
savo šalies priešų, kurie užvaldę jo 
gimtinę šalį. 

Su juo vaidina Kanados kareiviai 
ir moteriškose rolėse Anna Lee, ir 
Lillian Gish ir 'ėilė kitų. 

T E L E N E W S  
T H E A T R E  

"The New Canada" 
Piymutinis dalykas liečiantis po

karinių santikių klausimą tarp Su
vienytų Valstijų ir Kanados yra tai 
vėliausia March jpf Time filmą "The 
New Canada", , pradedama tf®dyti 
penktadienį, Kovo 12. 

Pilma padalina Kanadą į ketu
rias sritis, Vakarinę Agrikulturinę, 
Industrinę Didaįųfių Ežerų, Jūrinę 
ir Prancūzišką Kanadą ir parodo 
plėtimąsi visame pasekmėje šio ka
ro. 

Parodoma karo žinių filmos — 
\merikos oro kariautojai, kurie ne-

.ša karą priešams visuose frontuose. 
Karo vaizdai iš' Tunišijos. Taipgi 
peržvalga Franklino D. Roosevelto 
dešimties metų prezidentavimo nuo-
tikiai, nuo jo inauguracijos 1933 m. 
iki dabartinio karo, jo tarybų su 
Churchill'u. 

PAJIEšKAU savo brolį Juo
zą Matulaitį, gyveno Sheboy
gan, Wis., paskui persikėlė į 
Chicagą. Chicago j e taipgi gy
vena dvi mano sesers dukte
rys, Kiveriutės, kurių antrašo 
nežiuau. Jos pačios ar žinan
tieji atsišaukit. ( (11) 

John Matulaitis 
" K.F. 1 Earlville, N. Y. 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot. 

D I R V A  
Cleveland, Ohio 

JONAS G. 
POi/FER 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

f 
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Striking A Responsive Notei 
Dievo Bažnyčia Buv 

Atverta Danguje 3lC-

' f V 

/ 

WAR FUND 

N 

ll:19e Atfreig. 

M i 

V Indicative of the spirit with which Americans will respond to 
the 1943 Red Cross War Fund appeal is this poster by Wendell 
Kling, noted illustrator. The cheerful individual pictured is proudly 
displaying the new Red Cross lapel tag, made from paperėto help 
conserve metal tor the war effort. 

AKRON. OHIO 
Smulkios Žinios 

ŽODIS AKRONO LIETU
VIAMS 

Tam' tfltrų priežasčių dėlei 
karo metu, aš negaliu jus at
lankyti šymet išrinkti prenu
meratas už Dirvą, kurie kas 
metą per mane atnaujindavot 
ir gaudavot puikų kalendorių 
dovanų. Dabar aš turėdamas 
kitas pareigas, patariu jums 
patiems atsinaujinti Dirvą pa-
siunčiant 2 dolariu ir Dirva vėl 
jus lankys. Atsiminkit, kada 
visi Amerikos Lietuvių laikra
ščiai pakėlė kainas, viena tik 
Dirva ne. Koks tik įvykis Lie
tuvių gyvenime eina Dirvoje 
apie tai buna aprašoma. Dir
va varo savo kovą už teisybę 
ir už Lietuvių teises; ji duoda 
gražių Lietuvos istorijos skai
tymų ir žinių. Bukit kaip bu
vot su Dirva ir toliau. Jei no
rit gauti 1943 metų Dirvos ka
lendorių pridėkit prie prenu
meratos 10 centų persiuntimo 
kaštų, ir kalendorius jums bus 
prisiųstas tuojau. 

Linkiu visiems Akrono Lie
tuviams sveikatos ir gerovės. 

Kalnas. 
Vasario 16 d. mirė K. Lorin-

čiene, pusamžė. Palaidota 18 
d., Rose Hill kapinėse. Liko 
vyras. Velionė gimus Ameri
koje, Lawrence, Mass. Prigu
lėjo SLA. 198 kuopoje ir Am. 
Liet. Politikos Klube. Lai il
sisi amžinai. t 

Velionio Antano Sedario bu
vus žmona Vasario 21 d. an
tru kartu bažnyčioje apsivedė. 
Jos vyro sunus yra 'kunigas, 
taigi sunaus noru jie ėmė šliu-
bą bažnyičoje. 

A. šuminskienė iš farmos 
sugryžo gyventi į Akroną. 

Darbuotojas ir visų myli
mas M. Antanavičių s serga. 
Jis yra ilgametis Dirvos skai
tytojas. Turi nemažą knygy
ną. Linkime jam pasveikti ir 
vėl buti tarpe musų. Kalnas. 

•OHIO valstijoje bandoma 
pravesti įstatymas paliuosuoti 
moterų darbo valandų suvar
žymą karo metu, kad jos ga
lėtų dirbti ilgesnes valandas. 

Clevelando srityje randasi 
ąpie 4<5,000 moterų kurios ga
lėtų užimti darbus dirbtuvėse. 
Dabartiniu laiku spėjama jų 
dirba apie 35,000. 

EDYTH'S 
BEAUTY SHOPPE 

Naujai atidaryta pirmos rūšies 
BEAUTY SHOPPE, gražiai iš
rengta., J)uodame Permanent 
nuo $4.50 aukščiau. Taipgi at
liekam visokį plaukų puošnos 
darbf. • 

1452 Addison Road 

1 

STECK SCHOOL 
of ENGINEERING 

7712 St. Clair Avenue 
Cleveland, Ohio 

Paruošiamoji mokykla del 
Fireman License ir 

Stationary Engineer 
License 

^Baigusieji gauna diplomas ir 
Brangiai apmokamus darbus. 

Informacijų gavimui užsukit į 
mokyklos ofisą tarp 7 ir 9 vak. 

Ką reiškia bažnyčia? šven
tame rašte reiškia pavadinimą 
klesą. tų kurie atskirti nuo vi
sų vardiškų tikybų ir politiš
ku organizacijų. Dievo bažny
čia susideda iš Kristaus kaipo 
kuno narių, yra 144,000 baž
nyčios. Skaityk Kolosensams 
l:18e. Jis yra kuno galva, bū
tent susirinkimo. Reiškia Jė
zus yra pirmininkas bažnyčios 
danguje, ne ant žemės. Skai
tyk Apr. šv. Jono 7:4e. Kurie 
priguli prie šios ypatingos kle-
sos vadinami šventais pasekė
jais Kristaus. Apaštalai_ ir ki
ti Dievą mylinti žmonės yrp> 
ta pati krikščionių klesa ^biblW 
joje vadinama išrinktą gimine* 
karališka draugija, šventa tau-
ta, reiškia Dievo bažnyčia 
pat gyvastį gaus kaip ir Kris
tus. ^ , 

Biblijoje 1 Petro 2:9 e. taip 
liudija: Kad apsakytumėte tą 
kursai jus pavadinęs iš tamsy-, 
bės. Tamsybė reiškia netikri 
pamokslai, tamsus.^ Dievo ba^ 
žnyčia gyvastis žmonių attv* 
žemės, bažnyčios mirtis. Bib
lijoj 2 Korint. 5:17e Povilas 
liudija: Kas Kristuje yra tai 
naujas sutvėrimas yra. Reiš
kia ' Kristaus bažnyčia, čionai 
Dievas neturi bendro su šito
mis bažnyčiomis ant žemes. 
Darbai Apaštalų 7:48-49e. Ga
lingasis Dievas negyvena baž-
nvčierse rankom padarytose — 
Dievas taip liudija per prana^ 
šą Šv. Joną Apr. 18:4e: Balsas 
iš dangaus buvo girdėtas, ta
rė : Išeikite mano žmonės ^ iš 
jos kad nepastotumet dalyviais 
jos nuodėmių. Kristaus bažny
čia teis pasaulį ir duos įstaty
mus. Dievas siųs savo kerštą 
ant tikybų ir bažnyčių. (Skel
bia W. Shimkus, 1150 E. 76th 
St.", Cleveland, Ohio.) (Skelbi-
fHoas*-) - " T ' 

•OHIO valstijoje uždrausta 
gyvulių skerdimas 133 mėsi
ninkams kurie atsirado po to 
kai pradėjo mažėti mėsa. Jie 
nelegaliai pjauna gyvulius su-
pirkdami juos kur gauna ir 
parduoda mėsą į krautuves. 

M I K E ' S  

Shoe Repair and Hat 
Cleaning 

Avalų Taisytojas ir 
Skrybėlių Valytojas 

LIETUVIŲ KAIMYNYSTĖJE 
Musų visas darbas garantuotas 

Duodam gerą odą ir atliekam vi
są darbą greitai ir gražiai. 

7331 Wade Park Ave. 

TAUPYK 
PABAR 

.Taksams 
Karo 
Bondsantg 

. Kitiems 
Svarbumams 

(Sflffetįj Rafting* 
^  P U B L I C  J O M  A K I  

"J - -' * , Į .v 

F L O R A L  
TRINAMA MOSTIS 

Tai saugus vaistas^ namams. Ji 
gerai veikia sumažinimui ištinimo, 
pračalinimui gėlimo ir labai persi-
gerianti. Galima naudot_ su geromis 
pasekmemis nuo nikstelėjimo, skau
damų muskulų, nubružimų, šalčio, 
krutinėję ir bronchinio uždegimo, ir 
ir neurito skausmų. Prašalina 'chig-
paprastai pagelbsti nuo reumatizmo 
gers' ir panaikina niežėjimą. Geras 
bent vabalų įkandimo. Labai vei
kiantis vaistas nuo kojų niežėjimo 
(athlete's foot) ir paprastai palen
gvina skaudamas, nuvargusias ko
jas. Aktyvus sudėtiniai: camforo 
aliejus, terpetinas ir ammonija. 

Kiekvieną prašom šią Mostj atsa
kančiai išbandyti. Mes tikime kad 
jųs paskui pripažinsit kartu su tūk
stančiais musų reguliarių naudotojų 
kad tai vienas iš geriausių šeimos 
vaistu. Neturi chloroformo nei nar
kotikų ar opiatų ir todėl yra nau
dingas vaistas naudojimui. Išban-
dykit ją atsakančiai. Kaina: 4 oz. 
indas 50 centų (su prisiuntinau 60c, 
Klauskit urmo kainų. 

FLORAL HERB CO. Dept. D 
Box 305 Clinton, Ind. 

* VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
#ir Apdraudos Agentūra. 

P . P .  M  U  L I  O  L I S  
| 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672t  ̂

Illlinįnp I .n - j 

DIRVA - VIENATINIS 
CLEVELANDO IR OHIO 
LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

Clevelando ir Ohio Lietuviai — skaitykit ir platinkit 
savo seną, 28 metų, vienatinį laikraštį tarp savo drau
gų. Stengkites kiekviename Lietuvio name turėti Dir
vą. Dirva vis dar tik $2.00 metams. 
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Rašo Titnagas. 
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KARTĄ Tėvynė rašė: "Ame
rikos Lietuviams reikia vieno 
žmogaus, ar vienos organiza-
rijos, tautininkų, sandariečių, 
katalikui ir Socialistų, srovia 
bendram darbui suvienyti". 

Prie tos Tėvynėje pareikštos 

n t j* 
w»> 4' 

* \ v . 
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Mano 25 Metai Jirff Dirvos 
Prisiminimai Svarbesn ių Įvykių Vie&ame Mas Gyvenime įjr Veikimu . . . . . . .  • >  -  f  .  .  .  ^ v ; ,  .  .  

~ ' Jt & KARPIUS, Dirvos Bed. 

(Tfsinys ii pereito nr.) 
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1937 metais Lietuva atsiuntė burį sporti-
, "":^;r.:"' : • V f ; ninku į Ameriką, ir su jais atvyko keli. šiaip 

rne IOS levvneie narei K a LOS Gryžtant is Lietuvos, kaip pirmf kftrtą tfttf ^™esm asr'.^nys' M* K™kly?' S; G
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minties Dirvos bendradarbis ir antnJ. parsivežiau labai daug įvairių Lietuvos e^uvos Aldo redaktorius Alantas-Jakševičius 
buvo pridėjęs: "Man regis, ne men0 dalykV» medžio, molio, gintaro išdirbinių, ir ^!€*a!Tkitaf j Ka.Un° \aikrašt*nmkas-
žmogaus - diktatoriaus reikia, 
bet gero tėviško bizunėlio kai 
kuriems vadukams". 
^ Dabar T-nė pacitavus Iii iš 
Dirvos sušuko: "Ai kaip gerai . 
pasakyta! Tas bteunėlis ypač Tie Lietuvos" išdirbiniai per ši visą laiką daug 
pritiktų visiems tiems kurie dar 
ir šiądien, nebodami kritiško 
musų tautos likimo valandos 
šaiposi iš pradėto vieningo dar
bo ir skereciojasi vien del to 
kad del kaž kokių priežasčių ne
nori vieningai dirbti.'* 

Kam Tėvynė tą sav$ *All** 
taikė, tai aišku kad ne toms gai
voms paskui kurias Tėvynė se
ka ir apie kokj ten "pradėtą vie
ningą darbą", ii kurio low tai 
"skerečiojasi", kalba. 

UIA TžVYNž banda nuduo
ti tą Jonuką, kad nežinotų apie 
kokj "pradėtą vieningą dar
bą" kalba, o būdama po keno 
nors diktatūra ir negalėdama 
laisvai protauti nedrysta pa
sakyti kad tas darbas apie ku
rį Tėvynė kalba nėra vienin
gai pradėtas. 

Tas darbas kuriuo Tėvynė 
bando didžiuotis nėra vienin
gas darbas, bet keršto ir pa
giežos darbas, kuris ne vieni
ja Ibet skaldo Lietuvių tautą 
tokioje kritiškoje^ musų tautos 
likimo valandoj e. C!^. 

Jeigu tas darbaž'kuriuo Tė
vynė bando didžiuotis butų ne 
keršto bet vienybės pamatais 
pradėtas, tai to darbo prieša
kyje butų garbingas musų tau
tos žmogus, Lietuvos Preziden
tas Antanas Smetona, o su juo 
ir visa tauta stovėtų kaip ne-
ftrgalima tvirtovė. " * 

Kol jųs to nevieningo Ir ne
garbingo darbo tvėrėjai ir 
veidmainiškų bučkių liudyto
jai neišmesite iš to savo dar
bo pagiežos prieš Lietuvos Pre-
aldentą A. Smetoną ir kol jųs 
i|epripažinsite jį Lietuvos Pre
zidentu ir nepakviesite jo Į 
Vieningą Lietuvių tautos dar
bą tol jųs busite tais kurie ka
sa duobę po iaetuvos valsty
bės pamatais. 

TĖVYNĖ bando 'duoti vėjo' 
tūlam "Brooklyno korespon
dentui", kuris pasigedo tauti
ninkų vardo "New Yorko Lie
tuvių Taryfboje" ir pasisako 
kad "minimoje taryboje veikia 
ir šių žodžių rašytojas", reiš
kia pats Pr. Bajoras ir kiti jo 
plauko "tautininkai", kurie 
šoka pagal smuiką tų kurie 
niekina ir dergia Lietuvos Pre
zidentą A. Smetoną ir tuomi 
ardo vieningą Lietuvių tautos 
veikimą.- , ^ 

Apsaugok dievaiti* Perkūne 
Lietuvių tautą nuo tokių "tau
tininkų". 

alidinių ir tt. Kadangi tuos dalykus per mui- ^dėsniam suįdominimui visuomenės sporti-
tinę vežant butų reikėję labai brangiai muitas *"^kais *r bendrai svečiais, pats vykau į Wa-
mokėti ir jų įvežimas jokiu budu butų buvęs s^nPt°ną, kur jie pirmiausia važiavo, aprašy-
negalimas, išsirupinau tam tikrą diplomatinį ap*e ^uos '.r kartu palydėti juos nuo tenai iki 
pervežimo budą ir laimingai viską parsivežiau, P^tekurgho ir Clevelando. ; 
Tie Lietuvos'išdirbiniai per ši visą laiką daug ^ ^ svečių ypatingiausias buvo iai 
kartų puošė Clevelando tarptautinių išstatymų Alantas. kuris atvyko Amerikon, kiek iš jo 
Lietuvių skyrius, ir dar ir dabar dažnai prirei- Pa^r^ai_J» J°s ne pamatyti ar pažinti, bet kad ja 
kia juos panaudoti įvairiuose išstatymuose kur Pas^°deti. Jam čia niekas nebuvo įdomu ir ver-
prisieina Lietuviams dalyvauti sąryšyje su ta«- matyti ar pažinti, jei kas ką norėjo rodyti, 
tinių f grupių pasirodymais. - a** aP3akyt.i, jis atsakydavo, Aš kitur visko to 

titačiau daugiau ir geresnių...." Jis, mat, bu-
* * .* vo matęs Europos idomybes, kurios jį paimpo-

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje relkatao* n£vo, o anie Ameriką jis norėjo ir išsivežti to
se man su Dirva prisiėjo vesti tautinę liniją nuo kią pat keistą nuomonę kokią turi jo rūšies Lie-
pat to laiko kai įvyko tautinėje srovėje skili- tuvos inteligentai, kurie į viską kas Ameriko-
mas ir kai gudriais manevravimais Grigaitis niška žiuri "iš aukšto" ir niekuo Amerikonišku 
pasižabojo sandariečius pagelbėti jam sustip- nėįdomanja. 
rinti socialistų poziciją ir užvaldyti Susivieniji- Tą savo iSVadą iš jo apsiėjimų pasidaręs, 

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU 

Knygelė "KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU" gaunama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 6c. 

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Vietiniams norintiems iš* 
pildoma aplikacijų blankos. 

(Vietiniai prafromi kreiptis 
tik penktadieniai ir šeštadie
niais.) 

Iš kitų miestų rašant' pa
klausimus, reikia pažymėti Ko
kiais metais atvažiavęs, mėne-
|i, maždaug dieną, kuriame 
piešte sėdęs į laivą kuris at-
yežė į Ameriką, ir kuriame 
ttoste išlipęs. Pridėt palto 
lenklus atsakymui. . v -

. Rašykit: 

; ^DIRVOS1 AGENTUJtA 
^ 6820 Superior av<jį 

l Cleveland, Ohio. 

mą. Pora gudrių socialistų, gabiai lošdami su 
bolševikais, ir apsisukdami su sandariečiais, iš
veržė SLA kontrolę iš tautinės srovės rankų, ir 
dabar, Sandaros "dvasiško vado" pagalba lai* 
mingai tęsia tos organizacijos valdymą ir it&u-
doja ją savo geriausiems tikslams. 

Nekurie sandariečiai, tautiniai nusistatę, 
niekaip negali suprasti kaip elgiasi kiti sanda
riečiai, kurie randa sau geriau santikiauti ir 
dirbti su socialistais negu tautininkais, štai 
faktai: sandariečiams buvo negalima dasileisti 
į SLA Pild. Tarybą tautinės srovės asmenų, bet 
jie gabiausia moka palaikyti sutartį su socialis
tais kad Pild. Taryboje amžinai butų palaikomi 
socialistai ir sandariečiai.... 

« * ę 
MiifWi'1 katalikai pasikėsino primesti tęuiti-

nei spaudai "palaikymą" tų neprigulmingų ku
nigų arba "nezaležnikų", ir Dirvai darė tą prie
kaištą, kuomet buvo seniau kalbama apie arti
mesnį santikiavimą tautininkų su katalikais. 

Tuo tarpu, tie kurie priekaištus darė, ne-
pasiklausia savęs kodėl tie "nezaležnikai" Lie
tuvių gyvenime išnyko, arba bent nustojo reik
šmės, niekur nefiguruoja, vietoje prasiveržti į 
priešakį su tautinės spaudos pagalba? 1 

Reikia priminti k^d man prisiėjo BfiŠVesti 
gal pati atkakliausia kova prieš tuos "nezalež-
niktis" ir tikriausia ačiu tam jie liko be reikš
mės. Be to ką tilpo Dirvoje viena-kita žinutė 
iš jų veikimo — ir buvo talpinta ne del to kad 
paremti juos, o tik kad tai buvo kurios nors 
kolonijos Lietuvių judėjimas, surištas su ten 
esančia "nezaležnikų" parapija, — nieko dau
giau į Dirvą neįsileidau. Ypač kaip tik pradė
jo tie neprigulmingi dvasiškiai manyti kad tau
tinė spauda turi būti jų organais, nes jie dau
giausia vadinosi "tautinės bažnyčios" palaiky
tojai, su jais greitai apsidirbau, daugiausia lai
škais, ne per laikraštį, parodydamas kad Dirvai, 
kaipo tąjutinšs srovės laikraščiui, nėra jokio 
tikslo propaguoti tarp Amerikos Lietuvių kokį 
ten tikėjimą, ir kad nėra prasmės bandyti at
imti iš Lietuvių vieną tikėjimą kokį jie jau tu
ri, ir keisti kitu. " c 

Palengva, tie kunigai su savo raštais ir sa
vo pastangomis naudotis tautine spauda buvo 
atgrasinti. Tuo reikalu plačiai susirašiau ir su 
tūlais kitais tautiniais redaktoriais, ir jie pri
ėmė teki pat nusistatymą link tų "nezaležnikų". 

Kiek žinoma, geriau tie "nezalenžikai" tar
po ar dar ir dabar tarpsta socialistų globojami, 
tačiau katalikai politikieriai visai to socialis
tams neprimeta ir mato Mi jais galimu bend
rauti. ' į, N 

Tą patį nusistatymą kaip link "nezaležni
kų" Dirva jau senai priėmė ir tikėjimo klausi
mu: kad Lietuvius, turinčius savo tikėjimą ir 
tikinčius nėra reikalo nei naudos bandyti atšal
dyti, tikėjimą iš jų plėšti ir jiems "bedievybę" 
siūlyta. 

* * # 

CIevelande bandė įsisteigti ir vlenas-kitas 
laikraštis, Dirvai pakonkuruoti, tačiau jų pasi-
mojimai baigėsi vis tuščiomis. Buvo įkūrę savo 
savaitrašti Aidą (vadintą ®aidys) komunistų 
atskala "sklokininkai". Metą kitą paleidę čia, 
turėjo nešdintis į Detroitą, ir ten tas "gaidys" 
nustojo "giedojęs". 

Didesnį užsimojimą padarė tai vienas kata
likams prisiplakęs advokatėlis, kuris visaip nu-
sibankrutijęs, sugalvojo katalikų parama pasi-
daryti sau karjerą: jeigu leis laikraštį, visi ma
nys kad jis "didelis" žmogus ir duos jam kokią 
valdišką vietą. Tik tam vienam tikslui tas ad
vokatėlis pradėjo leisti savo laikraštėlį, tačiau 
jo pastangos jam nieko nedavė, ir turėjo užleis
ti vietą kitam, kuris čia atsirado po gana mar
gos karjeros Šiauliuose., Tas irgi dėjo visas pa
stangas Dirvai pakenkti, tačiau ir jo pastangos 
nuėjo niekais — turėjo savo laikraštėlį iškraus
tyti į Pittsburghą. Dabar dar vis j»o Clevelan-
dą slampinėja, iki iš čia turės bėgti panašiai 
kaip pabėgo iš Siaubų. „ ^ 

vėliau net kai kam į Kauną parašiau kad vieto
je jo butų geriau buvę ką kitą atsiųsti.... 

Kviklys ir Gilvydis savo kelionę praleido 
naudingai atlikdami pasimatymus su žymes
niais asmenimis, kur tik buvo surengta prakal
bos jiedu ̂ važiavo, arba kartu ar po vieną, ir 
paliko apie save geras mintis.' Kiekvienas net 
mažniekis juos įdomavo, nuo rimto iki juokin
go, ir viską norėjo išbandyti ir patirti kiek są
lygos leido. 

Gaila kad buvo vasaros metas, nebuvo ga
lima surengti jiems daugiau prakalbų. 

Kviklys ir Gilvydis buvo Lietuvos Seimo 
hariai, užėmė žymias vietas Lietuvos gyvenime 
ir juo rimtai rūpinosi. įdomavo jie gyvenimu 
trečdalio Lietuvių tautos žmonių,, kurie emigra
vo iš savo senosios tėvynės. ' 

Jiedu buvo atsivežę daug įvairių dovanu iš 
Lietuvos, kurias apdalino tam tikriems asme
nims kuriuos suėjo ir su kuriais turėjo kokius 
artimesnius santikius. Vieniems davė gintaro 
dalykėlių, kitiems medžio drožinių, tretiems 
audinių, dar kitiems — knygų. Man padovano
jo visus Antano Smetonos, Lietuvos Presidento, 
raštus, ir Šapokos Lietuvos Istoriją." 

Jiedu anksčiau išvažiavo: Lietuvon negu 
Martininkai. Jiedviem išvažiuojant, pasiunčiau 
laivą jiems dovaną nuo savęs — savo neverse-
nai išleistą istorinę apysaką, MERUNAS. Jų 
kelionės metu oras matomai buvo geras ir jie
du turėjo laiko perskaityti tą mano veikalą, ir 
štai kas atsitiko: * 

M. Kviklys, parvykęs f Kauną,, tą rudenį 
tampa Švietimo Ministerijos paskirtas Lietuvos 
mokyklų direktorium. Jam mano Merunas tiek 
patiko kad jis rekomendavo švietimo Ministe
rijai tuojau tų knygų nupirkti Lietuvos pra
džios mokyklų skaitykloms, švietimo Ministe
rija taipgi pripažino tą istorinę apysaką apie 
Apuolę tinkama Lietuvos mokykloms, ir nupir
ko iš manęs jas visas ir dar kitą, KLAJŪNAS, 
taip pat istorinę apysaką vaizduojančią Algir
do ir Kęstučio pastūmimą į šalį Jaunučio, ku
riam Gediminas buvo palikęs savo sostą Vil
niuje. 

Lietuves sportininkų atsftetikywa# Ameri
koje 1937 metais buvo išdava 1938 metais Lie-
tvoje šauktos Lietuvių Pasaulinės Sporto Olim-
pijaries, kuri ir įvyko vidurvasari Kaune, visa
me Lietuviškame išdidume ir vaišingume. 

Pats negalėjau i Olimpijadą važiuoti, prje 
to tik prieš tris metus buvau buvęs Lietuvoje, 
todėl leidau vykti savo žmoną, kuri su vietine 
veiklia Lietuvaite, p-le Brone Rasiulyte, niekad 
Lietuvos nemačiusia, bet labai įdomaujančia pa
matyti, išvažiavo į Lietuvą keletu savaičių an
ksčiau. tikslu palankyti Angliją, Daniją, Švedi
ją pakeliu į įiietuvą. Jodvi puikiausia pasitar
navo Dirvos skaitytojams aprašymu tos kelio
nės, kurios metu pervažiavo devynias šalis, ir 
atvaizdavimu pačios Olimpijados ir kitų prie
tikių kokius jos kartu su kitais užsieniečiais 
svečiais Lietuvoje pergyveno. Viena atydžiai 
vedė užrašus kiekvieno atsitikimo ir ką matė ar 
girdėjo, o antra rašė kaip tik turėjo liuoso lai
ko, ir siuntė Dirvai. Kaip jau minėjau, tuos 
aprašymus visi Dirviečiai ir jų draugai godžiai 
skaitė, albiem kalbom: Lietuviškai ir Angliškai. 

- Iš Clevelando be to pasidarbavau pasiųsti 
į Lietuvą porą Olimpijadai atstovų i vieną, žy
mų sportininką, Juozą Prokopą, antrą, Jurgį 
Venslovą, uolų sportinių pramogų rengėją ir 
jaunimo sporte ugdytoją, pats sukeldamas di-
deJę d£lį pinigų, apmokėjimui vieno jų kelionės. 

\ V * ^ ' 
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1939 metais, New, Yorko Pasaulines Paro-
tloS metu, įvyko Amerikos Lietuvių Ekonominio 
Centro suvažiavimas. Kaip pirmiau, 1933 me
tais Chicagos Parodos metu, teko dalyvauti ten 
sušauktame Ekonominio Centro suvažiavime, 
taip ir 1939 metais New Yorko suvažiavime, šis 
'suvažiavimas išrinko mane Ek. €eateg> sekreto-

WASHINGTONO AM. 
LIETUVIŲ DRAU

GUOS VEIKLA 
vj V 

WASHINGTON, b. C—Sos-
tinės Lietuvių Draugija didu
moje susideda iš įvairių sričių 
valdininkų, mergaičių ir vaiki
nų. Jaunimas suvažiavęs Wa-
shingtonan pastarais metais iš 
įvairių Amerikos Lietuvių ko
lonijų. Nedaug tė^a tokių ku
rie butų čia iš seniau įsikūrę, 
nors esama ir tokių ir, dargi, 
ateivių iš Lietuvos. * Vyriškių 
skaičjus draugijoje, karo me- rt^^esto. Padėkos Dieną Drau-

vo " ntolu ' akaitlingaL laikoma. 
tJžbaigtuvėms suruošta bendra 
draugijos vakarienė* Hamilton 
viešbučio restorane. Studijų 
ratelis pradžioj metų Kun. Mo-
zerio, vėliau Kun. Gėdros va
dovaujamas, buvo patenkina
mai lankomas. Suruošta eilė 
bingo partijų, iš draugijo« pel
no nutarta įsigyti - "jflįįnerikos 
karo bonų. ; ' • 

Padaryta Užgavėnių balius, 
ir vėliau "swimming* party" 
didžiuliame Shoreham viešbu
čio baseine. Vasaros metu pa
daryta iškilų (piknikų) už 

| 

1 
dininkas, išvykęs kąriuoiftertėrt,^ 
Nuo pereitų metų pirmininkas ^ ̂  į 
y ra J. Vaiciekauskas (Walker), į! s* A | 
irgi buvęs Supfentė Court vaf^ • 
dininkas; raštininkėj-^ Eleną; 
Čepbliutė (Chepolis)1'. ' ' 

Nauji asmenys, informacijos 
ir draugi jon įstojimo tikslu * 
gali kreiptis telefonu arba f 
Kun. J. Gėdrą (tel. Hobait 
1434), arba į raštininkę (tel. 
NO 8534, Ext. 101) arba sta
čiai į susirinkimo vietą, kuri 
arti skelbiama laikraščiuose, 
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tu, sumažėjo—jų dalis yra ka
riuomenėje. Tikimasi šių me
tų bėgyje pasirodys naujų Lie 

gija delegavo savo narę, Oną 
Gaveliutę, dalyvauti United 
Nations Amerikos karo bonų 

tuviškų veidų. Aktingesnių j Pardavimo .parads- tautiniais 
draugijos narių skaiėitts svy
ruoja apie 70. 

Pereitų metų draugijos vei-

rubais ir *u Lietuvos vėliava. 
Fredericksburg, Va., kur buvo 
kviečiama ir Lietuvaitė. Pir

kia buvo gana įvairi. prje§! mininko. namuose suruošta su 
tikimas naujų metų., 

Lietuvos 25 metų nepriklau
somybės progą ruošiamasi ati
tinkamam minėjimui, Vasario 
14 d. šventės proga įvyks pa
maldos Nekalto Prasidėjimo 

iškilmingą tradicinį Lietuvos j bažnyčioje, kur vikarauja dr-
Nepriklausomybės minėj imą!jos kapelionas, Kun. J. E. Gė-
pereitais metais. Dr-ja, kaipjdra. Po pamaldų Draugijos 
kasmet, priglaudė visą Vytau- nariai bus Lietuvos ministerio 
to Beliajaus šokikų trupę at-j p. P. žadeikio svečiais prieš-
vykusią į tarptautinį tautinių i piečiams. Vakare įvyks Dr-

perimant pareigas dabartinei 
valdybai, suruošta vieša Prof. 
K. Pakštui paskaita apie Lie
tuvį Georgetown Universite
te. 

Dabartinė valdyba suruošė 

DAft PRISIUNČIA 
- SVEIKINIMŲ ; 

šie dar prisiuntė savo linkė
jimus ir dovanas Dirvos Jubi-
lejinio numerio išleidimui: ' 

Mrs. Anna Kizas Dcnora, Pa. 
D. Remeikienė, iš Bridge- ? 

port y Conn., rašo: • Nors .pa vė
la Va U, bet ir a$ prisiunčiu sm* 
vo dovaną. * 

..į 4.  ̂ TS- j 
.-•'f* 

šokių Festivalį. Ta pačia pro
ga, atskiroj salėj, draugijos 
iniciatyva, ta trupė demonstra
vo Lietuvos ir kitų tautų liau
dies šokius draugijos nariams 
ir jų sukviestiems svečiams. 
Trupės narių garbei padaryta 
susipažinimo pobūvis bei pasi
linksminimas draugijos pirmi- kimai skelbiami vietos Anglis 

jos narių ir svečių susiburimas 
ir pasilinksmirtiiiiąs O. Gave-
liutės bute. 

Naujai atvykę Washington 
nan Lietuviai kviečiami buti 
nariais ir visada yra pageidau
jami svečiai. Svarbesni drau
gijos parengimai bei stisirin-! 

ninko J. Vaiciekausko (Wal-
ker) namuose. 

Draugijos sporto, bowlin!g, 
sekcija per pereitus metus bu

koje spaudoje. 

Ankstesnis įžymus - draugi
jos pirmininkas, p. A. štipie-

D Y K & t 
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate kuno skausmus; jei 
•mariai jąuKhjs; jei užeina skaus
mai oro permainose, patariam jums 
bandyt ROSSE Tabs be mekesties ir 
ublijracijų. Naudojamos tūkstančiu 
per virš dvidešimts metų, savumui 
ęreito paliuosavimo skausmų. Reu
matizmo, Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojam# 
Jeigu niekad nenaudojot ROSS® 

Tubs, prašom jus BANDYT juos-^ ** 
išfcandykit musij kaštu. Pasilsime 
jums pilno dydžio pakeli—sunaudo-
kit 24 tabletefe DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo hf 
jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to nakelio žema kaina, grąžinkit) 
nesunaudotį dalj, ii jums nieko nu
kastuos. Nesiiiskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą į: 

nis, buvęs Supreme Court'vai- ui 

rium, kuriuo ir po Šiai dienai esu. Naujai iš- ir Lietuvą, labiau ir labiau ją apgaubdamas ka-
rinkta Ek. Centro valdyba pradėjom planuoti ro ugnyje. " 
įvairius ateičiai planus — Amerikos Lietuvių Nors tokiai musų gimtinio krašto tragėli-
surišimui daugiau su pačia Lietuva bizniškais jsi ištikus Amerikos Lietuviai biznieriai turėjo 
ryšiais, šiame suvažiavime dalyvavo Lietuvos parodyti daugiau susidomėjimo ir aktyvumo, ta-
Verslininkų atstovai, ir tuli kiti svečiai iš Lie- čfau kara«"^ sudavė Tjlopifiantf «mugf ir 
tuvos, atvykę į New Yorko Parodę. Tik visus nominio Centro reikalai pasihfeo užpakalinį 
musų gerus planus sutramdė kilęs tą patį ru- vietoje. Atsirado kiti reikalai 
deni Europos karas, kuris 1910 metais palietė . (Bus daugiau) 
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ŠTAI ŽAVĖJANTI ISTORINI APYSAKA! 

ALPIS V • |v 

i . ' i l  $  ^ J S raws 

K. S. KARP1AUS 

ISTORINĖ 
APYSAKA 

Paveiksluota 
didelė 
knyga 

puslapių 
• 

KAINA 
TIK $1.50 

(Su prisiuntimu) 

TVIRTAIS 
VIRŠELIAI ' 

$2.00 
(Ša prisiuntimu) 

•1̂ -
ALPIS, mažas 
vaikas, patenka 
Kryžiuočiams, 
Pavagiamas 
iš tčviškės, 
Marienburge 
užauginamas, 
kur jam ateina 
proga išlaisvint 
DLK. Kf^tutį. 

i 

STAI KOKIA TA APYSAKĄ: Vienas kny
gų mėgėjas rašo: "Mes su savo vienu drau
gu gavom knygą 'ALPIS' ir norim? pareikš
ti didelj pasitenkinimą tu& veikalu. Dirvos 
redaktorius K. S. Karpius yra geras Lietu
vių kalbos žinovas ir gabus rašytojas. Jis 
tos rūšies apysakų kaip 'ALPIS' yra specia
listas, nes jis yra ir daugiau jų parašęs. 

"Apysaka 'ALPIS, Kęstučio Išlaisvinto-

p 

L* V AC7 ft? < r* m? ,» v 1b. f * v-
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w 
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jas', yra jo geriausio patyrimo ir literatinio 
gabumo kūrinys. Mano draugas perskaitęs 
'AIJPĮ', pareiškė kad tai geriausia istorinė 
apysaka, kad tai geriausi istorinė apysaka 
Lietuvių kalboje išį kurių jam teko kada 
skaityti. O kadangi tas asmuo yra baigęs 
universiteto mokslą, tai be abejonės .apie 
literatūrą gerai nusimano,*' ; ; ^ 

ši apysaka lt jui&s tik^patfkį; 

D I R V A  ..sžas 6£20 Superior Avenue Cleveland/^oiio 
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CLEVELANDO IR AP1EL1NKES ŽINIOS ! 
"DIRVA"—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais 

įteikė R. K. Aukas 

Kovo 9 d. Lietuvių moterų 
dielagacija, S. Praškevičienė, 
O. Degutiene ir O. Mihelichie-
lie įteikė Amerikos Raudona
jam Kryžiui aukas: $150 nuo 
Jaietuvių Moterų Klubo ir Lie
tuvių Moterų Ratelio bendrai, 
|r $100 nuo ifr. Vinco Kudir
kos Draugijos. 

Tai žymus t^ mūsų organi
zacijų prisidėjimas prie dabar 
vedamo Ahierikos R. K. vajaus 
sukėlimui $125,000,000* 

Dainuos Ona Kaskas 
Kovo 29, pirmadienio vaka

re, savaitę prieš prasidedant 
^Metropolitan Operos sezonui, 
|3idžiojoje miesto auditorijoje 
ijbus dperatišku arijų koncer
tas, publikai dykai. Tame kon
certe tarp kitų operos žvaigž
džių dainuos ir musų Lietuvai
tė, Ona Kaskas, Metropolitan 
Operos narė. Koncerte bus su
dainuota ištraukos iš tų aštuo
nių operų ką bus statomos 
Cievelande savaitės bėgyje — 
Balandžio 5 iki 10. 

ŽEMĖS DREBEJI-
'! MAS 

PASIMOKYK IT! 
Clevelando nekuriose mokyk

lose įvedama pamokos kaip iš
rengti sau prie namų daržus, 
auginimui sau reikalingų dar-
io vių. Kurie turit šiek-tiek že
mės ir turit laiko daržą Įreng
ti, galit pasinaudoti tais kur
sais: mokestis $1.50 už 5 lek
cijas. Jos jums atsimokės ke-
liariopai. 

SUSIRINKIMAS 
Lithuanian War Activity ko

mitetas pakeitė savo susirinki
mų vietą. Sekantis Susirinki
mas bus laikomas Šv. Jurgio 
parapijos mokyklos kambary
je, antradienį, Kovo 16, nuo 
8 vai. vakare. 

Visi nariai prašomi dalyvau
ti, yra svarbių aptarimų, ir už-
kviečiame visus kitus ' gerus 
•Lietuvius tapti šios organiza
cijos nariais. Metinė mokestis 
tik 50c. Valdyba. 

ŠALČIAI PRAĖJO 
Favelavus žiemos šalčių ban

ga užklupo Clevelandą dar ir 
po šv. Kazimiero ir baigėsi 
tik Kovo 9. Gal tokių šaltų 
speigų jau šį pavasarį nebus. 

Pavasaris oficialiai prasidės 
Kovo 21-22 — tai .bus susily
ginamas dienos su naktim. 

Smarkus sukrėtimas kuris 
išgąsdino jus pirmadienio nak
tį buvo tai tikras žemės dre
bėjimas. šis žemės sudrėbė j i-
mas yra vienas iš smarkiau
sių kada jaustas Cievelande 
bėgyje pastarų 20 metų. 

Sukrėtimas įvyko 11:26 vai. 
nakties, kai daugybės jau bu
vo sumigę, bet daug dar buvo 
ir ant kojų, namuose ar gatvė
se. Šis drebėjimas buvo stai
gus trinktelėjimas vienu kar
tu, ir pasibaigęs mažyn nuei
nančiu drebėjimu. Tęsėsi vi-
trumpai, apie tris sekundas. 

Daugybė žmonių buvo išbu
dinti ir iššokę iš lovų ėmė žiū
rėti kas atsitiko. Nuostolių 
nepadaryta niekur. 

šio sukrėtimo centras Jo
jama buvo kur 20 ar 30 mylių 
į pietvakarius nuo Clevelando. 

Lygiai šeši metai atgal bu
vo jaučiamas kitas žemės dre
bėjimas, Kovo 9, 1937 m., ku
ris įvyko tos dienos pradžioje, 
naktį, 44 minutos po dvylik
tos. šis drebėjimas buvo kito
kio pobūdžio: nesukrėtė bet 
kilnojo ir supo, panašiai kaip 
vandens bangos eidamos kil
noja ir varto kas ant jų ran
dasi. 

240 MILIJONŲ VIC
TORY PASKOLOS 

Ruošiantis prie antros Vic
tory Loan paskolos, Suv. Val
stijų Iždo Departmentas Cle-
velandui ir Cuyahoga apskri
čiui nustatė kvotą 240 milijon
ini dolarių. Visoje šalyje nu
skirta sukelti 13 bilijonų do
larių. 

Vajus prasidės Balandžio 42 
d. ir tęsis iki prieš Velykas. 

Lietuviai, ruoškitės pirkti 
War Bonds šiame vajuje, ir 
pirkit per Lietuvišką įstaigą. 

PADEGIMAI 
Cievelande pasikartoja pade

gimai namų ir mokyklų. Su
imtas vienas buvęs kareivis, 
mažas vyrukas, ̂ kuris -sako me
tęs degtukus visur kur tik nu
žiūrėdamas, iš susigraužimo 
del savo šeimyninės nelaimės: 
jis savo buvusią žmoną myli 
taip labai kad negalėdamas j oš 
pamatyti, vaikščiodamas namų 
apielinkėje, padeginėja kas tik 
pasitaiko. Jis suimtas kai pa-
tėmvtas padegant keturis au
tomobilius vieną po kito pus
valandžio bėgyje. Jis sako pa
daręs 50 įvairių padegimų. 

• CLEVELANDO dirbtuvėse 
prisitaikoma prie valdžios rei
kalavimų dirbti ilgesnes va
landas karo reikmenų gamy
bos pagreitinimui. 

INCOME TAX REIKALE 

Kurie nespėjot išpildyti sa
vo income tax blankų, kreip
kitės į P. P. Muliolio ofisą — 
GGC6 Superior Ave. Atdaras 
šeštadienį ir sekmadienį, jums 
paatrnauti. 

Pakausykit Radio 
Buvo pranešta kad iš Det

roito radio stoties WJR bus 
atvaidinta atsitikimas Lietu
voje, viename miestelyje kapi
nėse kur du vyriokai nuėjo į 
mirusių koplyčią tramdyti mi
rusiųjų ramumą ir vienas is 
jų, pats drąsuolis, rastas ne
gyvas kuomet jo ranka buvo 
sulaikyta grabe. 

Tas atsitikimas jau buvo 
perstatytas Vasario 28 vakare 
iš Detroito. Kituose nekuriu-
se miestuose Kovo 7, o Cieve
lande, iš stoties WGA.R, bus 
girdimas šį sekmadienį, Kovo 
14, nuo 10:30 vai. vakare. 

Veikalas vadinasi "The Dead 
Man's Grip", ineina į taip va
dinamą "Hermit's Cave" pro
gramą, kurį teikia 01 ga Coal 
kompanija. 

WGAR randasi ant 1480 kc. 
Kurie klausys kitos stoties 
nors joje. bus "Hermit's ęave" 
programas, šio veikalo negir
dės. 

LITHUANIA IS ALSO ON THE LIST 

War o|3 Extermination 

(Editorial in the 
NEW YORK TIMES, 
„ January 19, 1943) , ; 

? > • • 

Theg^rim picture of Europe un
der Nazi domination, painted by 
C. "L. .Sulzbeijger in a dispatch t<Jr 
ihis newspaper yesterday, again 
focuses attention on Hitler's ulti
mate purpose in plunging Europį 
into war and - on his methods of at
taining his goal. Once again the 
Four Horsemfcffi of the Apocalypse 
gallop over /"a continant ravished 
by famine, slaughter and • degrada
tion, by. incipient civil • war, anar
chy and sočiai revolution, but this 
time the horsemen wear Nazi uni
forms, and the whip they swing 
over the tortured populations is de
signed not only to assure a Navzi 

civilizatidtt It* is necessity to Ipft-
slave the "inferior" conquered ra
ces. This program is' now being 
put into effect, and its impact on 
Europe is already such that ir
respective of the outcome of the 
war it will sorely plague the ai> 
chitects of the future peace. 

THE PERISCOPE 
ŠARŪNAS. 

THE NATURAL HISTORY SOGr 
IETY, of Worcester, Mass., arran
ged an exhibit of Lithuanian han
dicraft. It continued for two 
weeks. The local newspapers said 
that some of the exhibits were of 
"extraordinary beauty". The ex
hibition was opened by Mayor Ben-

signeu nut un*y « — net ar,d a gpeech was delivered by 
victory but *ho to create »ccom- Att A Mjn Lithuanian. 
pl i shed facts which will be beyond 
redress even >if victory. Bhould es
cape the Nazi grip. 

The accomplished f&cts which' the 
Nazis seek to, create are forcefully 
indicated by the fears of refugee 
Governments in London that the 
nations they represent face exter
mination or permanent crippling 
unless they can obtain ?»id this 
year* Hundreds of thousands of 
many nationalities have already 
been slaughtered by the Gestapo, 
millions have died of famine and 
privations, and the remnants of 
some smaller nations are now being 

/// 

HELEN GECHAS, of Hartford, 
Conn., was singled oUt by a spec
ial committee for a production 
award at the United Aircraft. Her 
sister ift an Army nurse. 

/// 

NAVY CHAPLAIN J. Vosylius 
writes from the South Pacific that 
he had plenty to do and is pleased 
to do it. ' • / 

nt 

Mokėkit Taksus! 
Kovo 15 yra paskutine die

na sumokėti inzoce tax. Taigi 
jusų blankos turi buti išpildy
tos ir> išsiųstos Kovo 13 ar 14. 

INCOME TAX 
Blankos Išpildomos 

LIETUVIŲ KLUBE 

Jums reikia išpildyti Income 
Tax blankos už 1942 metus. 
Kreipkitės į Lietuvių Klubą, 
vakarais, 6835 Superior ave., 
kur Chester G. Zuris jums pa
sitarnaus. 

Reikalinga nusinešt 1941 m. 
Income Tax kopija, Social Se
curity kortelė, ir kurie turite 
savo namus, parodymą kada 
namas pirktas. 
V. / 

PRANEŠIMAS VISUOMENES ATIDARYMO NAUJO 

N. A. Wilkelis Funeral Home 
6203-6204 SUPERIOR AVENUE 

Mars malonu pranešti Lietuviams apie atidarymą naujos nuosavios 
patobulintos, erdvios, moderniškos, naujai įrengtos su visais nau
jausiais patogumais laidotuvių įstaigos. 

Bus tas pats mandagus, sąžiningas ir simpatiškas patarnavimas kaip pir
miau, nežiūrint pasirinkimo* laidotuvių kainos. Laidojimo kainos sulyg as
meniško pasirinkime. Laike mirties galėsite vartoti nemokamai mano Lai
dotuvių kambarius. % 

9 

Ligoniams pervežimas j ir iš ligonbučio, ambulanso patarnavimas dieną ir 
naktį. 

N. A. Wilkelis Savininkas 
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 

by slavery or terrorism, or—as a 
particularly cunning measure—-pit
ted against one another in. intene-
cine strife. 

All of this- is part of Hitler's 
total war which illustrates the real 
meaning of the Nazi slogan of 
"blood and soil". Through ''blood" 

the blood of the conquered races 
—-Hitler seeks to create "soil"— 
soil for the expansion of the Ger
man master race. To gain this 
soil he must dispossess the con
quered races, and he i£ dispossess
ing them by mass slaughter and 
mass deportation, by Germanization 
where possible* by subjection to 
slavery where other methods fail. 
In this effort the Germans also 
pay a terrific toll in blood; but the 
Nazi calculation has always been 
that, with proper nutrition and a 
high birth rate, the 'hundred mil
lion Germans" can increase their 
numerical preponderance in Europe 
and remain firmly established in 
the "empty spaces" they have 
"cleared" for,... their colonization, 
while other European nations are 
cither stunted or exterminated. 

Despite all warnings in the past, 
the world has been loath to accept 
this interpretation of the German 
racial theory as a fact, but now the 
facts themselves provide the proof 
of it. "History teaches that the 
annihilation of an alien people is 
not contrary to the laws of life, 
providing annihilation is complete", 
wrote Werner Best, Nazi juridical 
expert, recently, and _Hitler him
self wrote in "Mein Kampf" that 
for the development of a higher 

Independent Opinions 
on the Baltic States 

Real Yank Now 

ir 

VIENATINIS CLEVELANDE LIETUVIS LAISNUOTAS . 
BALZAMUOTOJAS 

Anderson 9292 6202-04 SUPERIOR AVE. 

DURING the celebration of Lith
uania's Independence Day in Chi
cago a resolution Vas adopted and 

deported, transplanted, brutallized sent to President Roosevelt through 
Congressman Gorski that Lithuania 
be "now, and for all future 'time, 
be accepted as a member Of tile 
United Nations". 

. # # / 

THE PM of New York had a 
questionaire the other day about 
Russia's western border. The Ita
lian Count Sforza wants that bor
der to be settled by plebiscites of 
the people concerned. The commen
tator G. W. Kaltenborn stood for 
the independence of the Baltic 
States and thinks that the Polish-
Soviet border, .can be decided by 
negotiation. The 'editor of the lib
eral New Republic, Bruce Bliven, 
thinks Soviet Russia seeks security 
on her western border and, prob
ably, will not include territories 
against the wishes of the inhabit
ants. V* 

/I/ 
AMERICA, a publication edited 

by the Jesuit Fathers, contained 
two articles about Lithuania in its 
issue of February - 20. Both were 
written by Lithuanians. One was 
by John B. Kidykas, SJ., "Victim 
of Reds and Nazis Lithuania Hopes 
and Fears". The other article was 
by the Marian Father Anthony J. 
Miciunas: "Lithuania Entombed by 
War Looks for a Resurrection",' 

/// 
THE FIVE LITHUANIANS who 

ran for Alldermen in the recent 
Chicago elections, all lost out. Bet
ter luck next time! They were: 
Gust Galimski, Sheldon, Attorney 
Kal, Alex Alesauskaq, and Mrs. Yo-
nikas. 

### 

THE KĘSTUTIS CLUB of Chica
go has a fine point in its order of 
the day: during the regular meet
ings War Bonds and Stamps are 
sold. The February meeting thus 
netted Uncle Sam's war effort 
$350. This Club has 1,428 mem
bers and $31,500 in its treasury. 

#// 
THE OFFICE OF WAR INFOR

MATION has divided the world in
to several global regions to be able 
to aim its propaganda "with a 
rifle ratiher than a shotgun at def
inite overseas targets". Bjorne 
Bratoj is appointed to look after 
affairs of Norway, Denmark, Swe
den, Finland and the Baltic States. 
Lets hope he gets a good Lithuan
ian for an assistant. 

//# 

UPON graduating the Annapolis 
Academy, Joseph Peres (Pereskevi-
cius) of Hartford, Conn., was ap
pointed Commander of. a Nav»l 
Unit in the Pacific. 

##/ 

OWEN J. C. NOREM, LVS. Min
ister to Lithuania from 1937 to 
1940, is now a chaplain with the 
U. S. forces in California. He is 
the author of TIMELĘSS LITH
UANIA, soon to be in the hands 
of the reading public. 

U Ž E I G O S  

\ 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

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

pravažiuojanti Lietuviai. 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

mmm—m/m/ 

STONSS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
**Kur alus skanesnis* 

^ "A neįkėlė šiltesne" - » 
584 Eucild Avenue 
WICKLIFFE, OHIO 
Ant U. S. Route 20 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS,: 
UŽKANDŽIAI 

Kazys Stonis, Savininkas. 

* . * «r : 

'fiČN SlfftlNER WEIXE^ Act
ing Secretary of State: « < 

The Atlantic Charter does not 
propose to aid aggression. It pro
poses, on the contrary, to make 
sure that aggression does not hap
pen, and to that end the United 
Nations will create the necessary 
instruments—and this time they 
will be effective instruments and 
must be firmly used—to make it 
certain that any power that again 
threatens to enslave its neighbors 
is denied the means to do so. 

(Vital Speeches, Nov. 15, 1942,) 

/ / / 

ANGLO-AMERICAN 
ALLIANCE 5 ? 

(R. A. Mackay, Dalhoutkl Review, 
Canada, Oct. 1942) ' v , 

. . .  I n  c o m p a r i s o n  w i t h  t h l  At
lantic Charter, certain significant 
omissions in the treaty should, al
so be noted. The Charter promises 
the restoration of 'sovereign rights' 
and 'self-determination' to the con
quered nations of Europe, and it 
declares that the parties desire "no 
territorial changes that do not ac
cord with the freely expressed 
wishes of the people concerned". 

Does the omission mean that the 
U.S.S.R. is not agreeable to such 
definite commitments for the re
settlement of Europe? To be spec
ific, is Russia prepared to see the 
petty Baltic States restored? . . . 

Further, although the treaty de
clares the parties seek no territo
rial aggrandizement for themselves, 
a pertinent question is whether this 
self-denial operates from Septem
ber, 1939, o^from June, .1941. . . 

It is conceivable that Russia will 
be prepared to settle her strategic 
frontiers in these regions on the 
basis of the status quo ante 1939, 
or on the idealistic principle of 
self-determination ? 

r r t 
PEACE. MAY BRING 
NEW PROBLEMS 

Į 
(Ernest von Hart*, Chicago Sun, 

December 6, 194p) 
i There is the problem of the Bal
tic States — Estonia, Latvia and 

Joe DiMaggio, New York Yanv 
kee's star joins up with Uncle Sani. 
He is shown in the induction cen
ter in Market street, San Francis-i 
co. In picture at top he is taking 
his oath. At bottom he is being 
fingerprinted. • ^ 

Lithuania. Will Russia follow the 
policy of self-determination, and al* 
low the inhabitants of these small 
but strategically important coun
tries to decide on their own way of 
existence or will Stalin insist on 
their incorperation into the Soviet 
Union at the war's end? Their 
history deserves particular study 
and their stand calls for special 
sympathy, for they not only op
posed occupation of their country 
by the " Russians but they also* 
fought the German invasion. 

AKINIAI 
galima gauti pa$ 

D-RĄ MATULAITI » 
(Lait) 

7829 Euclid AVenne 
CLEVELAND, OHIO ' 

V i J 

ATLANKYKIT MUSU PUIKIĄ 

SERVE - SELF KRAUTUVĘ 
Geriausių valgių jūsų stalui. Kainos pigioj 

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 

Duosim kuogeriausį patarnavimą. 

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS 
Krautuvės pavadinimas 

STANDARD FOOD MABKET 
854 EAST 185TH STREET 

GEROS ANGLIES 
Šaukit ; 

GArfield 2G21 
Komer Wood & Coal Co. 

1409 E. 92nd Street t • 'I" '* * M , 
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ATENA SMAGUS PAVASARIS! 

THE KRAMER & REICH CO - Ji-V 

7010 Superior Ave Atdara Vakarai 
% * > . .AS 

Vieta ktir galite pirkti puikią naują Skrynelę 

Naujų Skrybėlių 
Laikas! 

VYAMS ir 
VAIKINAMS 

S K R Y B Ė L Ė S  
Tokių žinomų išdirbysčių kaip 

Kingsley-Barclay-Fairfax 
Pirkit dabar — Išrodysit geriau 

ir ajusites geriau! 

$3.95 — $5*00 

Vyrams ir Vaikinams Geros Tvirtos 

K E L N Ė S SPORTUI — DARBUI IR 
PASIRENGIMUI 

v 
Didelis pasirinkimas visokių gražių medegų. 

^ $2-95 - $3.95 - $4.95 *' 
1 V"  K 

DYKAI STAMPS su kožnu pirkiniu. f%Ylf Al 
čia galit iškeisti gavo Stamp Books. * 

•"4 
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