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D A R B A I  
_ IR DARBININKŲ ŽINIOS 

^ v Angiakasių Streikas 
Balandžio 1 Neįvyks 

„  , '  ' - f .  « — ^  x * 
Prez. Roosevelt asmeniš

kai įsikišo į angliakasių 
galimą kilt. visuotiną strei
ką Balandžio 1 d. ir pata-

' rė unijos vadams susilai
kyti streikavus, darbus tę
sti be sutrukdymo, o tary
bas su kasyklų operato-

„ liais vesti toliau. ^ . 
: New Yorke vykstančioje 

^ unijos atstovų ir kasyklų 
-: - operatorių konferencijoje 

dutarta tęst kasyklų opera-
Ifimo darbus per 30 dienų 
»o Balandžio 1 ir sutarties 
Išlygas kokių bus prieita 
vykdyti nuo Balandžio 1. 

Ši sutartis apima 450,000 
minkštos anglies darbinin-
kų, 

Ūkių darbininkai kurie 
yra užsiregistravę kariuo-

" tnenės draftui, bet gavo 
leidimą pasilikti darbuose, 
įsakyta dirbti ukese, neiti 
į miestus darbo j ieškoti, 
nes kaip tik mes ūkio dar-
įą tuoj bus šaukiami k&ri-

m4la&n-- farnybonr^-^^^^'*:<-

^ Karo Darbo Taryba už
tvirtino 6 dienų darbo sa-
^5a.itę, vietoje 7 dienų, Cur
tis-Wright Carp# progele 
rių darbuose. 

Suv. Valstijų gyventojų 
skaičius Sausio 1 d. nusta-

. tyta 135,604,000. 1942 me-
,tų bėgyje tuo budu gyven-

" tojų padaugėjo 1,651,000. 
Toks gyventojų padaugė

jimas paėjo del pašokusio 
gimimų skaičiaus 1942 m. 

LĖKTUVŲ gamyba Vo
kietijoje ir jos užimtose 

/ lalyse buvo pasiekus aukš-
ciausį laipsnį po 3,000 mė-

< Hesiui. Bet del bombarda
vimo jų dirbtuvių ir kitų 

•J gaminių trukumų gamyba 
, Nukrito iki 2,000 mėnesiui. 
' Tuo budu Vokiečiams sun

ku pasilaikyti lenktynėje 
xsu alijantais už oro galybę. 

l' / 

r 

Keli užmušta. Ravenna, 
Ohio, amunicijos dirbtuvė
je Kovo 24 ištiko sprogi
mas, kame užmušta keletas 
darbininkų. 

Manoma žuvusių nebus 
daugiau 10 ar 12. 

Alijantų senai rengtas 
ofensyvas Tunisijoje pra
sidėjo Kovo 22. Britų Aš
tuntoji Armija pradėjo žy
giuoti prieš Vokiečius ir 
Italus pietuose, kaip pra
nešė Gen. Montgomery. 

Tuo pat laiku Amerikie
čių ofensyvas traukė pir
myn centralinėj Tunisijoj. 
Amerikos tankai, lėktuvai, 
artilerija ir pėstininkai ve
dami Lieut. Gen. Patton'o 
pradėjo žygiuotę rytų lin
kui, atimant iš Italų Sened 
ir veržiantis link Maknas-
sy. ^ - -

Pietuose greta Amerikie
čių veikia ir Prancūzai. 

Kovo 25 pranešimai sa
ko, Maršalo Rommel padė
tis darosi kritiška pietinė
je fronto dalyje, trims iš 
keturių Alijantų kariume-
nių kolumnų žygiavimu į 
priešakį. Ketvirtą kolum-
ną Vokiečiai buvo priver
tę pasitraukti, bet ir ji su-
sistiprino ir atsikerta. 

Amerikos kareiviai eida-
ą:i ,aj,'TO jauQ Maiaias&y 
čentralinėjė Tunisijoje ap
šaudo savo didžiomis ka
nu o lė mis Vokiečių laikomą 
miestelį Mezzouna, 28 my
lios nuo jurų pakraščio. 

Prie EI Guetar atmušta 
keletas smarkių priešų pa
sikėsinimų atakuoti ir pa
ėjo 5 mylias artyn prie ju
ros nuo Maknassy. 

Prie Mareth kaimo Bri
tai stengiasi laikyti pozici
jas. nors naziais smarkiais 
puolimais atėmė dalis sa
vo pirmiau prarastų plotų. 

Britanijoj bolševikai vėl 
panaujino savo šauksmą ir 
reikalavimą kad alijantai 
atidarytų antrą front§ Vo
kiečiams iš vakarų. 

Kai tik bolševikams" se
kasi. jie giriasi jog Rusai 
tik vieni kariauja, o kai 
tik bėda tai šaukia alijan-
tus į pagalbą. 

Nuskandinta 634 laivai. 
Iki pereitos savaitės pabai
gos priešų submarinai nu
skandino jau 634 įvairius 
prekinius laivus Atlantike, 
nuo Pearl Harbor užpuoli
mo. • 
F ' "" »' »——— i i", i |^»<Į»W^H^|I)HII iiniji i 

PACiFIKE "RAMU 
PRIEŠ AUDRĄ" 

'S. V. karo laivyno sekre
torius Knox pareiškė jog 
dabartiniu laiku Pacifike 
pusėtinai ramu, tačiau. saK 

ko, tai Ugalii:;%i^-ramu 
prieš audrą". : 
0 Japonai, kurie neliauja-

mai rengia vieną puolimą 
po kito Pacifiko salų, gali 
vėl pasirodyti kokiu dide
liu pasikėsinimu. % 

Salose daroma pakarto
tini užpuolimai vienų ir ki
tų pozicijų lėktuvais. 

Kovo 24 praneša kaip 
U. S. submarinas paskan
dino Japonų submariną ne
toli jų bazės, ir tas ištiko 
taip staiga jog Japonai ir 
nespėjo patirti kas su jais 
atsiliko: jų submarinas su-
plaišintas fy nugrimzdo su 
viskuo. • 'r 

Alijantų lėktuvai užpuo
lė Japonų orlaivių stovyk
lą prie Rabaul, Naujoj Bri
tanijoj, ir sunaikino apie 
356 ¥8* MėM 
smūgis priešų oro. jiegui. 

VOKIETIJOS b o m b a r 
davimas oru tęsiama veik 
be pertraukos. Britų ir U. 
S. o ik) jiegos užpuolę Ve-
gesark, sunaikino 52 prie
šų lėktuvus ir apie 40 kitų 
sugadino. Britai prižadėjo 
didesnių atakų Berlinui. 

MĖSA, SVIESTAS 
RACiONUOTA 

Me$os Gausit tik Porą 
Svarų Savaitei 

Pluduriavo S3 Dienas ant Tropto Atlantike 
? " 

Pradedant Kovo 29, su 
varžoma šalyje mėsos, su 
rių ir sviesto laisvas gavi 
mas. Tie maisto produk 
tai racionuoti įr }>irkti ga~ j 
lima bus tik punktais. "• p " 

Mėsos i savaitę bus gali
ma gauti apie porą svarų 
Tiktai ketvirtą ; dalį svaro 
sviesto i-r svarą! sūrio. . 

Vienai savaitei tam tik
slui skiriama tik 16 punk
tų. Svarui mėsos reikės 6 
punktų; sviesto ir sūrio 
svarui po 8 punktus. Ge
resnės rūšies mėsa paims 
8 punktus svarui. 

Naudoti reikės dabar tu
rimose No. 2 Ration kny
gelėse raudonus kuponus. 

Jr taip suvaržant maistą, 
Amerikos žmonės gaus žy
miai daugiau n^gu kitose 
šalyse gauna, f i 

Restoranams sviesto ir 
mėsos davimas i sumažintą 

- 25.3Wošimeiai^^^s»'i. įzur* 

SENATAS, pasekdamas 
xAtstovu Rumų pavyzdį at
metė Prez. Roosevelto nu
statymą apribojantį meti
nes algas nedaugiau $25,-
000, 'po taksų išmokėjimo. 
Daugybė žymių biznio ir 
industrijų vadų ima dide
les algas, kurių perviršius 
Prez. Roosevelt norėjo pa
versti taksais. 

HITLERIS DAR GALI 
KARIAUTI PORĄ 

METŲ 

RIŠ 
Beveik likę oda ir kaulai iš bado, troškulio ir nuovargio, 

Holandai jurininkai gelbstimi Amerikos jūreivio išlipti i kran
tą Brazilijoje.. Jų laivą submarinas nuskandino ir jie išsigel
bėjo ant likučio iš to laivo. Jie vargo Pietų Atlantike 83 die
nas, misdami žuvimi, paukščiais ir lietaus vandeniu. 

ŠTAI KODĖL MUMS 
MAŽA MAISTO! 

*«kirstyirte; W^ttrose" nuo Kficii Ivti ^t), 

Amerikos miestairiš rei
kia buti pasiruošus netikė
tiems priešų užpuolimams, 
tikrina dalykų" tėmytojai. 
Priešai matydami Ameri
kos didelę reikšmę jų nu
galėjime ir norėdami išgel
bėti savo namų frontą nuo 
suplvšimo gali griebtis vi
sokių desperatiškų pasikė
sinimų. 

Sociale apdrauda plečia
ma, kad darbininkai butų 
apsaugoti savo senatvėje. 

Sulyg apskaičiavimų, bus 
reikalinga darbininkams ir 
darbdaviams metuose su
dėti virš 5 bilijonų dolarių 
sudarymui užtikrinto vei
kimo dabar priimto socia-
lės apdraudos programo* 

"Kariuomene Keliaujųa Pilvu" 

SUMAŽINS PUNKTUS 
Maisto administratorius 

praneša kad ir Balandžio 
mėn. bus duodama 48 pun
ktai. Tarpe bus perviršio 
savaitė, kurią bus geri Ko-

' yo ir Balandžio štampai. 
Nekuriems maisto daly

kams kuponų .skaičių, su-
- jnažina. ^ 

1 

Kovo 21 iš Londono per 
radio kalbėdamas Britani
jos premjeras Churchill pa
reiškė kad gali imti dar 
kitus du metu sumušti Hit
lerį. Japonijos nugalėjimą 
jis pažadėjo sekantį, ir pa
siūlo pokarinį bloką Brita
nijos, Suv. Valstijų ir Ru
sijos, užtikrinimui taikos. 

Churchill pastebėjo kad 
pastaro pusmečio karo ei
gos pasvyrimas į alijantų 
pusę dar nereiškia kad ka
ras tupj bus baigtas. Jis 
ragino visas United Na
tions šalis didesniam uasi-
aukojimui karą laimėti. 

Churchill kalba sekė po 
to kai iš Berlino trumpai 
kalbėjo Hitleris. 

Britų turimis žinios ro
do kad Vokiečių karo ma
žina dar toli nuo suplyši-
mo, nežiūrint pastarų ke
turių mėnesių daužymo iš 
Alijantų ir Rusų pusės. 

Nazių pozicija yra toli 
nuo. silpnos, kas rodytų ga
limumą greitai baigti karą. 

Vokiečių armija dar tu
ri apie 8,000,000 vyrų. Žu
vusių ir paimtų nelaisvėn 
skaitoma 5,000,000. Jų vie
tas užima kas metą suei
nanti į amžių apie 500,000 
jaunimo. ; 

»i#. 
PIRKIMAI 1912 metais 

visoje šalyje viršijo 1941 
metų rekordą 10 nuoš. Vi
sokiems pirkimams ir pa
tarnavimams pernai Ame
rikos žmonės išleido re
kordinę $81,900,000,000 su
mą. 

nistratorfus praneša pri
statęs 447,000,000 svarų 
valgomų ir kitokių agrikul-
turinių dalykų per Sausio 
mėnesį, išgabenimui j Ali
jantų šalis. Šis kiekis su
daro kiek mažiau negu pa
lyginamai* bendrai per mė
nesį pristatyta 1942 m. 

Sausio mėnesi, 26 milijo
nai svarų išgabenta Šiau-
rinėn Afrikon, kaip tai cu
kraus, kviečių, miltų, kon
servuoto pieno, ir muilo. 

Tai buvo pirmas mėnuo 
kada tikrai daug reikmenų 
paskirta vežimui Afrikon. 

Rusija vis gauna daugu
mą to maisto ir reikmenų. 

"Narsuolis" Pakliuvo 
Milwaukee, Wis. — Ke

lios savaitės atgal pagarsė
jo 15 metų amžiaus vaikas 
John Maras, kuris buk už
sitarnavęs armijoje ser-
žeanto laipsnį, bet susek
tas jog yra per j aunas, pa-

RUSAMS SEKASI TR 
NESISEKĄ, 

Vokiečiai vėl atėmė iš Ru
sų Belgorodą, ir sako pra
simušę pirmyn plačiu fron
tu ilfi aukštutinės Doneco 
upės dalies. Rusai prane
ša apleidę Belgorodą "po 
atkaklių susirėmimų". 

Smolensko fronte bolše
vikams sekasi, jie praneša 
laužia Vokiečių atkaklius 
pasipriešinimus ir atima 
žemių plotus ir miestelius 
bei kaimus. 

Kaukazo fronte raudo
nieji sako veržiasi artyn 
Novorosijsko. Sako atėmė 
gelžkelio stotį k dalį mie
stelio Abinsko. - -

Vokiečiai laikbma apsup
ti jau kelinta savaitė neto
li Kere per tako. 

Rusai deda visas pastan
gas Smolensko fronte, kur 
geri keliai ir operavimas 
lengvas. 

Viltis greitai baigti ka
rą sunaikino Hitlerio nau
ji atakai ir pasisekimai 

.v Rusijoje. Ne tiek svarbu 
liuosuotas. Dabar paais- ^ naziai atgavo Kharko-
kėjo kad jis buvo tik pa-!vo fronte, bet svarbu kad 
prastas kareivis, seržeanto jįe gaĮ§j0 sutuokti 300,000 
ženklus užsisiuvo pats va- kariuomenės naujam Ru-

& 

žiuodamas namon, ir jisai 
nepaleistas, tik pats pame
tė ir skaitosi dezertyras. 

Kariauja Laivyne 

sų puolimui ir Rusams ne
vyksta. 

Amerikos kareiviai Guadacanal saloje, išalkę laukia blynų, 
i Vaizde matopia armijos virėjas kepa blynus. * 

10 užsimušė. Harlingen, 
Texas, nukrito karo lėktu
vas ir su juo užmušė 10 
kareivių. • | 

Bob Feller, garsus beisboli-
ninkas, dabar tarnauja ant ka
riško laivo ir stovi prie^ kanuo-
lių svaidančių 40 mm. šovinius 
į priešus, vietoje "beisbolių". 

Rowno mieste, Lenkijoj, 
sako. viename kalėjime iš
žudyta visi kaliniai už pa
sikėsinimą išbėgti. Tuo pa
sikėsinimu užmušta vienai 
Vokietis ir vienas Holan-
dietis kalėjimo sargas* 

m as, kaip New Yorko Lietuvių 
! Tarybos pirmininkas, Kun. Pa
kalnis sako, "tamsiu" debesiu 
užklotas". k 

l:'y • 
KUTį 8AGDONA&, Phila-

delphijoje,. per Vasario 16-tos 
minėjimą tačiau sake. Lietu
viams dar lieka: Viltis, Vytis 
ir Vilnius! Tegul V reiškia 
ne tik Amerikos pergalę bet 
ir Atlanto C&rterio principų 

t * r  : ' j  •>? ' •  pevgal^l ' • 

Mirgu Marga 
Bašo Kūgis Mugis. 

AMERIKOS LIETUVIAI in
stinktyviai pajuto Anglijos už
sienių reikalų ministerio Edeno 
atsilankymo svarbą. Dirva ci
tavo Clevelando Plain Deoler 
straipsni, kur p. Irwin nušvie
tė Ėdeno atvykimo pagrindus: 
Rtisijos noras Lietuvą ir kitus 
kraštus pasilaikyti, Amerikos 
nenoras to leisti, ir Anglijos 
svyravimas. Amerikos Lietu
vių Taryba, po nepaprasto po
sėdžio, pasiuntė Edenui tele
gramą, kuriame pabrėžė Lietu
vių tautos teisę į nepriklauso
mybę ir priminė Atlanto čar-
terį. Kanados Lietuvių Taryba 
ruošia* Edenui įteikti rezoliuci
ją jo atsilankymo Kanadon 
proga. Lietuvai Vaduoti Są
jungos valdyba siuntė nuo sa* 
vęs laiškus ir telegramus Ede
nui ir Cordell Hull. SLA or
ganas Tėvynė teisingai šaukia: 
"Svarbus momentas — visi 
Amerikos Lietuviai sukruski-
me!" 

MUSę SPAUDA teisi n g a i 
pabrėžė —^ visa Lietuvių tau* 
tęs laisvas kiltis guli Amerk. 
kos Prezidento rankose. Mes 
atsimename ne vien garbingus 
Atlanto Čarterio principus bet 
ir Prezidento žygius kada An
glai rašėsi su Rusais savo 20 
metų draugingumo sutartį. Ru
sai tada norėjo gauti Anglijos 
sutikimą , praryti Lietuvą. An
glai svyravo. Prezidentas Roo
sevelt nesutiko kompromisą 
daryti ir dalykas paliktas at
eičiai. 

• 
BET TA. ATEITIS nėra pil

nai skaisti. The Saturday 
Evening Post žurnalo štabo 
rašytojas, Demaree Bess, sa
vo straipsnyje, "Ko Rusija No
ri?" (Kovo 20) teisingai pa
stebi, jei Rusija išeis šio ka
ro pergalėtoja tai Europos val
stybių koncerte jos smuiką 
balsiau čirpins negu Anglijos-
Amerikos duetas, nes, atmin
kime, Vokietiją nugalėjus, ši
tam duetui teks dar su Japo
nija grumtis, su kuria Rusai 
draugai. Nors Churchill kita
dos tvirtino kad Rusų politika 
esanti "paslaptin supainiotas 
galvosūkis", bet (pagal Bess) 
tikrasis galvosūkis tai Ameri
ka, ne Rusija. Rusijos politi
ka aiški — tai imperialistinio 
saugumo politika. 

• 
IMKIME Lietuvą ir Pabalti

jį. Rusai savo pretenzijas pra
dėjo reikšti dar 1939 metais. 
Anglai tada nesutiko, bet su* 
tiko Hitleris, kuris savo veid
maininga "draugiškumo" su-*v 

tartimi atidavė Stalinui Lietu
vą ir kitus kraštus. Rusai 
Lietuvon imaršavo 1940 ma?-
tais ir išmaršavo 1941 metais,'; 

bet su Anglais 1942 metais da
rydami 20 metų draugiškumo 
sutartį jie vėl reikalavo Lietu- < 
vos, tik buvo Roosevelto su
drausti. Tačiau Stalinas savo 
kalbose ir savo spaudoje nio* 
kad savo imperialistinio tikslo ̂  'T" 

neišsižadėjo. Ir jei po karo ^ . 
jo smuiką garsiau negu Anglų- ^ 
Amerikonų duetas (kuriam dattf įį" 
reikės Japonus nugalėti) grie4» •"'?* * P 
aiškus Lietuvių laisvės klausi* r 

V 
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PENNSYLVANIJOJE 
»•> 

PITTSBURGH 

MAŽĖJA GYVENTOJAIS 

Nežiūrint karo meto darbų 
padaugėjimo ir darbininkų ei
lių pasidauginimo, Pittsfourgho 
distrikto gyventojų skaičius 
sumažėjo, kaip skelbia spauda, 

Pittsburgho distriktas susi
deda iš Allegheny, Washing
ton, Fayette ir Westmoreland 
apskričių, ir 1940 m. tas dis
triktas turėjo 2,126,800 gyven
tojų. Dabar paaikėjo kad ja
me randasi 58,000 žmonių ma
žiau. * 

Uždaro Viešas {staigas 

Pennsylvanijos Gub. Martin 
įsakymu užsidaro daug viešų 
įstaigų visoje valstijoje. De
šimts ligonbučių užsidaro Bir
želio 1 d., tai Ashland, Bloss-
burg, Coaldale, Connellsville, 
Hazleton, Locust, Mountain, 
Nanticoke, Phillipsburg, Sha-
mokin ir Scranton. 

Uždaroma dvylika valstijos 
mokyklų, buk jos nereikalin
gos. Mokvktų tiesa yra daug, 
ir mokytojų perdaug, jos bai
gusios mokyklas negauna vie
tų. Bet ligonbučių tai nėra 
perdaug. 

Taip tai Republikonas guber
natorius taupo valstijos pini
gus. Taipgi panaikina mort-
gičių mokestis. Tame yra pa- , .. . . vt, „ ir. - ipnijoje pavasaris, dienos sil-galba tik turtuoliams. Viesas f , , . . ... ~ 

v , x • •• i 4.-- tos, laukai visur žaliuoja. O pasalpas stumia is valstijos 

PHILADELPHIA 

ŽINGEIDUS LAIŠKAS 
r-

Rašytas Leono B. Buros, ge
rai žinomo jauno Philadelphi-
joje veikėjo, kuris dabar taiy 
nauja Dėdės Samo Armijoje, 
Zigmui Jankauskui: 

Gerbiamas Mr. Jankauskas: 
Jusų laišką apturėjau būda

mas Camp Butner, N. C. La
bai ačiū jums kad nepamiršta
te pateikti šiek-tiek žinių iš 
Philadelphijos. 

Aš gailiuos kad negalėjau 
patiekt nuo savęs laiškų anks
čiau, nes nebuvau apsistojęs 
vietoj ilgesniam laikui. Vieną 
naktį miegojau vienoj vietoj, 
pietus valgiau kitoį, ir t.p. 

Dabar šioj vietoj irgi turbut 
neilgai viešėsiu; kur iš čia 
trauksime "God knows", bet 
turbut kur užjurin. "Well", 
tiek to. Visgi kas nors turi 
kariauti kad laimėtume. Iš 
vėlesnių šaltinių, tai šią vasa
rą turbut su priešu susikirtim 
drūtai, ir aš manau kad laimė
jimas virs musų pusėn. Be 
abejonės gal ne viena motina 
lies ašaras žuvus sunui už ju
rų, bet tas užtikrins ateityje 
ir šios šalies laisvę. Kaslink 
dalykų eigos kariuomenėje tai 
pasilieka kareivio paslaptis — 
kur buvome ir kur vėl trauksi
me ir panašiai. 

Dabar esu Kalifornijoje ko
kiam laikui. Čia smagu: kli
matas dabar Čia kaip Philadel-

žinios į apskričių glcfeą, taigi 
tuomi sutaupys valstijos iždui 
išmokėjimą tų kaštų, bet tak
sų mokėtojams tas pats. 

WYOMING KLONYJE 
SKANDALAS 

V Wilkes-Barre n^iesib iswte i**-
sirodė trūksta $11,7TH). ,cr 

Wilkes-Barre buvo pakeltas 
skandalas per mokyklų direk
torių SergalĮ prieš didelį erštą 
masoną Kniffen, peržengusi 
mokyklų įstatus. Pc daug ra
šymų per spaudą, Lietuvis nu
sigando masono ir išėjo pišš. 

Jenkins kaime Julius Naujo
kas už toki pat prasižengimą 
kaip tas Wilkes-Barre masonas 
gaus išvyti, nes kiti du to pat 
kaimo mokyklų direktoriai iš
vyti per teismą. 

Praeitą savaitę buvo juo
kingas teisme skundas prieš 
Kuncą iš apdraudos kompani
jos pusės, kompanija pralaimė
jo. Kunca buvo skundžiamas 
už degtinės ir rakandų sudegi
nimą. 

Nuo Naujų Metų į kariuome
nę iš šios srities yra išėję jau 
212 jaunų Lietuvių. Pradėjau 
vesti surašą Wyoming Klonio 
Lietuvių kareivių. 

Jonas J. Nienius. 

i.w i ių •ijiį.į 

BALTIMORE MD. 

Lietuvos Istorija Pašto 
Ženklais 
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palmos, rodos širdį prie savęs 
traukia! Nedykai čia aktoriai 
ir aktorės pasirinko sau sosti
nę! 

Kaip rašėte apie mano gimi
naitį, Kazį Burą, labai trokštu 
jį pamatyti. Pirmiau maniau 
gal gausiu atostogų tai pasi
matysim, bet dabar tai gal 
kai Jkaras užsibaigs. Apturė
jau porą laiškų nuo jo, bet pa
našiai ir jam užtęsiau nepara
šęs. Jei matysite jį duokit ia-
bų dienų nuo manęs. 

Na, kaip pats Mr. Jankaus
kas gyvuojate? Kaip jus pa
saulis vaišina? Ar vis dar bu
dinate tautiečius iš. miego? 
Dabar su Kaziu Bura ir Juozu 
Gusčiu pasitarę padidinkit Lie
tuvių Naujienas. Dabar aš 
manau yra geriausia proga. 
Kazys irgi yra darbštus ir tu
ri gerų gabumų rašyboj ir or
ganizavime. Tik dabar gal dar
bais labai esat užsiėmę. 

Beje, Mr. Jankauskas, gal 
turite užsilikusių Lietuviškų 
laikraščių ar žurnalų? Jei tu
rite, prašau man jų prisiųsti. 
Kai išėjau kariuomenėn, Lie
tuviško laikraščio neskaičiau. 
Užsirašyčiau, bet kad vietoje 
nestoviu tai taip ir palieku be 

j Lietuvių spaudos. 

BALTIMORE, Md. — Kovo 
7, Lietuvių salėj įvyko įdomus 
vakaras, kurį surengė Baltimo-
rės Lietuvių Tautinio Knygy
no administracija. Vakarą ati
darė knygyno administracijos 
pirm. J. žigas ir po trumpos 
įžanginės prakalbėlės pristatė 
Dr. želvį vakaro vedėju. 

Dr. A. želvis savo kalboje 
vaizdžiai nupiešė Dr. Jono A. 
Bučnio nuopelnus ir suteiktą 
garbą Lietuvių tautai ir pa
čiai Lietuvai, renkant jos paš
to ženklus ir per juos garsi
nant Lietuvos vardą, ir prista* 
tė to vakaro prelegentą, plačiai 
visoje Amerikoje žinomą Lie
tuvos pašto ženklų rinkėją Dr. 
Joną A. Bučnį. 

Dr. Bučnis turi labai turtin
gai ir rūpestingai sutvarkytą 
Lietuvos pašto ženklų kolekci
ją, daugiausia oro pašto žen
klų. visai nevartotų, kurių kai
na siekia, pagal katalogą,, nuo 
kelių centų iki $250 vienas. 
Jo pašto ženklų kolekcijoj yra 
ir musų garbingų didvyrių la
kūnų Dariaus ir Girėno foto
grafijos, pašto ženklai ir vokai 
tų laiškų kuriuos jie vežė savo 
lėktuvu per Atlantiką; prie to 
vra ir vokai ir korespondenti
niai laiškai - susirašinėjimai su 
tais asmenimis kurie norėjo 
kad jų laiškai butų nuvežti į' 
Europą. Parodė daug laiškų-
vokų su pašto ženklais iš Vil
niaus, kada ta musų istoriška 
sostinė Vilnius buvo po Ru
sais, po Vokiečiais, po Lenkais, 
paskui pačių Lietuvių valdo
ma, po to vėl po Lenkais ir vėl 
po Rusais. Tai vis buvo skir
tingi paš'to ženklai. Komunis
tams okupavus Lietuvą ir patį 
Vilnių, tulą laiką buvo varto
jami Lietuviški pašto ženklai, 
tik sudarkyti Rusiška antspau-
da. Nemažai turėjo pašto žen
klų ir iš Klaipėdos krašto ka
da jį valdė Vokiečiai, Prancū
zai, patys Lietuviai ir vėl Vo
kiečiai. Parodė vieną voką su 

fAUBONOJO KRYŽIAUS 
•V. VAJUS 

Pabar. Ariančiame B. 
juje Lietuvių moterų vienetas 
aktyviai dalyvauja. Kovo 11 
turėjo pasiskyrę oficialę rink
liavos dieną, kurioje surinko 
keletą šimtų dolarių. Jų užsi-
brėžimas surinkti nemažiau 1 
tūkstantį dolarių arti jau prie 
tikslo. Iki šiol regis jau yra 
surinkta, į: $850. Rinkliava re
gis bus tęsiama iki Kovo 25. 
Mat, tą dieną atsibus R. K. 
moterų skyriaus susirinkimas 
Lietuvių salėje, taigi bus su
vesta sąskaitos ir pinigai per
duoti R. K. Lietuviai kurie 
dar nesate aukavę R. K. au
kaukite per Lietuvių motepų 
vienetą. 

KLAIDŲ PATAISYMAS 

Minint Lietuvos Nepriklau
somybės 25 metų sukaktį Va
sario 14, Lietuvių salėje, buvo 
renkama aukos Amerikos Rau
donajam Kryžiui. Skelbiant 
aukotojų surašą įsibriovė ke
lios klaidos: praleista aukau
tojų pavardės: Vincas ir Teo
filė Overaičiai aukavo $5; Mrs, 
Normantienė $3; S. Dermaitie-
nė n, M. Smailienė II. 

DETROITO AUGIMAS 

Pereitą sekmadienį, Ameri
kos spauda paskelbė statisti
nių žinių apie Amerikos gy
ventojų kilnojimąsi: Pasirodo 
jog šio karo metu Michigan 
valstija gyventojų skaičium 
greičiausia auga: nuo 1940 m. 
į šią valstiją — žinoma, dau
giausia į Detroitą, — atvyko 
naujų žmonių 311,000. 

Sekanti ! gyventojais daugė
janti valstija yra Kalifornija. 
Mažėjanti gyventojais valstija 
pirmoj vietoj stovi New York 
miestas, kur per du - metu ne
teko 500,000 gyventojų. ." , 

Detroito didėjimą parodo ir 
žmonių judėjimas. Prieš du 
metus Detroito gatvekariai ir 
busai per savaitę perveždavo į 
8,000,000 pasažierių, gi perei
tą savaitę pervežta 12,648,134 
pasažieriai. Reiškia, Detroito 
susisiekimo ^ priemonės turi ke
turis ir pusę milijonų daugiau 

Earl Roman išdirba tam tik
rus prietaisus kuriuos galėtų 
pasinaudoti jurose pasimetę 
jurininkai arba lakūnai, gau
dymui žuvų maistui, kuomet 
laivui ar lėktuvui nuskendus 
jie atsiduria gelbėjimosi prie
taisuose, bet neturi ko valgyt. 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
fifrVJliy Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

ATSIŽYMĖJO 

Apie Prezidento A. Smeto
nos priėmimą Philadelphijoje 
tai mačiau Angliškoje spaudo
je. Tai buvo dailus darbas at-

KINGSTON, Pa. — Laku-;liktas Philadelphijos Lietuvių, 
nas Leit. Antanas C. Yenala- Kas tuo užmanymu rūpinosi 
vage (Janulevičius), 24 m., ap-|žinių neturiu, bet iš savo pu-
dovanotas Lakūnų Garbės Kry-.sės duodu didelę garbę darbuo-
Žium už išgelbėjimą trijų gy- tojams. 
vasčių ir pargabenimą tektų- j "Well", tuo kart baigsiu, 
vo atgal nors sugadinto ir su-j Mr. Jankauskas. Vėliau para-
žeistų dviejų kitų jo lakūnų J žysiu daugiau. Taip pat pra-
draugų, skrendant bombarda-jšau jusų, jei laikas leis, nepa-
vimui Europos. j miršti parašyti porą žodžių 

Leit. Yenalavage buvo bom-Įman, už ką išanksto jums la-
bardierium, kiti du vyrai vai- fcai dėkoju. 

Lietuvos pašto ženklu ir su už- [ pasažierių į savaitę laiko negu 
rašu: "Paskutinis laiškas iš j turėjo du metai atgal. Prieža-
Klaipėdos Lietuvai ją valdant", stis to didelio žmonių padaugė-

Gal but niekas nenorėtų ti-Įjimo Detroite yra pastatymas 
kėti kad žmogus galėtų buti 
toks turtingas, ne tik milijo
nierius bet ir bilijonierius, o 
vienok taip buvo, ir Dr. Bučnis 
parodė publikai tuos stebuk
lus kada jis priėjo prie pašto 

keleto milžiniškų amunicijos 
fabrikų. D. R. 

VIEŠA PADĖKA 
Tariu širdingiausia ačiu ma-

j— no gerįems draUgams ir prie-zenklu is Danzigo Vokiečiams!, v , ® . i tol 1 o m c 117 cnroil^ru mon rlnira_ 
u  ,  - x i  o .  i t e l i a m s  u z  s u t e i k t ą  m a n  d o v a -jį valdant pereito karo metu. i j >*. ... Iną Vasario 14 d. cia parode tuos pašto ženklus t T ,. . . . v , .  i  j  •  i . -  ,  I  L ab i aus i a  d ė k o j u  š i e m s  p o -įr paaiškino kad jų verte ta-! . ,  ,  . . . . .  . .  .  n a m s ,  p o n i o m s ,  p a n e l e m s :  F .  da buvo nuo vieno milijono iki, :1 
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stą vertę. ̂  Michaels, Fr. Grakauskui, 

Dr. Bucnis tą savo pašto1 
XT 0 , ' M. . .... 0 v ,, , , i .. . , .» iN. Seder, F. Mickeviciui, S. 

ženklų kolekciją jau buvo is- G. Kapp, F. Yuzenui, 
statęs daugelyje nuėstų paro- R Messęl> -j. pnkai) w. A Gel. 

de lėktuvą. Kanuolės šuviu iš 
apačios abu pilotai buvo sužei
sti, tada Yenalavage paėmė 
lėktuvą valdyti, išlaikė jį fo& 
macijoje, iki vienas pilotas at
sipeikėjo ir vėl ėmė vairuoti. 
Yenalavage atliko bombardavi
mo darbą ir sugryžo. Jo abu
du draugai taipgi apdovanoti. 

Skaityk Amerikos 
4Lietuvių Naujienas' 

jbfgnesinis žurnalas, 24 pusi. 
'pfetams tik 50c. (45) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
mSL N. 6 St. Philadelphia, Pa. 
V". . .... 

Pvt. Leo R. Bura, 
Co. €, A.P.O 4090-C 

€ cf Postmaster, 
San Francisco, Cal. 

• LIBERIJOJ, Afrikoj, gu-
mo medžiais apsodinta 77,000 
akru žemės. 

PAJIEšKAU savo brolį Juo
zą Matulaitį, gyveno Sheboy
gan, Wis., paskui persikėlė j 
Chicagą. Chicagoje taipgi gy-' 
vena dvi mano sesers dukte
rys, Kiveriutės, kurių antraše 
nežiuau. Jos pačios ftr žinan
tieji atsišaukit. ( (11) 

John Matulaitis 
R.F. 1, Eįtrlville, N. Y. 

doms ir už ją gavęs kelis pir
mo ir antro prizo medalius ir 
vieną gražią auksinę taurę. 

šiuos žodžius rašančiam už
klausus Dr. Bučnio ar jo dar
bas jau užsibaigs su ta ja pašto 
ženklų kolekcija kurią jis jau 
turi surinkęs, atsakymas buvQ, 
Ne. Rinkimas pašto ženklų eij| 
kaip ėjęs- savo keliu, prie to, 
rašysiu knygą apie Lietuvog 
pašto ženklus ir bendrai apie 
visus, su kuriais aš esu jau 
gerokai susipažinęs. 

Tai tikra Lietuvos Jutorija 
Pašto ženklais, kurią mano 
plunksna neišgali aprašyti, ir 
aš atsiprašau gerb. daktaro už 
tokį nevisai tikslų aprašymą. 

Nuo savęs patariu ir kitų ko-

gotai, P. Kulesui, G. Raško. 
Už jusų taip gerą širdį ir 

suteiktą pagalbą man, tamstų 
aš niekuomet nepamiršiu ir jųs 
pasiliksite mano širdyje kol aš 
gyvas busiu? : 

Jonas Valiukas. 

SMULKIOS" ŽINIOS 
• ' v 

Michigan valstijoje norima 
pravesti įstatymas kad sekma
dieniais nebūtų leista pardavi
nėti svaiginamus gėrimus. Bet 
kiti įrodinėja tas bus negėrei, 
prasiplatins butlegerystė. 

Kovo mėnesį Detroite eina 
rinkliava Amerikos Raudona
jam Kryžiui. Detroitui skirta 
kvota surinkti $3,000,000. Vie-

lonijų Lietuviams susipažinti tos R K valdvba praneia Uad 

su Dr. Bučnio pašto ženklų nn-|aukos ,atein# ^ vjsur šymet 

ltuu' darbininkai aukoja daugiau 

• MODERNIŠKAM lėktuvui 
sunaudojama nuo 7 iki 20 my
lių efiktrilku yiely. 

negu kitais metais. Pusė kvo
tos jau perviršyta. 

Bąlandžįę n\ęnesį bu# pr^ė-
ta vajus s|i^UyįM l^a.ro 

nų. Visoje šalyje nustatyta 
sukelti 13 bilijonų dolarių. 

Butų labai gerai kad Lietu
viai sudarytų savo komitetą 
Karo bonų pardavimui ir su
rašinėtų kiek jau mes esam 
pirkę ir kiek perkam. Manau 
butų gerai šį dalyką persvar-
styt draugijų susirinkimuose, 
nes pasekmės bus geros. Mes 
Lietuviai jau daug esam išpir-
kę Karo bonų, tik bėda kad 
apie tai niekas nežino. V. M. 

K. S. KARPIUS DETROITE 

. Dirvos redaktorius Karpius 
su žmona atvyksta į Detroitą 
porai dienų; čia prabus šešta
dienį ir sekmadienį. Dalyvaus 
LVS skyriaus susirinkime, ku
ris įvyks Dr. Sims rezidencijo
je, 11 vai. sekmadienį. 

L%,i. 

T R U M P O S  
• '.v 

2 I N U T £ 
(Iš musų laikraščių) 

• CHICAGO, IU.— Iš apyskai
tų komiteto rengusio Vasa

rio 14 d. programą pasirodo 
kad įžangos įplaukų buvo kiek 
virš $700, taigi tik tiek publi
kos ir atėjo Į salę kur gali til
pti apie 3000. Komitetas jau
tėsi labai apsivylęs. 
• NEW YORK, N. Y. — Ba

landžio 1 prasidės SLA Ket
virtas Vajus prirašymui nau
jų narių prie SLA. Visoms 
SLA kuopoms pasiųsta para
ginimai kad išrinktų vajui or
ganizatorius. 

• INDIANA HARBOR, Ind.— 
Kun. K. Bičkauskas iškil

mingai minėjo savo kunigavi
mo 30 metų sukakti. Jis jau 
18 metų kaip klebonauja šios 
kolonijos Lietuvių parapijoje. 
Gimė Bal. 8, 1888 m., Žaslių 
parapijoje. Amerikon atvyko 
1922 m. 
• PITTSBURGH, Pa. — Vas. 

28, LMD. salėje įvyko Lietu
viškų bolševikų sušauktas va
dinamas "karo laimėjimo" ar 
kitokis koks ten draugijų su
važiavimas. šis neva suvažia
vimas geriausia parodė kad 
Pittsburghe jau komunistai 
negali Lietuviu draugijų su
klaidinti. Nežiūrint kokias jie 
giesmes giedotų ir kokiomis 
plunksnomis nesidangstytų vi
si jau pažysta kas tai per pau
kščiai. 

• NEWARK, ||, J. —. psario 
28, šv. Jurgio draugijos sa

lėj, įvyko paskutinis J. J. Stu-
ko, Lietuvių radio programo 
vedėjo atsisveikinimo koncer
tas. Stukas iieinft kariuome
nėn, 

f DAYTON, Ohiį|. Sustrei
kavo 49 mokyklų aptarnau

tojai, reikalaudami daugiau už~ 
mokesties. Apie 30,000 moki
nių negalėjo lankyti mokyklų. 
Aptarnautojai yra unijos na
riai, jĮinijos vadai pareiškė pa-
siryžįL streikį laimėtu 

MIRČ RAŠYTOJAS 
JUUJUS BANIULJĮg 

Kovo 10, Brooklyn, N. Y., 
mirė rašytojas Julius ęaniulis, 
sulaukęs 61 m. amžiaus. Jis 
Amerikos Lietuvianrs žinomas 
kaip laikraštininkas ir poetas. 
Jis yra parašęs eilių, straips
nių tuluo^e laikraščiuose. Bu
vo Atei£uį$ red£&torii|Ea Bos
tone. > 

Dirva ir Vienybe yra išlei
dusios po vieną-kitą jo parašy
tų eilių ir, šiaip knygelių. 

JUKNA Juozas, mirė Sausio 
18, Buenos Aires, Arentinti-
noj. 

LAURUTIS Stasy®, mirė Va
sario 27, Philadelphia, Pa. 

LORINČIENĖ K., pusamže, 
mirė Akron, Ohio. Palaido
ta Vas. 18. Gimus Lawren
ce, Mass. 

PIEČUKIENĖ Ona, mirė Vas. 
27, Pittsburgh, Pa. Palaidota 
St. Augustino kapinėse Ko
vo 3. — Panevėžio 
Šato p., Vaitkunų k. 

SIREVIČIENĖ Elena, 30 me
tų, mirė Vas. 25, Chicagoj. 
Gimus Severance, Colo. 

KALVAITIENĖ Magdė (Ge-
raičiutė), pusamžė, mirė Va
sario 28, Chicago j. — Vilka
viškio ap., Šunskų par., Vai
tų k. 

RADZIVILAS Jonas, pusam
žis, mirė Vas. 27, Ghicagoj. 

-— Kalvarijos par. 
GEDRIKIS Jurgis, pusamžis, 

mirė Va*. 26, Chicagoj. — 
Panevėžio ap., Naujamiesčio 
p., Prievakščio k. 

G ABEL Juozas, 60 m., mirė 
Vas. 27, Chicagoj. —; Pane
vėžio ap., žemelių k. Ameri

koj išgyveno 39 m." 
ROMIENĖ Barbora (Patlabai-

fcė), 62 m., mirė Vas. 26 d., 
Chicagoj. — Kaltinėnų par., 
Varsėdžių sodžiaus. 

PETRAITIS Vincas, pusamžis, 
mirė Vas. 26, Chicagoj. — 
Panevėžio aps., Krekenavos 

, par. Amerikoj išgyveno^SO 
metų. 

VILKAITIENĖ Marė, mirė Va
sario m., Mahanoy City, Pa. 

BALTYŠIUS Jonas, 27 m., mi
rė Vas. 21, Roxbury, Mass. 

MATULAITIENĖ Marė, 78 m. 
mirė V^s. 27, South Boston, 
Mass. — Vilkaviškio apskr., 
Alvito par. Amerikoj išgy
veno 50 metų. „ 

VABRINSKAITĖ Patricija, 5 
m., mirė Kovo 1, Chicagoj. 

KAIREVIČIENĖ Petronėlė, 51 
m., mirė Gruod. 23, Water-
bury, Conn. 

DAUGINTIS Tadas, 57 metų, 
mirė Lapk. .30, W. Hanover, 
Mass. 

MIKLINĄS Jonas, 25 m., mi
rė Sausio 1, Chicagoj. 

SELINSKIENE Agnietė, mirė 
Vas. 27, Wilkes-Barre, Pa. 

BORISIENĖ Marija (Černytė) 
33 metų, mirė Kordoboj, Ar
gentinoj. r— Butėnų k., Ši
monių V., Panevėžio ap. Ar
gentinon atvy^';;''jĮ|-' tėvais 
1914 metais. 

VASKELA Viktoras, 44 metų, 
mirė Lap. 23, Buenos Aires, 
Argentinoj. — Ukmergės ap. 
Argentinoj išgyveno 14 m. 

PETRUŠKEVIČIUS Bronius, 
27 m., mirė Gruodžio 6, Ro-
sario, Argentinoj. — Talač-
konių k., Pasvalio v., Biržų 
ap. Argentinon atvyko 1938 
metais. 

STAPUTIENft (Dapkienė) El
zbieta, 65 m., palaidota Vas. 
12, Detroit, Mich. Paėjo iš 
Žemaitijos. 

GUSTIENĖ Cecilija, mirė Vas. 
1, Newark, N. J. 

BINGELIS Kazys, mirė Kovo 
1, Cambridge, Mass. 

BEILIENĖ Mikalina, mirė Va
sario 23, Brooklyn, N. Y. 

GINKUS Pranas, 47 m., mirė 
Vas. 22, Baltimore, Md*. 
Šiaulių ap., Joniškio m. 

LAKŠTIENĖ Katrė, 56 metų, 
mirė Vasario m., Philadel
phia, Pa. 

MONTREAL 
„ RAUDONOJO KRYŽIAUS 

NAUDAI VAKARIENĖ 
Kanados Lietuvių Tarybos 

moterų sekcija rengia vakarie
nę sekmadienį, Kovo 21, 4 -vai. 
po pietų, Liet. Vytauto Klubo 
salėj, 2121 St. Catherine st. E. 

Brangus Lietuviai, dalyvau-
kit vakarienėje. Savo nors ir 
mažu pinigėliu prisidėję, su
šelpsite tuos kurie guli žaizdo
se, ir: kraujuose, gal be kojų, 
be rankų. Mes būdami sveiki 
ir gyvendami laisvoje brangios 
Kanados šalyje, galim nors sa
vo užuojauta ir kas centais, 
kas dolarių prisidėti. 

Lauksime visų atsilankant. 
Įžanga 75c. 

Kviečia Raud. Kryžiaus 
Parengimo Komitetas. 

M. Ą. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PAI.FNGYiNSiTE SAL" 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

PADU 
• Kuomet kankinatės vidurių užkie

tėjimu—žarnos nevęiklios, skauda 
fralvą, nėra energijos—palengvinsite 
^au fiiuo modernišku budu—kramty
kite FEENA-MINT. Ši skoninga 
kramtoma guma vidurius liuosuoja 
švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių 
naudoja FEEN-A-MINT. Tik pa-
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
ęculti, naudokite tiktai pa^al nuro
dymus ant r akelio. Sekantį rytą 
malonus palengvinimas juitąg pagel
bės vėl jaustis puikiai. 

DEL.I,A C. JAKl BS 
(JAKUBAUSKIENĖ—La:snuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Karpbariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
ij 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

APDENGKIT RAKANDUS 
Duokit apmušti jusų minkštuosius baldus dabar iki dar 
nepervėlu. Dykai apskaičiavimas. 5 metų garantija. 
< • 2 Arnotų Setas — $35.00 

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

HMMIlIltlIfiiin 
tllllllllll MIMIIIIIIIIHIIIIiakailllHlllif 

P. J. KERSIS 
JBQ9 Society for Sayings ^ldį. 
OFISO TELEFONAS: MAin 17^| 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pigia kainą. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdiaudos-insurante reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas Ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asrrfėjiižjcai. 
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Jungo Nevilksim! 
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ANTHONY EDEN ATVYKUS 
Sprendžiama Tautų Likimas ir Pasauliniai 

Pokariniai Reikalai v* ' 
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Pereitą safaitę Amerikon at-
skrito taryboms su Amerikos 
Vyriausybe Britainijos Užsienio 
Reikalų Sekretorius Anthony 
Sden. Su juo atvyko ir kitas 
Stiprus Britų diplomatas, Wil
liam Strang. Jiedu abudu yra 
feuvę Rusijoje ir tuėję su Ru
sijos valdovais pasitarimus dar 

4į»rieš prasidėjimą šio karo. 
štai nekurios ištraukos iš 

Cleveland Plain Dealer rašyto
jo Spencer D. Irwin straipsnio: 

Strang buvo vyriausiu pasi
tarimų vedėju Maskvoje 1939 
metais, prieš pat Rusų susita
rimą su Vokietija užpulti Len
kiją. Per tris mėnesius jis dė
jo pastangas prikalbinti Rusi
ją į bendrą sutartį su Britani
ja ir Prancūzija prieš Vokieti
ją. Jam nepavyko del keleto 
priežasčių, tarp jų buvo Ne
ville^ Chamberlaino nesiskaity
mas su Rusija. Kita priežas
tis buvo tai kad Maskva norė
jo gauti Britų sutikimo užimti 
Lietuvą ir kitas Pabaltijos ša
lis ir Lenkiją, atremti Vokie
čių grąsinimą Rusijai, bet An
glai nesutiko leisti bolševikų 
armijoms į tas šalis eiti. Ir 
taip prieita prie Stalino ir Hit
lerio sutarties Rugp. 23, ir už 
savaitės laiko padėta karas. 

Tų šalių pokarinis likimas ir 
dabar surupinęs Britaniją ir 
Suv. Valstijas. Rusai, pirm 
negu Vokiečiai juos užpuolė, 
okupavo Pabaltijo šalis, ir Be
sarabiją ir Bukoviną Rumani-
joje, ir "visuotinais plebisci
tais" prijungė jas prie Sovie-

1 tų Unijos. 
Kremlius pareiškė aiškiai sa-

* įjro pasiryžimą pasilaikyti tas 
'teritorijas kaipo Rusijos dalį 

kai Vokiečiai bu# i* jų išvyti 
ir nugalėti. 

Smulkus žinojimas tųv 1939 
metų derybų padaro Strang 
svarbiu šios Britų delegacijos 
nariu. Jis tada norėjo to ko 
dauguma žmonių nori šiądien 
— visiems žmonėms teisės nu-
sispręsti valdžios formą ir pa
tiems tvarkytis savo reikalus 
be svetimų kišimosi. 

Šitoji tai teisė turės su
rasti konkretesnę išraišką Wę-
ahingtono konferencijoje, ne
šu tas iki šiol pareikšta Atlan
to čarteryje. 

Nors Maskva pasakė kad tų 
teritorijų ateitis yra išspręstas 
klausimas, tų pažiūrų nesilai
ko kitos valstybės. Rusija vis 
dar bijo atakų iš Vokiečių pu
sės net ir po karo. Jeigu Wa
shington© mitingai galės išvy
styti budus apsaugai Rusijos 
prieš atakus ateityje tas klau
simas gali buti atnaujintas ,ir 
išspręstas teisingu pagrindu. 

Nieks negali gabiau ir tinka
miau tvarkyti šios delikatnos 
situacijos kaip Eden. Jis stovi 
labai garbingoje vietoje Rusų 
akyse. Jis pirmą kartą lan
kėsi Maskvoje 1935 metais bū
damas pirmu atveju užsienių 
reikalų sekretorium. Jis vyko 
Rusijon antru kartu Gruodžio 
m. 1941 metais, tuo pat laiku 
kai Churchill lankėsi Washing-
tone. šiuo antru atsilankymu 
Eden patyrė kad Rusija pasi
ryžus laikytis savo pagrobtas 
parubežines šalis. 

Jis gryžęs Londonan padarė 
apie tai raportą, ir tada Suv. 
Valstijų ambasadorius Winant 
skubiai skrido atgal j Washain-
gtoną. Tas dalykas kabojo lyg 
Ugnyje iki Gegužės, 1942 me
tų, kuomet Molotovas apsilan
kė Londone ir Washington^ 
Britai tuo laiku rodės buvo 
linkę sutikti su Rusijos reika
lavimais, tačiau Prez. Roose
velt buvo griežtai nusistatęs 

"prieš. 
šioje konferencijoje ne tik 

jgusijos kausimas bus svarsto-
jpa bet ii; daugelis kitų : Ką da

ryti su iiufftlltomis Šalimis, 
kaip tvarkyti kolonijų sistemą, 
šios šalies padėtis Facifike, 
santikiai su Orientu ir daug 
kitų. Bet santikiai su Rusija 
gal but bus svarbiausias klau
simas, nes tas paliečia ne tik 
pokarini sutvarkymą bet ir šio 
karo vedimą. 

Gal but dabar ir yra geriau
sia proga tuos klausimus sprę
sti, kadangi Stalinas tik ką ne
senai pasigyrė buk Rusija pati 
viena neša kariavimą savo pe
čiais, ir netrukus paaiškėjo 
kad Maskva slepia nuo Rusijos 
žmonių žinias apie visą pagal
bą gaunamą karo reikmenimis 
ir maistu iš Amerikos. 

Visose tose painiavose, ta
čiau/ Spencer D. Irwin numa
to naujas išvadas bendrai ali-
jantų gerovei ir gal but, sako, 
išsivystys kas nors naujo ko 
netiki ir nenujaučia Vokiečiai. 

VOKIEČIAI KOLONI
ZUOJA LIETUVĄ 

KUR HITLERIO 
LĖKTUVAI? 

Kas atsitiko su Hitlerio ka
ro lėktuvais, kurie dabartiniu 
laiku taip mažai naudojami?— 
To klausia visi karo reikalų ži
novai. Britai daro spėjimus 
kad Hitleris laiko tukstančius 
lėktuvų atsargoje galutiniam 
savo desperatiškam puolimui. 

Sako, Hitleris yra padaręs 
daug beprotiškų dalykų, bet 
jis tyčiomis nelaikytų lėktuvų 
nuo veikimo ir sutiktų paneš
ti dabartinį Rusų smūgį, jeigu 
jis neturi ko kito suplanavęs. 
Keli šimtai lėktuvų, sako žino
vai, galėtų pagelbėti atlaikyti 
Rusų puolimą Dono alkūnėje 
ir išvengti pralaimėjimo kokis 
ten Vokiečiams grąso. Jeigu 
Rommel butų turėjęs kelis šim
tus lėktuvų, jis butų galėjęs 
užimti Aleksandriją ir Kairo, 
Egipte, .vietoje rastis dabar 
1,500 mylių toliau apsuptas. 

Panaudojant kelis tukstan
čius lėktuvų, Hitleris galėtų 
sumažinti Amerikos, ir Britų 
oro jiegų žiaurų puolimą ir 
bombardavimą Vokietijos. 

Kur Vokiečių lėktuvai, jeigu 
jie neveikia? Atsakymas, sa
ko žinovai, gali buti kad Hitle
ris dasileido iki dabartinio pra
laimėjimo, taupydamas lėktu
vus kam nors kitam, nors ka
žin ar jam labiau reikės jų ne
gu reikėjo pastarų šešių mė
nesių bėgyje. 

Apšaudyti, bet Išliko 
Gyvi 
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KAUNO Vokiečių laikraštis' 
l<Jėjo Vokiečių komisaro Kau
nui straipsnį, kuriame rašoma 
kad gryžtantiems Vokiečiams 
"repatriotų" atpludis dabar 
nusiems Lietuvoje ilgus lai
kus) Kaune esą paliuosuojami 
butai ir kai kurie Kauniečiai 
iškeliami (reiškia išvejami) iš 
butų, kuriuos turi užleisti Vo
kiečiams. 

Koks dideliai tų •Vokiečių 
"repatriantų" atpludis dabar 
Kaune yra galima spėti ir iš 
to kad net kai kurioi valdžios 
įstaigos del tų "Šugryžėlių turė
jusios išsikelti iš Kauno ir 
užleisti patalpas jiems. 

Vokiečiams prireikė aiškinti 
kodėl tas gryžimas vykdoma, 
ir iš to teisinimosi jog Vokie
čių 'repatriantų'* gryžimas esąs 
pamatuotas ir neginčytinas ro
ko kad Lietuviai juos sutinka 
su nepasitenkinimu ir susiru-
pinimu. 

Iš komisaro pranešimi) ma
tyti kadi "gryžta" ne visi iš
vežtieji, o tik dalis. Juk yra 
žinoma kad nuo bolševikų gel-
bėdamies okupacijos metu už
sirašė ir daugėlis Lietuvių ir 
išvyko f Vokietiją kaipo Vo
kiečiai, bet tiems, deja, gryžti 
neleidžiama. Vadinas, gryžta 
tik ' parinkti Vokiečiai, patiki
mi kolonizatoriai ir neabejoti
nai išėję tam tikrą kursą spe
cialistai parengtose stovyklo
se, kur jie buvo laikomi nuo 
išvykimo iš Lietuvos. 

Vokiečių komisaras teisina 
tų grąžinimą ir Lietuvių pik-
tinimąsi jais sekančiai: 

"Įdomu matyti kad visai ne
didelis kurstytojų būrys nuo
lat mėgina, skleisdamas klai
dinančius gandus, dalindamas 
melagingo turinio proklamaci
jas ir varydamas šnibžėjimo 
propagandą, tik gadinančią a-
biejų tautų santikius,- įnešti 
nešimą j vietinių gyventojų 
Lietuvių tarpą. Kas stovi už 
tų gandų gerai žinoma. Tatai 
amžini rimties trukdytojai, ku
rie nenori kad naujoji Euro
pa, Didžiam Vokiečių Reichui 
vadovaujant, pamažu taptų fa
ktu; tai fantastai kurie išviso 
neturi jokio aiškaus tikslo, bet 
visuomet savo uždaviniu laiko 
bent kokios tvarkos griovimą. 

"Minint tik keletą ypatingai 
ryškių pavyzdžių, galima nu
rodyti kad Nemuno kilpoje, 
ypaš šakių, Tauragės, Vilka
viškio, Raseinių ir Marijampo
lės apskrityse prieš kurį laiką 
buvo kalbama: 'žiūrėkit, jau 
ateina Vokiečiai, dabar visi 
Lietuviai iš čia bus išvaryti." 

Iš paduotos pastabos maty
ti kad Lietuviai visomis prie
monėmis priešinasi kolonizaci
jai ir Lietuvių žemių grobsty 

1943 Metas-lubilejinis Metas - -
Lietuvos Laisvinimo Metas f 

PADARYKIT NEPRIKLAUSOMYBES 25 METŲ SUKAKTIES ATMINČIAI 
Pasiuskit Lietuvai Vaduoti Sąjungos darbų plėtimui Dolarį-kitą ŠIĄDIEN! 
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LIETUVA BUVO IR VĖL BUS 
LAISVA 

vo darbelius Lietuvos žmonių 
mui ir kad Vokiečiai turi var- akyse ir pasidaryti sau karje-

jaučiu lyg sė
džiu gimnazijos suole, tarp sa
vo draugų, ir, rodos, girdžiu 
mirusio savo mokytojo žodžius 
pasakytus apie Lietuvos kūri
mąsi, jos paneštas skriaudas 
ir vargus padėtus ant aukuro, 
kruvinomis aukomis del Lie
tuvių Tautos laisvės ir nepri
klausomybes. 

Niekuomet neišdils tie pasa
kyti žodžiai: "Vaikai, Lietuva 
buvo ir bus laisva", ne tik 
mums girdėjusiems, bet tūks
tančiams musų Tautos vaikų. 

Taip, Lietuva daug iškentė
jo, bet visgi ji tapo laisva ir 
jos vardas skambėjo po visą 
pasaulį, kaip ir kitų nepriklau
somų valstybių. * 

Lietuvis buvo atskirtas . ig 
Ruso, Lenko ar Vokiečio ir vi
si jį prigąžino kaipo Aisčių 
šeimosj ir Lietuvių tautos vai
ką. 

Niekas neužgniauš ir tą kad 
Lietuva iš po karo griuvėsių 
atsikėlus, labai gražiai susi
tvarkė ir žydėjo per virš dvi
dešimts metų. 

Taip, tai vis dėka tų kurie 
dėjo savo gyvybes, nebijodami 
nei šalto Sibiro, nei drėgnų ka
lėjimo rusių, nei pačių savo 
gyvybių karo laukuose, kad tik 
Lietuvą išlaisvinus ir paliuo-
savus iŠ sunkaus svetimu jun
go. 

šiądien Lietuva vėl pasken
dus kraujuose; jos vaikai vėl 
prislėgti dejuoja*! šaukdamiesi 
musų pagalbos. " 

Ar mes einame panašiais ke
liais kaip buvo eita pirmesniais 
laikais? Ar dirbame suteiki
mui šaukiantiems pagalbos? 

Išdalies taip, bet ar tarp 
musų visų yra bendra vienybė 
ir bendri siekiniai, kas padidin
tų musų darbą ir naudą? 

Vieni siekiame visokiais bu-
dąis kad Lietuva po šio karo 
butų vėl laisva ir nepriklauso
ma, kad jos valstybinė vėliava 
vėl plevesuotų ir pačioje sosti
nėje Vilniuje. 

Gi kiti, karjeristai, susidarę 
atskirą vienetą, neva dirba 
Lietuvos atsteigimui, bet gal
voja ne tiek jos labui kiek sa
vo kišeniui ir karjerai. 

Argi pamokyti vyrai, tokie 
kaip jųs, galite pateisinti sa-

Du Amerikos lakūnai išima 
šmotus šovinių kurie užsiliko 
jų lėktuve, šaudomi iš apačios 
laike jų užpuolimo Sicilijos, iš 
Maltos salos skrendant atakuo
ti Italiją. Apačioje stovintis 
lakūnas yra Lietuvis, Staff 
Sergeant Frank J. Mickus, iš 
Chicagos., -V„. 

H J 

go įtikinėdami Lietuvius jog 
tai tik gandų skleidėjų darbas, 
kuriuos Vokiečių komisaras 
vadina "buriu kurstytoji 

VILNIUJE, kaip rašo Kau
no Vokięčių laikraštis, buvę 
sušaukti pasitarimui ''Holandų 
Rytų Kompanijos" žemės ūkio 
specialistai, kurie dirbą "Ost-
lande". Vokiečių komisaras 
Vilniaus krašte supažindinęs 
Holandus su "'žemės ukiu Vil
niaus krašte, jo ūkininkais ir 
gyvenimo sąlygomis". Kokiais 
darbais šie Holandai užsiima, 
laikraštis nepaminti. Jis tik 
pamini kad keli Holandai dir
bą Ingalino žuvininkystės in-
spektorate. ^ 

Tie "Ostlande" dirbą Holan
dai priklausą Holandų nazių 
partijai. f 

rą ? • 
Atsiminkite kad Lietuvos 

žmonės 90 nuoš. yra tautiškai 
išauklėti ir niekuomet neišties 
jums rankas sutikti, kad paže-
minot jos mylimą Prezidentą 
svetimoje valstybėje, būdami 

Lietuvos piečiais — pažemi-
not ne tik vienu-kitu žodžiu, 
bet pažeminot kitataučio aky
se tuomi ir visą Lietuvių Tau
tą. v t 

Prezidento išvykimiLs ir ap
sigyvenimas Amerikoje yra 
Tautos valia ir jos liūdesys; 
jo parvykimas bus jos džiaug
smas. 

Ar Prezidentas, gali ponui 
GabaliauskuĮ ir kitiems jo ko
legoms, gyvendamas šioje ša
lyje, patiekti savo rezignaciją, 
o ar gali jus pakviesti ir suda
ryti naują kabinetą? 

Ne savoj valstybėj — ne SS* 
vi įstatymai. Patarimas pa
skaityti Lietuvos konstituciją. 

• • • 

Labai butų malonu ir krikš* 
čioniškai pasielgta kad užmir
šus kits kito skriaudas ir pra
dėjus gyventi santaikoje. 

Bet juk ponas Gabaliauskas 
ir visi jo kolegos žinote kad 
kitus pamokyti ir jiems pata
rimus duoti yra daug lengviau 
negu patiems prie to prieiti. 

Argi, Gabaliauske, tu už-
gniauši visų Lietuvos vaikų 
burnas ir ištraukti iš širdies 
tuos skausmus kentėtus dėl 
Lenkų klastų musų tautos ken
tėtų per ilgus šimtmečius? 

Argi jųs bandėte ir paro
dėte pavyzdį kitiems, mažesnė
je formoje, del kokių asmeni
nių, nebūtų skriaudų, del pono 
Prezidento Antano Smetonos ? 

Ar tuos šmeižtus teisingai 
paskleidėte ir pamiršote? 

Argi pats esi tikras Lietu
vis dirbąs 4 Tėvynės labui ? 

Jeigu pats ir tavo kolegos 
n e g a l i  p a m i r š t i  a s m e n i n i ų  
skriaudų ir melagiškai jas 
skleidi, tat kaip drysti Lietu
viams sakyti: užmirškim tas 
istoriškas skriaudas ir laikinai 
nesvajokim apie sostinę Vil
nių? 

Juk ne Lenkai atsteigė Lie
tuvą anksčiau. Nejaugi dabar 
jie būdami patys bėdoje ją at-
steigs? Jie^ turi savas bėdas, 
mes savas. 

Lietuviai neatsisakė ir ne
atsisakys draugiškai su Len
ku gyventi, bet niekuomet ne
tikės jam nebūdami pasiruošę. 

Lietuvos ir kitų valstybių 
laisvė ir neprikląusomybė pri
guli ne nuo Lenkų, bet nuo 
Amerikos ir Anglijos ir tuli| 
kitų Sąjungininkių valstybių. 

Todėl, jeigu tau ir tavo ko
legoms rupi musų tautos lais
vė ir Lietuvos nepriklausomy
bė, tat stokite Dėdei Šamui į 
talką, dirbkime, pirkite Karo 

AUKOKIT IR LIETUVAI 
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 busi 
atstąigta, piekas kitas apie ją nesirūpins! 

Adr^suokit: LVS. CENTRAS, 6820 Superior 
Cleveland, Ohio. 

Bonus, kad Sąjungininkės Val
stybės laimėtų šį baisų karą— 
tuomet tikrai Lietuva bus lai
sva ir nepriklausoma, jos vy
riausybė bus pačių Lietuvos 
žmonių išrinkta, o Su Lenkų 
draugiškumu — mes rasime 
laiko su jais santikius užmeg-
sti, tegul tik jie pasirodo ver
ti to. Jonas Jurgelis. 

•VIDUTINIS asmuo per sa
vo kuno odos skylutes per 24 
valandas išleidžia nuo pusantro 
iki penkių svarų prakaito. 

REZIGNAVO LVS IŽ
DININKAS J. J. BA-

ČIUNAS 
,1 

Juozas J. Bačiunas, Lietu
vai Vaduoti Sąjungos centro 
iždininkas, kuris dabar randar 
si Floridoje, rezignavo iš LVfiT 
iždininko pareigų. Jo vietolft 
šiomis dienomis renkama kitaš 
iždininkas. 

Ponas Bačiunas, kuris dau
giau turi ryšių su Amerikie
čiais, pasižada tarp jų varyti 
Lietuvos vadavimui reikalingą 
darbą. 

c 

Orine Tvirtove Skraido virš Solomonu 

j, Zetinantauskai 
} "Dirvos* Agentas 

N o t a r a s  
į$0 Congress Aventis 
': BTaterfunr, fina., -

J-

Amerijos armijos skraidanti tvirtovė virš Solomonų sali|* 
Šie lėktuvai pasekmingai naikina Japonų įsitvirtinimus Pacific 
ko asltse, ^ " 'f ^ ; K st. -

4 v * *'•" 
• f ^ ihv * » ^ 

•Ą, 

"Viena Siūle Laiku 
Sutaupo devynias 

Bet siuvimas, ar tai mašina ar rankom, neapsau
goja jusų akių. 
Tikrenybėje, siuvimas tikrai buna priežastim akių 
įtempimo, išskyrus jeigu jis atliekamas pakanka
moje šviesoje kuri yra laisva- nuo erzinančio žė
rėjimo ir šešėlių. 

Daugiau Taupymo Daugiau Siuvimo 
Karo laikas reikalauja daugiau taupymo ir reika
linga daugiau lopymo, užsiuvinėjimo, iš šeiminin
kės pusės. 
Patirsit kad, siuvimas mažiau vargina, ir darbą ga
lėsit atlikti su daug mažiau pastangų, dirbant po 
šviesa Sight-Saving Lempos. 
Kiekvienai šeimininkei reikalinga Sight-Saving 
(Lempa prie jos siuvamos mašinos, greta jos siu
vinėjamos kėdės. n 

Pa&nkit Sight-Saving Lempas 
iš šių Ypatybių 

(A) 100-200-300 watt šviesos lem* 
, putės daugumoj grindų mo

deliuose; 150-watt mažuos® 
grindų modeliuose ir stali
niuose modeliuose. 

(B Reflektorius ir skirstymo bliudelis da
vimui nežėrinčios ir tiesioginės bei 
netiesiogines šviesos. s 

(C) Platus gaubstuvas su baltu pamušalu. 
(D) Illuminating Engineering Society už-

gyrimo ženklas. 

P 'į>į 
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JV/I ASKVOS valdovų pasielgimas slepiant iš Amerikos 
gaunamą karo pagalbą ir maistą primena gerai 

žinomą atsitikimą Lietuvoje po pereito karo — skuti
mą Amerikoniškų žeriklų nuo Lietuvoje gautų lašinių. 
Tas atsitiko laike krikščionių-demokratų valdymo, ka
da su tais lašiniais buvo daroma savotiška spekuliacija. 

Reikia tik įsivaizduoti kokia darbymetš ėjosi So
vietuose, "kuomet ištikimi komisarukai turėjo nutrinti 
visokius ženklus nuo iš Amerikos gaunamų maisto pro
duktu, mašinerijų, troku, tanku ir visko, kito kas tik bu
vo pažymėta "MADE IN U.S.A." 

Šitą klastą darydami, Kremliaus gudruoliai be abe
jo pravedė ir antrą klastą, kokią jie praktikavo kuomet 
užėmė Lietuvą. Atsimename gerai kaip iš Rusijos ei
nanti tušti vagonai į Lietuvą, išvežti iš ten visas bolševi
kų išplėštas gerybes, buvo pažymėti jog juose siunčia
ma '^maistas badaujančiai Lietuvai". 

Ar negalėjo tą pačią klastą naudoti bolševikai ir 
šiuo atveju? Kai tušti vagonai vyko Į Archangelską ir 
kitus uostus parvežti iš Amerikos atgabentų gerybių, 
bolševikų komisaraiv savo prastiems mužikams tikrino, 
gal but, jog veža maistą ir kitas reikmenis iš Rusijos 
"gelbėjimui" Amerikos, kuri "negali, kariauti" be Sovie
tų pagalbos ... 

Kad tokias suktybes ir klastas Sovietų valdovai ga
lėjo vykdyti galima spėti iš to jų pasielgimo kad niekur 
neprisileido Amerikos karo tėmytojų ir kitų specialistų 
į karo frontą — kad, be kita ko, nepatėmytų jog nuo 
kanuolių, tankų, lėktuvų nuskusta "MADE IN U.S.A" 
ženklai.... 

Į frontą pristatotas kareiviams maistai? fe ginklai, 
gauti iš Amerikos, be abejo buvo reklamuojama kad tai 
yra nuopelnai ir "išmintis" "geniališkojo saulės", ku
rio magiškos lazdelės pamojimu viską tą bolševikai len
gvai ir greitai padarė 

Tas 5ki šiol buvo užslėpta nuo Rusų liaudies ir ĮIUO 
kariuomenės, reikia spėti. Tik dabar tą iškėlė Ameri
kos ambasadorius Maskvoje. 

Ypatinga betgi tas kad tuoj iš Maskvos pranešė 
jog spaudoje ir per radio paskelbta "pilnas pranešimas" 
Rusijai apie iš Amerikos gautas gerybes.... Kodėl tas 
padaryta tik dabar? Ar ne tik todėl kad Vokiečiai vėl 
pradėjo -raudonuosius mušti ir Maskvai parupo kad 
Amerika nesulaikytų teikimo pagalbos toliau? 

Visą laiką bolševikai šaukė-rėkė Ameriką ir Angli
ją atidaryti antrą frontą; dabar vėl pradėjo rėkti kai 
Vokiečiai atsivertė stumti Rusus atgal, bet visą laiką 
norėjo įtikinėti Rusijos mužikėlius kad taip pasekmin
gai per žiemą kariauta savomis išgalėmis! 

.Vargas šok% 
^Vargas Moka 

Gal pirmą kartą moderninės 
Lietuvos istorijoje pasigirdo 
s i m p a t i n g ų  L i e t u v i ų  t a u t a i  
balsų Lenkų oficialiuose sluog-
sniuose ir spaudoje. Vasario 
16-tą minint, Pittsburghe ir 
New Yorke musų minėjimuose 
kalbėjo Lenkijos konsulai, o 
laikraštyje Nowy Swiat vienas 
Lenkas sako: 

"Ramus svarstymas, nepri-
temdintas neesminiais šiame 
momente ginčais, priveda prie 
išvados kad Lietuva visiškai 
surišta su krikščioniška Vaka
rų Europos kultura ir jau lai
mėjo savo istorinę teisę buti 
pilnaį nepriklausoma suverene 
valstybe. Tą istorinę teisę pa
grindė 25 metų Nepriklauso
mos Lietuvos laimėjimai — tai 

niaus, kurį Lenkų propaganda 
"Lenkišku" skaito. Tass, tur-
but, nedryso reikalauti "brolių 
Lietuvių" gryžti į "brolių Slar 
vų" Sąjungą, nes pasaulis jau 
žino, Lietuviai ne Slavai. 

* # I 
Tegul .Neriasi 

Kataliku Amerika Brooklyne 
teisėtai pasidžiaugia New Yor-
ko Lietuvių Tarybos priimta, 
Vasario 16-tą minint, rezoliu
cija. Pasirodo, Conn, valstijos 
Kongresmanas Talbot ją įdė
jo į Congressional Record (Va
sario 22) ir dar parake kalbą 
Lietuvos laisvės klausimu. Se
natorius Gillette, iš savo pu
sės, tą rezoliuciją įteikė Sena
to Užsienių Santikių komisijai 
ir Kovo 1 kalboje supažindino 
senatorius jpt Lietuvos laiavės 
klausimu, i 

Amerika sako: "Tegul ne
riasi dabar iš kailip musų Lie
tuviškai šneką bolševikai. Jų 
i š d a v i k i š k a  v e i k l a  n u b l u k s  
prieš Lietuvos draugų darbus". 

Tštiesų mizerni musų bolše
vikai : Amerikoje gyvendami, 
jie aklai seka svetimos šalies 

i-.l .L- j. i • i. •• agentu įsakvmus ir išduoda 
plėtote stebinanti savo Jie.?a išduoda demokratijos 

Lietuvos pažanga buvo esmi-J 

nė ir, "palyginant, didesnė negu 

*ęmm 

HMM 

S K A I T Y M A I  

KAIP MUSŲ LIETUVA BUVO ATGAVUS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ 

principus, išduoda mažų tautų 
„ , . . ... .. .laisve, išduoda Prezidento Roo-Rusijoje vykdoma civilizacijai ^ AtUmto čarterį ir_ ga. 
ir mechanizacija. Tie pasise-'.. . .v, . ,. , v • u a 4. liausią, išduoda kimai nebuvo galimi be tautos . . .. . ° nyrioic no crimu! 
valios, be sąmoningos savo tik
slų visuomenės". 

JEIGU pradrėkstume kataliką — kunigą ar sivetiš-
** kį — ką rastume? — po "skūra" rasim tikrą Lietuvį! 

Pradrėskim sandarietj — ir tas tik Lietuvis! 
Pradrė^kus tautininką ir tas vėl tikras Lietu

vis !! 

Kas mus skirtų už Lietuvos atstatymą ir laisvę dir
bti rodos nesimato. 

Tačiau, kaip bevilčiai per tris metus blaškomės pa
tys .savo sukeltame vandenyje viedre.... 

Jei tas viedras vandens butų bent tyras vanduo gal 
?iebutų taip bloga. Bet kaip žinome — tai viedras pur-
vo-pamazgų, kuriomis taškomasi vietoje dirbti; juodina
ma asmenys, vietoje talkininkauti; kliudoma darbai ir 
pastangos vietoje išnaudoti momentą ir sąlygas gelbėji
mui savo tėvynės jos kritiškoje valandoje. 

Kur einama ir ko jieškoma tų musų "mandruolių" 
kurie siūlo save Lietuvių visuomenei laikyti kokiais tai 
"išrinktaisiais", kurie iš savo "mandrybės" ar klastingu
mo laiko save tinkamiausiais dirbti neva Lietuvos "at
statymui", kurie kitus stumte stumia i šalį, kovoja prieš 
juos visu nepadoraus žmogaus budu! 

Kas už to slepiasi? — reikia paklausti. 
Nagi — tų "išrinktųjų" atkaklus dirbimas už savo 

kromelį, po priedanga Lietuvos gelbėjimo! Jie nori iš
gelbėti iv savo biznelį, ir savo partijas pirmiausia, pri
sidengę Lietuvos nelaime. > 

Lietuvos vadavimas nereikalauja skirstymo Lietu
vių. nereikalauja dalinimosi j "geresnius" ir "bloguo
sius", nes net musų visų bendrų pastangų yra permaža, 
žinant kaip baisiai musų tėvynė Lietuva yra nuteriota 
i)- kokioje tragingoje padėtyje randasi. 

t 

CVARBUS pareiškimas yra tas, kaip statistikomis pa-
civomiont wonfloomo" Cnriw vMin/. 

Prisiminęs istorijoje randa
mus įrodymus kad Lietuviai 
sugeba gerai valdyti, šis Len
kas sako: "Gerai Lenkijoj bu
vo kada ją valdė Lietuviai". 
Jis tvirtina: "Istorinė pareiga 
ir dabarties realybė veikia Lie
tuvių tautos suverenumą ir 
pilną nepriklausomybę padary
ti sąlyga nuo kurios Lenkija 
ir jos kareiviai nepasitrauks". 

Lenkų tarptautinė būklė da
bar begalo sunki ir kebli. Į jų 
pakeltą rubežių su Sovietija 
klausimą įsikišo Anglijos cen
zūra ir uždraudė tarptautiniu 
minčių apsikeitimu klausimą 
spręsti. Oficialė Rusų. Tass 
žinių agentūra ! prikišo Len
kams "imperializmą" ir neno
rą leisti Baltgudžiams ir Uk-
rainams dėtis- prie jų "brolių 
Slavų" Sovietijos Sąjungoje. 

Tass pareiškimas sudomino 
Lietuvius, nes neminėjo Vil-

nanais jie gimei 

PffttiAlMELPHIA RECORD, 
redakciniame, straipsnyje Kovo 
15, "The United Nations Begin
ning to Unite", kalba apie svar
bą įgyvendinti Atlanto čarte-
rį. Kaip ir kiti rimti ir plačiau 
į žmonijos reikalus žiūrinti 
laikraščiai, Philadelphia Re
cord nepraleidžia neprisiminęs 
ar "teisė žmonėms pasirinkti 
tokią valdžios formą po kokia 
jie nori gyventi", kaip Atlan
to čarteryje pasakyti, "apims 
Indiją, ar Latviją, Estoniją ir 
Lietuvą, arba žmones Rytinėje 
Lenkijoje, aiį Holandų By tų 
I n d i j o s e ? "  " : v \  

Laikraštis' rag&a United Na
tions dabar susitarti ir nusta
tyti pokarinius planus, ir pa
sitiki kad Eden'o atsilankymas 
daug tam tikslui pasitarnaus. 

(II Trimito, 1940 m. — J. Lapinskas) 
f.fin.į.,, 1.1 j 

Pažiurėjus atgal į 1917 metus 
l/'ARO pabūklams' gaudžiant pildėsi pa-

vergtųjų viltys. 
Čia Amerikoje daug gyvefia Lietuvių 

atvykusių iš musų tėvynės Lietuvos ir 
daug kalba apie Lietuvos Nepriklausomy
bės atsteigimą dabar, šio karo pabaigoje. 
Bet turime ir daug lengvaprocių Lietuvių 
kurie lyg vėjo pučiama smilga tiki tiems 
kurie prieš Lietuvos interesus kalba — 
kad Lietuvos daugiau nebus ir ji savo ne
priklausomybės nematys Kas dau
giausia taip kalba? Tai Hitlerio garbin
tojai ir buvusio komunistų vado Paleckio 
pasekėjai, kurie nieko nesupranta apie sa
vo tautą, jos garbę, o nori buti svetimų 
vergais. 

Mes labai gerai žinome kad pereitą 
Didvjį Karą laimėjo Suv. Valstijos. Mes 
ir dabar gerai įsitikinę kad Amerika lai
mės ir šį antrą pasaulinį karą, ir del to 
tat Lietuva atgaus savo nepriklausomybę. 
Tik mes turime kiek galime dirbti ir rem
ti Ameriką kad ji karą laimėtų. 

Antantei nuo 1917 metų pavasario su 
naujomis jiegomis ir dideliais ištekliais į 

Lietuviai inteligentai ar kariai* liet toli
miausiose srityse, prasidėjo politinis Lie
tuvių bruzdėjimu lyd«&ą& Lietuvių karių 
sąjūdžių. į 

Pirmieji Nepriklausomybes aidai 
To judėjimo tapo paliesti ne tik Pet

rapilis, Daugpilis, Minskas, Kijevas, Ode
sa, bet ir tokios tolimos vietos kaip Kau
kazas, Turkestanas, Sibiras, net Vladivos
tokas. O jau 1917 metų Gegužės 27 dieną 
susirinkęs Petrapilyje Lietuvių seimas pa
reikalavo nepriklausomos Lietuvos dar 
tada kai tiems Rusijos Lietuviams tėvy
nė per tą durtuvų sieną buvo visiškai ne
pasiekiama. Tiesa, tuoj pasirodė kad par
liament arinės Kerenskio ir Miliukovo Ru
sijos politika mažųjų tautų, atžvilgiu taip 
pat buvo nepalanki. 

* Tuo «metu kai ji atbudusių ir nepri
klausomybės jieškančių savo tautų intere
sų maža paisė ir nieko nedarė, ar nespėjo 
padaryti, šiokios-tokios iniciatyvos ėmėsi 
tos Rusijos priešas, Vokietija, kuri 1917 
metais padarė kontaktą su jos okupuotų 
Rusijos imperijos dalių tautiniais sąjū
džiais. Jau Gegužės mėnesio' gale Vokie
čių militarinė valdžia pradėjo kalbinti 
Lietuvių veikėjus. Išpradžių buvo bandy
ta Lietuvoje suorganizuoti sau pagalbinį 

RUOŠKITĖS antrai Victory 
Loan — Balandžio mėnesį. 

ir proto suirimu sergančių žmonių. 
Salyje.kur žmonių ir sveikata gerai prižiūrima ir 

yra visi. kiti patogumai kurie pakelia žmogų aukščiau 
Kitų salių gyvenimo laipsnio, tačiau proto ligos nesu
mažėja. Vieni žinoma yra prisigimę, tų mažesnis skai
čius. Daugybė apserga įvairiais proto suirimais gy
venimo bėgyje. 

•ILSEJIMAS lovoje vis. dar tebėra pripažinta kaip 
vienas iš reikšmingiausių principų gydyme žmogaus nuo 
džiovos. 

•JAPONIJOJE kas metą nuo džiovos miršta apie 
150,000 asmenų tarp 19 ir 30 metų amžiaus. Tąi šalis 
kur skurdas paima savo dalį. 

• AUSTRALIJA turi apie 7,000,000 gyventoju. Iš 
jų apie 560,000 yra kaso ' 

SAVAIP GRAŽN 
Savaip gražus kiekvienas meto laikas— 
Malonu rytą ir vidudienį. 
Gražus pavasari, einu! Lik sveika®! 
Su šypsena einu į rudenį. 
Nors gera prisimint, bet man negaila 
Kad aš su rudeniu išblyškėliu.... 
Gūdžiai rankas sunėrus mano meilė 
Paliko vienišo ant kryžkelės. 
Vakaras gražus, nuraudęs kaip kūkalis... 
Eit ramiam, lyg elgetai, kai vari jas. 
Žinau, o tėviške, erškėčių kelią, 
Kur baudžiavas nešanti perėjai! 
Rausta vyšnios, geltonuoja obelės, 
Nlo rudenio šalnų, nuo pašalo.... 
O jaunystė dar, lyg žalias dobilas, 
Su kūdikio juoku, ir ašarom. 
Tenai, kur vėtra, lyg įtūžęs šernas, 
Gryžtu atgal į gelsvą rudenį— . 
Taip skrenda į pietus pilkoji vaiife 
ir-taip ji gryžta nuo vidudienio.. 
fijau kaž kam, kaž kur, kaž kada, melstis: 
Tai mėnesienai, it šilo samanai, 
Bet nun gryžtu prie tavo durų belstis, 
Grvztu sunykęs, nusižeminęs.... 

LIAUDIES DAINA 
Oi liūdo, liūdo širdelė mano 

Per visą rudenėlį. 
f| ką pajautė širdelė mano: 

Bernelį-tinginėlį. 
®inu per kiemą, girdžiu per sienis 

Apkalb' mane žmoneliai. * 
Apsikalbėkit kojas, rankeles ' 

Ne mane siratėlę. 
Juk žinot patys, ne pilioj esat,. 

Ne po dvarus vaikščiojat,' 
Po purvynėlius, po ašarėles 

lig pažastėlrų.... v ^ 

talką stojo Suvienytos Valstijos. Bet Vo-!ol^?an<l> būtent "Vertrauensrat", "Pasiti-
kietija, kuri jau antri metai buvo okupa- jk^jimo Taryba". Tačiau nei yienas Lietu-
vus Lenkiją ir visą etnografinę Lietuvą, i vis nepanorėjo buti tos Vokiečių skirtos 
numatė artimą galimybę greit baigti karą tarybos nariu, teisingai samprotaudamas, 
su krinkančia jau parliamentarine Rusi- M J^kia "Pasitikėjimo Taryba" turės Vo-
ja. Tat vietoje dviejų frontų ji galėjo pa- kiečių valdžios pasitikėjimą tai ja tuo pa
daryti koncentruotų jiegų ofensyvą vaka-.čiu nepasitikės vietos gyventojai. 
ruose. Trukumas šviesesnėms galvoms Į e Šitokiais ir kitokiais ąrgumentais !§?• 
jau rodė kad Vokietija ir jos sąjunginiu- sisukmėdami, Lietuviai Vilniuje aiškiai 
kės jokiu atveju negalės baigti karo reikš- sutarė jokių skyrimų nepriimti ir reika^ 
minga pergale. Reichstago dauguma, pra- lauti rinkimų. Jų derybų rezultatas ir 
dėjus sklisti tautų apsisprendimo ir lais- buvo toji Lietuvių Konferencija Rugsėja 
vės obalsiams, ėmė pamažu klabinti savo 1^-23 dri., Vilniuje (Pohuliankos teatre), 
vyriausybę. Iš jos buvo reikalaujama ry- '33-jų tuometinių Lietuvos apskričių, 
tuose užimtųjų žemių tautoms kurias vis kviečiant po 3—5 žmones, suvažiavo 214 
dar slėgė politiškai ir ekonomiškai sunki atstovų, jie išrinko pastovų organą, Lie-
okupacija, duoti bent kiek laisvės, pradė- tu vos Tarybą. Nuo Tarybos išrinkimo, t. 
ti vykdyti tą iš Amerikos vis labiau popu- y-n]10 Rugsėjo 23 d., ir prasidėjo dviejų 
liarėjantį tautų apsisprendimą. Juk pa- labai nelygių jiegų kaimynų santikiai. Is 
prastą prisijungimą žemių rytuose, užim- vienos pusės toji Taryba, nuolat beside-
tuose kraštuose, anuo metu jau bebūtų iš- ra*}ti ir vis dedanti pastangų įgyti Lietu-
naudoię kaip naują propagandos ginklą v9-]e .nor.s valdžios administraci-
prieš Vokiečius, tat pačios politinės nusi- nėje ir civilinėje srityje, iš kitos pusės mi-
tęsusios karo aplinkybės ir vertė okupan- utannė Vokiečių valdžia, kuriai savi in-
tus nors kiek paisyti užimtųjų plotų tau- teresai ir karas diktavo visai kitus reika-
tų ir pradėti derybas su vietiniais gyven- *lls 1^_J^[iriai .galvoje buvo tik, užsimaska-
tfojais. " . . - ^u® Wdsono^ Tautų Apsisprendimo obal-

Karo metu labai ^įvargusios lietu- pu\ išgauti iš Tarybos tokius nutarimus 
vos sąmoningesnėji dalis, būtent inteligen- kune butų naudingi artėjančioje taikos 
tai, buvo negausus ir išblaškyti. Bet ne konferencijoje su Rusais. 
vienam jų tada buvo aišku kad Rusas jau 
nebegryš, o daugelis jų politiniu savo idea
lu, bent mintyse, laikė Lietuvos nepriklau-

— pirmieji nauji musę 
v Valstybės priešai 

Bet visas buvo klausimas, kaip ją lai-
IHėti ir kuriuo keliu eiti? Kokias priemo
nes pasirinkti? Čia buvo didelė myslė, 
kuriuo budu suderinti Lietuvos valstybės 
mintį su dviejų kariaujančių didžiulių kai
mynų interesais. Su vienų užmaskuota 
politika prisijungti Pabaltijį, ir su kitų 
bolševistinio imperializmo siekimais, pa
galiau atsirado trečia jiega — tai buvo 
taip pat atsistatanti valstybė, Lenkija. 
Kai pirmieji du pavojai sumažėjo arba iš
nyko, .šita trečioji sudarė patį didžiausį 
Lietuvos valstybingumo priešą. O ji gu
rėjo daug inteligentų, pinigų ir apsčiai 
draugų, ypač Santarvėje, kur Lietuvos 
prijungimas prie Lenkijos ypač buvo pa
geidaujamas, siekiant įkurti rytuose sau 
į&įtiprų sąjungininką. 

Karas vis dar tęsėsi ir rijo naujas sa
vo aukas, tačiau pabūklų dtmdėjimas dar 
ląbiau žadino ateities ir laisvės viltis. Tas 

(Bus daugiau) 

•PER 23 METUS, iki 1941 metų, » 
44,113,147 užregistruotų gimimų,- vyriškų 
gimė 1,200,575 daugiau negu moteriškų. 

—. . , . . ,. . . .. v i aij08 ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo 
Lietuvių.svajones stiprino vis nauji zenk- - ©ija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori 
lai. Štai anapus fronto, už ilgos durtuvų 
sienos, 1917 metų Kovo mėnesio revoliu
cijoje griuvo carizmas, kuris buvo taip ne
palankus savo valdomoms tautoms, o Lie4 , Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir Y j • t i • v • i*i i i • ,• L, ^ nvnAtTKir mma £ 1A •. tuvių tautai ypač apie save paliko tokius: į 
karčius atsiminimus. Tat visur plačioję 
Jlusų imperijoje kur buvft išsiblaškę 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 
Stai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au-
diirw viršeliais, populiariška lengva kalbą 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma p*p 
»5ulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę^ 
ąėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir ja 
4arbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas RuT 

niu laikų, per visus amsįjus iki musų dienųį 
kokios buvo didžios iyPgalingofc tautos i* 
fų valdovai. 

prašykit prisiųsti jums 610 puslapiu 
didumo žmonijos Istoriją. 

;4, Ifeifcalaitkit "Dirvoĵ  
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pr. Vincas Pietaris 

A L  G I  
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Nespėjo vienok Danyla dar ir apmąs
tyti kur jam sustoti pailsiui, ar čia pakal
nėje ant puikios lankos, kur galės gany
tis ir ilsėtis žirgas, ar ten ant kalno, kur 
jam bus regimas ištolo mažiausias pavo
jus, kaip iš žilvyčių krūmų pakilo vyras ir 
paklausė Danylos truputį iškraipyta Gu
dų kalba iš kur jis joja ir ar nejieško ko. 

Su nusistebėjimu metė Danyla į vy
rą akim ir nesuprasdamas kas tai čia bu
tų, atsiliepė: , 

— Iš tolo joju ir jįeškau čia dviejų 
v y r ų . . .  

— Ir vieno bėro žirgb, *- pridėjo vy-
fas, nusišypsojęs. — Bet jeigu taip tai kur 
tavo ženklas? 

— Koks ženklas? — užklausė Danyla, 
supratęs iš kalbos ar nebus tai vienas tų 
vyrų kuriuos Dimitras minėjo, arba nors 
tas vienas kuriam buvo pavestas pavog
tas Šatas. * -

— Ugi ar tau senis nedavė jokio žen
klo? — užklausė savo žaru vyras. 

— Ne! — atsakė atvirai Danyla. — 
Jis man tik sakė jog manęs^ lauks du vy
rai- * 

#— Ir ką turėjo tiedu vyrai tau pada
ryti? — paklausė vyras Danylos. 

— Turėjo jie mane vesti 
— O kur vesti? — nesiliovė klausda^ 

mas toliau. 
— Vesti? — susilaikė Danyla, ne

žinodamas ar jam sakyti ar ne. 
— Na, na! Nebijok sakyti teisybę! — 

skatino vyras. " r 
— Turėjo vesti j Lietuvą! — pagaliau 

ištarė Danyla. 
— Na, taip išsyk turėjai sakyti, •— 

atsiliepė vyras-. — Tik stebėtina man jog 
senis nedavė tau jokioj'žymės: nei žiedo, 
nei skepetaitės, nei nieko. 

— Jis įkišo man kokį ten skarulį į 
ranką, bet aš lemtai ir nežinau kas tai bu
tų, ga) tu tą skarulį vadini ženklu? 

Ir tai sakydamas Danyla ėmė jieško-
ti po kišenius skarulio. 

— Ar ne šitas? — paklausė jisai, iš
traukęs iš vieno kišeniaus skarulį, Dimit-
ro jam duotą. -

Sutiktasis vyras gražiai ištaisė ska
rulį, paėmęs jį iš Danylos, ir tas pasirodė 
esąs pusė pamargintos skepetaitės. Iš sa
vo kišeniaus vyras ištraukė kitfą skarulį 
ir ištaisęs sudėjo abudu skaruliu į krūvą. 
Dabar pasirodė aiškiai jog tai dvi pusės 
vienos skepetaitės, ir to nepažystamiems 
užteko įrodymui kad jie yra tie kurie tu-
,rėjo susitikti. 

— Na! Girdyk "drąsiai žirgą, — atsi^ 
liepė dabar vyras, — ir josime. Mudu su 
dėde jau dvi dienos kaip čia tavęs laukia-

* me. Anapus kalno, per porą desėtkų var
snų, dėdė laukia su žirgais, tai ir pagir
dytas tavo žirgas iki tol spės vėl sušilti ir 
gėrimas jam nekenks nieko, jeigu tik ris
tele josi.. 

Danyla dabar atgijo. Visos baimės 
buvo užmirštos, ir viltis, toji vylingoji, 
bet visados geidžiama viltis, paragino jo 
šird įir dručiau ir tankiau. Išnyko raukai 

A  N  T  A S 
dabar vyrui rodėsi linksmas ir mielas. Su 
atsidėjimu dabar jis žiurėjo į veidą lydin
čio jį vyro ir patiko jam ir atviras jo žvil
gsnis ir stambus viso kuno sudėjimas. Be
žiūrint omenyje kilo gilios jauny stos, ma
žų dienų atsiminimai. Kilo iš' kokios tai 
gilumos panašių veidų paveikslai. Links
mi šūkavimai, giesmės, žaidimai gryžo į 
Danylos atmintį ir judino širdį. Po ilgai 
eilei, metų pirmą sykį dabar jis jautė ša
lia savęs žmogų kuriuo galėjo pasitikėti. 

— O kuo tu vardu? — užklausė Da
nyla savo bendro, sutikto kelionėje. 

— Ugi Radušis, — atsakė vaikinas, ir 
užkląusė: — O tu kuo vardu? 

— Aš ,— Danyla. \ 
— Iš vardo tavo ir iš kalbos taip ir 

tvoska Gudu, — patėmijo Radušis. — Na, 
matai, ana kur ir Virpša su žirgais ir vai
kiščias, ką atvedė tavo žirgg. Bet,' ar tu 
žinai, irgi puikaus besama žirgo! Pas mus 
neprasti žirgai, bet tokį dar aš tik pirmą 
sykį matau. Ant jo ne sarmata^ ir kuni
gaikščiui sėsti. 

Po medžių guotu stovėjo penketas žir-j 
gų ir matyt buvo ties žirgais pora žmonių. 
Senyvas žmogus, kurį Radušis vadino Vir
pša, pamatęs vyrus žengė jų sutikti. Ir 
supratęs iš Radušio apsiėjimo jog tai tas 
pats vyras kurio jie laukė, klausė stačiai 
iš kur jis bėga. , 

— Iš Galico, nuo Romano, — atsakė 
Danyla. 

— fr t»- nemainęs žirgo atbėgai? 
paklausė senis su neslėptu akyvumu ir 
nusistebėjimu. 

t- Nemainęs! Argi ar tai taip toli? 
—  K a !  k a !  k a !  —  n u s i j u o k ė  t i k t a i  s e 

nis ir apėjo aplinkui visą Danylos žirgą, 
įsižiūrėdamas ir kojas, ir galvą ir jo ke
terą., • ; v 

— Klaftsi ^' tdli! ^-. ̂ e' tada ^ni's 
Virpša. — Toli! taip toli jog nei vienas 

Kareivių Maldykla Pietų Pacifiko 

Štai vaizdas Amerikiečių "koplyčios" Pietų Pacifiko salo-
fe^kuri naudojama katalikų ir protestantų karių pamaldoms. 

KUR RUSUOS SENI 
jŽMONES? 

Nesteftai Pennsylvania Me-
dikalė Draugija išleido skait
lines apie Rusijos gyventojų 
skaičių. Iš tų skaitlinių neku-
rie ėmė klaust^: "Kur yrą Ru
sijos seni žmonės?' 

Pasirodo, senų žmonių ten 
kaip nėra: iš apie 165,000,000 
Rusijos gyventojų trečdalį su
daro jaunimas 21 metų ir jau
nesni, ir pusė visų gyventojų 
yra 31 metų ar 'jaunesni. 

Ar bolševikai neišžudė visus 
senus anos gentkartės žmones, 
kaip nepageidaujamus caristi-
nės liekanos narius, per 25 me
tus savo komunistinę imperiją 
tverdami ? 

PER TVORA 
PASIŽVALGIUS 

{Ą* 
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—• Tegul sau ir žinojai, bet vis tik vi
są dieną būdamas ant žirgo ir pailsai ir 
išalkai. Dėlto pasidrūtink, pasilsėk tru
putį, ir jeigu galėsi tai sėsime ir keliausi
me toliau. Aš ten tavo darbų ir reikalų 
nežinau, bet jeigu jau išsykio tave neat
stodami Gudai vijosi tai vysis ir toliau, jie 
tam turi savo priežasčių, — kalbėjo senis. 

— Kur neturės, — atsiliepė Danyla.— 
Mane verguvėje laiko jau per dešimts me
tų ir daboji ir sekiojo visą laiką kaip viš
tą, o dabar neseks! Bus visiems nuo Ro
mano už manęs paleidimą. — Kramtyda
mas šmotelį sūrio su duona, Danyla išpa
sakojo viską apie savo pabėgimą, ir kaip 
Dimitras jį paskatino bėgti, ir kaip jisai 
pasinaudojo lenktynėmis ir iš puikaus Ar
mino žirgo, pridėdamas jog dabar jis la
bai norėtų širmį žirgą sugrąžinti Armi
nui. 

Dabar netikėtai atsiliepe vaikiščias, 
kuris atvedė Danylos Šatą pas Virpšą: 

— Už širmį Dimitras senai užmokėjo 
Arminui ir senai jiedu sutarė ir apie len
ktynes ir apie tavo pabėgimą ant širmio. 

Tas vaikiščias buvo tas pats kurį Da
nyla matė Rudžio šėtroje, žiedus rinkda
masis. Jis gerai žinojo kur Danylos žir
gas Šatas buvo ir mokėjo jį išjoti nakties 
laiku iš tvarto, niekam nepatiriant. 

— Na, Dimitras tai galėjo manyti jog 
aš pasinaudosiu iš širmio, bet Arminas, 
nežinau ar jis galėjo, — atvertė Danyla-. 

— Taigi taip ir buvo. Arminas labai 
bijojo kad sveikas nenorėsi pasinaudoti iš 
širmio pabėgimui iš nelaisvės. Jis rodė ir 
kitą budą. Jisai patarė laikyti širmį gi-

sekti Gudai ir su šunimis. O jeigu maty
tų jog su žirgu neiškliuva, tai kad žirgą 
nužudytų, o pats kaip nors stengtųsi pa
siekti Lietuvą. 

—- Ar tu ne oi j ai papulti į Gudų na
gus? — paklausė Radušis liekančio vai
kiščio. 

— O ko aš bijosiu? ^ atvertė tas. «•— 
Aš Armino tarnas ir keliavau jo vardu 
pranešti apie atvažiavimą. Na ir širmį 
radau pamestą, ir kaipo mano šeimininko 
žirgą paėmiau. Ak gi mesti man čia jį 
vilkams? 

— O tavo žirgas kur? -— Mėginda
mas vaikiščio gudrumą klausė Radušis. 

— Mano? Ogi mano žirgą iš manęs 
atėmė Danyla, kad toliau nubėgti — 
juokais atsakė vaikisčias. 

Padėję aprėdyti širmio kojas, vyrai 
patraukė į kelionę, mesdamies arčiau Len
kiški] ežių, kur lengviau buvo praslinkti 
nepatėmytais per mažai apgyventas vie
tas, apžėlusias giriomis ir giraitėmis, kur 
dažnai pasitaikydavo Romano Oudų ir 
Juodvėšių pulkų užpuolimai. 

Seka; SENIS* 

MINTYS 

raitėje ir laukti tavęs, o tau įsakyti kad 
žirgas nesilsėjęs negali išlaikyti tokios ke-jtu taikytumeis kokiu nors budu pasiekti 
lionės. Taviškis išlaikė. Bet tai tik to-' giraitę, ar su Čiubu, ar su Vuodega. Bet 

šito bijojo Dimitras. Čiubas ir Vuodega 
visur tave lydėjo ginkluoti. Jis apskaitė 
kad tau bebėgant, tokie niekšai galėjo ar
ba žirgą nužudyti, arba ir patį tave sužei
sti. O ką apie širmį tai ir tokioje dėtoje 
butų galėjus atsirasti kit^ kliūtis, — ais5 

kino vaikisčias. 
— Apie kokį Dimitrą čia judu kalba

te? — paklausė Virpša. 
— Nagi apie tą kuris mane sugu&dė 

bėgti, — atsakė Danyla. 
. Ar tai jį ne Ivonu vadinot ? 

# *— Ne! Pas mus vadino Dimitm^ «— 
atvertė Danyla. -

Vaikisčias girdėdamas tą šneką tik
tai nusišypsojo ir tarė: 

Širdelės, jį visaip vadina: į? Dimi-
tru, ir Ivonu, ir Lukša, ir kaip kas nori. 
O tikro vardo jo nieks nežino. 

— Tai tą Dimitrą vadina ir Ivonu?— 
paklausė Virpša. 

Ugi taip! — atsakė vaikisčias. 
Jis vis tas pats, ir Dimitras, ir Ivonas. 

Kada Danyla užkando, Virpša sutvar
kė visa. Vaikiščiui įsakė širmį skaruliais 
ir tošimis aprišus kanopas nusivesti į lau
kus ir ten duoti jam priėsti ir pasilsėti ik 
valiai, o paskui joti žinomais jam keliais, 
paskui juos. Tokiu budu jo negalėjo su-

IWWVWWWWWWWW^WWWWVWWWVWWWVWWWWWW^V^^VWVWWWWWWW 
ant kaktos, nušvito akys ir visas svietas nojau kad bėgsiu. 

kie ir tegali išlaikyti kaip taVo abudu žir
gai. Aš nežinau iš kur tu juos ėmei, tu
riu vienok pasakyti jog ir pas kunigaikš
čius tokių žirgų nemačiau. Bet vis tai 
tiek to. Sakyk man ar pasekėjai tavo tu^ 
ri nors kelis panašius žirgus? 

— Ne, jie iš šitos žirgų veislės tiktai 
ša|pėsi. .Jie vejasi ant paprastų tyro žir-
m-

Na tai ir gerai! Dabar dar tu man 
pasakyk ar labai greitai jojai visą kelio
nę? — klausinėjo toliau Virpša. 

— Išpradžių jojau smarkiai, kad pra-
sinešti nuo vijikų, kurie man gulė ant kul
nų. Taip jojau aš kokią valandėlę; o pas
kui sulaikiau žirgą ir leidau tik smagia 
risčia. Ir taip beveik iki galui jis ėjo. 

— Um! — numykė Virpša. — Jie at
silikę per gerą pusdienį, per laiką reika
lingą pasilsėti ir žirgams pasiganyti. Dar 
viena pasakyk, mielasis, ar jie pasirengę 
vejasi ar ne? 
" — Ne, visai netikėtai. —Ir Danyla 
išpasakojo kaip netikėjai lenktynės pavir
to į jo pabėgimą. 

— O vienok tu su šalmu ir šarvais !— 
nusistebėjo Radušis. 

Del to jog aš sėsdamas j žirgą ži-

vis dar 2.00 
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DIRVA NEPABRANGS IR 1943 
tiems kurie paskubės užsimokėti dabar $2.00 

Jųs turit daug savo draugų ię giminių, iš rašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakal-
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, didelį įl nebrangų ląiHraštį. DABA®, jie gaus 
Dirvą tik už $2.00 visam 1943 metui. 
Dirva duod&ma už $2.00 tiems kurie šymet užsimokės naujai, arba atnaujins. Dei 
karo. 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 metams sieninį Kalendorių dovanų. (Seni 
ęračpou gręPi įį^ndoriMp • .Mtįįfafc ag^okaw),-

>\A\. 
(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę piln$ 
savo adresą, siųskit 'tW , DIRVA 

6820 Superior Avenue Oevelai Ohio 
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Senatvės sniegas niekad nesutirpsta. 
Mirtis lanko mus tyliai ir sulygi

na visus. 
Turtuolio ir varguolio kapas ilgiai 

tylus. 
Teisybe nepažysta partijų. 
Priešai yra vien tik draugai kurie 

mus nesupranta. 
Laimingas tas žmogus kiErs rado ir 

myli savo darbą. 
Proto ramumas yra puikiausias iš

minties brangakmenis. 
Susivaldymas yra jiega; teisingas 

galvojimas yra išmanymas; ramybė yra 
galybė. 

Religija yra dangaus duktė, mūsų -do
rybių gimdytoja ir tikros palaimos vers
mė. 

Neužmiršk kad gyvenimas yra tarsi 
gėlė, kuri nepražydi pirmiau negu ima 
vysti. 

Charakteris gludi valioje, ne intelek
te. 

Skaidrus proto ypatumai laimi pagar
bą, bet ne meilę; ir visos tikybos žada at
lyginimą — už valios ir širdies prakilny
bę, bet ne už proto ar išmanymo prakil-: kuris išaiškins kad ten gyveno 
nvbe. I Lietuviai, pirm negu baltieji 

Naktis ne tokia juoda kaip žmogus.±žmonės ten atsirado.... 
Nekaltybė yra aukštesnė negu doro

vė. Nekaltybė yra šventa nežinė. 
Nežinė yra dorovės saugotoja. 
Tikra meilė niekad nepailsta. 
Darbo pagrindai kuria visuomenės 

protą. 
Mergiškumas tėra vien .motiniškumo 

viltis. 
Juo labiaą vyras myli, juo daugiau 

jis kenčia. Visų sielų širdgėlos suma yra 
santikvje su jų tobulumo Jaipsniu. 

Puikus darbai nesvaigina — jie žavi. 
Mandagumas išlaiko raukšles. Rauk

šlės yra išminties vagutės; kai kurios 
raukšlės buna tragingos. 

Malonybė yra aistros ramybė. 
Mano žodžiai nepajiegia įglausti tavo 

n** V. J. B. 

MAN labiausia patiko Dir
vos korespondentės Lietuvės 
Klvvlandietės palyginimas Ga-
baĮi&usko darbuotės: * 

"Vietoje saldainių — verda 
smalą!" 

Ugi Gabaliauskas išsyk at
vyko į Klyvlandą uždėti "Lie
tuviškų saldainių" fabriką — 
bet kaip tai pataikė pakliūti 
prie laikraščio, pasiėmė ne sa
vo amato, kurio jis visai ne
supranta, ir pradėjo tarp Lie
tuvių virti smalą ir ja tašky
tis! 

SANDAROS Vnidyla tai lyg 
tas pasakos Mikutis: Norėtų 
žinoti, norėtų mokytis, bet ne
turįs knygų — ir daryk ką da
ręs .... 

Jis nusiskundžia negaunąs 
raštų Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos reikalais, užtai tą organi
zaciją ignoruoja.... bet gau
namus apie ją raštus numeta 
į gurbą.... 

Tokius pat raštus, gauna
mus iš Tarybininkų, mielai su
naudoja. 

Bet kai reikia LVS užgauti 
tai Vaidvlai nereikia nei kad 
kas prisiųstų raštų — jis iš 
kitur susigraibo ir moka pa
nagrinėti kiekvieną žodel| ir 
surasti kur koks sakinys jam 
r^epatinkį 

GERB. PUSTAPĖDIS Mar
gutyje šitaip: 

Lietuviški komunistai |sigys 
"šunies vardą'r. Jie pas Lietu
vį laka, o pas Rusą loja. Ko
dėl gi nepasišaukti popą ir ne
persikrikštyti ? "Tuomet bus 
"Oki Dok£\ 

AUSTRALIJOS Salose pasi
rodo yra Lietuviškais pada-
dinimais vietų ir kaimų. Jau 
žinomas yra dažnai minimas 
kaimas Buna, kur vieną kartą 
buna Japonai, kitą kartą Ame
rikiečiai. 

Dabar praneša apie kitą kai
mą, Lakūnai, prie kurio Ame-
kos lakūnai veikia prieš Japo
nus. 

Reikia tik Vinco Jankausko, 

liETUVIšKl bolševikai b«r 
ra Lenkus kad jie savinasi ir 
Vilnių, kuris yra Lietuviškas 
miestas, kur Lenkų mažuma, 
ir Lvovą, Galicijos sostinę, kur 
taip pat Lenkų kaip nėra. 

Reiktų dar kad Vilnis išbar
tų Maskvos banditus bolševi
kus, kurie savinasi Lietuvą ir 
kitas svetimas šalis, kur Ru
su burlioku visai nėra. 

menes. 

MARGUČIO DAINOS 
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
"MARGUČIO"-VANAGAIČIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygele, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio, dainas, kurių gaidas mokat, « 
žodžių pilnai nežinot;. Apie 40 dainų -•» 

•> i.KAINA 11K 25c. 

" Ifeikalaukit "Dirvoje" 
•820 Superior Avenue Cleveland, OkJ 

V- - i v 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai. 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė-
cit už 3c pašto ženkląiį atsa
kymui. Tas būtina. 
Duok žmogui šviesą — jis pats 
atras sau kelią — kas platina 
Dirvą — tas platina apšvietą. 

1 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiat§s persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos | 
naują vietą jeigu neprimo-
kšsit.  Parašykit mums ui 1  

lc atvirutę prieš • persikiH- į 
mą į kitą vietą gyventi. — f* 

Dirva Cleveland. 'it ^ 
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VIETINES ŽINIOS 
Padekime Gabali&uskui 

Surasti Lietuviški x 

Fašistų 

Pirmiausia, ponas Gabaliau-
akas turi pavartyti "katalikiš
kos spaudos" suvargusius la
pus 1941 metų, kuriuos jisai 

'fftts rašė.... 
Galima drąsiai sakyti kad 

tas 'katalikiškas strategas' at
ras, nes jis visuomet Rusų 
miestus po miesto užimdavo 
dviem savaitėm anksčiau ne
gu kad Vokiečių propagandos 
ministeris Goebbels. Vokiečių 
armija vis buvo bent trimis 
savaitėmis pasilikus vš Gaba-
liauską. 

Tas pats buvo ir su milijo
nais raudonarmiečių, kuriuos 
Gabaliauskas savo "katalikiš
ka gazieta" užmušė, paėmė, 
apsupė — visuomet daugiau 
negu Goebbels ar Vokiečių šta
bas. 

Tai čia tik dalis tų Gaba-
liausko lenktyniavimų, kuriuo
se jis visada pralenkdavo kitus 
tų lenktynių dalyvius — Vo
kiečių armiją ir visą Vokieti
jos fašistinę propagandą. 

Paimkime dar vieną pavyz
dį: kuris Lietuvis eilinis pilie
tis užkliuvo Vokietijoje bėgda
mas nuo bolševikų okupantų iš 
Lietuvos, tas buvo dulkinamas 
fašistinėmis dulkėmis. Kuris 
atsparus buvo toms dulkėms 
tas ir šiądien sėdi Vokietijoje 
koncentracijoje, negalėjo iš
trukti iš Vokietijos nei atgal 
Į Lietuvą, nei kitur kur. 

Taigi, tegul p. Gabaliauskas 
su savo poniute paima veidro
dį ir pasižiūri — nereikės dau
giau jieškoti. L—s. 

HIPPODROME 

"Commandos Strike at 
Dawn" 

Ši filmą palikta dar vienai savai
tei laiko, pradedant ketvirtadieniu 
Kovo 18. Tai vaizdas kariaujan
čių vyrų, nuotikinga karžygių isto
rija parašyta krauju ir ašaromis 

KELIONĖ PO 
FLORIDA 

Hypatia E. O. Yčaite. 

M i c h i g a n o  s n i e g a s  p u o š ė  
krumus po mano langu kai aš 
rengiau savo paskutinius egza
minus Universitete. Sausio mė
nesio šaltis griebė kaulus, bet 
aš su malonumu galvojau apie 
kelionę į Floridą, kurią turė
jau pamatyti pirmą kart (nes 
niekad ten dar nebuvau buvus) 
pradžioje Vasario. 

Buvau pakviesta kalbėti apie 
Lietuvą sąryšyje su pasaulio 
krikščionių bendradarbiavimu 
ir dalyvauti "Florida Chain of 
Missionary Assemblies" pro
grams Tai yra vienintelė sa
vo rūšies organizacija Ameri
koje, apimanti daugelį visų 
protestantiškų denomin a c i j ų 
bažnyčių Floridoje. Tas pro
gramas kasmet Vasario mėne
sį parūpina apie 10 ar daugiau 
kalbėtojų parinktų iš įvairių 
kraštų krikščioniškų veikėjų 
tarpo. Per penkias savaites ta 
kalbėtojų grupė ap važinė j a žy
mesnius Floridos miestus. To 
programo tikslas yra perduoti 
vaizdą krikščioniško judėjimo 
Įvairiose pasaulio dalyse ir su
pažindinti bei apšviesti bažny
čias tarptautinių problemų at
žvilgiu. 

St. Petersburg* mieste yra 
centralinis komitetas to "Chain 
o f  M i s s i o n s " ,  v a d o v a u j  a m a s  
Miss B. L. Woodford; jis su
darytas iš įvairių denominaci
jų atstovų, kaip tai Presbyte-
rijonų, Baptistų, Metodistų ir 
tt. Su St. Petersburg komite
tu dirba panašus komitetai žy
mesniuose Foridos miestuose. 

"Florida Chain o Missions" 
dirba jau 13 metų su dideliu 
pasisekimu. Prie to pasiseki
mo daug prisideda faktas kad 
Floridon suvažiuoja daug tu
ristų iš įvairių Amerikos vals-

!tijų. Taigi šiądien "Chain of moterų kurias jie palieka. 
Vadovaujamą rolę atlieka Paul j Missions" yra virtus Floridos 

Muni, su šimtais karui paruoštų, tradicija ir kalbėtojai iš to 
tikrųjų Commando vyrų. Šį veika
lą visi taip pamėgo kad jo rody
mas reikalinga užtsęti 1 dar vieną 
savaitę. Veikalas apima budą ko
kiu Commandos užpuola priešus, 
juromis, oru ir žeme. 

Kiti žymus artistai šiame veika-
le yra Anna Lee, Lillian Gish, Sir 
Cedric Hardwicke ir Robert Coote. 

"D Y K A I 
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Chain of Missions yra kviečia
mi kalbėti ne vien bažnyčiose 
bet ir kitose organizacijose, 
kaip U.S.O., Y.W.C.A. moterų 
bei vyrų klubuose ir tt. 

Tokiu budu mano dalyvavi
mas "Chain of Missions" pro-
grame buvo proga supažindin
ti ne tik Floridos vietinius gy
ventojus, bet ir platesnę Ame
rikos publiką su Lietuvos rū
pesčiais ir viltimis. Tas Chain 
of Missions programas šiądien 
yra daugiau kulturinis, negu 
grynai religinis, nes šių laikų 

Jei kenčiate kuno skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus- ^ ^ ^ 
mai oro permainose, natariam jums!T v~. . ° - • • • • ' 
KnnHvt. pnssF. Tflhs hp mnkesties ir krikščionių veikejai ima vis 

labiau suprast kad menka nau-
bandyt ROSSE Tabs be mokesties ir 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmų ^ Reu
matizmo, Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 

Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo-
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jųs busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dali, ir jums nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinig-ų, tik savo 
•ardą ir adresą i: 

ROSSE Products Co» Dept. X-S 
1708 W. Far well Ave,, Chicago, L1L 
• \ 

Geresnies Rūšies Muzika 

H. J. VOTTELER & SON 

ARCADE MUSIC 
STORE 

Theo. Langer, Prop. 

37 The Areade 
MAin 2217 Cleveland 

Didelis pasirinkimas įvairių im
portuotų muzikos dalykų, reikme
nų, ir Lietuviškų muzikos gaidų. 

i——^J  

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u  v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rušiee 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

da iš bažnyčios kuri gyvena 
debesyse ir palieka neišspręs
tas kasdieninio gyvenimo pro
blemas. Taigi programo kal
bėtojai nekalbėjo vien apie re
ligiją, bet ir ekonomines, socia
lines ir politines problemas tų 
kraštų kuriuos jie atstovavo. 

Tai paaiškina kodėl mane 
pakvietė dalyvauti, nors aš ne
su nei kunigas, nei misijonie-
rius, tuo skirdamasi nuo dau
gumos to programo dalyvių. 

Dar būdama Lietuvoje, do
mėjausi pasaulio Krikščioniš
kojo jaunimo judėjimu, ir at
stovavau Lietuvą Pasaulinia
me Krikščioniško jaunimo su
važiavime 1939 metais Ams
terdame, Holandijoj. Vos mė
nuo po to Hitleris įžengė į Len
kiją ir pasaulis netrukus pa
sinėrė karo liepsnose. Neteko
me namų ir tėvynės. Pažin
tys sudarytos dirbant tose 
krikščioniškose organizacijose 
padėjo musų šeimai sunkioje 
aštuonių mėnesių kelionėje iš 
Europos, ir tiktai jų dėka mes 
persiirėme per Atlantą. O tai 
Įrodo kad tarptautinis bendra
darbiavimas per krikščionių 
Bažnyčią yra galimas dalykas, 
ir gali buti priemonė įgyven
dinti tarptautinę taiką ir su
gyvenimą tarp pasaulio tautų. 

"Florida Chain of Missions" 
dalyviai buvo asmenys ilgus 
metus gyvenę įvairiose pasau
lio dalyse, išviso 12 kalbėtojų 
iš Filipiaų, Ki&ijoe, Japonijos, 

Indijos, Australijos, . Argenti
nos, Anglijos, Amerikos, Lie
tuvos. Maža kas galėjo iškęs
ti sunkios penkių savaičių ke
lionės, tai vieni būdavo kelias 
savaites, kiti mąžiau. Musų 
grupėje devyni žmonės nuolat 
keliavo drauge. Aš buvau už
imta egzaminais kai progra
mas prasidėjo. Jie tada apva
žinėjo Floridos rytų pakraštį 
su Miami, Palm Beach, Orlan
do ir tt. Man neteko pamaty
ti šių pasaulyje išreklamuotų 
vietų, nes galėjau atvykti tik 
Vasario 5 d. į' Tallahassee ir 
tolimesnė kelionė siekė tiktai 
Floridos vakarus. 

Tallahassee, kur yra Flori
da State Women's College, ėjo 
didelė studentų religinė konfe
rencija. Ten dalyvavo taip 
pat studentai-vyrai kurie mo
kosi atskirai nuo mergaičių 
Gainsville State Universitete. 
Musų grupės kalbėtojai laikė 
paskaitas toje konferencijoje, 
buvo diskusijų ir tt. / 

Man teko pirmininkauti drau
ge su kalbėtoju iš Anglijos to
je grupėje kuri rūpinosi poka
rinės Europos ploblema. Pati 
vos palikus šiaurės universite
to suolą, turėjau progos čia pa
stebėti Pietiečių studentų man
dagumą, kulturą ir skirtingą 
nuo šiauriečių, būtent lėtesnę, 
kalbą ir gyvenimo tempą. Mu
sų grupės kalbėtojai gyvenda
mi viešbutyje kovojo su dide
lėmis sunkenybėmis, nes Tal-

lahessee, kaip ir dauguma Flo
ridos miestų, • yra pilnas karei
vių. Restoranai negalėjo ap
rūpinti publikos maistu.* . 50 
uniformuotų vyrų tas tris nak
tis nakvojo ant grindų tame 
viešbutyje kur musų grupė bu
vo apsistojus. O aš džiaugiau
si savo privilegijomis, nes bu
vau apgyvendinta vienoje So
rority House ir gyvenau stu
dentišką gyvenimą. 

Nežiūrint perpildytų trauki
nių, laimingai pasiekėm Win
ter Haven miestą prie ežero 
apsupto žydinčių apelsinme
džių sodais. Turėjau progos 
pirmą kartą gyvenime pati nu
skinti apelsinų nuo medžio ir 
pasiųsti juos dovanų savo gi
minėms šiaurėje. Mat, kadan
gi Floridoje trūksta darbinin
kų vaisiams rinkti tai daug 
vaisių, supuva ir kas tik nori 
gali dykai plikti ir valgyti 
tuos vaisius. 

Winter HaVen buvo vieninte
lė vieta visoje kelionėje kai 
oras tiek atšilo jog galima bu
vo eiti maudytis ežere (tiesą 
pasakius, išbuvau ^vandenyje 
vos 5 minutas). Visą laiką 
Floridoje buvo begalo šalta. O 
tropikų šaltis drėgnas ir daug 
smarkiau griebia kaulus negu 
šiaurėje. 

čia musų kalbėtojai išsiskir
stė kas į Lakeland, kas į Lake 
Alfred, o kiti pirma musų nu
vyko į St. Petersburg. Man 
teko kalbėti Lake Alfred gim

nazijos mokiniams drauge su 
Kun. Turner, kuris daug metų 
buvo Amerikonų Bažnyčios ku
nigas Berline. Mes dažnai 
drauge dalyvavome programe, 
kadangi abu kalbėjome apie 
Europos reikalus/ 

Pakalbėję kiekvienas maž
daug po tris kartus Lakelando 
bažnyčiose, Y.W.C.A. ir kitur, 
traukėme į St. Petersburg, kur 
prasidėjo tikrieji musų "var
gai ir malonumai. 

(Bus adugiau) 

T E L E N E W S  
•T H E A T R E 

• "At The Front" 
"At The Front", yra tai pirma 

spalvuota žinių filmą iš Amerikos 
jiegų Įsiveržimo Afrikon, pradeda
ma rodyti Telenews Theatre penk
tadienį, Kovo 19. 

Parodoma pirmieji , susirėmimai 
Amerikos ir Vokiečių tankų apie-
linkėse Tunisijos miesto Tebourba, 
pakelėje šiaurvakariuose nuo Med-
jez el Bab; nazių oro užpolimai 
Souk el Arba ir Bone miesto; su
imti Italai ir Vokiečiai Belaisviai, 
sunaikinti nazių lėktuvai. 

Parodoma susitikimas Amerikos 
Lieut. Gen. Mark Clark su nužudy
tu Admirolu Darlan, Amerikos ka
reivių žygis nuo Bdne į Šiaurės Af
rikos frontą. 

Be to, matysit eilę kiti} įdomių 
trumpų įdomių dalykų. 

Kas platina Dirvą —. tas 
platina apšvietą. 

•VALSTIJOS degtines kon
trolės taryba rūpinasi išdirb
ti planus degtinės platinimui 
taip kad paskiras pilietis galė
tų laikas nuo laiko gauti pro
gą nusipirkti nors po bonką 
degtinės. Susekta kad Cleve-
lando degtinės parduotuvių ap
tarnautojai slaptai per užpaka

lines duris išdavinėjo degtinę-
tuzinais bonkų, kuomet papras
tas pirkėjas per priešakines 
duris inėjęs negalėjo gauti nei 
puskvortės nusipirkti. 

A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, O. 

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 ' 
Edwttfd 'SS&gtfr, Asst. Gen. Mgr.; Earl R. Lewis, Asst. Gen. Hgr. 

APRIL 5 IK1 10 — PUBLIC AUDITORIUME 
LA FORZA DEL DESTINO 

Pirmadieni, April 5 
Milanov, Petina, Votipka, Tibbett 
Pinza, Baccaloni. Baletas. Sodero 

Du Veikalai Penktadieni po pietų 
April 9 

LA BOHEMB 
Sayao, Greer, Kullman, Pinza 

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

F A U S T  
Antradienį, April 6 

Jepson, Browning, Kullman, John 
Charles Thomas, Cordon, Engel-
' man. Baletas. Beecham. 

Du Veikalai Penktadieni po pietų 
April 9 

LA BOHEMB 
Sayao, Greer, Kullman, Pinza 

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

F A U S T  
Antradienį, April 6 

Jepson, Browning, Kullman, John 
Charles Thomas, Cordon, Engel-
' man. Baletas. Beecham. 

A I D A  
Penktad. vakare, April 9 

Roman, Castagna, Baum, Tibbett 
Cordon, Gurney, Baletas. Pelletier LA TRAVIATA 

Trečiadienį, April 7 
Albanese, Votipka, Olheim, Melton 

Tihbett. DePaolis. Baletas. Sodero 

A I D A  
Penktad. vakare, April 9 

Roman, Castagna, Baum, Tibbett 
Cordon, Gurney, Baletas. Pelletier LA TRAVIATA 

Trečiadienį, April 7 
Albanese, Votipka, Olheim, Melton 

Tihbett. DePaolis. Baletas. Sodero 

THE BARBER OF SEVILLE 
šeštad. po pietų, April 10 

Sayao, Petina, Martini, Brownlee 
Baccaloni, Pinza, Harrell, St.Leger 

CARMEN 
Ketvirtadienį, April 8 

Swarthout, Albanese, Olheim, .KiMf* 
Warren, Cechanovsky, Baletas. 

Beecham 

IL TR0VATORE 
v šeštadienio vak. April 10 
^lartinelli, Warren, Moscon% 
Bampton, Castagna, Spellman 

Oliviero, Sodero. 

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 Paštu, $1.10 iki $6.60 
Pavieniai Tikietai Pradės Parsiduoti Kovo 15. (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 Naudojama Išimtinai. Libreto parsiduoda Box Office. 

Symbolis Geresnės Ateities! 
A1 

TEITIESJ automobilis — vežimas kuris bus jums pada
rytas kuomet Pergalė bus laimėta — bus daugiau ne

gu automobilis. Savu atžvilgiu tai bus symbolis geresnės 
ateities. 
Kaipo tokis #yinbolis, jis turės naują pavidalą, grožį ir vaiz
dingumą. Jame važiuodami jausitės kitais, daugiau malo
numo. Jis bus naujas visais atžvilgiais — nauji metalai ir 
plastikos, naujos rūšies gumas. 
Tarp medegų reikalingų ateities automobilio išdirbimui yra 
magnesium, ferro-silicon, ferro-chrome ir calcium carbide. 
Šių medegų pagaminimui sunaudojama didelė gausybė elek
tros. Šios pajiegos patarnavimas turi buti visiškai pasitikė-
tinas. šios jiegos kainos turi buti visai žemos. 

Magnesiumo difbtuvė veikia jau keletas mėnesių, ir kitos 
dirbtuvės tuoj pradės savo gamybą. 

Operuodamos pilnu savo saiku, šios naujos dirbtuves kartu 
sunaudos elektros per metą daugiau negu ši Kompanija pa
gamino elektros bent kurį metą prieš 1937 metus. 

Svarbus Karo Metu, Neįkainuojami Taikoje * 

Sių dirbtuvių produktai yra butini laimėjimui karo. 
Magnesium vadinamas magišku metalu moderninės indus* 
trijos. Ferro-silicon ir ferro-chrome yra sudėtiniai naudo
jami gaminimui naujų plienu kurie yra lengvesni, stipresni 
ir nepasiduoda rūdims. Calcium carbide naudojamas išdir
bimui syntetiško gumo iy chemikalų. 

Patraukti C. E. I. Pajiegos 
Žemos Kainos Sąlygomis 

Patraukti pakankamumu pajiegos ga
limybių ir nepaprastai žemų kainų 
ką The Cleveland Electric Illumina
ting Company už pajiegą ima, čia įsi
steigė didelės išdirbystės gaminimui 
magnesiumo, ferro-silicon, ferro-chro
me ir calcium carbide plote kurį mes 
aptarnaujam. 

Ši sritis buvo parinkta valdžios 90 
palyginimo musų elektros išteklių ir 
kainos už elektrą su kitų sričių 
nornis ir ištekliais. 

Pajiegos Rezervai 
Tai yra senai įgyvendintas The Cleve
land Electric Illuminating Company 
nusistatymas turėti visais laikais pa
kankamus rezervus užtikrinimui past-
tikėtino, elektros patarnavimo. 

Laikantis to savo nusistatymo ši Kom
panija 1938\metais pradėjo $35,000,000 
praplėtimo programą kuris tapo ivyk-
dytas numatytu laiku. 

Be šių pajiegos rezervu milžiniški in-
dustriniai plėtimaisi kokie atsibuvo 
Čia pastarais dviem metais nebūtų ga-
lijf įvykti , 

'furint dirbtuves gaminančias šias 
svarbias medegas po ranka bus ne
įkainuojamas priedas industrijai ir 
darbams čia kaip tik karas baigsis. 

Ne tiktai automotivų Industrija, bet 
It lėktuvų, elektriškų padargų, gumo, 
chemikalų ir daugis kitų industrijų 
kurios randasi Clevelando srityje, tu
ri galimybes žymiai naudotis šiuo 
labai svarbiu ekonomišku išvystymu 
— ką padaro galimu turėjimas pa
kankamai pajiegos žemomis kainomis 
kaip tt Kompanija patiekia. 

THE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY 
1 "Pagrindine Industriją Karo ir Taikos Metu" 
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AKRON, OHIQ 
Smulkios Žimof 

Seiberling gumų dirbtuvė 
Akrono priemiestyje^ Barber-
tone gavo valdžios dovaną ir 
pagyrimą už gerą, greitą dir
binu karo reikmenų. Ne t,ik 
kompanija bet ir jos darbinin-

Piano 25 Metai prie Dirvos 
r 

' • •"; . " ; 1 ' r^' 
Pruumįnini&i Syarbe*n ių (vykių Viešame Mus Gyvenime tf Veikime 

^ •- - K. S. KARPIUS, Dirvos Red. 

(Tęsinys tg pereito nr.) 

Clevelande, prie Dirvos darbuodamasis, perj verčia. 

Kas kiekvieną budrų"1 jausmu, kap kiekvieno 
jautrią sielą *' 

Bei poeto lakseią muzą tuo gėrėtis liepia-

DrLžfnTma^Toie k^mniif 25 MetM8 &evelk Parašiau visus sav° veikalus,'lr ^ai, sako SapnJlg mano: ^ reik vMkti, ko pripažinimą. loję kompamjo- a pįe  4q m a^u ir didelių, kurių pats didysis, ME- liudėti 
^Kov^l^vra^CjuozaDO die *UNAS' ®44 P^P'V- Net pačiam keista pri-'«Jei Lietnv, tu *pleidįg? į- #taį Tėvynlį y Kovo iy yra sv. Juozapo aie simmus mcidentą kuris privedė mane rašyti ' tau mrikvbės "'".-.s 
wa daujTjiozu Ijirvos skaT Lietuvos istorines apsakąs, kurių tarpe roma- «etai jos turtai - gamtos grožži Rašyk dainą 
yra daug Juo ų rv skai naį ^ Vikingų laikų ir Lietuvių prietikių su jais f#Ttu savo!" 

yra bene vieninteliai musų literatūroje. 
. . . j Netikėsite, tačiau tas atsitiko ačiu SAP-

•; Akrone visi darbininkai dir- paprastam nakties sapnui, kokius visi A Lietuva brangi mano, suprask kiek tau vietos 
P°_ 48 valandas ir daugiau ^agna; sapnuojame. Tam turiu liudytoją, kaip skyręs 

savaitėje. Pirmiau cia buvo apačį0je matysite, vienas mano eiles tilpusias Sieloj savo bei kaip trokštu sunum tavo visad 
iškovota trumpos valandos Dirvoje 1918 metais, kūčios taip pat išspausdin- likti, 
dirbdavo tik po 6 valandas pa- mano knygelėje "Užtekanti Saulė". Kad net Sapnas man atjaučia.ir.pagelbsti 

tytojų, šiuomi sveikinu yį&us 
jų vardo dienoje. * 

RAGINA AUGINTI 

f200 MILIJONU VIŠ

TŲ DAUGIAU 

Amerikos žmonėm* Symet 
ateis tas ką pranašavo Prezi-
zidentas Hoover depresijos iš-
vakarėj (bet neišsipildė tada): 
Kiekvienas Amerikos gyvento
jas turės po vištą savo puode. 

Agrikultūros D e p a rtmento 
sekretorius Wickard praneša 
ųt ragina šalies vištų auginto
jus išauginti šymet du ' šimtu 
milijonų vištų dątygiau negu 
auginta pernai. 

Kitokiai mėsai ftiažėjant vi-
gl mėsos mėgėjai turės kreip
ti savo akis į vištas, kaip va
nagai, ir del to vištų paręikala-

roje, ąx,ba 
tėje. 

valandas -savai 
Kalnas. 

YOUNGSTOWN 

VVEBUVO MINĖTA LIETU-
N te NEPRIKLAUSOMYBES 

SUKAKTUVĖS 
Nei viena iš dviejų didesnių 

musų organizacijų kuopų ne
turėjo parengimo Lietuvos Ne
priklausomybės dienai paminė
ti. Katalikai sako negavę kal
bėtojų tai dienai, bet jiė prą-

' nešė spaudoje laiku, leisdami 
žinoti kitiems kad jie neturės 
parengimo, tuo galėjo pasinau
doti SLA kuopa. Butų buvę 
gražu kad ir šio miesto Lietu
viai butų atsiminę savo seno
sios tėvynės neilgai gyvavusią 
laisvę, kurią dabar visi geidžia 
atgauti. 

Užsiminęs apie tai, noriu pa
stebėti, jei čia gyvuojančiose 
SLA ir LRKSA kuopose butų 
daugiau draugingumo gal but 
daugiau ir veiklumo tarp Lie
tuvių. Del man nežinomų prie
žasčių tos dvi kuopos nelabai 
kaimyniškai sugyvena, ir tą 
liudija štai kas: esant SLA pa
rengimui. atsibuvo LRKSA kp. 
mitingas bažnyčios skiepe; vie
nas SLA narys inėjęs balsiai 
prašneko: "O, tai čia 'ungarų! 
mitingas". Matomai,, yra slap
ta neapikanta. • 

PAGERBĖ KĮJN. SOFRANEC 
Kovo 7, parapijos salėje bu

vo surengta vakarienė Kun. 
Sofranec vardo dienos atmini
mui ir jo pagarbai. Atsilankė 
būrelis žmonių atiduoti pagar-

klebonui, kuris uoliai dirba 
parapijai ir yra padaręs didelę 
pažangą savo darbe, Su visų 
kooperacija. Visi" Lietuviai jį 
čia gerbia. 

Jurgis Laukaitis buvo vaka
ro Urmininkas, Trumpai kal
bėjo M. Subonis ir p. Quinn. 
Toliau kalbėjo ir klebono tėvas 
|r Slavas laidotuvių direkto
rius Vaschak, kuris patarnau
ja šio miesto Lietuviams, ma
lonus asmuo. Visi dalyvavu
sieji sumetė pinigišką dovaną 
l^lebonui. Ex Rep. 

' Dirvą galima išsirašyti ui 
viena dolari — pusei 

To pasekoje biivo ir visų kitų rašinių rašy- pamatyti, 
mas apie Lietuvą arba Lietuvius, ar iš Lietuvių galėčiau, dvasios pilnas, tau dainuoti dainą 
gyvenimo, net ir komedijų, dramų ir šiaip see- gražią!.... , 
nos veikalų, kurie turęjo gero pasisekimo; jie He tas yra sunum Tavo kurs dykai Tau žemę 
buvo vaidinta daugumoje kolonijų visoje Ame- mindo, 1 

rikoje, iki tos knygelės, kaip ir visi kiti mano Kurs išmynęs turi taką, bet kur eina — pats 
Kaštai, išsipardavė iki vienam.... nežino. -

Pirm to, būdavo, kaip ir kitiems Lietuviams 
kurie nori buti rašytojais verčiant kitų tautų 

KAIP TAPTI AME

RIKOS PILIEČIU 
Jfoygdė "KAIP TAPTI A51jS-
KIKOS PILIEČIU" gaunama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
Parsiuntimui pridėkit 5c. 

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės i Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Vietiniams norintiems i|-
njldoma aplikacijų blankps. 
* (Vietiniai prašomi kreiptu 

»tSk penktadieniais ir Sęštadie-
•niais.) 
^ Iš kitų miestų nglant pa
klausimus, ręikia pažymėti ko
kiais metais atvažiavęs, mėne
sį, maždaug dieną, kuriame 
mieste sėdęs į laivą kuris at
vežė į Amerika, ir kuriame 
uoste išlipęs. Pridėkit pą|to 

atsakymui. 
Rašykit: ; ^ ' 

JJJEVOS AGENTŪRA' 
" Superior ąve^ 

Cleveland, Qhlo. 

rašytojų raštus j Lietuvišką, ir mane imdavo 
noras, kokią tik svetimą knygą paskaitai, tuoj 
versti i Lietuvišką kalbą.... 

Kadangi nuo parašymo to eilėraščio dabar 
taip pat sueina 25 metai, čia patiekiu jį Dirvos 
skaitytojams ištisai: 

LIETUVOS GRAŽYBĖMS 

Vieną vakarą, nuvargęs, dar ir knygų tarpo viso 
Išsitraukęs vieną —-mačą, aš eiles skaityt 

pradėjau: . -
Tai Jonilos Raštai buvo — piešiniai Iš mųs 

Tėvynės . 
Žmonių papročių ir budo, iš gyvenimo kaimiečių. 
Ir suspaudė, lyg kad replėm, lyg kas slėgt 

krutinę ėmę: 
Kodėl aš — sunus Lietuvos—- savo šalį 

n'apdainuosiu ? • ' 
Aš toli nuo jos atskirtas, tik vers mažą 

supratimą, 
Užsilikusi jaunystės, belaikaus apie Tėvynę. 
Mane jauną, vos pražydus, iš Tėvynės išgabeno, 
Ką galfu iš jos atminti? —.Tik gaUetis mane 

verčia.... - ^ 
O, Tėvyne, kaip man gaOs kad dainose dvasią 

mano 
Neįstengiu tau parodyt ir dainuoti negaliu 

tau!.... 
Nedainuot man apie visa kuo poetai ten 

didžiuojas; 
Neįstengia muza mano man nupiešt Tėvynę-šalį, 
Negaliu dainų aš pinti apie buclą brolių save; 
N'apdainuoju aš kaimelių, nei miškų žalių, 

nei pievų, • 
Anei Nemuno puikybių, ką pakrantes jo dabina; 
Nei Nevėžį, tąją upę, kur gyvybę savo gavęs; 
Tos vietelės kur .prabėgo, kaip drugelis, 

kūdikystė, / ~ 
Negaliu kaip kits, regėdams, dainoj savo 

apdainuoti.... • 

Ir uždaręs knygą tąją, kurios delei mintys 
sunkios 

Mano širdį ' jHĮ$4ej£ ĮSį& svajones naujas 
gimdė, 

Aš, sukandęs dantis tvirtai ir užmerkęs atkiš 
savo, 

Lyg paskendęs f tamsybes, tulą laikf taip 
sėdėjau.... 

f į .  3[ .  * 

Kai naktis vėli užstojo, kai ilsėtis laikas buvo 
Ir kai miegas man' parbloškęs užmigdino 

neilsėjau: 
Nakties Sapnas apsireiškė, — į&s ką viską 

daryt gali, — 
Ir, nunešęs į Tėvynę, kraštais Nemuno 

vedžiojo. ' 
Paregėjau aš tą upę — tą Lietuvos upių tėvą, 
Betanguojantį, sutingus, bei krantus 

puikiuosius jojo: 
žaliais medžiais iškaišyti, supami lengvučio vėjo, 
Jie siuCoavo ir lingavo — bTg prieš mane galvąs 

Ienke; 
žalias pievas — tas pačias, rąds, vaiku būdams 

ką regėjau. — - * < 
Man krūtinė sualsavę o sielą lik džiaugės 

džiaugės!.... 
Vis tolyn aš tom pakrantėm buvau vedamas 

keno tai, 
Kas v§l atskleidė main vaizdą, — o pamatęs 

nus'stebėjau: 
Puikų krantą, išdabintu aukštais . medžiais 

paregėjau, 
Kurs į Nemuną |iurejo. Gerai žinomas tas 

kj*«ntas'"'-^ . i  -
Burbos dvaras ten tąlp medžių pasislėpęs ; 

juk gi stovi, ^ i 
Kam® kartą teko buti, kai būrelis tėvynainių 
Buvo vakarą surengę, ir mane ten nusiveį^ 
T|Up išvydau aš tą viską puikų Nemunu 

vaizdus tuos ^ '-'v; 

Tik mes — sunųs išSjunai, — ktirie svietą 
išmieravom, Sst 

Prisiminė šalį savo# linkui favfs Šitdis kreipiami 

Nuo to laiko rūpinęsis versti sveti
mas knygas Lietuviškai, nors, tiesa, jų keletą ir 
išverčiau, bet tik populiarinio mokslo turinio ir 
dar šį-tą. Jokių svetimų romanų nei vieno. 

Vietoj to, griebiausi nuodugniai studijuoti 
Lietuvos istoriją, iš Lietuviškų kokios buvo — 
Simano Daukanto, Dr. Jono šliupo ir kitų, ir 
iš Angliškų knygų kurios, įvairias Lietuvių kai
mynines šalis, jų istoriją, aprašančios, paliečia 
ir Lietuvą. Tokių, pasirodo, miestų knygynuose 
yra gausytbė: Skandinavų istorija, Rusijos, Vo
kietijos — jos visos paliečia Lietuvius ir Lietu
vą, o apie tas tautas Angliškų knygų yra labai 
daug. 

Lietuvos istorija pasirodė tokia- turtinga te
momis romanams — tik imk ir rašyk. Pradė
jau didesnio dėmesio kreiptis į Vikingų laikus— 
ankstesnius negu musų didžiųjų kunigaikščių 
laikai, nors ir tuos neaplenkiau, ir juose radau 
temas keletui savo romanų, nors kitų rašytojų 
jaf^i nekurie tie laikai yra -iškamantinėti. 

Apačioje seka iki šiol mano parašytų ir iš
leistų raštų sužymėjimas (alfabetiškai): Iš jų 
tik apie 12 nelietuviškose temose: 

ALGIS IR GIKDRUTk—tragedija ir L?etuvo3 krikšti
jimo laikų, 1200— m. Penkių veiksmų. ' 152 pusi. 

ALPIS—Kęstučio Išlaisvintojas--Istorinis romanas iš 
Kęstučio laikų, vaizduoja jo patekimą kryžiuočių 
nelaisvėn, pabėgimą iš nelaisvės su pagraibą Aipio, 

>. Ir tolesnius prietikius šio narsaus jaunuolio, apie 
- kurį istorija daugiau nieko nesako. 388 pusi. 

ATGIMIMAS—keturių veiksmų, šeiių atidengimų trage
dija iš Lietuvfų kovų su Rusais už savo spaudą. 
90 pusi. 

BALTIJOS ARAS—istoriškas romanas iš Vikingų laiku, 
pabaigos 10-to ir pradžios 11-to šimtmečių, apie 
Lietuvį karžygį jurose, kuris svetur augęs, sugryž 
ta išgelbėti savo žmones nuo Norvegų karaliaus pa-
begčiio Olavo Šventojo. Du tomai, 174 ir 153 pusi. 

BAUDŽIAUNINKF:—melodrama keturiuose valksmuose, 
iš baudžiavos laikų Lietuvoje. 72 pusi. 

BIRUTĖ IR KUPRELIS—trijų veiksmų tragedija iš 
Lietuvių santikių su Rygos kardininkais 13 šimt
metyje, Kunigaikščio Šventaragio laikais. 94 pusi. 

DVI SESERYS—romanas ii 18-to šimtmečio, vaizduo
jantis Babcinos dvarą Kimigaikščio ^Radvilos lai-

Jkais. 124 pusi. 
DIVORSAS—trijų veiksmų komedija iŠ 

prietikių Lietuvoje. Dalykas dedasi Klaipėdoje. 
Trečia komedija iš serijos (toje serijoje pirmoji yra 
"Ekscelencija", antra, "Palangos Ponaitis). 64 psl. 

DU BROLIAI— isteriška apysaka iš 13-to šimtmečio iš 
Kunigaikščio Vytenio laikų, vaizduoja -mano gimti
nio Babcinos dvaro vietovę. 35 pusi. 

DARBININKU PADĖJIMAS AMERIKOJE—Konkursi
nė SLA laidos knygelė, išleista New Yorke, 35 psl. 

EKSCELENCIJA—keturių veiksmų komedija, pirmuti
nė iš serijos vaizduojančios Amerikiečių Lietuvių 
prietikius Lietuvoje Litų gadynėje. 73 . psl. 

.GALIŪNAS—drama iš Lietuvių pasakišku . kovų su 
žmogėdžiais gilioje senovėje. 79 pufl./ 

GAUTAMA BUDDA—aprašymas .gyveninę, mokymų ir 
tikybos Buddos. • 24 pusi. *. 

JUOZAPAS IK ZELBORA. (I veiksmas^ ir ParaOno 
Sapnas (II veiksmas) — bibliška drąifia iš laikų 

~ Juozapo patekimo Į Egiptą. 117 pusi. r 

JUROS MERGA—apysaka iš Vikingų laikų ankstyves
niuose amžiuose, apie Vikingę mergą kuri atėjo iš 
juros, užkariavo, ir apsigyveno Žemaitijoje, ir Lie
tuvi jaunuoli nuo Dubysos,s kuris ėjo ją nukariau
ti. 300 pusi. 

JUODAS KAR/YGIS—senoyinė ^apĮysaka-jojįianas apie 
jaunuolį Lietuvi ir jo prietikius karuose ir nleilSjc. 
Du tomui, viso 430 pusi. 

JAUNYSTĖS KARŠTIS—vieno veiksmo komedija ir 
jaunimo gyvenimo. 20 pusi. 

KAS SLEPIASI UŽ ŽMONIŲ . PASAKŲ-^prašymas 
jvairių amžių apsireiškimų, ir imoni4'*'|^^crą''ir 

. pažiūrų į tai. 156 pusi. ' " ' y. 
KRYŽEIVIS--istorinis romanas iš pradžios 13-to šimt-

. . ; mečio, kuomet j Lietuvių žęmes pradėjo veržtis 
. v Teutonai kryžiuočiai. Prietikiai Liettyvio jaunuolio 
t įfarp kryžiuočių, šventojoj žemėj, ir .paskiau savo 

galyje. Dų tomai, 175 ir 184 pusi. 
"KRYŽIOKAS"—dviejų atidengimų vaizdelis iš Lietu

vių krikštijimo laikų. 24 pusi. 
KLAJŪNAS—istorinis romanas iš laikų Algirdo-Kęs-

taučio, apie jaunuolį kuris norėjo gelbėti Gedimino 

Amerikiečių 

įpėdinį Jaunutį nuo jo brolių, kurie pasiryžo užval-
Kurįe yra dabintojais ir jptiosSjais m#s Tėvynės,K - jįyti Vilpių, ir pats turėjo likti be tėvjtt&j. 223 P#i. 

vimas bus didelis. , Jis yra 
fal ir lengviausias patenkinti, 
Išperinant viščiukus, išaugi
nant ir parduodant alkaniems, 
bet t u r i n t i e m s  už k ą  p i r k t i .  

• DISTRICT OF COLUMBIA 
turi aukščiausį žmonių mirtin
gumą negu kuri kita valstija. 
Tame distrikte yra miestas ir 
.sostinė Washington. 

DffcVA - VIENATINIS 
CLEVELAND© IR OHIO 
LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS 

Clevelando ir Ohio Lietuviai — skaitykit ir platinkit i 
savo seną, 28 metu, vienatinį laikraštį tarp savo dra^i- K 
gij. Stengkites kiekviename Lietuvio name tur«ti Dir- g 
vą. Dirva vis dar tik $2.00 metams. i 

MERUNAS-— istoriškas romanas ii Apuolės laikų: Lie
tuvių kovos su Vikingais, kurie didelėmis bangomis 
puldami norėjo Lietuvoje Įsigyventi. 544 pusi. 

MOHAMETO KELIONĖ į DANGŲ—aprašymas apie 
Mohametą ir jo tikybą, ir nekurie kiti populiariški 
mokslo straipsniai. , 125 pusi. 

HENORĖJAI DUONOS, GRAUŽK PLYTĄS—komedija 
iš jaunimo gyvenimo. 19 pusi. 

PALANGOS PONAITIS—antra komedija ii Ferijos 
Amerikiečių ekskursantų prietikių Lietuvoje. 69 ps. 

RUSIJOS MOTERŲ "MIRTIES BATALIJONO" VE
DĖJA, Marija Bočkareva, jos' gyvenimas ir karia
vimas; prisiartinimas Rusijos revoliucijos. Verti-
iti%«, 295 pusi. 

SEPTYNI SENOJO PASAULIO STEBU KLAI—apra
šymas tų senovės amžių didžių kulturos darbų. 
Vertimas, 184 pusi: 

SAMSONAS IR DELILA—bibliška meilės tragedija iš 
gyvenimo to žinomo biblijos karžygio. 110 pusi. 

TRIMITAS -ankstyvesnių — patriotiškų ir šiaip eilių 
rinkinys. 144 pusi. 

TAUTOS VAINIKAS—šioje knygoje telpa vėlesni ei
lėraščiai, ir eilėraščiai kelių kitų autorių. 172 psl. 

UŽTEKANTI SAULĖ—patriotiški, moksliški ir šiaip 
paveikslėliai. 94 pusi. 

VARGŠU KARALIENĖ—senoviška pasaka - romanas; 
242 pusi. 

VYTAUTAS DIDYSIS—faktai iš Lietuvos istorijos ir 
plačios žinios apie Vytautą, sąryšyje su jo 5QQ m. 
mirties sukaktimi. Taipgi legendos ir istorija atpie 
Birutę ir Kęstuti. 310 pusi. 

ŽENTAI Iš AMERIKOS—dviejų veiksmų komedija iš 
Amerikiečių ekskursantų prietikių Lietuvoje. 5S ps. 

ŽEM£;S IVATMYNAI DAUSOSE—aprašymas4 ivaigždy-
nų ir populiarių pasakų apie juos. Sulietuvinta iš 
Olcott. 419 pusi. 

WASHINGTONO, Pittsburgho, Detroito aprašymai — 
šių trijų stambių miestų aprašymai tilpo Dirvoje, 
be nespausdinti knygoje. Sudarytų knygą apie 
600 puslapių didumo. 

DAR NEIŠSPAUSDINTI fCNYGOSE: 

EILĖRAŠČIAI—vėlesnieji, apie 200?pttsiK, Dirvoje, 
bei neišspausdinti knygoje.-

BARBORA RADVILAITĖ—istorinė 'drama iš. laikų pas
kutinio Gedimino ainio, D. I.. K. Zigmanto Augus
to. (I):tr neišleista kny^on.) 

ŠTAI ŽAVUANTI ISTORINĖ APYSAKA! 

ALI iŠ O 

M 

i 

f 
^r 

K. S. KARPIAUS 

ISTORINĖ 
APYSAKA 

Paveiksluota 
didelė 
knyga 

288 puslapių 

KAINA 
TIK $1.50 

(Su prisiuntimu) 

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS 

I2.Q0 
(Sii prisiuntimu) 

•ET 
ALPIS, mažas 
vaikas, patenka 
Kryžiuočiams. 
Pavagiamas 
iš tėviškės, 
Marienburge 
užauginamas, 
kur jam ateina 
proga išlaisvint 
DLIC. Kę&ti$. 

• '  »  

ŠTAI KOKIA TA ĄPYSAKA:. Iženas kny
gų mėgėjas rašo: "Mes su savo vienu drau
gu gavom knygą 'ALPIS' ir norim: pareikš
ti didelį pasitenkinimą tuo veikalu. Dirvos 
redaktorius K. S. Karpius yra gerps 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, Kestųčip Išlaisvinto

jas', yra je geriausio patyrimo ir .literatinio 
gabumo kūrinys. Mano draugas perskaitęs 
'ALPI', pareiškė kad tai geriausia istorinė 
apysaka, kad- tai geriausi istorinė apysaka 
Lietuvių kalboje iš kurių jam teko kada 
Skaityti. O kadangi tas asmuo yra baigęs 
universiteto mokslą, tai be abejones gp\y 
literatūrą gerai nusimaną" 

$i apysaka ir jums tifcrai patiks. 

D I R VA }$% 
,3lC #820 Superior Avenue "Cleveland; 
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PASKUTINIS LIETUVIS ANT ŽEMĖS—Trumpa® sce
nos vaizdelis. 

PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESO DELEGATAI PA
LANGOJE—komedija vaizduojanti į Lietuvą suva
žiavusius Konprresan Amerikiečius 19C5 m. 

GEGUŽINĖ LIETUVOJE—smagus romantingas veto-
las, Amerikiečių atsilankymu Lietuvoje. 

PIRMOJI NAKTIS—linksmas scenos vaizdelis paskir
tas SLA 50 metų jubilejiniam seimui atsibuvusiam 
Clevelande 1{>36 metais. 

SAVANORIO SAPNAS-^-drama ii Laisvos Lietuvos 
1919-1920 metų laikotarpio, Lietuvių kovų su Len
kais Peoviakais. 

KUČTOS LIETUVOJE—Kalėdinis vaizdelis * scenai, su 
Amerikiečiais parvykusiais į Lietuvą. 

RAŠOMI ROMANAI DIRVAI: 
KOMISARAS—?:ų dienų romanas iš bolševiku,; |l$ver-

žimų j Lietuvą 1940 metais, ir Uf&iviii kovos su 
jais. 

VIKINGŲ LAIKŲ istorinis romanas iš TmpHties pilies 
laikų. Veikalo pavadinimas dar nenustatytas. ? 

Apsilankymas pora atvejų Lietuvoje davė 
galimybes parašyti ir kelis dalykėlius liečiančius 
dabartinę Lietuvą, ypač komedijas iš Amerikie
čių prietikių Lietuvoje, ir tas pasiridėjo prie 
geresnio apdirbimo istorinių romanų, nes, pav. 
važinėjau tomis pačiomis juromis ir tais Lie
tuvos krantais kur Vikingai plaukiojo ir Lietu
von atvyko, veržėsi, užkariavo, vėl pralaimė
jo ir jų žymės Lietuvoje dingo. 

Dirvos bendrovė išleido ir eilę kitų visokių 
knygų. Pereito karo pabaigoje ir per kelis me
tus po to, Dirvos bendrovė buvo vienatinė žy
miausia Lietuviškų knygų leidykla Amerikoje. 
Dirvos leidėjas p. Bartoševičius pritarė išleidi
mui knygose kiekvieno geresnio dalyko kuris 
buvo Dirvoje spausdinamas. Vienu tarpu supir
ko beveik visas knygas iš .fcuvusio Lietuvos iei-
dejo A. Oisaiisktt;"7 CMcagoje,' taip kad Dirvos 
knygynas tapo vienas iš didžiausių Lietuvių 
knygynų Amerikoje. 

(Bus daugiau) 
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CLEVELANDO IR AP1EL1NKES ŽINIOS 
'DIRVA"—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais 

NAUJAS LIETUVIS 

KUNIGAS 

Petras P. Černius, Clevelan 
de gimęs ir čia mokslus išėjęs 
Černių sunus, baigė kunigystės 
mokslus ir šj šeštadienį, Kovo 
20, šv. Jono katedroj įšventi
namas kunigu. Pirmas savo 
mišias laikys šv. Jurgio baž
nyčioje sekmadienį, Kovo 21. 

Petras yra baigęs architek
to .mokslą Western Reserve 
Universitete, pirm negu nusi-
sprendė likti kunigu. 

Jo tėvas jau miręs, motina 
gyvena ir dalyvaus savo su-
naus įšventinimo apeigose. 

Kun. Petras P. Černius turi 
keturias seseris, viena jų yra 
Karo Laivyno WAVES tarny
boje. Ji parvyko Į brolio įšven
tinimo apeigas. 

LANKO TĖVUS 
Algirdas Banionis, Bafcionių 

sunus, parvyko savaitei laiko 
iš Karo Laivyno paviešėti pas 
tėvus ir pasimatyti su drau
gais. Jis atsilankė Dirvos re
dakcijoje, sako Navy jam labai 
patinka. Jau porą kelionių pa
darė Afrikon, taipgi yra apva-
žinėjęs juromis apie 100,000 
mylių, plačiai matęs įvairias 
šalis. 

Kitas jo brolis tarnauja Ar
mijoje. 

REMKIT RAUDONĄ. 
JI KRYŽIŲ 

Jau perviršyta milijonas dolarivj 
dabartiniam Raudonojo Kryžiaus 
War Fund vajui Cuyahoga apskri
tyje, ir vajaus vadai tikisi iki šios 
savaitės pabaigos sukelti visą nu
matytu sumą $1,780,000. Vyrai ir 
moterys prašomi aukoti šiam namų 
frontui ir karo pabaigos programui. 

Mažieji aukotojai sudaro dideles 
sumas, taigi jums ši garbė priklau
sys — duokit, aukokit daugiau ne
gu duodavot kitais sykiais. 

Tautinės grupės paprastai gerai 
pasižymi aukomis. Lietuviai prašo
mi neatsilikti. 

APSIGYVENO ČIA 
Lietuvos karo laivyno Kapi

tonas Vyt. Kuizinas, pabėgėlis 
nuo bolševikų, Vasario, m. bai
gęs Michigan State Universite
tą, jau gavo vietą prie laivų 
statybos Clevelande ir apsigy
veno pas P. J. žiūrį Lakewoode. 

Clevelandas^ yra pačių žy
miausių Lietuvos tremtinių-pa-
bėgėlių centras, nes čia gyve
na pats Lietuvos Prezidentas 
A. Smetona su šeima, poni Hy-
patija šliupaitė Yčienė su šei
ma, Kapt. V. Kuizinas, ir Kun. 
Dr. K. širvaitis. » 

ĮSTOJO ŠARIUOMENĖN 
Martynas F. Yčas, Lietuvos 

karininkas, pabėgėlis iš bolše
vikų, Įstojo savanoriu į USA 
kariuomenę. Jisai yra sunus 
Hypatijos Šliupaitės-Yčienės ir 
garbingo Lietuvos darbuotojo 
Martyno Yčo, kurs nesenai mi
rė Rio de Janeiro, Brazilijoje, 
keliaujant į Ameriką. 

Martynas F. Yčas yra anū
kas musų Aušrininkų — Dr. 
Jono šliupo ir Eglės. 

P-lė Hypatija Yčaitė, baigus 
Michigan State Universitetą, 
Ann Arbor. Mich., buvo pa
kviesta į protestantų bažny
čios "Chain of Missions" Flo
ridoje, kur laikė daug paskai
tų ir apie Lietuvą. Iš Flori
dos grvždama aplankė savo te
tą Dr. Aldoną šliupaitę Brook-
lvne. 

šiame Dirvos n r. telpa jos 
straipsnis apie tą kelionę Flo
ridoje. 

GRYŽO Iš RALTIMORfiS 
Julius Smetona gryžo iš Bal-

timorės, kur buvo nuvykęs kal
bėti LVS 4-t.o skyriaus suren
gtose prakalbose Kovo 14. 

Dirvos redaktorius Karpius 
ir Ona Karpienė šį šeštadienį 
vyksta į Detroitą porai dienų. 
Grvš sekmadienio, vakare. 

LIŪDNA ŽINIA 
Teko girdėti, Julius Kras-

nickas gavo per Raud. Kryžių 
liūdną žinią — kad bolševikai 
išvežė iš Lietuvos jo brolio sū
nų, kur ten Rusijos gilumon. 

SUŽEISTAS AFRIKOJE 
Clevelandietis Antrasis Lei

tenantas Jonas Slauta, 24 m., 
sužeistas karo fronte, kaip jo 
žmona gavo žinią iš Karo De-
partmento. Jis yra p. Polterie-
nės brolis. Tarnauja kariuo
menėj nuo Vasario, 1941 metų. 
Lankydamas East High moky
klą čia buvo pasižymėjęs spor
te. Mokėsi Michigan State uni
versitete. Leitenanto laipsnin 
pakeltas Birželio m. 1942 m. 

Cleveiando Liet. Skau
tų Vyčių Skyrius 

Likvidavosi 

Del susidėjusių aplinkybių, 
Skautų skyrius Clevelande lik
vidavosi ir skyriaus iždo paja-
vos išdalintos sekančiai: 
1. Lietuvai Vaduoti 

Sąjungai $50.00 
2. Dr. Norem'o Lietuvos 

Istorijai (Angliškoj 
kalboj leidiniui apie 
Lietuvą) 

&. Chicagos Jaunosios 
Lietuvos Sąjungai 
(knygų įsigijimui) 
Viso 

15.00 

6.80 
$71.80 

Skautų skyriaus likvidavi
mosi protokole įnešta kad su-
gryžus po karui jaunimui iš 
kariuomenės, veikimą atgai
vinti ir dirbti kitokioj formoj 
del savo Tautos ir Tėvynės 
idealų. 

Buvę Skyriaus vadai: 
Vyr. sklt. J. Jurgelis 
Vyr. sklt. J. Petrauskas, 

, Iždininkai: J. Mačys, 
I. Visockas. 

AUKOS LVS REIKA
LAMS 

Apačioje seka aukotojų su-
rašas, kurie aukojo Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos prakalbose 
surengtose Vasario 14, Lietu
vos Nepriklausomybės 25 me
tų sukakties paminėjimui, Lie
tuvių salėje, ir per Aleką Ba
nį tam pačiam tikslui: 
Skautų Skyrius, L. V. S-gai 
Skautų Skyrius (Norem'o 

knvgai 
Dr. S. T. Tamošaiti# 
P. J. Žiuris 
Mr. & Mrs. J. Verbela 
K. S. Karpius 
J. Blaževičius 
Mr. & Mrs. J. Salasevičius 
Adelė Kančienė 
I. Šamas 
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THE PERISCOPE 
SARŲNAĮk 

Nori Kitų Darbų 
Cleveiando U. S. Employ 

ment Biure kas savaitę vidu 
tiniai užsiregistruoja po apie į tam tikru laiku pakartojama 

• BLEšINIŲ rinkimas per
eitą sekmadienį šiaurrytinėje 
Cleveiando dalyje davė geras 
pasekmes — surinkta 280,070 
svarų arba 140 tonų. Surinki
mas bus atliekama ir kitose 
miesto dalyse. Taip pat bus 

tose pat dalyse. Blešinės turi 
buti nulupta popiera ir šva
rios, nesurudijusios, suplotos 
ir sudėtos į kašes ar popieri
nes dėžes nuvežimui. 

1,400 darbininkų norinčių per
eiti iš savo dabartinių darbų į 
kitus, gal but pelningesnius, 
karo darbus. 

Dalis iš tų aplikantų dabar 
nedirba karo industrijose. 

•PAŠTO tarnautojai Cteve-
• OHIO Legislaturo j, Colum-j landė, apie 3,000, gal but gaus 

bus, O., Įnešta pailginti mote- j mokesties pakėlimą po $300 
rims darbo savaitę iki 52 va-į metuose, karo bėgiui. 
land u šiaip darbuose, o karo ~— 
dirbtuvėse su teise leisti dirb-v, fAMBARIS IŠSIDUODA 
ti ir ilo-esnes valanda Dar lPavieniul vy™i, ar merginai, 
. ...... iar"'ar vedusiai porai kurie dirba. 
oo unijų viršininkai pretestuo- į Lietuvių šeimoje. 1921 E. 169 
ja prieš toki sumanymą. Mo
terys dabar gali legaliai dirbti 
40 valandų savaitėje. 

• OHIO Legislaturoje truk
doma pravesti Gubernatoriaus 
Bricker pasiūlymas panaikinti 
"sales tax" ant maisto valgyk
lose ir vaistų receptų. Guber
natorius tą pasiūlė tūlas laikas 
atgal, be legislatura nesiima 
to klausimo pervaryti, gaišuo
dama kitais reikalais. 

St. Tel. IV 4792. (12) 

Re:'! {.alau j a Darbininkų 
OT10 KONH^TOW Mfg. Co. 

Ei 36ui ir Forking 
Defense dirbtuvė, nuolatinis dar
bas, dienos šiftas. Metalo štam
pavimo mašinsapė. Reikalaujam 
mašinų operatorių ir darbininkų. 
Priimam visokio amžiaus. 

OTTO KOMGSTOYV Mfg. Co. 
E. 36th ir Perkins 

^!iiiiiiiii!iiiiiiiimiii!iiimmimiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiitiiiiiiiiii£ 
| Naujoje Vietoje | 

] Nikodemas A. Wilkelis j 
= Laisjiuotas Laidotuvių Direktorius i 
5 IR BALZAMUOTO J AS | 
5 Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai § 

E Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj | 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 § 

Juozas Kybartas 
Antanas ir Uršulė Budai 
Antanas Smigelskis 
K. Varakojis 
N.N. 
K. Zinkevičius 
J. Miliauskas 
Bronė Rasiul.vtė 
Jonas Jurgelis 
Povilas Gūdis 
A. Kerkel 
J. Rutkauskas 
J. G. Polteris 
Juozas Lincevičiūs 
F. J. Žiuris 
Juozas Urbšaitis 
C. Selickas 
Adomas Noreika 
J. Česnius 
Marė Slavickas 
Ant. Šeštokas 
Jonas Miškinis 
Kaz. Stankus 
D. Jokūbaitis 
J. Apanaitis 
Ant. Melinis 
Vinaitis 
St. Mieldažis 
Lietuvis 
Lietuvis 
Lietuvis 
Agnės Kissell 
A. Jestramskienė 
A. Gedvilienė 
M. Gužauskienė 
J. .Mušeikas 
V. P. Banionis 
F. Juška 
P. Bielskis 
K. Leimonas 
Mrs. Visockas 
P. P. Muliolis 
J. Brazauskas 
Dr. F. M. Lait 
.T. Armonas 
J. Gudas 
Mrs. Mudrauskas 
Mrs. N. A. Wilkelis 
Juozas Zelionis 
Stasys Stepšys 
Mrs. Krakauskienė 
St. Tičiulka 
A. Zdanis 
A. Danienė 
Smulkių 

3 

5.00 
0.00 
5.00 

.00 

.00 
3.00 
2.00 
too 
too 
too 
2.00 
i.00 
2.00 
2.00 
8.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
a.oo 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
32.90 

THE COKGREGATlOM dl &ie 
Sisters of jst.. Casimir have now 
350 sisters, 26 novitiates an4 five 
candidates. This congregation con
ducts over 30 Lithuanian parish 
schools,- two academies for girlM, 
and two hospitals in Chicago. 

/// 

THE LITHUANIAN PARISH of 
St. Joseph in Waterbury, Conn., is 
making arrangements to celebrate 
its HOth anniversary. Rev. Lunskis 
is writing a book on its history. 

/## 
THERE ARE amout 75,000 Lith

uanians in So*uth America and they 
are working towards the restora
tion of Li thuania's independence. 
The noted journalist, K. Čibiras, 
keep the Argentine press supplied 
with articles * of Lithuanians' hopes 
and descriptions of the progress 
made by Lithuanians when they 
were a free nation. 

tit 
LITHUANIAN and GREEK fam

ily names are often very similar in 
sound. So, probably, the noted 
Lithuanian architect Petras Kiaulė-
nas did not have any difficulty to 
settle in Athens after marrying a 
Greek girl. However, came the 
Nazi barbarism and since then no 
news from Kiaulėnas. 

/// 

ANTHONY J. MACEIKA, it is 
reported, will run for alderman in 
Baltimore on the Republican tfefcet. 

#// 
THE NOTED POET, Attorney 

Nadas Rastenis, also of Baltimore, 
a member of Maryland's Legisla
ture, is hard at work translating 
into English the Lithuanian classic 
"METAI" (The Years), by Duone
laitis. 

##/ 

VYTIS, thę ^rgan of tltt Knights 
of Lithuania, after a silence of sev
eral months, is reappearing again. 
Its present editor is Ignas Sakalas. 

/// 
NEPRIKLAUSOM A LI E T U V A 

(Independent Lithuania), published 
by the Council of Canadian Lithua
nians, came put with a new and 
striking cover design: the Lithuan
ian White Knight charging across 
the Canadian National Maple Leaf. 

the Pope to be distributed through 
Church channels. Similar collections 
were made in Chicago, New York, 
Baltimore and Shenandoah. Bishop 
McAuliffe permitted one in Connec
ticut and donated $500. American 
Bishops have already given to this 
purpose about $75,000 from tihe 
special funds collected by American 
Catholics for relief purpose#. 

/// 

TWO OCCUPATIONS of Lith
uania during the present war have 
scattered many talented Lithuanians 
over the globe. The Lithuanian 
Minister and noted historian Petras 
Klimas was stranded in Vichy 
France together with Jurgis Sa
vickis, the Lithuanian representative 
with the League of Nations. The 
former Lithuanian Minister to Rus
sia, Jurgis Baltrušaitis, noted poet 
resides in Paris with his son, an 
historian of the arts. A gifted 
young poet, Kossu-Aleksandravičius 
was also stranded in France and 
\\1as taking a Master's Degree in 
literature. The fate of all of them 
at the present time is unknown. 

//# 

THE LITHUANIAN PARISH of 
St. Casimir in Pittsburgh, Pa., ir 
celebrating its 50th anniversary. 
The first mass was said on Feb. 
19, 1895, by Rev. Adomas Lopato. 
The present pastor Rev. M. Kazė
nas has succeeded in building up 
the parish considerably. It has a 
fine High School whose students 
publish a monthy in English. 

/## 

SWEDEN IS A PLACE of ref
uge for three talented LithuafifaYiS: 
the novelist Ignas šeinius-Jurkunas, 
famous for his love story "Kupre
lis" (The Hunchback), former Lith
uanian Minister Gylys, and Juozas 
Lingis, an expert in etnography. 
The daughter of Mr. Balutis, Lith
uanian Minister to Great Britain, 
is also a resident of Sweden. 

/#/ 

BOSTON REPORTS the death of 
Jurgis J. Gegužis, owner and pub
lisher of the weekly Keleivis. At 
one time he was a sort of "stormy 
petrel" in Lithuanian affairs. Ke
leivis was established in 1905 by 
M. Paltanavičius, who sold it to 
Mr. Gegužis and later started the 
weekly Amerikos Lietuvis, in Wor
cester, Mass. Mr. Paltanavičius 
died some time ago, after being 
forced to sell his publishing lousi
ness to Mr. G. Kyba. 

BISHOP HAFFEY of the Scran-
ton (Pa.) Diocese permitted a col
lection in Lithuanian Churches for 
Lithuanian war sufferers. Four
teen parishes participated and rais
ed $1,036.35. The Bishop donated 
$250, so $1,886.35 is being sent to 

Žavėjanti Swarthout Dainuos "Carmen" »u 
Metropolitan Cleveiando Auditoriume 
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ALEKO BANIO SURINKTA 
ir aukota jo 25 m. sukaktuvių 

paminėjimui: 
Alekas Banys 25.00 
Dr. J. Jonikaitis, Detroit 5.00 
J. Bendikas 5.00 
A. M. Praškevičius 2.00 
P. Banevičius, Niagara Falls 2.00 
Eva Zorskas 1.00 
Kazvs Leimonas 1.00 
B. Rakauskas 1.00 
"Myliu Lietuvą" 1.00 
J. Pal ton 1.00 
J. Vasiliauskas 1.00 
F. Saukevičius 1.00 
Juozas Vilčinskas 1.00 
J. Genvs, Niagara Falls 1.00 
Ignas Visockas 1.00 
Jonas Petrauskas 1.00 
J. Maksvitis, Calumet City, 111. 1.00 
Oasis Cafe, 710 Wade Pk av. 1.00 
NT. Lauwner 1.00 
J. Kazlauskas .HO 
Vakarienės pelnas 24.50 
Rondrai per Banį 77.00 

VISO AUKŲ v \ į ' , $379.90 

Jei keno vardas praleista ar klai-
dingai paduota, prašome pranešti, 
bus pataisyta. 

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

U Ž E I G O S  
1/ i m 
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S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINK BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestf 

pravažiuojanti Lietuviai. 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkes 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkele šiltesne" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

PASKOLOS! 
Pagražinimui, taisymui, 
arba perkant narr*ą. Pas
kolos mažos, didesnės ir 
didelės, sulyg vertės — 
galima gauti Lietuviška
me Banke. « 
Ši įstaiga per daugel me
tų turi biznyje prityri
mą. Reikalam j anties pa
tarimai dykai. 
Depozitai kiekviena kny
gutė iki $5,000 apdraus
ta per Federal Insurance 
Corp., valdišką Ištaiką. 

Žymiausi šių dienų operos daini
ninkai atvyksta į Clevelandą daly
vauti perstatyme aštuonių operų, 
savaitės laiko bėgyje, pradedant 
Balandžio 5 ir baigiant 10 cL Vai
dinimai bus didžiojoje Ptfblie Audi
torium. 

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

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

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, h- $6.60, 
su taksais įskaitytais. Galima gau
ti kreipiantis — i Union Bank of 
Commerce, E. 9th ir Euclid. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

jj-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO 
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9 9  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, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina. 

ATLANKYKIT MUSU PUIKIĄ 

SERVE • SELF KRAUTUVĘ 
Geriausių valgių jusų stalui. Kainos pigios. 

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 

Duosim kuogeriausį patarnavimą. 

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS 
Krautuvės pavadinimas 

STANDARD FOOD MARKET 
854 EAST 185TH STREET 

INSURED 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

i * 

GEROS ANGLIES 
šaukit 

GArfield 2021 
Komer Wood & Coal Co. 

1409 E. 92nd Street 

* 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 gtyts negu ugniagesius (fare-monus). i 

ir Apdraudos Agentūra. 

P . - P .  M U L I O L I S  
Vienatinš Vietine Pantovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderwrn 672t $ 
M'M'l 11111, f į/4'f HH;-H »»»•»*!** i U* »I l 

ATEINA SMAGUS PAVASARIS! 

THE KRAMER & REICH CO, 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

\įjieta kur galite pirkti puikią naują Skrybėlę 

.Naujų Skrybėlių 
Laikai! 

Vyrams ir Vaikinams 
S K R Y B Ė L Ė S  

Tokių žinomų išdirbysčių kaip 
Kingsley-Barclay-Fairfax 

Pirkit dabar — Isrodysit geriau 
ir ajusites geriaul 

$3.?5 — $5.00 

Vyrams ir Vaikinams Geros Tvirtos 

K E L N Ė S  SPORTUI — DARBUI IR 
PASIRENGIMUI 

i-

Didelis pasirinkimas visokių gražių medejflfc 

$2-95 - $3.95-$4.95 
tfftilMia 

DYKAI GW31W STAMPS su kožnu pirkiniu. KVI# i i 
* JV#%I gaiit iškeisti savo Stamp Books. * IV/%1 

PJ .̂. ."i L.. '*•?. lM . > -< *i« ^ ^ Ji „J 1 į 'v- i--* Jk * v&U 
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