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D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Ine jo Galion 48 Valan
dų Darbo Savaite 

Karo Darbo Jiegų Ko
misija praneša kad prade
dant Balandžio 1, ineina 
galion 48 darbo valandų 
savaitė 32 srityse kur ap
sireiškė darbininkų truku
mas. 

Darbininkam® kurie dir
ba svarbiuose karo darbuo
se j vesta draudimas keiti-
nėti darbus ir tiems vy
rams kurie del darbų svar
bumo palikti dirbti vieto
je eiti kariuomenėn, įsako
ma dirbti rimtai, neišliki-
nėjant, kitaip bus pašaukti 
kariuomenėn. 

Colorado valstijoje, rei
kiant ukėms darbininkų, 
net 10,000 jaunų vyrų ga
vo karinės tarybos pratę
simą jiems laiko nuo šauki
mo kariuomenėn. Jie tu
ri pasilikti savo darbuose 
ukėse, neiti j miestus darbo 
jieškoti. 

ilnrum % ar-
bininkais, Prez. Roosevelt 
praneša kad pradedant Ba
landžio 1 bus paleidžiami 
iš kariuomenės vyrai virš 
38 metų amžiaus, kurie no
rės dirbti ukėse, arba šiaip 
svarbiose karo reikmenų 
Įmoriese. 

Yra siūloma ir kiti pla
nai pagelbėti ūkiams tal
komis: organizuojant ūkio 
darbų armijas iš studentų 
ir šiaip liuosnorių miestų 
darbininkų kurie turi pa
tyrimo ūkės darbuose. 

Taipgi kalbama apie im
portavimą žemės darbinin
kų iš Bahamų, Jamaikos ir 
Meksikos. 

(28-ti metai :: 28th_JY^g> 

miestus 

n 

Grasina streiku. Magna, 
Utah. — Dviejų vario ka
syklų darbininkai grąsina 
streiku, kas sutrukdytų ša
lyje svarbų karo reikalams 
vario pristatymą, šios ka
syklos yra iš didžiausių pa
saulyje vario gamuatojų. 

Vokiečių jiegos Tunisi-
joje iš trijų pusių spau
džiamos, kaip. pastarų ke
lių dienų įvykiai rodo, ne
atsilaiko. Maršalas Rom
mel, nežiūrint visų pastan
gų šian ir ten laikytis, pri
verčiamas žygiuoti tolyn j 
šiaurę, Britų 8-tos armijos 
ikandžiai vejamas. Britai 
užėmė Metouia ir Oudref, 
ir žygiuoja link svarbaus 
ašies uosto Sfax prie Vi
duržemio juros. 

Britų ir Amerikos jiegos 
veržiasi artyn ir spaudžia 
priešą iš šiaurės ir vakarų. 

Amerikos jiegos pažin-
gėjo pirmyn prie EI Gue-
tar.. Alijantų lėktuvai at
lieka svarbią dali šiame 
nazių smogime, užpuldinė-
dami žygiuojančias Rom-
merio eiief ir gabenamas 
reikmenis. .» 

Iš Madrido praneša kad 
Vokiečiai reikalauja Pran
cūzijos kuogreičiau parū
pinti be^veikmės stovinčiu^ 
prekinius laivus, kurie ma
tomai bus reikalingi grei
tam nazių bėgimui per Vi
duržemio jurą iš Tunisijos 
Italijon ir kitur. 

Italijoje, sako, apsireiš
kė neramumas del galimo 
alijantų pasikėsinimo verž
tis Italijon, kuri guli arti
miausia nuo Tunisijos per 
siaurą dalį Viduržemio ju
ros. 

Vidaus apsaugai, įsaky
ta visiems vaikinams ir 
merginoms 17 metų ir vy
resniems stoti į militariš-
kus bui'ius šąlies apgyni
mui. 

Iš Londono praneša apie 
Britų, Amerikos ir Kana
dos ruošimąsi staiga įsi
veržti Europon kaip tiktai 
ašies jiegos Tunisijoje bus 
sumuštos, 

PANAUJINO SMAR
KŲ RUSŲ PUOLIMĄ 

Kovo 31 Vokiečiai pra
dėjo smarkiai pulti Sovie
tų pozicijas strategiškame 
aukštutinio Doneco fronte, 
išstatydami mušiui galin
gą tankų ir artilerijos jie-
gą. Tas mušis pradėta po 
tam tikro laiko neveikimo. 

Smolensko fronte, Rusai 
deda pastangas muštis į 
priešakį nežiūrint pavasa
rio atolaidos ir purvo, ir 
sako užėmė kelias svarbes
nes vietoves. 

Rusai praneša apie pasi
sekimus prieš Vokiečius 
Kaukazo fronte, kur sako 
artėja prie Novoro^ijsko, 
buvusio Sovietų karo lai
vyno uosto Juodosiose ju
rose* 

TARSIS n* su so 
VIETAIS 

C erai' Atsižymėję Lakūnas Pietų Pacifike 

PACIFIKO FRONTE 

Dayton, Ohio. — Strei
kas sutrukdė karo produk
ciją Airtemp dirbtuvėje -
sustreikavo apie 300 nak
tinių .darbininkų. Streikas 
buvo neautorizuotas. 

^torikos lakūnai spėja
ma nuskandino Japonų ka
ro laivą ir nuvijo tris kitus 
užatakuodami juos šiaurė
je nuo Naujos Guinejos. 

Prez. Roosevelt praneša 
kad neužilgo įvyks Ameri-
kos-Sovietų konferen c i j a 
aptarimui karo reikalų pa
našiai kaip aptarta su Bri
tų užsienių reikalų sekre
torium Eden. 

Prezidentas šako jis su 
Eden'u priėjo sutarimų ap
imančių dalykus labai pla
čiai kaip dabartiniu laiku 
taip ir ateityj^ 

Kas sutarta ir tttistaty-1 

ta nepaskelbiama. 
Prez. Roosevelt sutinka 

kalbėtis ir tartis, bet sako j  ̂-< 
jam nepatinka daryti pa-Iš
sirašomas sutartis. i f \ 

Iš Rusijos atvyks grei
čiausia Molotovas, 
Stalinas. Prieš porą 
čių Rooseyelt pasakė ne- n ^^ ̂ * 
numato ir nesirengia susi- X V < krM 
tikimui su Stalinu. *' 

RUOŠIA JAPONŲ 
PUOLIMĄ 

A*. -iMSff;,..: 
Iš Washingtono praneša 

apie galimą didelį pasikėsi
nimą pulti Japonus didelei 
ir lemiančiai kovai. Tuo 
tikslu, sako, įvyko Paeifi 

v* 

i 

Mirgu Marga 

Rašo Kūgis Mugis. 

Kiti alijantų lakūnai ap- , , 
mėtė bombomis Japonu lai- K° vadų^ pasira-

• , v;mm Snknma tai ar.frflv-komas salose vietas Lae, 
Salamaua, Finschafen ir 
Gasmata. 

Burmoj, Britų lakūnai 
sunaikino 13 iš 22 Japonų 
lėktuvų ir bombardavo Ja
ponų pozicijas Bengal už
lajos pakraštyje. 

Amerikos lakūnai ir lai
vai sulaikė ir nuvijo atgal 

rimai. Sakoma tai atgai 
siai Sausio mėnv įvykusios 
Prez. Roosevelto ir Chur-
chilPo konferencijos Casa-
blankoj. 

JAPONIJA, kaip spėja
ma, neteko jau viso trečda
lio savo prekinio laivyno 
nuo karo pradžios. Dalis 

Baltimore, Md. — Buvo 
sustreikavę ,virš 1,000 lai
vų statybos darbininkų C 
I O narių, Bethlehem laivų 
darbuose, del to kad kom
panija atsisakė paleisti iš 
.darbo tris darbininkus ne
siklausančius į CIO, ' 

Rusijai iš Amerikos duo
dama grudų sėklai užsėti 
4000 hektarų žemės kurią 
jie nuo Vokiečių traukda
miesi nudegino. 

EDEN IŠVYKO. Britų 
užsienių reikalų sekreto
rius Anthony Eden, po ke
liolikos dienų viešėjimo S. 
Valstijose, aptaręs svar
bius karo ir pokarinius da
lykus su Prez. Roosevelt u 
ir kitais, išvyko atgal. Jis 
matėsi su Rusų, Kinų ir 
kitų šalių ambasadoriais. 

Japonu naujas jiegas ga-j^Y^ atstatoma., Nuskan-
kion,;, i AinntisvSa ooloc dmta ar sunaikinta 1,857,-

000 tonų talpos iki Kovo 1. benamas į Aleutiškas salas 
šiauriniame Pacifike. 

- VOKIEČIAI bijo alijan
tų įsiveržimo per Balka
nus šį pavasarį, todėl su
stiprino savo jiegas Bul
garijoj ir Graikijoj ir už
ėmė į savo kontrole visą 
Bulgarijos Jttodųjų jurų 
pakraštį. 

Per 18 menesių, kaip Vo
kiečiai praneša, Britai if 
Amerikiečiai lakūnai bom
barduodami Vichv Prancū
zijos sritis užmušė 4,000 
žmonų ir apie 7,000 kitų 
sužeidė. 

"Skraidančio Cirko" lakūnai Amerikos kariautojui. Pietiį 
Pacifike, su jų vadu, Kapt. Joe Foss, iš Sioux Falls, S*' ©* Jie 
numuša daug Japonų lėktuvų. Vadas ęuko cigarą. . v :, 

VIS ŠAUKIA ANTRO 
FRONTO 

Londonas.— Sovietų am
basadorius Maisky pareiš
kė jog Maskva tikisi iš S. 
Valstijų ir Anglijos grei
tos akcijos "artimiausioje 
ateityje", prieš bendrą vi
sų priešą. Bolševikų nori
ma kad Amerika ir Angli
ja darytų žygį prieš Vo
kietiją vakarų fronte. 

Pasižada Remti Paralyžiaus Fondą 

VOKIEČIAI per radio 
skelbė savo žmonėms pa
drąsinančias žinias, kad 
Kovo mėnesį nuskandino 
net 972,600 tonų alijantų 
laivų. Alijantai tų žinių 
nepatvirtina. 

Naziai pradėjo savo at
kakliausi submarinų karą 
prieš alijantų laivus, truk
dymui Amerikos-Anglų įsi
veržimo į Europą iki Vo
kiečių armijos padarys dar 
vieną galutinį pasikėsini
mą sutriuškinti Rusiją. 

MASKVA pasirašė nau
ją sutartį su Japonija, su
teikiant Japonams teisę 
žuvauti Tolimų Rytų Rusi 
jos vandenuose. Ar tik jie 
"nepri žuvaus" taip kaip 
padarė su Hawaii salos 
Pearl Harbor ... Sovietai 
deda visas pastangas pa
tenkinti Japoniją. 

RUML TAKSŲ PLA
NAS ATMESTA# 

Washington, Kovo 30. — 
Atstovų Rumuose 215 bal
sais prieš 198 atmestas 
Ruml planas, kuris siūlė 
įvesti valdžiai income tak
sų mokėjimą tuo pat laiku 
kai uždirbama, nelaukiant 
kito meto. Tas planas prie 
to siūlė panaikinti taksus 
už 1942 metus ir pradėti 
mokėti dabar taksus už 
šiuos metus. 

Šį planą labiausia ataka
vo Demokratai ir jis skai
to dideliu laimėjimu pasi-

vandenuose. Ar tikle sekus atmetimą pravesti. 

MIRE Rusas kompozito-
torius ir garsus pianistas, 
Sergei Rachmaninov, su
laukęs 69 m. amžiaus. Jis 
tik šymet tapo Amerikos 

BRITŲ ir Amerikos lčk-!pi,iečiu 

tu vai pakartotinai atakuo
ja Vokietijos svarbius pun
ktus. Smarkiai užatakuo-
tas Berlinas. Dalis lėktu
vų negryžo. 

Lankosi P. Amerikoj 

BRAZILIJA sutiko pri
sidėti aktyviai prie karo, 
gelbėjimui alijantų, siun
čiant kariuomenes į kitas 
šalis. 

ŽYMUS Lietuviu rašytojas, 
Antanas Vaičiulaitis tapo pa
šauktas Amerikos kariuome
nėn, ir jon Įstojo, palikdamas 
musę kultūriniame gyvenime 
žymią spragą. Katalikų sa
vaitraštis Amerika mums pri
mena, Vaičiulaitis 1940 metais 
ėjo Lietuvos Pasiuntinybės Va
tikane • sekretoriaus pareigas, 
ir sako: "butų teikęs garbės ir 
naudos Lietuvos Atstovui Wa-
shingtone". Bet "deja, Lietu
vos Atstovas visiškai nelinkęs 
telkti Lietuvos vadavimo ir jos 
teisių gynimo darban pajiegų, 
kūrybinių, su nugarkauliu žmo
nių". 

čia skaudus, atramos laukiąs 
priekaištas. 

• 
t!K ©U Amerikos Lietii^ftr 

laikraščiai rado savyje ganėti
nai sąmonės išleisti padidintas 
laidas Lietuvos Nepriklauso-
mys Sidabrinio jubilejaus pro
ga. Tai buvo Clevelando Dir
va ir Chicagos Sandara. H 
redaktoriams, garbė! * 
~7 """* 

MIRTIS išplėši du Ameri
kos. Lietuvius kurie domėjosi 
musų tautiniu ir visuomeniniu 
gyvenimu. Julius Baniulis bu
vo ramus, nepolitikuojąs kul
tūrinis darbininkas, besirūpi
nąs jį žavėjusiu grožinės lite
ratūros darželiu. Filosofinėje 
srityje, jo gyvenimas panašus 
rašytojo Jono Biliūno gyveni
mui. Abu jie savo pasaulėžiū
rą pradžioje tiesė ir Marksis
tinio skepticizmo plytelių. Abu 
baigė sąmoningais krikščioni
mis katalikais. (Baniuli lai
dojo penki kunigai). Kaip ra
šytojas Vaičiulaitis sakė: Ba
niulis ryžtasi parodyti kad ir 
Amerikos Lietuvis "ne vien 
tik 1 iznierius ar gyvenimo gro
žybių nematąs kasyklų darbi
ninkas (reiškia, materialistas), 
bet meno vertybių žmogus, ti
kros poezijos kūrėjas". 

Dėkui tau, Juliau, už tai — 
ilsėkis ramiai žemėje kuri, jos 
himno žodžiais, yra "land of 
the free, the home of the 
brave!" 

Sudegė 25. tonai kavos. 
Columbus, O. — Kovo 80 
gaisras peršlavė Andrus-
Scofield Co. sandėlį, sunai
kinant 50,000 svarų kavos, 
200,000 svarų pynaal ir 
20.000 svarų cukraus* 

ISPANIJOS valdyto j a s i 
Gen. Franco tikrina karas; 
gali užsitęsti dar šešis ar 
septynis metus. Kalbėda
mas į seimą jis pasakė kad 
didžiausias pasauliui pavo
jus yra komunizmas ir kadį 
Stalino aukščiausias tiks- j 
las yra pasaulinė revoliuci
ja. 

Grupė filmų artistų atsilankius pas Prezidentą Rooseveltą 

Iki Kovo pradžiai Ame
rika savo karo alijantams 
išdavė reikmenų jau už 
$9,632,000,000, sulvg "sko-
linimo-nuomavimo" plano. 

Daugiausia tų reikmenų 
Gavo Rusija, Britanija ir 
Kinija. 

Skolinti ir duoti nutar
ta dar metą laiko, svar
biausia Anglijai, Rusijai ir 

PRAREGĖJO. Manhat
tan, Kansas. — Kolegijos 
studengė, La Dean Sage, 
21 m. amžiaus, gimus ne
rege, pereitą savaitę atga
vo regėjimą. Jos akys na
tūraliai pradėjo pafengva 
taisytis. 

Australijoje, netoli Bris
bane, nukritus kariškam 
lėktuvui užmušta 22 vyrai 
ir moterys, tarp jų du U. S. 
karininkai. 

pi' 
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Suv. Valstijų Vice Preziden
tas Wallace (sėdi), išvyko il-
gon keionėn apankyti septy
nias Pietų Amerikos respubli
kas, pasitarimui ir paskleidi
mui gerų santikių. Su juo pa
veiksle matosi keli jo palydo
vai ir patarėjai. 

šalia to viso, Kun. Milukas 
buvo pfntitrtinis Amerikos Lie
tuvių katalikų politinės srovės 
organizatorius — jo dėka bu
vo sušauktas pirmas A. L. Ka-
talik ų kongresas ir sukurta 
Katalikų Federacija. Jo as
menines silpnybes pamiršę, 
Amerikos Lietuviai turės Kun. 
Miluką savo gerbtinų veikėjų 

1 eilėje. 

KUN. MILUKAS buvo Ame
rikos Lietuviams brangus kaip 
Lietuviškos knygos mylėtojas 
(kaip mažai tokių musų visuo
menė turi!). Jis pasidarė bran
gus ir del kruopštaus atsidėji
mo tirti netiriamą Amerikos 
Lietuvių istoriją ir ją knygo
se surašytą leisti. Tiesa, jo 
istoriniai raštai turi nekritin-
gą kryptį, bet — kai žuvies 
nėra, ir vėžys žuvis. Jis dir
bo tai ko kiti nedirba. Ir jis 
sutelkė faktų kurie bus kitiems 
prieinami ir geriau iškuliami. 
Kun. Milukas pirmutinis Lietu
viams išleido dabar Dirvoje 
spausdinamą Dr. Pietario isto
rinę apysaką Algimantas. Jis 
sudėjo daug tūkstančių dola» 
rių Lietuvišką knygą leisti ii 
savo trusu išpirko tas masei| 
Amerikos Lietuvių kunigų ku
rie niekados tautininkų nepa
sekė ir nesuorganizavo nei T«ik 
vynės Mylėtojų Draugijai, n 
Lietuvos Sv. Kazimiero Drau* 
gijai panašios or^arūzacijos. 
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D I R V A 

PENNSYLVANIJOJE 

PITTSBURGH 

Lfetuvkti, Budekftrte, 
nes Maskvos Agentai 

Veikia 

Detroit, Mtch., Naujienos y < į  
<t V f 

Kovo 28, per Lietuvių radio 
buvo sušaukta Pittsburgho ir 
apielinkės Lietuvių Draugijų 
atstovų konferencija, L. P. sa
lėje, 1723 Jane st., pasitarimui 
dirbti Lietuvos reikalais. Na 
ir ką, į konferenciją atgužėjo 
visi žinomi Pittsburgho ir apie
linkės Lietuviai komunistai iš 
visokiais vardais savo draugi
jų, žinomas dalykas, sulyg sa
vo komisarų įsakymo, ardyti 
gerų Lietuvių vienybę. Bet 
tikri Lietuviai rado išeitį juos 
ignoruoti. Susirinkimui pra
sidėtus, Draugijų Sąryšio pir-' 
mininkas P. Dargis paskyrė 
mandatų surašymo komisiją, 
kuri surašė dalyvius ir ką jie 
atstovauja. Iki ėjo mandatų 
patikrinimas, vietos veikėjas 
P. Pivaronas pasakė kalbą, nu
rodydamas musų Lietuvių rei
kalą dirbti už musų tėvynės 
reikalus, kad po karo Lietuva 
vėl butų atsteigta laisva ir ne
priklausoma. 

Mandatų komisija paskelbė 
suvažiavimo nariais atstovus 
tų draugijų kurios priklauso 
Sąryšyje ir- kurioms apeina 
Lietuvos nepriklausomybė, gi 
kurios draugijos nepriklauso 
Sąryšyje jų delegatai nepripa
žinti. Tuoj kilo reikalavimai 
ir riksmai, bet pirmininkas ne
davė jiems balso. Matydamas 
kad del kairiųjų trukšmo ne
bus galima salėje posėdžio at
likti, paprašė Sąryšio delega 

TR U M P O S  
Z i N U T E f 

(Iš musų laikraščių) . 

• PITTSTON, Pa. — Kovo 11 
angliakasykloje kritus uola 

užmušė vietoje Juozą Valionį, 
66 m. amžiaus. Jis čia išgy
veno 45 metus. Vienas jo sū
nūs tarnauja karo laivyne. 

• WATERBURY, Conn. — J. 
žemaitaitis sugryžo iš ka

riuomenės. Jurgis yra tarna
vęs Lietuvos kariuomenėje, o 
pereitais metais buvo pašauk
tas j U. S. kariuomenę, bet su
kakus 38 metų amžiaus, jis pa-
liuosuotąs ir sugryžo dirbti i 
tą pačią dirbtuvf kur pirmiau 
dirbo. 

• CHICAGO, III. -- Kovo 19 
Kongresmonas Martin Gor-

ski, Demokratas, kalbėjo apie 
Lietuvą ir Lietuvių tautą. Tas 
jo pareiškimas tilpo tos dienos 
Congresional Record'e po ant-
galve, "Restoration of Inde
pendent Lithuania". Kad ir 
savo politiškais sumetimais, la
bai gerai kada Įvairus Ameri
kos politikos vadai kelia Lie
tuvos klausimą ir kalba už 
mus net Kongreso Rumuose. 

• BUENOS AIRES, Argentina. 
—Visi Buenos Aires Lietu

viai dalyvavo Vidur v a s ar i o 
piknike, sekmadienį, Sausio 17, 
Stasio Povilonio vasarvietėje. 
(Mat, Pietų Amerikoje Sausio 
mėnesi skaitosi vidurvasaris.— 

BALTIMORE MD. HA U D, KRYŽIUI LlEftTV & Primityviai t^aizcfai 

LVS PRAKALBOS 
Kovo 14, Lietuvių salėje at

sibuvo prakalbos rengtos Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos 4-to 
skyriaus. Įspūdingą kalbą pa
sakė p. Julė Rastenienė. Tai 
nauja musų kolonijos kalbėto
ja, kurią visi pamilo, juo la
biau moterys, nes p. Rastenie
nė kaipo moteris daugiausia 
savo kalbą ir taiko tik mote
rims. 

Kalbėjo Adv. N. Rastenis, 
Maryland valstijos seimelio na
rys, ir Teisėjas Wm. F. Lau
kaitis, buvęs vyriausias trafi-
ko teisėjas. Jisai savo kalbo
je gerokai uždrožė komunis
tais, kurie savaitė pirmiau 
buvo surengę prakalbas ir jas 
vadino Lietuviškom, o 'vietoje 
greta šios šalies žvaigždėtos 
vėliavos, Lietuvos trispalvės, 
jie pasistatė Rusijos komunis
tinę raudoną, kuri mums pri
mena kruviną Stalino Lietuvos 
okupaciją. 

Principalis kalbėtojas buvo 
p. Julius Smetona, Lietuvos 
Prezidento sunus, it Cleveland, 
Ohio. 

Ponas Julius Smetona pasa
kė labai įdomią kalbą apie Lie
tuvą ir jos okupantus, nuro
dydamas kokią baisią skriau
dą okupantai padarė Lietuvai: 
šimtus tūkstančių Lietuvių iš-
veždami iš Lietuvos, kurių di
delė dalis nei negryš, jie ten 
žus, nekalbant apie šalies nu-
teriojimą. 

Atrėmė tą piktą propagan-

MOTERYS SURINKO 
flEš $100# * 

Kovo rrfSnesį einaftt 
nojo Kryžiaus vajui vietos Lie
tuvės moterys aktyviai daly
vavo sukėlime $3,000,000 Det
roito sričiai skirtos kvotos. 
Lietuvių Moterų R. K. viene
tas, kuris turi į šimtą nariu, 
surinko virš $1000. Rinkime 
aukų aktyviai dalyvtfVO tik V> 
moterų, sekančios: 
Jie va Mickevičienė 
M. Brazauskienė 
T. Strazdin > 
Ona Dobiliėliė 
V. Motuzienė 
Kriaučiūniene 
Juodvalkiene 
Balčiūnienė, 
P. Varnienė 
B. Keblaitte!|§ 
Vilkienė 
M. Strazdienė 
M. Petrikienė 

$266.00 
113.50 

92.25 
91.87 
87.00 
52.00 
53.00 j 
41.75 j 
34.90 į 
30.00 
25.00 
17.00 
10.00 

t? 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Mffte 9900 fSEIVIU M™N®, JiT'miri ?R3'5' 
Minersville, Pa. 

LIETUVIU 

... . Tr , , . . yra pirmas Argentinoje gimęs tus eiti i Knygyno kambarį ir. T. , . , . , , A \ . : Lietuvis baigęs mokslą Argen-cia atliko nutarimus. Nutar-

Red.) 
—Pranas Krapavickas baigė da ir šmeįžtus~ kad tautininkų 

Buenos Aires universitetą ci- įvaldymo metu Lietuvoj buvo fa-
vilinio inžinieriaus laipsniu. Jis|gizmas ir diktatūra, faktais 

prirodydamas kad tautinės vy

ta tverti Pittsburgho Lietuvių 
tarybą, kvieči&it Lietuvius ka
talikus. -Išrinko Sąryšio vedė
jus ir tt. ' 

Skaudu ir graudu pažiurėjus 
kaip musų mažoje tautoje yra 
išsigimėlių, ir nors jie čia pa-

tinos universitete. Jo tėvai 
yra darbo žmonės. Pranas yra 
25 metu amžiaus. 

sekėjų neturi, nes nesenai jie į pareiti namon. Gruodžio 
vieni patys teatsilankė, dabar |jic buvo atrastas priemiesčio 
vieni patys teatsilankė, todėl 
jie lenda prie Lietuvių. Musų 
Lietuviai jau atskiria kas yra 
išsigimėlis, o kas geras savo 
tautos žmogus. 

riausvhės laike Lietuvoje buvo 
didesnė demokratija ir toleran
cija negu kada Lietuvą valdė 
krikdemai, valst. liaudininkai 

SAO PAULO, Brazilija, — ir socialistai. Aukščiau sumi-
Antanas Malakauskas, 41 m.|nėtų partijų koalicijai valdant 

amžiaus, bedraugaudamas su į Lietuvą, sakė jis, buvo išmes-
kitataučiais, dažnai pradėjo ne- ta iš Lietuvos konstitucijos 

19 i Vilnius kaipo Lietuvos sosti
nė. reiškia, oficialiai atsižadėta 
viso trečdalio Lietuvos, vien 
tuo tikslu kad pataikauti Len-

ė* J" » 

Buvo nutarta pradėti rink-

griovyje sulaužytais šonkau
liais. Tebegydomas. 

—Feliksą Sutkų, 49 m. am- kams ir Lenkijai. Tai koalici 
žiaus, pervažiavo tramvajus ir Jai valdant Lietuvą, į valdiš-
sunkiai sužeidė. kas vietas visur brukta tik jų 

—Juozas Vasevičius, 54 m. įmonės, neatsižvelgiant į jų 
ti apdėvėtus drabužius ir iš- amžiaus, Villa Zelinoje sumušė j tinkamumą, kas ir privedė Lie-
rinko komitetą iš moterų ku-isavo žmoną, kaimyną ir atėju-įtuvą prie to kad komunistai 
rios suvažiavime dalyvavo. Tieisį ji raminti policininką. Užpuvo jau taip aukštai iškėlę 

SMUNKA Į ŽEMĘ 

renkami drabužiai bus paruošti j tai gavo kalėjimo bausmę. 
pasiuntimui į Lietuvą karui į 
pasibaigus. 

Buvo pakelta ir kiti suma
nymai ir padaryta keli kiti ne
svarbus tarimai. Sąryšis ižde 
kapitalo turi $57.49. 

B. Gramba. 

PITTSTON, Pa. -
savaitę į po miestu 

savo galvas ir pilnai prisirengę 
nuversti juos pačius ir Lietu
vą prijungti prie Rusijos, ir 
tik diena prieš* komunistų su
kilimą Lietuvos garbinga ka-Pereita 

v riuomenė išgelbėjo Lietuvą nuo esančias • . A ^ . . 
,. , ,, . _įtos katastrofos, nors tuo lai-tuscias anglies kasvklas eme!, . . ... . , i*- v - j nA j ku. Tautininkams atėjus j val-smukti zeme, sugadindama 90 , . , , , . ,. dm nebuvo atmesta nei parti-namų, vieną didelę mokyklą, ir 

MIRĖ SENAS GYVENTOJAS ei^ Šutvių bei padaryta kito-
: kių nuostolių už tukstančius 

Šiomis dienomis po operaci- idolariu. 
jos mirė senas Pittsburgh ietis j Sumišimas kilo tarp gyven-
Pranas Marčukonis, sulaukęs j^ kUOmet vakare žemė pra
virs 70 metų amžiaus. Jis bu- dėjo dundėti ir plyšti virš ka-
vo ftir gana tvirtas ir dirbo nykios No. 9, viduryje gyvena-
kasdien. Pora savaičių atgal mos sekcijos. 
susirgo ir turėjo pasiduoti ope- į Miesto valdyba tuoj ėmėsi 
racijai. Nors po operacijai ne!prjemonju žemės smukimą su-' 
tuoj mirė, tačiau jau nepasvei- ijaikyti, bet padaryta jau dik-
ko. Ičiai nuostoliu. 

jos nei srovės, buvo tik žiuri-
jma kas yra tinkamas kurioms 
[pareigoms, ir taip didumą di
plomatų ir šiaip valdininkų su
darė ne tautininkai. 

Ponas J. Smetona yra ge
ras kalbėtojas, turi stiprų ir 
gerą balsą. 

Tuoj po prakalbų, antrame 
aukšte toje pat salėje buvo su
rengta šauni vakarienė susipa
žinimui su svečiu. Vakarienėj 
dalyvavo tik rinktiniai veikė-Pranas Marčukonis buvo il-1 Pittstonas turi 18,000 gyven- < . . . , . an 

ganietis Pittsburgho gyvento-j tojų. čia randasi kietos ang. ^ draugai, apie 60 asmenų, 
jas, tėvas Antano Marčukonio, }jes kasyklos. 1 ^:)in<,s Choras, kuris laike pra-
gerai žinomo Pittsburghe mie-' 1 kalbų sugiedojo Amerikos ir 

Lietuvos Nepriklausomybę 
minint surinkta 153.00 

Pelnas R. K. vakarėlio 100.00 
Kartu susidaro $1167.48 

Pinigai R. K. perduoti Kovo 
26. Pinigų perdavime dalyva
vo vieneto pirmininkė V. Mo
tuzienė, vice pirm. B. Keblai-
tienė ir iždininkė M. Petrikie
nė. šis R. K. Lietuvių Mote
rų vieneto pasisekimas netikė
tas, ypatingai netikėtas Dir
vos reporteriui. 

Kada Kovo 4 šio vieneto mo
terys susirinko pas pirmininkę 
V. Motuzienę ir darė planus 
pradėjimui vajaus ir sprendė 
kiek jos surinks aukų, tuosyk 
Dirvos reporteris išlindo, anot 
tos Lietuvių patarlės, kaip Pi
lypas iš kanapių, ir pasiūlė: 
"Jei jys surinksit Raudonajam 
Kryžiui tūkstantį dolarių tai aš 
jums nupirksiu bonką 'SkočV' 
Taigi kaip matau pralošiau, ir 
savo prižadą noriai išpildysiu. 
Aš žinojau kad Lietuvių viene
te yra darbščių moterų, bet 
žygis surinkti tūkstanti dola
rių irgi nemažas, todėl stojau 
drąsiai į lažybas. Prie to, ša
lia R. K. vieneto darbščių mo
terų kaip ponios Mickevičienė, 
Keblaitienė, Brazauskienė, šia
me vajuje pasirodė naujos 
energingos darbuotojas, būtent 
poni Strazdin, kuri yra Lat
vių tautybės, bet del Latvių 
niažo skaičiaus Detroite ji or
ganizuotą darbą dirba kartu 
su Lietuviai. Toliau, ponios O. 
Dobilienė, Kriaučiūnienė, Bal
čiūnienė, Juodvalkiene, Varnie
nė ir kitos. Visai nesigailiu 
kad pralaimėjau,, nes gerai ži
nau kad laimėjo . tūkstančiai 
kovotojų kurie grumiasi karo 
lauke už tai kad mums butų 
gera gyventi, kad mes butume 
laisvi. 

SLA *52 KUOPOS SUSI
RINKIMAS 

ŠĮ sekmadienį, Balandžio 4, 
Lietuvių salėje bus laikomas 
SLA 352 kuopos susirinkimas. 
Jis svarbus tuo kad reikalinga 
išrinkti tris valdybos narius: 
pirmininką, užrašu raštininką 
ir finansų raštininką, nes tas 
vietas užimanti asmenys atsi
statydino. Jų pasitraukimo 
priežastis jau visiems nariams 
yra žinoma. Susirinkimas pra
sidės nuo 1 vai. po pietų. Visi 
nariai dalyvaukite. D. R. 

Amerikos kareiviai randasi 
visokiose šalyse. Štai matosi 
jaučiais-traukiami ratai ir juo
duke mergina ilsisi laike savo 
darbo lauke. 

nis negu turėjo metų, visada 
buvo sveika^, linksmas ir drau
giškas žmogus. Paliko nuliu-
dime savo žmoną, Marijoną, 
du sunus, Juozą ir Kazį, dukte
rį Oną Kratavičienę ir žentą; 
Amerikoje buvo jo brolis An
tanas, nežinia kur gyvena ir 
ar gyvas ar miręs. Velionis 
paėjo Bedakių k., Tryškių par., 
Telšių ap. Apie 20 metų at
gal velionis su savo jauna šei
ma atvažiavo į Detroitą iš Io
wa valstijos. Jo manymu bu
vo kad čia galės išleisti savo 
vaikus į aukštesnį mokslą. Tė
vas su vyresniuoju sunum dir
bo dirbtuvėje, o dukterį ir jau
nesnį sunų leido į mokslą. Jie 
abu tavo aukštesnės mokyklos 
mokytojais. Vėliau visi išsi
statė gražias rezidencijas. 

Velionis palaidotas Kovo 2?6, 
pamaldos atsibuvo Lietuvių Š. 
Jurgio bažnyčioje; laidojime 
pasitarnavo laidotuvių direk
torius Gh. Steponauska's. 

BANKAI ATDARI IKI 5 V. 

Detroite visi bankai paskel
bė kad penktadieniais bus lai
koma atdari iki 5 v., kad žmo
nės kurie dirbtuvėse dirba įga
lėtų atlikti savo turimus ban
kinius reikalus nesugaišdami 
darbo. Tik vidurmiesčio ban
kai užsidarys kaip iki šiolei, 
3 vai. po pietų. 

Taipgi i vesta patvarkymas 
bankuose pasidėti Karo "Bonus 
kas turi juos pirkusius, beveik 
panašiai kaip ir pinigus; ban-

jkas išduos knygutę už padė-
I tus laikyti bonus. Bankui rei
kės mokėti $1.25 už kiekvieną, 

j jeigu bonai išrašyti ant vieno 
vardo; tokia kaina nustatyta 
ant 10 metų. Kas norės boną 
išsiimti galės gauti kada no-
rės. V. M. 

Kai kitą kartą skelbsime mi
rusių Lietuvių skaitlinę, ji bus 
pasiekus jau DEŠIMTS TŪK
STANČIŲ mirusių musų išei^ 
vių šiaurinėje ir Pietų Ameri
kos^. 

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių vardais pasida
ro jau 9,900 Lietuvių kurie at
vykę Amerikon laimės j ieško
ti, čia dirbo, praleido jaunystę 
ir mirė, kiti mirė visai jauni, 
nepasiekę nei 50 metų amžiaus. 

Atminkite, mirusių Lietuvių 
žinios čia pradėta paduoti Va
sario mėnesį, 1937 metais —: 
tik šeši metai atgal. 

BARTKUS Jeronimas, senyvo 
amžiaus, mirė Kovo 1-6, pa
laidotas Clevelande. — But-
kiškio par., Kauno ap. Ame
rikoj išgyveno virš 40 metų. 

JANUŠAITIS Antanas, 57 m., 
mirė Kovo 20, Scranton, Pa. 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

PAŠKUNIENĖ Ona, 70 metų, 
mirė Vas. 15, YVesternpoint, 
Md. Amerikoj išgyveno 87 
metus. 

VITKEVIČIENĖ Ona, mirė 15 
Vasario, Exeter, Pa. 

KRUSAUSKAS Jonas, jaunuo
lis, mirė Vas. 17, Philadel
phia, Pa. 

MIČIULIS Jtfosas, n?irė Vasa
rio 11, Frackville, Pa, 

MATULAITIS Stasys, 65 m., 
mirė Sausio 13, Pt. Carbon, 
Pa. Gimęs Vokietijoj. 

LINONIS Jurgis, 77 m., mirė 
•' Sausio 26, Passaic, N. J. 

Kalvarijos par., Marijampo
lės ap. 

IVANAUSKAS Vincas,, .61 pi., 
mirė Vasario 7, Kuipmont, 
Pa. — Seinų ap., Pažapsių k. 

STADALIUS Martinas, 72 m., 
mirė Vas. 6, Spring Valley, 
Illinois. 

ŠIM0NIUTI8 Vincas, U m., 
mirė Vas. 12, Plymouth, Pa. 

GRYBIENĖ Jieva, 78 m., mi
rė Vas. 16, Wilkes-Barre, 
Pa. — Naumiesčio p., Jan
kūnų k. 

VENSKEVIČIENĖ Petronėlė, 
64 m., mirė Vas. 8, Wilkes-
Barre, Pa. 

KEGAVIČIUS Antanas, 69 m., 
mirė Vas. 6, Chicagoje. — 
šiauliu* ap., Kuršėnų par. 

GODELIAUSKAS Stasys. 60 
m., mirė Vas. 15, Schenec-
tadv, N. Y. 

DEKAVIčIUS Stasys, 66 mu, 
mirė Vas. 13, Greenport, 
N. Y. — Šiaulių ap., Vaba
lių k. Amerikoje išgyveno 
41 metus. 

KUKUTIS Ignas, 55 m., mirė 
Kovo 3, Chicago j. — Šiaulių 
ftp., Pakrojaus par., Neriko-
iiių k. Amerikoje išgyveno 
35 metus. v 

MARTIŠIUS' Stelas J., pusam
žis, mirė Kovo 5, Chicagoj. 
— Jurbarko par. 

SLAVICKAS Stasys, 65 metų, 
mirė Kovo 5, Brooklyn, N.Y. 

GAIDELIENĖ Ona, 49 m., 
mirė Kovo 6, Brooklyn, N.Y. 

PALTANAVIČIUS Petras. 49 
m., mirė Kovo 3, Brooklyn, 
N. Y. 

GRUZINSKAS Petras, 64 m., 
mirė Vas. 24, Great Neck, 
N. Y: 

TARUTIS .Mykolas, pusamžis, 
mirė Kovo 11, Chicagoj. — 
šilių p., Laukagalėlių k. 

PADZUKAS Jurgis, mirė Ko
vo 6, Baltimore, Md. 

RAZAUSKAS Vincas, 53 m., 
mirė Kovo 1, Baltimore, Md. 

LINONIS Jurgis, mirė Kovo 
m., Paterson, N. J. 

MONKUS Jurgis, 69 m., mirė 
Kovo 5, Philadelphia, Pa. 

PIVARIT.JNTENĖ Barbora, mi
rė Kovo 4, Philadelphia, Pa. 

STAKUS Raymonds, mirė Ko
vo m., New Britain, Conn. 

MASLUNAS Petras, 30 metų, 
mirė Kovo 9, Chicagoj, Jftir 
buvo ir gimęs. 

ČIžAUSIKENĖ Ona, mirė Va
sario 4, Flushing, N. Y. 

GRIGAS Ignas, seno amžiaus, 
mirė Gruodžio 17, Berisso, 
Argentinoj, kur išgyveno 30 
metų. 

DANAUSKAS Jonas, 64 m., 
mirė Ing. White, Argenti
noj, Liepos 11, 1942 Jis su 
Lietuviais jokių ryšių netu-
ręjo. Paėjo iš Panevėžio. 

SAt'KBfe Pranas, p u s amžiSį 
mirė Kovo 13, Chicagoj. — 
Raseinių ap., Betygalos Įi* 
Aleknaičių k. Amerikoj ift-
gyveno 42 metus. 

SIMONAITIS Ignas, pusamžis, 
mirė Kovo 12, Chicagoj. — 
Joniškio par. Amerikoj iš
gyveno 35 metus. 

JESEVIČIUS Stas., mirė Sau
sio m., Benton, UI. 

.JONELIS Antanas, 59 -ItaGtų, 
mirė Vas. 25, Benton, 111. 

NAVICKIENĖ Teresė, 63 m., 
mirė Kovo mėn., Frackville, 

- Pa. 
VALINčIUS Mykolas, 43 m., 

mirė Sausio 1, Valentin Al
sina, Argentinoj. — Jona-

1 vos par., Kauno ap. Argen
tinoj išgyveno 17 metų. 

ROMANOVAS Povilas, 42 m. 
baro ir kavinės savininkas, 
nusišovė Gruodžio 12, " Sao 
Paulo, Brazilijoj. 

sto Sveikatos inspektoriaus., 
Antano duktė Marytė yra ži- AtkerUino Europiškai 
noma musų smuikininkė. 

Pranas Marčukonis paliko 
JEFFERSON, Pa. — Tūlas 

'George Mamula, Europietis, iš-
savo senutį žmoni), kuri man, Amerikoje 20 metu ir 
pasiskundė r Kad žinotum, a«jneta Amerikos piliečiu, ga-
uz ji senesne tris metus ir vi-1 ' - • m _ 4 . - .. . , ? vo nuo 5 iki 10 metu kalėjimo 
sada sergu, o jis niekad nesir-

Lietuvos Himnus ir dar porą 
dainelių, vakarienės metu taip 
pat nesišykštėjo savo gražioji 
dainelėm palinksminti svečius. 

AUKOvS SURINKTOS JULIAUS 
SMETONOS PRAKALBOSE 

$5.00 

go ir pirma numirė .... 
Palaidotas su bažnytinėmis 

apeigomis, šv. Kazimiero para
pijos kapinėse. Kovo 29. 

Juozas Virbickas. 

• TIK 200 miškų gaisrų bu
vo ištikę 1942 metu sezonu Ka
lifornijoje nuo žaibo. Papras- rey už neužmokėjimą jam pi-

už Europišku budu pravestą 
kerštą savo buvusiam šeimi
ninkui. Mamula nuteistas už 
padegimą ir sudeginimą tvar
to, priklausiusio Frank Mow-
rey. Nuostolių padaryta apie 
$4,000, nes sudegė trys karvės 
ir ūkio padargai. 

Mamula sakė keršijęs Mow-

tai ten buna po 600 žaibo pa
degimų miškaote per metą. 

nigų kuriuos liko skolingas už 
darbą, 10 metų atgal. 

Mr. & Mrs. J, Gutauskas 
Mr. & Mrs. V. LukaB 
J. Galinaitis 
J. šakai is 
M. Yurkšaitė 
K. Stuikas 
Mr. & Mrs. J. Milunaitis 
Elenu Matulionienė 
.T. Paulionis 
Antanina Juškauskicnū 
Mr. & Mrs. A. žaleja-iris 
Mr. & Mrs. P. Jarar, 

Po $1: Em. Dekinionfj, V. Krikš
čiūną", Elz. Glebicnc!, M. Kilikevį. 
čius, Elz. Palovis, Anna Daukanta, 
Jokūbaitis, E. Sadauskienė. V. Ple
das; J. Masilionis, V. Velžis, J. Ši
leikienė, O. Bliudžiuvienė, M, La-
kienė, Ver. Mockevičienė.. Mr. & 
Mrs. A. Alksnis, 'A.'KilkiB,- K. Sttr-

MIRĖ DETROITIET1S 
Juozas šeris, 73 m. amžiaus, 

nuo 13573 Monica ave., .nirė 
nesirgęs. Atrodė dar jaunes-

nmkas, Ruth Laukaitis, Amb. Lau
kaitis, P. Zakarevičius, M. Dovidai-
tis, J. Lukšis, J. Bubnis, J. Kiškis, 
S. Mažeika, B. Siaurusaitis, S. Jo
kūbaitis, M. černauskas, B. Medxf-
vcckas, S. Sedarpvičius, S. černan-
sk:is, P. Kuršvietis, A. Budrienė, J. 
Mitchell, E<1. Bodą, J. černauikas, 
f. Narkus, P. Sinusas, O. Alekna
vičienė, S. PadaukienS, V. Miku-
šauskienė, V. čeplinskas, M. Fran^ 
ka, T. Gray, ^.Allcn, J. Rtik&tc-
hs, J. Alyta, Lukas, K. Pečkis, 
P. Kundrotą, V, Bielis, J. Gričirm. 
P. Laukaitis, V.< Mackevičius, A. 
Miceika,. -

Smulkių 17-88 
* Viso /. ' $m.88. 

PRIIMTAS I WEST POINT 

žinomos Detroitietės Stefa- j 
nijos čiurlionvtės-Douvan su
nus Eugene Douvan gavo pa-! 
skyrimą stoti j West Point ka- j 
rininkų mokyklą. Jis tuo tar-! 
pu dar tarnauja Laivyne, kur Į 
pats jsirašė tūlas laikas atgal. | 

Kadangi į West Point yra, 
sunku įstoti, šis jauno Lietu-1 
vio priėmimas i tą aukštąją 
karininkų mokyklą reikia skai
tyti žymiu laimėjimu. 

Poni Douvan yra Detroito 
policijos narė ir veikti Lietu
vai Vaduoti Sąjungoje. 

ŠIPULIAUSKAS Danielius, 21 
m., mirė Vas. 11, Greenport, 
N. Y. 

JUKNA Juozas, mirė Sausio 
18, Buenos Aires, Argenti
noj. 

•ATTSTRALIJA turi 7,000,-
000 gyventojų, išsisklaidžiusių 
žemės plote tokio didumo kaip 
Suv. Valstijos, kurios turi virš 
130,000,000 gyventojų. 

f —^ 
Skaiįyk Amerikos • 

iLietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 
N. 6 St. Philadelphia, Pa. 

S DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisntiota Laidotuvių Direktorė) 
1 REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1/63 

j Dtiokit apmušti jusų minkštuosius baldus dabar iki dar 
| nepervėlu. Dykai apskaičiavimas. 5 metų garantija. 
| 2 šmotų Setas — $35.00 

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

P. J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773, 

Nor§darttr%plgiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniikfti. 
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Tegul meile Lietuvos 

Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinf -* 
Jungo Nevilksim! 
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NAZI U ATKAKLI PROPAGANDA 
PRIEŠ ATLANTO ČARTERĮ 

ANTHONY EDEN 

Vokiečiai, norėdami palaiky
ti. savo jtakoje miljonus užka
riautų tautų ir okupuotų jų 
žemių, ėmė skelbti naują savo 
propagandos obalsį: 

"Rusija Padarė Atlanto Čar-
terį tik Popieros šmotu!" 

Tą obalsį jie ėmė leisti vi
sose okupuotose šalyse, rem
damiesi tuo kad Kremliaus val
dovai savo laiku sutiko su At
lanto čarteriu, o dabar, kaip 
tik šią žiemą ėmė kiek laimėti 
karo fronte ir Vokiečius stum
ti atgal, pareiškė jog reikalau
ja sau Lietuvos, Latvijos, Es-

, tijos, Lenkijos dalies, ir Besa
rabijos. Tas sritis Sovietai 

' pagrobė: 1040 metų sutartimi 
su Hitleriu ir nori jas savintis. 

Tą savo paskelbimą nazių 
propagandos vadai padarė tuo 
metu kai Amerikon atvyko 
Britanijos užsienių reikalų se-
ląpetorius Anthony Eden. 

Tuo pat laiku Londono Times 
patalpino ir straipsnį apie Ru-

MANO MINTYS 

LIETUVIS, vardu, tebėra 
dar Lietuvi#, bet anų laikų 
užuojautos, artimo meilės, tau- nazių 
tiško susipratimo ir tautinės tikrinimai buk Atlanto Čarte-
vienybės — jau to Lietuvio rio principai negalimi privers-

siją ir Rusijos reikalavimus. 
Vokiečių propagandoje vie

noje vietoje sakoma buk Ede
no misija j Washingtona esan
ti prikalbinti Ameriką atsisa
kyti Atlanto Čarterio kiek jis 
taikoma Europai, nes tik tada 
Eden tiki galės gauti bolševi
kų prižadą nesikišti ir neban
dyti užgrobti Vidurinius Rytus 
ir Indiją...-*) i 

Propaganda laibai gudriai 
paruošta, ir Europos žmonės, 
ypatingai Rusijos kaimynai, 
mažosios tautos, tai girdėda
mi tegali baimintis ir nusto
ti pasitikėjimo Atlanto Čarte
riu ir jo stipriaisiais čampio-
nais — Amerika ir Anglija. 

Tos visos tautos deda dide
les viltis i Ameriką ir Angli
ją, jos laukia vėl pakartojimo 
ir sustiprinimo tų vilčių, pa
skelbiant kad Atlanto čarte
rio nuostatai bus vykinami ir 
kad jie bus vykinami lygiai ir 
toms šalims kurias okupamo 
ir savinasi Rusija, kurią Ame
rika ir Anglija remia ir išgel
bėjo iš po Hitlerio militariš-
kos viską naikinančios maši
nos. 

Butų gerai kad neišsipildytų 
propagandos leidžiami 

musų tarpe šiądien kaip ir nė
ra. Jis guli palaidotas po at
minčių žalia velėna. 

PASTARU laiku Holandijos 
pirkliai pirko iš ūkininko ne
toli Ann Arbor, Mich., tris 
jaunas telyčiukes ir vieną pir- j Atlanto čarterį, ir kad jie su-
mu veršiu jauną karvę, sumo-j pranta koks baisus likimas lau
kėdami "ukininkui net $900.! kia tų tautų kurias raudonieji 
Kiek teko patirti, Holandijos! valdovai, patys dar po Hitlerio 
valdžios pirkliai jau supirkinė- kulnu stenedami, jau r ruošiasi 

ti Rusijai pildyti, ir kad del to 
Anglija ir Amerika vienos pa
čios nepajiegs to pravesti. 

Reikia tikėti kad Preziden
tas Roosevelt ir Eden sutar® 
ir aiškiai nusistatė vykdyti 

pavergti. ją veislines geros rūšies par
ves, jas siunčia į rytines val
stijas (rodos Mass. ir Conn.) 
ir ten laikys iki karas baigsis, 
tada siųs jas į Holandiją. Kiek 
galėjau patirti, tam galvijų su* 
pirkimui vadovauja Holandijo® 
konsulas Detroite. 

^PASIBAIGUS karui, musų Michigan valstijos Atstovas 
Tevynei Lietuvai irgi reikalin- Kongrese, Woodruff, užtarėjas 

ATLANTO ČARTE-
R1S RIMTAI GVIL

DENAMAS 

ga bus veislinių galvijų, ypač 
karvių. Kiek mes galėsim jai 
tą trukumą patenkinti? 

SAVIŠKIS supranta savąjį 
ir reikalui prisiėjus jį Vienaip 
ar kitaip gelbsti. Tarp musų 
šiądien yra visai atbulai. Niek
šas Lietuvis savo motinos akis 
drasko ir ją priešams siūlo. 

DAUGUMAS ar tai girdė
jo per radio ar spaudoje skai
tė Churchill'o kalbą. Ypač tu
rėjome patėmyti tuos jo saki
nius kurie liečia Lietuvą (nors 
jos vardas nebuvo minėtas), 
kaipo istorinę senovės Euro
pos tautą ir jos palaikymą at
eityje. 

AMERIKOS Lietuvi ir Lie
tuve, aukok dolarį-kitą ir au
kok savo darbą kad po karo 
netemdintų Lietuvos laukų ir 
lankų kokia ten svetima bur-
liokiška "saulė". 

LIETUVOS Lietuviški lau
kai ir žalios lankos tai buvo ar 
tai tavo ar tavo mylimų tėve
lių gimtiniai plotai, kuriuos 
visa gamtos gyvybe taip ver
tai jie įvertina. 

KURIE dar nesate užsisakę 
ar pirkę J. O. Sirvydo Biogra
fijos knygos, siųskite savo už
sakymą be tolesnio atidėlioji
mo. Knyga yra tikras Lietu
viškas perlas. Joje telpa ne 
tik viskas kas buvo ir ką Lie
tuvis pergyvena—trumpai sa
kant joje telpa Lietuvos pra
eities ŠIRDIS ir jos vargų is
torija. 

LIETUVIS gerai jaąžystąi 
Lenkų ponystą, Vokišką kul-
turą ir Rusų kazokišką nagai-
ką. Visa tai mumi svetima— 
tas viskas slopina ir naikina 
kas buvo Lietuviui brangu ir 
miela. Tplinkimes nuo jų ir 
dabar —* vengkime kaip mir-

, -c y* ft' % 
c 

mažų tautų prieš Rusijos už-
grobikiškus siekimus, išklausęs 
Kovo 21 d. Britų premjero 
Churchill kalbos pareiškė "ne
nugirdęs nei vierio žodžio ku
riuo butų pasisakęs .jog laiky
sis Atlanto čarterio provizijų". 

Del to, pareiškė jis, ir Su v. 
Valstijos privalo imtis to pa
ties kelio, kitaip esant, sako, 
"mes išeisime iš šio karo, kaip 
ir iš pereito karo — be jokio 
draugo, nekenčiami, ir ignoruo
jami". 

Jo išvada, matyt, yrą ta kad 
likus viena prie Atlanto Čarte
rio, Amerika nepajiegs jo įkū
nyti, ir del to kitos šalys nu
stos pasitikėjimo, net nekęs 
Amerikos už žodžio neištęsė-
jimą. 

Cleveland Plain Dealer re
dakcijos straipsnių . rašytojas 
komentuodamas Woodruff iš
vadas, tikrina kad Churchill 
savo kalboje nevengė paminė
ti pirmiau darytų pažadų. Sa
ko, tiesa, ta kalba turėjo tru
kumų, bet del to mes nepriva
lom iškelti rankas aukštyn ir 
imti rėkti ir bėgti nuo visko . 

"Del to kad Churchill'o pro
gramas turi trukumų, Suvieny
tos Valstijos iššaukiamos sto
vėti už Atlanto Čarterį dar 
tvirčiau ir dirbti dar įkandžiau 
už kolektivės apsaugos siste
mą kuri išvengtų pasikartoji
mo dabartinės pasaulinės su
irutės", Plain Dealer pareiškia. 

Anthony Eden, Britų užsie
nių reikalų sekretorius, kuris 
atskrido Amerikon aptarti su 
Amerikos valdžios vadais svar
bius klausimus liečiančius ka
rą. Vaizde jis parodoma atsi
lankant Baltuose Namuose pas 
Prezidentą Roosevelt*. 

DAUGIAU 
AIŠKUMO 

ATLEIDIMAS KALČIŲ SAVO 

PRIEŠAMS PAS KITUS 

IR PAS MUS 

1943 Metas - Jubileįinis Metas - -
Lietuvos Laisvinimo Metasi 

• ' 

PADARYKIT NEPRIKLAUSOMYBĖS 25 METŲ SUKAKTIES ATMINČIAI 
AUKĄ Pasiuskit Lietuvai Vaduoti Sąjungos darbų plėtimui Dolarį-kitą ŠIĄDIEN! 

M#* 

IR MES TURIME GERU bRAUGŲ! AUKOKIT IR LIETUVAI 

LIETUVOJE, po dviejų sve
timų okupacijų, kaip matyti 
smarkiai padaugėjo ubagų ei
lės. Policijai įsakyta ubagus 
suiminėti. Per vieną dieną 
Kaune vienos nuovados rajone 
surašyta 19 protokolų už uba
gavimą. 
*T-; •* -• - t- •• , 

šymet suėjo 25 metai nuo 
Raudonosios armijos įsisteigi-
mo. Musų katalikų dienraštis 
Draugas pažymi kaip kas pa
minėjo tą sukaktį. Tarp kit
ko štai ką Draugas rašo: 

"Madrido katalikų laikraštis 
Pueblo Raudonosios armijos 
sukakties proga priminė kad 
prieš šešis metus bolševikai 
Ispanijoje išžudė 20 vyskupų, 
17,000 kunigų ir sunaikino ar
ba išniekino 20,000 bažnyčių. 
Nežiūrint šių liūdnų skaičių 
laikraštis pritaria maldoma už 
Rusiją". 

Kaip žinome Ispanijos kata
likai su Rusijos bolševikais 
šiądien nieko bendro neturi. 
Gali už juos melstis arba jiems 
špygą rodyti. Bet nežiūrint 
kad bolševikai taip žiauriai su 
jais elgėsi, dabar, Ispanijos 
katalikai ne tik jiems kaltes 
atleidžia, bet dar už juos mel
džiasi. Tai tikrai kilnus krik
ščioniškas tų katalikų nusista
tymas, kuriuo gali gėrėtis ne 
tik Draugas bet ir patys bol
ševikai. 

Atleisti kaltes aa&o priešui 
tai vienas iš krikščioniškojo 
mokslo principų. Praktikuo
janti katalikai kas rytas ir 
vakaras Viešpaties Maldą kal
bėdami kartoja: "Ir atleisk 
mums musų kaltes kaip ir mes 
atleidžiam savo kaltininkams". 

Ispanijos katalikų nusista
tymas tai krikščioniškojo mok
slo principai praktikoje. 

Tokis katalikų nusistatymas 
rodo kad jų krikščioniškoje 
širdyje kerštui, neapikantai ir 
pagiežai vietos nėra. 

Gerai butų kad ir musų ka
talikų Draugas paskelbtų vie
šai kiek Prezidentui A. Smeto
nai Lietuvą valdant išžudyta 
vyskupų, kiek išžudyta kuni
gų ir kiek tūkstančių išniekin
ta arba išgriauta bažnyčių. 
Tą žinodami, mes katalikai, jei 
už p. Smetoną ir nesimelstume 
bet gal, nekurie sekdami Ispa
nijos katalikų pavyzdį, jam 
kaltes atleistume 

Tą pagiežą kokią Draugas 
prieš p. Smetoną skleidžia ne
tinka mums katalikams savo 
širdyje nešioti. 

Mes daugiau bendra turime 
su Lietuvos Prezidentu ne kaip 
Ispanijos katalikai turi su Ru
sijos bolševikais, taigi ir atlei
dimą vieni kitiems turime grei
čiau rasti. Katalikas. 

A MERIKOS spaudoje per suvirs mėnesį laiko jau ei-
na plačios diskusijos apie Rusijos pasimojimą už

grobti mažas ir didesnes savo kaimynines šalis, kai pra
dėjo i žiemą Rusams sektis Vokiečius stumti atgal. 

Nežiūrint kad bolševikai turi Amerikoje savo pa
pirktų agentų Jkuri e per spaudą ir radio skleidžia Krem
liaus imperialistų siekius, tikri, nuoširdus demokratiš
ki Amerikiečiai, be jokių pinigų ir papirkimų, savo są
žinės vadovaujami, randa galimybių ir ir argumentų 
užtarti tas Sovietų nusižymėtas prarajimui tautas; jie 
iškelia ir įrodinėja Atlanto Čarterio paragrafus kuriais 
remiantis Amerika pasireiškė už tų tautų laisvę ir ne
priklausomybę ii' ragina, net reikalauja, kad pasirem
dama ^ Atlanto Čarteriu ir savo žmoniškumo principais 
Amerikos^ vyriausybė rūpintųsi atstatymu sutremtos 
Lietuvos ir kitų mažų šalių, ir kad tuo pradėtu rūpintis 
dabar. 

Kad Prezidentas Roosevelt pasiryžęs laikytis savo 
principų,, išdėstytų Atlanto Čarteryje, liudija jo pareiš
kimas spaudos atstovams. Jis bendrais žodžiais pasa
kė manęs jog kitos valstybes suprato kokis šios šaiieš 
nusistatymas yra, kada vėl jo paklausta apie tai. Tą 
Rooseveltas pareiškė prieš pat Edeno atvykimą. 

Mes žinome kad parsidavėliai agentai paprastai gar
siau rėkia ir todėl jų riksmai per radio ir spaudoje mus 
dažnai net išgąsdina, tačiau turėkime viltį kad Prezi
dentas Roosevelt ištesės savo žodį iki pat galo. 

Tuo pačiu tarpu mums reikia daryti daugiau ir 
daugiau draugų Lietuvai žymių Amerikiečių tarpe, ku
re, nepapirkti, tyra sąžine ir žmoniškumo principais pa
siremdami, galėtų už musų tėvyne kalbėti, musų tautos 
interesus užtarti. 

Jiems, žinoma, reikalinga paduoti ir tinkamos me-
degos apie Lietuvą. Tam tikslui puikiai pasitarnaus, 
dabar jau spausdinama buvusio Amerikos Ministerio 
Lietuvai Dr. Oven J. C. Norem knyga apie Lietuva — 
TIMELESS LITHUANIA. . 

Jos išleidimui reikalinga paramos. Amerikos Lie
tuviai. pridėkit savo petį prie to didelio'darbo — jusų 
kad ir mažos pastangos padės tą naudingą knygą sku
biai išleisti. Savo aukas siųskit LVS Spaudos Komisi-
jai, 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

ANTHONY EDEN PARUOŠIAMAS 
UŽIMTI CHURCHILL'O VIETĄ? 

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 but 
atsteigta, niekas kitas apie ją nesirūpins! 

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

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
\į LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAI 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

Skiriu savo auką $ Dr. Norem'o knygai leisti. 

Siunčiu savo auką $.... Narystes mokestį $ ........ 
paremdamas Lietuvai Vaduoti Sąjungą jos visuose darbuose. 

Vardas ir pavardS 

Adresas 

s Miestas Va let 

I ŠĮ KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

KAIMYNAI PASIKEITĖ LVS IŽDININKO 
IR KOMITETO VIETOMIS 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
iždininkas Juozas J. Bačiunas, 
kuris šią žiemą operuoja Flo
ridoje du hotelius, rezignuoda-
damas iš iždininko pareigų, 
pasiliko LVS Ekzekutyviame 
Komitete. 

"TIMELESS LITH
UANIA" KNYGAI 
LEISTI KOMISIJA 

Nekurie Amerikos laikraščiai Europos reikalų. Reikalinga, j Dr. Jonikaitis y/a LVS vice 
daro spėjimus kad Britų užsie
nių reikalų sekretorius Eden 
atvyko Amerikon pasitarti su 
aukštaisiais šios šalies val
džios vadais tikslu duoti jiems 
save labiau ir arčiau pažinti. 

Mat, premjeras Churchill, 
visai senas ir sergantis, gali 
arba mirti arba pasitraukti iš 
premjero vietos, tat, esą, Eden 
paruošiamas premjero parei
goms eiti. 

Tarp Londono Ir Washingto-
no yra svarbių politiškų klau
simų kurie nėra baigti išsprę
sti. Tie klausimai liečia ne 
tik pačių alijantų savus reika
lus, bet ir tolimesnę eigą visos 

sako, kad Eden pilnai apsipa- pirmininkas. Tą sąrašą per-
žintų su reikalais ir susipras- leido LVS Cehtro valdybos ir 
tų su Amerikos valdžios va- Ekzekutyvio komiteto narių 
dais. balsavimui. 

Yra pasklidę gandai buk An- Balsų dauguma, LVS valdy-
thony Eden esąs priešingas 
artimam santikiavimui Angli
jos su Amerika, ir tų gandų 
išblaškymui padaryta šis ilgo
kas jo vizitas Amerikoje. 

Reikia tikėtis kad Eden pa
gerbs senesnių už save, rimtų 
žymių vyrų — Roosevelto ir 
ChurchiU'o — padarą, Atlan
to čarterį, ir permatys jį bu-
tinu vykdyti norint palaikyti 
pasaulyje taiką, ramumą ir 
teisingumą. 

Japonų Zero Lėktuvai Parvežti Amerikon 
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Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
įsteigė specialę komisiją Dr. 

Jis nuo savęs iždininku re-1 Owen J. C. Norem knygai — 
komendavo savo Michiganieti TIMELESS. LITHUANIA — 

išleisti, ir ta komisija, priim
dama paramą ir aukas iš pa
skirų asmenų, organizacijų ir 
įstaigų, skuba tą knygą grei
čiausiu laiku išleisti. 

Tą komisiją sudaro šie: 
Pius J. žuris — pirmininkas, 
Dr. S. T. Tamošaitis — vice 

pirm.; 
K. S. Karpius — sekr.; 
Dr. J. Jonikaitis — iždinin

kas. 
Aukas siųskite skubomis, už 

stambesnes aukas bus duoda
ma viena knyga. 

savo 
kaimyną, kitą žymų veikėją ir 
stiprų LVS rėmėją, Juozą J. 
Smailį, iš Hamtramck, Mich. 

LVS centro valdyba sudarė 
sąrašą iždininko vietai iš trijų 
kandidatų: J. J. Smailis, Dr. 
J. Jonikaitis, ir P. L. Pivaro-
nas. Smailis ir Pivaronas yra 
nariais Ekzekutyvio Komiteto, 

bos ir Ekzekutyvio komiteto 
nariai iždininku išrinko Juozą 
J. Smailį. Taigi p. Smailis iš 
Ekzekutyvio komiteto pereina 
į Centro valdybą, o p. Bačiunas 
iš Centro valdybos į Ekzekuty-
vį komitetą. 

Kandidatai statyta tik iš ar
timų Clevelandui, kur randasi 
LVS centras, kolonijų, kad ka
ro metu nebūtų keblumų reika
le LVS valdybai susisiekti. 
. Detroitas yra pusiau arčiau 
nuo Clevelando negu Tabor 
Farma, Sodus, Mich. 

Ponas J. J. Smailis, tverian
tis Lietuvai Vaduoti Sąjungai 
Tabor Farmoj, Birželio 8, 1941 
metais, paklojo net $500. Jis 
ir toliau nuolat rėmė Sąjungą 
aukomis. 

Jopanų Zero lėktuvai pargabenti i Ameriką, Alameda, Cal., 
kur juos, tyrinėja Ąmejrikos karo lėktuvų specialistai. 
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B Y K A I 
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

$<ti kenčiate kuno skausmus; jei 
panariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro permainose, patariam jums 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties it 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
per virš dvidešimts metų, gavimui 

i greito paliuosavimo skausmų Reu-
• matizmo, Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 

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

ROSSE Products Co, Dept. X-3 
p08 }\\ X arwell AKA* Chięa&V UI 

ANTHONY EDEN 
ATSAKYMAS 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Pirmininkas Dr. S. T. 
Tamošaitis gavo atsaką į L. 
V. S. telegramą siųstą Britų 
Užsienių Sekretoriui Anthony 
Eden. Telegramas sako: 

"I THANK YOU FOR YOUR 
TELEGRAM IN WHICH ON 
BEHALF OF THE AMERI
CAN LITHUANIANS OF LI
THUANIAN DESCENT YOU 
E X P R E S S YOUR SENTI
MENTS REGARDING UTH-
UANIA. 

"ANTHONY EDEN**. 

F L O R A L  
TRINAMA MOSTIS 

Tai saugus vaistas namams. JI 
gerai veikia sumažinimui ištinimo, 
prašalinimui gėlimo ir labai persi-
gerianti. Galima naudot su geromis 
pasekmėmis nuo nikstelėjimo, skau
damų muskulų, nubružimų, šalčio, 
krutinėję ir bronchinio uždegimo, ir 
ir neurito skausmų. Prašalina 4chig-
paprastai pagelbsti nuo reumatizmo 
gers' ir panaikina niežėjimą. Geras 
bent vabalų įkandimo. Labai vei
kiantis vaistas nuo kojų niežėjimo 
(athlete's foot) ir paprastai palen
gvina skaudamas, nuvargusias ko
jas. Aktyvus sudėtiniai: oamforo 
aliejus, terpetinas ir ammonija. 

Kiekvieną prašom šią Most] atsa
kančiai išbandyti. Mes tikime kad 
jųs paskui pripažinsit kartu su tūk
stančiais musų reguliarių naudotoju 
kad tai vienas iš geriausių šeimos 
vaistų. Neturi chloroformo nei nar
kotikų ar opiatų ir todėl yra naa<* 
dingas ^ vaistas naudojimui, lšban* 
d y kit ją atsakančiai. Kaina: 4 ox*, * 
indas 50 centų (su prisiutitimu 68e« 
Klauskit urmo kainų. ^ 

FLORAL HERB CO. Dept. » ^ į. 
ęumum, ta* 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Edi tot 

s*** 
•#820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
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Sandara Pasisakė 
kur Stovi 

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sandaros organas Kovo 26 nu
meryje, redakcijos straipsny
je, "Kokius Uždavinius Turi
me Atlikti Dabar ir Ateityje", 
pagaliau aiškiai įr viešai pasi
sako kur organo redaktorius 
stovi. 

"Sekantis vHHlsų uždavinys, 
tai parama Lietuvai, jos išsi
vadavimo pastangose. 
liekame šį darbą kooperuoda
mi su kitomis srovėmis ir 
mums tenka vienas trečdalis 

S.L.A. pradėjo ketvirtą savo metinį naujų narių vajų, 
kaip praneša organas Tėvynė. Organe išdėstoma 

nekurios šio vajaus ypatybės ir apibudinama apdraudos 
skyriai kuriuose Lietuviai galėtų ^ patogiai prigulėti. 

Vajus visada duoda naudos, ir planingai pravestas 
organizaciją gali padidinti, šis vajus pradedamas Ba
landžio 1 d. 

Tačiau šis vajus, reikia spėti, bus menkiau naudin
gas ačiu sąlygoms kokiose gyvename. Darbymetei ša
lyje esant, sunkiau bus gauti gerų organizatorių. Sun
ku bus rasti ir jaunesnio amžiaus narių, delei jaunimo 
išėjimo kariuomenėn ir į kitokias atsakomingas vietas. 
Senųjų ateivių dauguma kas metą sensta ir yra jau per-
seni į Susivienijimą rašytis. Senųjų prirašymas praeity
je ir taip atsiliepė i SLA nraių mirtingumo aukštumą. 

SLA vadovybės negabumas buvo kliūtimi sutrauki-
mo j SLA bent 50,000 nai ių, kas buvo galima^ pasiekti parejgU jr Sykiu gal but šiokio 
kada tam buvo tinkami laikai, kada dabartiniai vyrai tokio įredjto gį bendra akei-
ir merginos dar buvo jaunuoliai, augo savo tėvų globoje. |ja turgtų vystytis trupučiuką 

Bet SLA vadovybe ^ pastaių 15 metų bėgyje • j sparčiau negu iki šiam laikui. „ 
tenkinosi labiau Susivienijimo "sustiprinimu' narių is- Kiekvienoje Amerikos Lietuvių "viskas pasaulyje yra ar turi 
sibraukimais, vietoje auginimo organizacijos prirašymu kolonij0je prįValo įsikurti A* 
jaunosios musų gentkartės. Jaunimo traukimo Į SLA L Tarybos skyriai, sandarie-
klausimas buvo nors klabinamas, tačiau dirbta visai už- čiams juose dalyvaujant 
rištom akim. SLA seimai niekad nesirūpino parinkti j 
į Jaunimo Komisiją tokių asmenų kurie galėtų pravesti! Tuo pasisakymu Sandara iš-
jaunimo vajus, ir tų komisijų rankas surišo neduodant eina šiek-tiek aiškiau su bent geriausias įrodymas kad jis 
nei cento jų veikimui. T Jaunmo Komisiją paprastai žodžiais^ pareiškimu susirupim- neturi ką ig gavęg rašyti> nie_ 
skiria taip sau centro ponams palankios klikos jaunuo- "J0 

lį-kitą, kad tik komisijoje užimtų vietą ir palaikytų ko
misijos titulą, Šituo žaidimu suaikvota daug brangių 
metų laiko, kuris jau niekados negryš. Tuo tarpu suau
gusios iaumiomenės didelė dalis liko Lietuviams sveti
ma ir dabar, karo metams užėjus, visai iš Lietuvių tarpo 
išskirta Dešimtys tūkstančių Lietuvių jaunuolių išeina 
karo tarnybon. Jie buvo potencialus SLA nariai 20 

stangų Lietuvos vadavimui yra 
permaža, ačiu tokiam "vėžiai 
gulbės ir lydekos" veikimu|. 
musų 4arpe. į" j Į 

I t r 
Jis Jau išaiškino**! f 

Tas "viską-žinantis" £. Gri# 
gaitis, smogęs-pešęs bolševi* 
kus už tai kam Rusijoje nu# 
žudyta pora Lenkijos žydų al| 
Lenkų, staiga metesi vėl į tau-; 
tinę srovę, ir ėmėsi savo "vis-
ką-žinančiu-permatančtiu" ora-
kulišku gabumu prirodinėti del, 
ko rezignavo Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos iždininkas J. J. Ba-
čiunas. O tai todėl, anot joj 
kad LVS centro valdyba nese
nai patiekė spaudai savo pa
reiškimą, kurio svarbiausia# 
punktas yra jog fLVS, arba 
Amerikos Lietuvių tautininkų 

Mes at-'srovė, sutinka ir siūlo palikti 
Lietuvos žmonėms patiems iš
sirinkti sau valdžią, kad val
džią Lietuvai neprivalo rinkti 
ar skirti kur nors užsienyje 
susidariusios grupės. 

Kaip keista žiūrėti į tą nu
senusi žmogeli, kuris mano kad 

wrmm r 
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S KA I  T  Y  
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KAI? MUSŲ LIETUVA BUVO ATGAVUS 
NEPRIKLAUSOMYBE ^ 

buti tik taip kąip jis susam-
! protauja, užsigeidžia ar pasa-
!ko. Jo amžini "am! am!" j vi-
jsų kitų srovių, kitų žmonių ir 
minčių eigą ir darbus yra tai 

Lietuvos likimu. Iki šiol 
visas jos redaktoriaus rūpestis 
buvo kad sandariečiai 

ko sumanyti nepajiegia, nieko 
nėra sukuręs, taigi kaip laik-

, 0 , p rastimnkas jis yjra tik kiaura tu gana aukų Sandaros namo , v ** • , ., . puodyne. 
palaikymui. 

Sandaros redaktorių* buvo 
vienas iš originalių tvėrėjų Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos, kuri 

VIENAME laikraštyje įdė
ta kaipo didelė nAujiena jog 

15 10 5 r-etai atgal. Toje įaunuomenėie ir biwo tik-iprads!us veikim<i Lietl,vos .iš" šiauli,} miest0 kavin«e bus 

vo1? dirva SI A Jaunimo Komisijai •dirbti. 
*okios nro^os esti tik vieną kartą. 

Buvo — bet 
Amerikos 
kurti skyrius ir sukurė jų 7, 
bet kaip tik pamatė kad LVS 

*  , m n r r r A m  i  •  ,  i  •  i  •  •  s k y r i a i  k u r i a s i  p .  r e d a k t o r i u s  AMERIKOJE randasi tokių kurie sąmoningai ai- jr sau vjenas nusį 

^ "orė .'arai pasitavnaiih bolsevikams, siūlo Amerikos lgtat rieJ LVS> palengva 
demokratijai pasitikti piisiau.-.elyje Rusijos komuitizmą -m- nusįa(jnįti prieš ta orga-
ir taip suradus su juo bendrus reikalus dirbti išvien uz nizacija ir mkisatui ^u. 
pasaulio ateities sutvarkymą. dariečiūs 

Vienas betgi rašytojas padaro palyginimą sekantį:, Dabar; agittK)jant & ̂  
ar Metodistu, Baptistų arba Katalikų tikėjimas sutiKtų rimą ALT skyriv> but geisti. 
eiti ir nusilenkti Buddistų tikėjimo atstovams: Nie- na kad bent nekurstytų tuos 
Kados jie taip nepadaiytų, nelenktų savo gal\ų, bet pa- naujus skyrius kovoti su LVS 
sipiktinusiai IšUgIiII srvo AniGiikojG 3-tvyk~ ii6s ne tame užsive-
tų Buddistų misionieriai čia savo tikėjimą iki pusiau- ^ Lietuvos "vadavimas"! ir 
kėlės platinti. Todėl, sako tas rašytojas, ir tulų suma- ne vjenįems ALT skyriams ir 
nvmas kad Amerikos demokratija susitiktų su Stalino ne vieniems LVS skyriams pri-
ideiomis^ pnsiaukelyje, yra nedasileistina nesąmonė. # klauso darbas Lietuvą išvaduo-

Ir ištikro. jeif^u demokratija yra demokiatija pil- ^ yjSų bendrų musų pa
name savo tikrume, kaip ji e:ali buti mėtoma ar lanks
toma kad patikti kokiems diktatoriams kurie šia progą 
Amerika net naudojasi? 

C O VIETŲ agentai visomis pusėmis rėkia-šaukia antro 
^ fronto, kad butų sumušta Vokietija ir kad Rusija 
butų išgelbėta ir palikta taikoje ir ramybėje, tuo metu 
kai Rusija gyvena taikoje su -Japonija. Ar už to nesi
slepia kokia nors bolševikų klastinga viltis? 

Mes žinome kaip bolševikai skelbė, dar prieš Rusų-
Vokiecių susikovimą, kad "kapitalistinės karo kursty
tojos šalys" nori sukiršinti "gerus draugus", kad Vo
kietija užpultų Rusiją ir abu diktotoriai vienas kitą 
mušdami lygiai nusilpnėtų ir liktų be reikšmės. 

Ai' šito, pat netrokšta Rusijos diktatoriai, norėda
mi greičiausia baigti savo karą su Vokietija, o palikti 
Amerikai kariauti su Japonija? Nėra abeponės kad So
vietams butų svarbu matyti Ameriką su Japonija kau-
jantis kelis metus ir viena kitą tiek nusilpninant, kad 
paskui jau butų lengva bolševikams pasikėsinti užka
riauti visą Aziją ir Europą. Atsidėkodami Amerikai 
už pagalbą, Sovietai, be abejo, dar gelbėtų Japonijai 
Ameriką mušti.... 

f EI karas baigtųsi prieš sekančius 1944 metu preziden-
to rinkimus, mums labiausia reikia bijoti štai ko: 

Bepublikonai, norėdami rinkimus laimėti, vėl mesis į 
"nesikišimo į Europos reikalus" kliką, bandydami kal
tinti Rooseveltą ir Demokratus Įtraukimu Amerikos j 
karą, žadėdami "pigiausiu budu" apsieiti sutaupant pi
nigus taksų sumažinimais, nelaikant Amerikos kariuo
menių niekur užsienyje ir sumažinant jų skaičius čia 
pat namie. 

Taksais nuslopinti Amerikos gyventojai balsuos už 
tuos kurie siūlys pigiausią išeitį, nežiūrint kad dabar 
ir suprantama reikalingumas prižiūrėti pasaulio taiką 
ir ramybę, ir apie tai kalbama ir rūpinamasi. 

Todėl tai yra svarbu kad jau dabar butų sutvarky
ta ir nustatyta pokarinė tvarka, kad butų aiškiai užtik
rinta mažoms ir pavergtoms tautoms pilnas atsisteigi-
mas ir neliečiamybė. 

•TABAKO produktų dirbtuves 1989 metais suvar
tojo suvirž 40 milijonų svarų cukraus išdirbimųi cigarų, 
dgaretų ir kramtomos tabokos. Gal del to, kaip tūlos 
cigaretų firmos reklamuojasi, jų cigaretai yra "saldes-
m  . . . .  

vadavimo pastangose, pradėjo galima gauti po — pyragaitį, 
Lietuvių kolonijose 50 gramų svorio. Pranešime 

pasakyta kad pyragaitį galima 
busią gauti pagal tam tikrą 
"pramoninių kortelių kuponėlį 
No. 14", be to, nurodyta kad 
pyragaitis busiąs duodamas 
asmenims Vlyš 18 metų am
žiaus ! 

• • 
LIETOVeS laikraščiai rašo 

kad 40 klm. Į vakarus nuo Nau
garduko užtiktas Zasiezių kai
mas, kuriame gyvena Lietu
viai. Kaimas turi apie 1000 
gyventojų, kurių tik dvi-trys 
šeimos kitokios tautybės. Visi 
kiti kalba Lietuviškai. Kada 
jie ten įsikūrė ^.nežinoma; ma
tyt*, jau labai šenai. 

. <57 _ 

N E P R I E T L I S  
(A. Jakštas) 

Jis tamsybėj amžinoj gyvena, 
Jis negali veikti prie šviesos, 
Jis nemėgsta kito dvasios peno 
Kaip tik melą po kauke tiesos. 
Meilės priešas — myP vien pyktį juodą, 
Tvarką bando chaosu pakeist; 
Labo diegui augt ramiai neduoda, 
Stengias širdį genijaus pažeist.... 
Griaut, ardyt/ naikint viską papratęs, 
Jis nekenčia tveriančios minties; 
Nuolat rodo geluonį gyvatės 
Ir ant Dievo plusta išminties. 
Jis galingas tuose kur jį seka, 
Bet silpnutis tarp šviesos sunų; 
Melas, kerštas lydi jojo# šneką, 
Ir šmeižimai teisių amžinų ... 
Jis gamtoje nuo pat sutvėrimo 
Stengės Dievo minti iškraipyt; 
Jis ir dorą. žmonijos veikimą 
Geidž' suvėlint arba sustabdyt.... 

LIAUDIES DAINA 
Augino močiutė mus tris kaip meną, 
pleido i šalį tik mane vieną. 
ftris dienas, tris dienas kelužiu ėjau, 
įTris naktis, tris naktis girioj gulėjau-

•Išgirdau, girdėjau gegelės balsą, 
fbmgojau, mislijau močiutė šaulyte. 
$Je mane močiutė giružėj šaukė, 
Ti& gii'ios gsgelė -ggažiai kukavo, 

pereito tiumePto) 
? • " 

Tarybos Santikiai su Okupacine Valdžia 
Po Vokiečių priežiūra Lietuvos Tary

ba pradėjo posėdžiauti, jau iš karto aiš
kiai parodydama kad ji ne visai norės eiti 
tuo keliu kuris jai Vokiečių militarinės 
valdžios buvo nubriežtas. Be kokios nors 
tikros jiegos, be lėšų, be glaudaus kontak
to su visuomene, kuris buvo gana varžo
mas, Taryba negalėjo išplėsti reikalingo 
veikimo, tačiau atkakliai kovojo su oku
pantų kietu nusistatymu. Iš tos Tarybos 
protokolų kėlė daug gerų sumanymų, pa
geidavimų, kuriuos anuo metu Taryba tik 
tiek tegalėjo įvykdyti kiek juos surašy
davo į ilgus memorandumus. Tarybos 
rūpestis buvo reikalauti sušvelninti oku
pacijos žiaurumus, mažinti į badą vedan
čias rekvizicijas, panaikinti nekenčiamus 
darbo batalionus, kovoti su banditizmu. 
Ko Taryba negalėjo padaryti betarpiškai, 
ji aplinkiniais ir vargingais keliais patiek
davo Vokiečių centro ir socialdemokratų 
vadams, kurie iš tribūnos pliekdavo oku
pacinės valdžios aparoto negeroves. Bu
vo net tiek pasiekta kad tos valdžios at
stovas Lietuvai kunigaikštis Isenburgas-
Biršteinas buvo atleistas. 

Bet ekonominiais memorialais apie 
arklių rekvizicijas ir kitus ūkininkų var
gus Taryba jokiu budu negalėjo apribuo-
ti savo darbo. Jos uždavinys buvo politi
nis ir jis užėmė didžiausią Tarybos dėme
sį. Bet kaip suderinti savo tautinius sie
kius su Vokiečių karo vadovybės nusista
tymu, kuriai rūpėjo Lietuvių klausimą 
tvarkyti pagal savo strateginius ir ekono
minius sumetimus? Net jos valdininkai, 
kurie turėjo progos vietoje susidurti su 
Lietuviais, Lietuvių klausimu ir jų reika
lais ne ką susivokė. Vokiečiai generolai 
netikėjo kad Lietuviai patys savarankiš
kai galės valdytis, į tai kai kurie žiurėjo 
net su šypsena. Jie taip galvojo pagal 
skubomis sudarytą įspūdį kad dvarai bu
tų Lenkiški, o miestai ir miesteliai taip 
pat nelietuviški. Kad nukamuotas Lietu
vis valstietis galėtų sukurti savo valsty
bę atrodė neįtikėtina. Todėl aukšti Vo
kiečių pareigūnai dažnai ir reikšdavo bai
mę ir nuomonę kad nepriklausoma Lietu
va gali gi^eit atitekti Rusams arba Len
kams. Todėl tai naujajai Lietuvai turėjo 
buti duotas "stiprus prisišliejimas" prie 
Vokietijos. Tikrovinė politika platoniš
kos meilės nepažysta. Bet jos neouvo nei 
santarvininkų valstybėse, bent jos atsista
tanti Lietuva nepatyrė. Jau buvo aišku 

kontribiidjit", Vokietei ten atstovavo jau 
minčiai kad apie Lietuvos aneksiją nebe
galį buti kalbos, nes Lietuvos atstovai jau 
esą pareiškę savo valią ir atsiskyrimą nuo 
Rusijos. Šitokios Vokiečių derybos su bol
ševikais Brastoje, kuriose Lietuvos Tary
bos delegacijai nebuvo leista nei pasirody
ti, įrodė kam buvo reikalinga tas privers
tinas Tarybos Gruodžio 11-tos nutarimas. 

'Lietuvos Tarybos pagrindinis intere
sas buvo dar prieš karo pabaigą paskelb
ti Lietuvos nepriklausomybę ir išgauti Vo
kietijos pripažinimą, kad butų galima ap
sidrausti nuo atviro prijungimo. Tačiau 
prislėgtos ir sunkios praėjo 1917 metų Ka
lėdos ir prasidėjo nauji 1918 metai. Sau
sio 7 dieną Taryba pradėjo savo ketvirtą 
ir svarbiausią posėdžių sesiją. Dabar dar 
vis turėta vilčių kad Vokiečiai leis paskel
bti Lietuvos nepriklausomybę, atitrauks 
kariuomenę ir pradės perdavinėti Tary
bai krašto valdymą. Bet tos viltys, grei
čiau iliuzijos, nepasiteisino. Lietuvos Ta
ryboje įvyko krizė. Keturi kairieji nariai 
padarė savo demaršą ir nustojo lankyti 
posėdžius. O kai J Brastą jokiu budu ne
buvo galima nuvažiuoti, atsirado dar dau
giau sunkumų, atsistatydino pats Tarybos 
prezidiumas. 

<Bus daugiau) 

AŠ MYLIU LIETUVA 

Aš aukoju savo gyvybę Tau. 
rankos dirba ir tarnauja Tau. Mano šir
dis nori sutirpti Tavyje. Mano akys ža
visi Tavimi. Mano protas nori buti auku
ras -Tau! 

Ar tu nori buti patriotas? Suderink 
pats save meilėje su savo tėvyne ir žmo
nėmis. Jausk savo vienybę jiems. Ne
įeik net savo dabartinės asmenybės šešė
liui buti plonu stikliniu pertvarų tarp sa
vęs ir tavo žmonių. Buk tikras dvasinis 
kareivis kurs aukoja savo asmeųs gyvybę 
savo tėvynės interesams. Atsižadėjęs sa
vo mažo ego ir tapęs tėvynės visuma, 
iausk visa ką tik tavo tėvynė norėtų jaus
ti su tavim. 

Žygiuok jr tavo tėvynė seks. 
Jausk sveikatą, ir tavo žmonės" bus svei
ki. Tavo stiprybė ims tvinksėti jų dirgs
niuose. 

Leiskite man jausti kad aš esu Lietu
va i— visa Lietuva. 

Lietuvos šalis yra mano paties kūnas. 
Jos upės yra mano kojos; jos kalnai — 

kad Vokiečiai savo derybas su bolševiku juiano galva. Iš mano plaukų teka Nemu-
— u - -  -  n a s ;  i š  m a n o  g a l v o s  g e m s t a  j o s  s u n ų s  i r  

dukros. Jos miškai apjuosia mano lieme
nį. Vilnius yra mano dešinė koja ir Kau
nas mano kairėji koja. Aš esu visa Lietu
va; jos rytai ir vakarai yra mano rankos, 
ir aš tiesiu jas , tiesia linija kad apglėbti 
žmoniją. 

Aš myliu Lietuvą. Mano meilė "yra 
universale. Ai, tokia yra mano kuno pa
dėtis. Jis stovi ir žvelgia į begalinę erd
vę. Bet mano vidujinė dvasia yra viso 
siela. 

Kada aš einu, aš juntu Lietuvą ei
nant. Kada aš kalbu, aš juntu Lietuvą 
kalbant. Kada aš kvėpuoju, aš juntu Lie
tuvą kvėpuojant. 

As esu Lietuva, Perdėm wane sruve-

valdžia užbaigs kokia nors taika. Tat bū
tinai Vokiečiai dabar norėjo iš Lietuvių 
Tarybos gauti tokį dokumentą kuris pa
tiems Vokiečiams garantuotų tam tikras 
teises Lietuvoje, o kitiems reikštų kad 
Lietuvių tauta per savo Tarybą jau yra 
visai laisvai apsisprendus. 

Po Tarybos delegacijos važinėjimo į 
Berliną ir po vis didėjančio Vokiečių spau
dimo, pagaliau 1917 metų Gruodžio 11 d. 
Taryba turėjo priimti tokią formulę kurią 
militarinės valdžios atstovai Kaune buvo 
pateikę. Iš vienos pusės buvo kalbama 
apie nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstatymą su sostine Vilniuje, bet iš ki
tos pusės Lietuvos Taryba, prašydama Vo
kietijos apsaugos ir pagalbos, turėjo nu
tarti amžiną ir tvirtą sąjungos ryšį su 
Vokietija, "kuris turėjo buti ateityje įvyk
dytas ypač militarinės bei susisiekimo 
konvencijos ir muitų bei ;pinigų sistemos 
bendrumo pagrindais". 

Vokiečių Derybos su Bolševikais 
ir Lietuva 

Lietuvos Taryba manė kad Šitokius 
aiškius pažadus davus Lietuvos santikiuo-
se su Vokiečių militarine valdžia daug kas 
turės pasikeisti ir prasidės tikrasis Lietu
vos valstybės kūrimo darbas. Bet veltui 
Taryba ištisus mėnesius laukė. Išgavę iš 
jos raštu šitas dvi rezoliucijas, Vokiečiai 
užmiršo savus pažadus. O kai 1918 metų 
Sausio mėnesį vyko Lietuvos Brastoje jau 
taikos derybos su bolševikais, kurioms bu-

ir 

na Lietuvos filosofija ir poezija. Manyje 
atsispindi visi jos dievai ir dievės. Tai 
yra aukščiausia patriotizmo realzacija ir 
praktinė išmintis. V. J. B, 

"BBS-

Graži Pasaka apie 

KANTRIĄ ALENĄ -
Kaina su prisiuntimu 50c 

Dirvos knygyne randasi dar kelios 
knygos šios visų mfegiamos pasa
kos — kas pirmiau prisius 50c paš
to stampais po 2 c ir 3 c gaus vieną 
knygą. Skubėkit! 

Reikalaukit "Dirvoje" 
.pgQ Superior Ave. 4^9# 
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A  L  G I  
(Tęsinys iš pereito nr.) 

— Ne! Ivonas gudriau pasielgė, • —-
tęsė toliau kalbą Danyla. — Išbėgti iš Ga-
Mčo kalėjimo galima tiktai dienos metu, o 
kad niekas išbėgant nepamatytų, reikia 
tuo pat tarpu padaryti kitą labai dideli 
trukšmą, į kurį visi savo akis atkreiptų. 
Ivonas taip ir padarė. Jis papirko Čiubą, 
Urba kitą toki, prigundė pirmiausia pabėg
ti mane. Kada žinia apie mano pabėgi
mą išviliojo beveik visus iš pilies ir nuo 
kalėjimo, tada jisai davė gandą paleisti 
Neniurą ir kunigaikšty t j, o kadangi ku
nigaikšty čio kalėjime nebuvo, tai paleido 
jisai tiktai vieną Nemurą. Aš ot ko ir bU 
jpusi: Dimitras griozdamas po kalinį ku-
Higaikštyčio j ieškant galėjo užtrukti ir 
pateko į Romano nagus 

— Ar žinai ką? — atverte j tai Vir
pša, — kaip aš sveiko klausau tai man ro-
closi jog kitaip ir buti negalėjo. Bet kaip 
atsimenu Ivono budą.... tai negaliu ir 
prileisti kad jis taip neatsargiai apsieitų. 
Jis ne toks! Tikrai nežinodamas, jisai ne-
lys i kalėjimą! Kas nors čia yra ko dar 
mes nežinom. Pamatysi! 

Toliau jis vėl tarė: 
-- Ar šiaip,ar taip butų, mums dabar 

vis tiktai reikia manyti.... 
..r— Kaip išnešti kudašių iš Aršiojo na

gų, -i— padėjo Radusis Virpšai pabaigti. 
~ Pirijiiausia, — sakė toliau Virpša 

visai netėmydamas Radušio "žodžių, — rei
kia neužmiršti jog Aršusis žino tavo var
gią. Dėlto reikia vardą permainyti Buk 
tu sau kuo nori, tiktai ne Danylą, 

— Vadinkit mane Ilgunu! — patarė 
Danyla. 

— Ne gerai! — sutiko Virpša. — Pa
vadinimas ir gražus ir pritinkantis ir už
miršus nesunku tokį vardą atsiminti, pa
žiurėjus į tave. Paskui, buk tu sau ten 
kur nors nuo Senpilės. Tenai, aš girdė
jau, esą tokių vardų ir dar gerai bus ir 
tuo jog tau priderės buti Radušio bendru, 
kuris gyvena taipogi netoli Senpilės ar 
Alytaus. Tai del visa ko. O svarbiausias 
fhlykas bus tame jog mes nelysim patys 
j Aršiojo nagus ir laikysimės arčiau Juod-

' vėšijos ribų ir Mozūriškų girių. 
Pasiganę žirgus ir u'žkandę patys, yy-

Eai šuntakiu per girią nusivedė stačiai be
keik i vakarų kraštą. Priešakyje visų ėjo 
firpša, paskui jį Danyla-Ilgunas, o pas
kutiniu buvo Radušis. Kuo tolyn tuo tan-
kyn darėsi giria; takelis susikryžiavo su 
dešimčia kitų ir dabar pasirodė aiškiai ką 
tveria pripratimas vaikščioti po girią. 
'Virpša beveik per nežinomą jam girią ve
dė drąsiai nesibijodamas nuklysti nuo syn 
!cį pasirinktos krypties. Radušis sekė be 
jokios abejonės, sekiodamas akim tolydžio 
tai keistą paukštę, tai voverę, tai kitą ko
kį girios gyventoją. Kada nebuvo jam ir 
paukštės ir žvėrio, jisai užgiedojo sau dai
nelę išpradžių ištyko, o paskui ir visu bal
ių. Suskambėjo giria. Aidas nunešė bal-
ią banguodamas juo į erdvę toli ir sugrą
žino vėl po kelis kartus: 

Tris dienas dienužes girele ėjau, 
* Tris tamsias naktužes girioj 

gulėjau. 

Dr. Vincas Pietaris 

A  N  T A  S  
?k. klausėsi. Jam rodėsi jog ir šita daina 
ir jos žodžiai jam pažystami. Apimtas 
jausmų ir atsiminimų kuriuos sukėlė šita 
daina, Ilgūnas žengė nieko netėmydamas 
kas aplinkui jį dedasi, netėmydamas nei 
to jog Virpša davė jam ženklą buti ant 
atsargos ir jog sutremtas Radušis senai 
jau nutilo ir sustojo. Atsipeikėjo Ilgūnas 
tik tada kai ėmė jį barti Virpša, o dar tik
riau, kai jis atsirėmė į Virpšos kuprą. 

Prieš vyrus girios retumo j e per upe
lį neatsargiai leidosi keli šarvuoti vyrai. 
Pirma jų bėgo šuo, kaip ir kelią vesdamas, 
kaip ir persergėti jeigu rastųti koks pa
vojus. 

Neilgai trukus šuo patėmijo mūsų 
pakelevingus vyrus ir sulojo. Vyras jo
jantis priešakyje sulaikė tuoj savo žirgą 
ir metė akim į šalį, kur dabar sustoję sto
vėjo Virpša su saviškiais 

— Iš kur sveiki? — suriko patikrų jų 
priešakinis vyras. 

— Ar taip sveikam malonu žinoti? — 
paklausė Virpša. 

— Malonu ar nemalonu, o sveikas vis 
turi . man atsakyti, — atkirto vyras. 

— O jeigu aš nenoriu? — perkirto 
Virpša, nei tai šiepdamas, nei tai rengda
masis tikti, o išteisybės rengdamasis į ko
vą ir taikydamas stoti smagesnėje tam 
tikslui vietoje. 

— Vyrai! Aplinkui! — paliepė prieš
akinis sutiktojo pulkelio kareivis. Ir jo 
buri s ėmė supti Virpšą su jo vyrais. 

Virpšos veidas toje akimirkoje visai 
persimainė. Akys užvirė ir lupos susidė
jo piktai ir per jas užkimusiai prasimušė 
balsas: 

— Ar senai pas jus atsirado būdas 
pastoti kelią pakeleivingiems? Turbūt 
dar jusų "ikšiol niekas nemokino, na tai 
aš pamokinsiu !•— Ir metęs.i-savo' bendrus 
akim, ir patėmijęs jog ir tie pasirengę ko
vai, suriko: 

— Iš kelio, šiukšlės! Verks motinos 
kvailų vaikų! — Ir užrikęs puolė ant prie
šų, bet čia kardų vietoje sutiko Virpšą iš
skėstos rankos. 

— O kad jį ir dievai! Tai Virpša! 
Vyručiai, tai Virpša! — šaukė priešakinis 
sutiktųjų vyras ir kabindamas savo kar
dą puolėsi prie vyro. 

— Sveikas drūtas, brolau! Kokie die
vai čia tave atnešė? — kalbino Virpšą 
sveikindamas. 

Ir Virpšos kakta išsilygino nuo rank-
šlių. • * . ^ 

— £veikas-člrutas! — atsiliepė ir jis, 
svetikindamas sutiktąjį vyrą. — Sveikas 
drūtas, Kūrai! 

— Ar tai pas jus čia kova eina, ar ką, 
kad jųs taip su pakelevingais apsieinat? 

— Kur neeis! Eina, brolyti! Eina 
diena iš dienos! Jau kelintas mėnuo mes 
kaip koją įkirtę, dieną ir naktį ant atsar
gos. 

— Kas gi jųs užpuldinėja? — paklau
sė Virpša.' 

— Yra čia toksai Bukotukas! 
" — Argi jis tikisi Detuvą paimti su 

keliais vyrais? 
— Kur tau su keliais! . Susirenka, 

brolyti, iš aplinkinių pulkų visokių valka-

Kaliniai Gamina Karui Reikmenis 
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JPAKTARAMS BUS 
DARBYMETĖ 

- $|įierikoje daktarams užeina 
didelė darbymetė, jie kaip nu
matyta turės dirbti 80 valan
dų savaitėje, visas 7 dienas, 
del to kad daugybė jaunesnių 
daktarų paimta arba patys įs
tojo kariuomenėn, o likusiems 
reikės atlikti aptarnavimas vi
sų pacientų. Visuomenė ragi
nama buti pakantri su dakta
rais ir į juos atsinešti manda
giai. Jie turi* daugiau darbo 
negu gali aprėpti. 

San Quentin, Calif., kaliniai savo dirbtuvėje gamina tam 
tikras reikmenis naudojamas karo padargams. 

• DARBININKAI ir tarnau
tojai, kurie gauna nustatytas 
algas, ilgiau serga ir negreit 
pagyja nuo sužeidimų darbe, 
negu tie kurių uždarbis pasi
baigia su nustojimu dirbti. 

paeini nuo Senpilės, tavo bendras, Radusi. 
Joja jisai su mumis svečiaivtis ir pristoti 

Skambėjo daina, o Danyla-Ilgunas ėjo tų, plėšikų, arkliavagių, kaip Bindokas, !ar prie Aršiojo, ar kito valdovo. 

Baladokas ir kiti tokie. Ir su jais puola 
ant pilies. Taip jau kelis sykius bandė. 

— Ir nieko nepelnė? 
—• - Ne, dėkui dievams! 
— O delko gi jųs nesiskundžiat Ar

šiajam? 
— E! brolyti! Ką pelnysi ir pasi

skundęs! Paties Aršiojo kareiviai su Bu
ko tuku eina ant musų. Ot, nepersenai tarp 
užmuštų vyrų ties musų pilim radome po
rą Dainavos pulko vyrų: Jauskuldį ir Se
reiką. 

— 0 dabar ką jųs čia girioje veikiat? 
— Mums pranešė jog girioje renkasi 

vėl Bukoto gauja Dainavai vėl pulti, tai 
mes, kaip matai, ir grįozdžiame ir jieško-
me jų. 

— Na, dabar aš suprantu tavo apsi
ėjimą su mumis! Tu mus palaikei už Bu-
k&tpko pagelbininkus. 

— Neružyk, brolyti, ui tai. Ak ir 
kiekvienas gali taip apsiklepoti. Ot, ge
riau tu man pasakyk ar tu su reikalu kur 
joji, ar taip sau jodinėji, svečiaudamasis ? 

— Tiesą sakant, mes taip sau-jodine-' 
jam, — paskubino atsakyti tyčia garsiau 
Virpša, kad ir jo vyrai girdėtų jo atsaky
mą. — Aš atsiprašiau Aršiojo porai mė
nesių * 

— Tai jokime į Detuvą! Patelksite 
mums prieš Bukotuką, — nudžiugęs susu
ko Kuras. • » ... 

— Aš apie save nesakau nieko, — at
vertė Virpša, nežinau ką mano befidrai 
sakys. • ' -J\,-•. 

—ĮNo^or^ų aš ir manyti jog jie no
rės atsisakyti man ir išsižadės progos pa
smaginti savo kardus ant plėšikų sprandų. 

— Pavelyk man -su jais truputi pasi
teirauti, — atsiliepė Virpša, duodamas 
vyrams ženklą, sekti paskui jį pasišnekėti. 

Nusišalinęs nuo Kuro vyrų, Virpša 
pii-miausia kreipėsi prie Ilgūno, klausda
mas ką tas sakys. 

— Aš, tamsta, visą laiką rupinausi 
kur bus galvą priglausti, kur rasiu kokį 
prieteli, pargryžęs į Lietuvą, — tarė Ilgū
nas, — o čia nors pradžiai bus kur ir ne
reikės rūpintis.. Tai ką dar čia ir kalbė
ti. Ot, vieną žinią malonu butų gauti: 
kas jie do žmonės, tie Detuvos valdovai? 

— Mano geri pažystami ir labai mei
lus ir geri žmonės. 

—v Na, jeigu taip tai mano kalba ir 
attikta. 

O apie Radusi aš nei nešneku. Ten 

— Oerai jau, gerai! Meluosim kaip 
samdyti! — nutraukė Radušis. 

Taip Virpša ir užvadino Kurui Ilgū
ną Radušio bendru, o Radušį savo sesers 
vaiku. Kelionėje .Ilgūnas jau spėjo tiek 
atsiminti Lietuvių kalbos jog ne tik pra
dėjo viską gerai suprasti, bet galėjo jau ir 
atsakyti kas reikėjo. Vienok jo kalboje 
drūčiai žymu buvo gudiškumas. Tai jis 
Gudišką žodį numetė, tai Lietuvišką iš 
Gudiško ištarė. Dėlto parupo truputi Vir
pšai kada jis patėmijo jog Kuras tolydžio 
pažvelgia Į Ilgūną. 

— Ar senas pažystamas jog tu juo 
taip domiesi? — paklausė Virpša paga
liau Kuro neiškentęs, kai tas nuolat tėmi-
jo Ilgunui į veidą. 

~ Taigi! Aš turėjau kada nors šitą 
vaikiną matyti. Tu sakai jog jis nuo Se-
napilės. Aš turėjau kur nors sutikti jį bū
damas ten su Triobiais. Tiktai neatsime
nu kur. 

— Ar tai ne stebuklas? 
— 0# tu, Ilgūne, neatsimeni? — pa

klausė Virpša, kreipdamasis į vaikiną. 
— Ne, neatsimenu! — tarė tas. 
Kui •as tuo tarpu metė vėl sykį ir an

trą akim į Ilgūną ir truktelėjo pečiais. — 
Mačiau! Pažystamas! Taip ot ir sukasi 
ant liežuvio ir jo vardas. Taip, rodos, ir 
pasakyčiau, o atsiminti negaliu, mur
mėjo Kuras. 

— Bet ko dabar čia apie tai many
ti, — traukė toliau kalbą Kuras. — Ot ve
lyk užveskime kitą šneką. Kad Triobiai 
tamstą ir tamstos vyrus "dabar ne tiktai 
maloniai, bet ir dideliu 'džiaugsmu priims 
tai nėra ko nei abejoti, bet aš dar ot ką 
turiu pridėti. Bukotukas nemažai išdar
kė musų pulko žmonių, ir, pamatęs jus, 
Triobius abiem rankom stversis už jusų 
ir draus pasilikti pas jį ant visados. Ot 
jųs pasišnekėkite dabar tarp savęs ir apie 
tai, vyručiai. 

i — Trumpa čia šneka, — atverte Vir
pša. 

— Tai nieko jeigu ir trumpa, bile tik 
gera. 

— Apie gerumą jos sunku ką sakyti 
tiknv Man rodos jog ji gera. 

— Kokia, vienok? Kokia? — kvotė 
Kuras. 

— O t kokia! Kiekvienas mu&i^ turi 
savo šeimas, savo reikalus.... 

~ Vienok, tamsta, su šitais saro rei
kalais ir su savo šeima laikaisi Arišiojo 

turi buti jau gana jaunų mergų. Tai jis pylke. 
— Na taip! w- sutiko Virpša. 
— Delko gi negali buti Triobiaus pul-

ne tiktai mielai liks, bet nukeliavęs ir pri
lips. Tiktai, vyručiai, ir čia elgkitės at
sargiai. Saugokitės nereikalingų kalbų į ke? 
su pulko vyrais, kad nepasidarytumet ir' 
sau bėdos ir kad nepadarytumei bėdos ir 
valdovui Triobiui. Ilgūnas, neužmiršk, 

Dirva vis dar 
m 

— Aš to ir nesakau! Kaip laikausi 
aš dabar Aršioje pulko, taip galiu laikytis 
ir Triobiaus pulko. Bet tiktai taip, o ne 
kitaip. Kada man išpuls reikalas kur ke
liauti savo darbais, kad neružytų ant ma
nęs jeigu aš metęs viską iškeliausiu, ar
ba jeigu taip padarys mano šitie vyrai. 

— Apie tai nėrai nei ko kalbėti, — su
tiko Kuras. 

(Bus daugiau) 

Visam mettii Tiems Kurie Pasiskatins 
Užsirašyti Dabar! 

Dirva dar vis duodama už S2.00 visam metui tiems kurie at- ' • 
naujina savo prenumeratą nevėluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama' kainžt. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku, palengvinsit jai eiti 

Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakai-
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, didelį ir nebrangų laikrašti DABAR, jie gaus 
Dirvą tik už $2.00 visam 1943 metui. 

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

6820 Superior Avenue > Cleveland, Ohio 
FVWMWwywwwftWIfliwwwyvywywvwwywvwuw^ 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
* I 

610 pusi. didumo knyga — kaina $2.01 

štai didžiausia knyga kokią tik galit tiki-
tis-u'ž §2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au--
dimo^ viršeliais, populiariška lengva kalbft 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pi-
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir ji| 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
niu laiku, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios. hmvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapiu 
didumo žmonijos Istoriją. 

' Reikalaukit "Qir?ojtw 

6820 Superior Avenue * Cleveland, Ohio 

KIBIRKŠTYS 
Oi*.niwpj. 

SANDAROJE . tūlas pasira
šąs 'Tautietis" kalba apie tai 
kokie uždaviniai stovi prieš 
Amerikos Lietuvius. Vaizdžiai 
apibudinęs tuos uždavinius šios 
šalies ir Lietuvos reikalais, jto-
liau rašo: 

"Jei atsirastų keletas nenuo
ramų kurie be jokios atodairos 
į bendrus interesus tęs senus 
kivirčius ir drums musų ramu
mą, tuos reikės palikti nuoša
liai ir su jais visiškai nesiskai
tyti." ^ 

Skaitydamas to '"Eautiečio" 
rašinį iškarto maniau kad tai 
tikras tautietis rašo, kuriam 
tikrai rupi bendri uždaviniai 
ir vieningas Lietuvių veikimas 
visais Lietuvos reikalais, ta-
čau apsirikau. 

Jo užtyĮėjimas kais tit "ke
letas nenuoramų" kuriė jau ir 
dabar be jokios atodairos į 
bendrus' interesus tęsia senus, 
pagieža pagrystus kivirčius, 
duoda suprasti kurlink jo min
tys veda ir kam jis pataikauja. 

^EIGU jam ištikro butų rū
pėję bendri visų Lietuvių už
daviniai, o ne pataikavimas 
klikai kuri tuos kivirčius tę
sia tai jis drąsiai butų pasakęs 
kad tie keli, nenuoramos kurie 
jau nuo senai drumsčia musų 
ramumą ir kenkia vieningam 
veikimui, yra Grigaitis, šimu
tis, Gabaliauskas ir puskomu-
nistis Januškis. 

Jeigu jis to nepasakė tai jis 
yra tų kelių nenuoramų šali
ninkas ir kenkėjas bendram 
visų Lietuvių veikimui. 

Gale to savo rašinio tasifie-
va tautietis brukte bruka vi
soms kolonijoms tą veidmai
niškais bučkiais sulipdytą ta
rybą, kurios šulai kaip tik ir 
yra tie senų kivirčių tęsėjai ir 
vieningo veikimo trukdytojai. 

HEIGU Tarybos šulams, įta
riuos seka ir tas Tautietis, iš
tikro' rupi Lietuvos reikalai ir 
nori jie Lietuvai visų Lietuvių 
vieningo veikimo tai jie, tary
bos šulai, turi tuojau tuos se
nus pagieža pagrystus kivir
čius sukišti j krosnį ir sude
ginti, o pelenus atiduoti ketu
riems vėjams išnešioti po pla
čias erdves, kad tie kivirčiai 
daugiau pas mus lieatsikarto-i 
tų. 

Kolei A. L. Tarybos šulai 
senus kivirčius tęs, šmeiš ir 
niekins jiems nepatinkamus 
asmenis senus Lietuvių tautoa 
veikėjus kuriems tarybininkai 
niekad neprilygs, tol Lietuvių 
tarpe vienybės nebus. 

Jeigu tarybos šulai nebūtų 
fanatiškai pasinėrę neapikan-
tos bangoje jie aiškiai matytų 
kokią jie žalą daro Lietuvių 
tautai ir pačiai Lietuvai. 

JIE aiškiai matytų kad jie 
tais senais ki virčiais, ta ja pa
gieža kurią jie nuolat kartoja 
savoje spaudoje prieš jiems 
nepatinkamus asmenis, stumia 
Lietuvių liaudį nuo Lietuviško 
veikimo ir nuo Lietuvybės, kuo 
puokiai naudojasi kruvinojo 
Stalino bernai. 

Tik tegul tarybininkai pra-
sikrapšto savo akis ir tegul 
palygina komunistų skelbia
mas aukų skaitlines su savom 
jie aiškiai pamatys kad komu
nistai aukų daug daugiau gau
na iš musų visuomenės Rusi
jos reikalams negu musų ta
rybininkai Lietuvos reikalams, 
o taip yra tik dėka tarybos šu
lų neribotai neapikantai jiems 
nepatinkamų asmenų ir berei
kalingo tęsimo tą amų kivir-
čiu. 

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", korrip. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų- žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesi. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vien# 
numerį pamatymui. 

*'M ARGUTISP* 
So. Western 
Chicago, Iii, 
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s, DIRVA - VIENATINIS 
CLEVELANDO IR OHIO 
LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

Clevelando ir Ohio Lietuviai — skaitykit ir platinkit 
savo seną, 28 metu, vienatinį laikraštį tarp savo drau
gų. Stengkites kiekviename Lietuvio name turėti Dir
va. Dirva vis dar tik $2.00 metams. 

JMMM G VIETINES ŽINIOS 
• OHIO valstijoje del stokos 

ūkiams darbininkų numatoma 
šymet sumažėjimas ūkio pro
duktų tam tikrose valstijos da
lyse. Nekuriose apskrityse tū
las skaičius ūkių jau visai ap
leista, kitos dirba apribotai. 

Nustatymas mėsos kainų su
mažins galvijų auginimą; su
varžymas pieno kainų pasiųs 
daugeli karvių į skerdyklas 
mėsai. 

Tik pereitu metų paskutinį 
pusmetį Ohio ūkininkams dar 
baigta mokėti atlyginimai už 
jų sutikimą užarti tam tikrus 
plotus sėjos, kad nebūtų per
daug. ... Jiems išmokėta net 
13 milijonų dolarių. 

Už sunaikinimą ligotų gyvu
lių valdžia užmokėjo Ohio ūki
ninkams $81,085 per paskutinį 
1942 pusmetį. 
• MIESTO gatvekariy motor-

manų ir konduktorių linija 
pradėjo balsavimą tarp 2.800 
narių, streikavimo klausimu, 
po to kai derybos už naujas 
algas nutruko. Unija preika-
lavo 18 nuoš. mokesties dau
giau. 

MATYKIT OPERAS 
Prasideda Jau Pirma

dienį, Balandžio S 

DIRBKIM UŽ LIETU-
TUVĄ 

Saugokimės Savųjų 
Išdaviku 

Nauji Centai kurie Užims Senų Varinių Vietą 

UŽEIGOS 
# (*c»T % v ih 

fl! 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

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

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkėlė šiltesnė" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 

584 Eucild Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

Geresnies Rūšies Muzika 

H. J. VOTTELER & SON 

ARCADE MUSIC 
STORE 

Theo. Langer, Prop. 

37 The Arcade 
MAin 2217 Cleveland 
Didelis pasirinkimas Įvairių im
portuotų muzikos dalykų^ reikme
nų, ir Lietuviškų muzikos gaidų. 
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_ N HSLEH JZVSON 
Operų savaitė jau čia pat — 

štai pradedant pirmadieniu, Balan
džio 5 ir baigiant Bal. 10, Cleve
lando Public Auditoriume bus pa
statyta aštuonios labiausia mėgia
mos operos, kurias atliks dauguma 
žymiausių ir publikos mėgiamų ope
ros artistų, dalyvaujant visai Met
ropolitan Opera Association iš New 
Yorko. 

Garsi Verdi's opera "La Forza 
del Destino" bus statoma pirmą va
karą, pirmadienį, Balandžio 5. 
. Joje dainuos — Zinka Milanov, 
Kurt Baum, Irra Pettina, Lawrence 
Tibbett, Ežio Pinza, Salvatore Ba-
calloni ir kiti. 

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

Rašo Alekas Banys. 
Jau prabėgo 25 metai kaip 

vanduo: buvo pavasaris ir šal
tas ruduo mano gyvenime. Iš 
praeities daug esu patyręs sa
vo veikime; turėjau gerų drau
gų ir priešų savo darbe. Tos 
praeities nuo manęs niekas ne
galės išplėšti, kol gyvas busiu 
atsiminsiu kaip su draugais 
dirbau del savo Tėvynės Lie
tuvos, kaip mes vargome ir 
sunkiai uždirbtus centus auko
jome kad tik išlaisvinti Lietu
vą, sutraukyti geležinius jos 
nelaisvės pančius, kad Lietu
va galėtų buti lygi kitoms ša
lims ir laisvai gyventų kaip; 
gyvena kitos tautos. 

štai dar musų atmintyje Lie
tuviai savo pastangomis atko
vojo sau spaudos laisvę ir sa
vo krauju išvadavo šąli iš ki
tų globo. Lietuviai parodė kad 
jie moka save valdyti ir lai
mingą sau gyvenimą kurti. 

Nepaskubo betgi kraujai ir 
ašaros nudžiuti kaip musų kai
mynai Lenkai išplėšė pačią 
Lietuvos širdį, sostinę Vilnių. 
Vokiečiai uždarė vartus i pa
saulį atimdami Klaipėdos uos
tą, kad Lietuvis negalėtų su 
kitomis šalimis prekybos turė
ti. Lietuviai betgi trusėsi ne
pasidavė: surado kitus tinka
mus vartus, šventosios uostą 
Žemaitijoje, kuriuos skubiai 
ėmė Įsirengti, ir darbą jau bu
vo bebaigia. 

Per 22 metus, nors daug pa
kėlė vargo tačiau pasirodė kad 
moka save valdyti ir tvarkyti. 
Buvo pirmutinė Europos šalis 
kur valiuta-pinigai buvo aukš
čiau pakilę negu kitų net senų 
valstybių. 

Bet nebuvo gana Lenkų ir 
Vokiečių — ir Rusai šoko ant 
Lietuvos kaip alkani vilkai — 
jie pamatę kad Lietuvis dar 
turi maisto ir gražiai savo 
prakaitu gyvena, atsiuntė sa
vo alkanų raudonarmiečių gau
jas, kurie užėmę Lietuvą vis
ką naikino, plėšė, tautą ėmė 
žudyti, vežti istrėmiman Rusi
jos gilumon. 

Neilgai tiems okupantams 
siautus, Lietuvon įsiveržė Vo
kiečiai, kurie vėl dar išlikusius 
Lietuvius ėmė terioti, spausti, 

MONTREAL 
LIETUVOS NEPRIKLAUSO-

MYBĖS SUKAKTUVĖS 

~'s -f* t V 

Kairėje, Helen Shields dirbanti Philadelphijos pinigų kali
mo įstaigoje, parodoma prie centų kalimo mašinos. Nauji cen
tai yra balsvo metalo ir panašus į dešimtuką. Dešinėje Jack 
Kastrin taip pat prie centų kalimo mešinos. Nauji centai da
romi iš minkšto plieno, zinku dengti. Varis reikalingas karui. 

vaitę. 
Balandžio 7, trečiadienio vakare, 

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

Balandžio 8, ketvirtadienio vak., 
— "Carmen", kurioje vadovaujamą 
rolę dainuos Gladys Swarthout, su 
ja Licia Albanese, Thelma Votipka, 
Helen Olheim, Raoul Jobin, Leonard 
Warren ir kiti. 

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

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

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

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

Tikietus galima užsisakyti paštu 
pasiunčiant pažymėtai kainai atitin
kamą sumą, rašant į Northern 
Ohio Opera Association, Union 
Bank of Commerce, Cleveland, O. 
Taipgi galima ten kreiptis asmeniš
kai nusipirkti sau tikietus vienai ar 
kelioms operoms. Kainos yra po: 
$1.10, $2.20, $3.30, $4.40, $5.50 ir 
$6.60, Federaliai taksai iškaityti. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įde* 
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina. 

NAUJA LIETUVĖ SAVININKĖ 

TERRACE BEAUTY SALON 
1161 East 71st Street , 

HEnderson 3920 
Plaukų Sivliai Visokiems Atsitikimams. 

Permanents $8 .50 ir daugiau 
M^chineless $5.00 ir $6.00 

Sophia Mikėnas-Palunas, Sav. 
IKNNUHIIIHIIIHNINUiaMIIIHIIWimiUlk 

Mes Amerikoje būdami da
bar tiesioginai negalime pagel
bėti Lietuvai, pirkime Ameri
kos Karo Bonus, aukaukim R. 
Kryžiui ir kitaip dirbkim kad 
Amerikos demokratiška šalis, 
vadovaujama Prezidento Roo-
sevelto, mažų tautų užtarėjo, 
laimėtų karą — taip mes pa
gelbės ime savo nelaimingai ša
liai Lietuvai. 

Čia mes, prisiglaudę laisvoje 
Amerikoje, laimingi esam tu
rėdami prieglaudą, ir galėdami 
dirbti savo brolių gelbėjimui 
Lietuvoje. Stokime į gelbėto
jų eiles. Meskime visas parti
jas į šalį, ir šalinkime iš savo 
tarpo tokius žmones kuriems 
nerupi Lietuvos gelbėjimas, 
tik savo asmeninio biznio rei
kalai po priedanga * Lietuvos 
nelaimės. Pasmerkime tokius 
kurie jau dabar kalba kaip jie 
karui pasibaigus skris orlai
viais į Lietuvą (iš jusų išvi
liotais pinigais), jie sako turi 
net gatavus plakatus (už ju
sų pinigus, rinktus neva Lie
tuvai gelbėti), ir juos mėtys 
iš oro Lietuvos žmones dau
giau kurstydami prie savitar
pinių kovų, kraujo praliejimo. 
Vienas tokių kurstytojų slam
pinėja ir po Clevelandą, kuris 
gražiai mokėjo susitaikyt su 
Lenkais ir jau skelbia jums 
kad ir jųs užmirštumėt Len
kų skriaudas Lietuvai padary
tas. Jis jau kalba ant vienų 
pagrindų su Lenkais (taip da
rė Pittsburghe minint Lietu
vos nepriklausomybės sukak
tį). Gal buti Želigovskis ir 
Plečkaitis Anglijoje jau orga-
nizuoja-ruošia planus Lietuvos 
užpuolimui, kaip tik proga bus, 
o tie musų išgamos čia Ame
rikoje su Lenkais bučiuojasi ir 
padeda jiems ruošti planus vėl 
Lietuvių tautą apgauti.... 

Tėmykite, broliai ir seserys, 
tie musų tautos išdavikai len
da patys kaip ylos iš maišo! 

f ^ 

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. 

APIE MIRUSIUS AKRONIE-
CIUS 

Antanas Olehnovičius - Alek
na, miręs Kovo 17, palaidotas 
Kovo 20, pamaldos atsibuvo 
buvusioje Lietuvių šv. Petro 
bažnyčioje. Pamaldos buvo iš
kilmingos, mišias atnašavo at
kviesti iš Clevelando Kun. J. 
Angelaitis, jam asistavo vie
tos klebonas Kun. Burgeois, 
Kun. K. širvaitis, o vietos vi
karas Kun. Ivanauskas giedo
jo. 

Velionis pa£jo iš Ukmergės 
ap., sunus Laurino, pasiturin
čio ūkininko; jo tėviškės lau
kai rubežiavosi su kunigaikščio 
Radvilos žeme. Velioniui daž
nai teko buti ir kunigaikščio 
dvare, nes kunigaikštis kas 
metą surengdavo savo dvare 
gegužines ir jame savo tarnus 
ir apielinkės ukininkus vaišin
davo, pats kunigaikštis su sa 
vo žmona ir vaikais patarnau 
davo, duodant užkandžius ir 
gėrimus. Velionis dar pasakojo, 
kunigaikštis kalbėdavo Lietu
viškai, neapkęsdavo tų Lietu
vių kurie kokiu reikalu į jį 
kreipdamiesi kalbėdavo žargo-
niška Lenkų kalba. Sako, pa 
darydavęs pastabą, "čia ne 
Varšava, kalbėk su manim Lie
tuviškai, nes aš esu Lietuvis 

Velionis nekartą mąstydavo 
kad jau jam Amerikoj esant, 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kais, apie kunigaikštį Radvilą 
nebuvo visai girdėti. 

Velionis gerai pažino Lietu 
vos Prezidento A- Smetonos tė 
vus, ir patį Antaną Smetoną 
jo jaunose dienose, nes kartu 
augo. Sako, Smetonų žemė ra
dosi už ežero, nedaug žemės 
teturėjo. Todėl Alekna pikti 
nosi kad nekurie musų laikraš
čiai ir blogos valios žmonės 
šmeižia Prezidentą A. Smeto
ną, buk jis dvarponis ar Len
kas, kuomet jo tėvai buvo pa
prasti mažažemiai Lietuviai 
ūkininkai. 

Velionis prieš 40 metų atvar 
žiavo į Ameriką, Mass. valsti
joje dirbo ukėse; pagyvenęs 
keletą metų, susitaupęs kiek 
pinigų buvo išvažiavęs Lietu
von, ten vedė žmoną, Oną Sa-
rafinaitę, iš želvės miestelio. 
Apsivedus, ukėj netiko gyven
ti, tada abu su žmona atvažia
vo Amerikon, j DeKalb, 111. Iš 
ten prieš 30 metų atvažiavo į 
Akroną ir čia įsigyveno. Sun
kiai dirbdamas išaugino vieną 
sunų, Stasį, ir dvi dukteris, 
Anastaziją ir Bronę; įsigijo 
keletą nuosavų namų, buvo 
darbštus, malonus, linksmo ir 
humoristiško budo, tikintis ir 
didelis Lietuvis patriotas. Tve
riantis Lietuvos nepriklauso
mai valstybei yra daug auka
vęs pinigų, dalyvaudavo visuo
se Lietuvių parengimuose, ir 
gausiai prisidėdavo pinigiškai. 

Pribuvus , S. Rodavičiui Ak-
ronan, stojo jam į pagalbą or
ganizavime Lietuvių Šv. Pet
ro parapijos, dirbo, aukavo ir 
net bažnyčios pagrindus savo t 

rankom padėjo kasti. Tarnavo 
parapijos komitete keletą kar-
šv. Stanislovo draugijos, ir jos 
pirmininku per kelis metus. 

Pastaru laiku priklausė prie 
SLA 364 kuopos ir joje tar
navo valdybos kasininku per 
kelis metus. Mėgo skaityti 
Lietuviškus laikraščius ir kny
gas, daug metų prenumeravo 
Dirvą. 

Didelis smūgis A'kroniečiams 
netekus prakilnaus Lietuvio 

Į šermenis sueidinėjo daug 
budėtojų, prie grabo buvo su 
dėta daugybės gėlių. Matėsi 
gėlių vainikas net iš Clevelan
do nuo Adv. P. J. Keršio. Tas 
liudijo kaip jį visi mylėjo ir 
jam mirus jį apgailestavo. 

Kovo 20, graudžiai Šv. Pet 
ro bažnyčios varpai skambėjo 
patinkant jį atlydimą ir išly
dint į kapines. 

Užuojauta likusiai jo žmo
nai ir vaikams. Ilsėkis ramiai 
šios šalies žemelėje, geras Lie 
tuvi. 

A. A. ONA ROKIENĖ 

Kovo 16 mirė Ona Rokienė, 
52 m. amžiaus ; palaidota taip 
pat su pamaldomis šv. Petro 
bažnyčioje, Šv. Kryžiaus kapi
nėse. Pamaldas atnašavo kle
bonas Kun. J. Burgeois, jam 
asistavo vikaras Kun. B. Iva
nauskas, ir Kun. širvaitis iš 
Clevelando. Jisai ir pamokslą 
pasakė. Palydovų buvo daug. 

Velionė iš Lietuvos paėjo 
Šilagaliu k., Panevėžio parap. 
Atvažiavo į Bostoną ir ten iš
tekėjo. Akrone išgyveno virš 
20 metų. 

Liko vyras, Jurgis, suntii" In
žinierius Pranas, duktė Adelė, 
ir brolis Jonas Peleckas, Bos
tone. 

Į jos šermenis atsilankė jos 
draugai farmeriai iš Medina, 
Ohio, J. Noreika, Davidėnas, 
Talalai ir Termėnai, ir p. Ku
li unienė su dukteria iš Brigh
ton, Mass. 

Iš Chicagos buvo atvykęs 
Ignas Staškunas. 

Ilsėkis ramiai šioje laisvoje 
išeivių žemelėje. 

Velionė priklausė SLA. 354 
kuopoje ir A. L. P. Klube. 

Abu viršminėtus mirusius 
palaidojo laidotuvių direktorius 
K ucko. 

A. Bartkus su žmona lankė
si Akrone pas savo brolio su
nų Antaną Bartkų ir pas V. 
Kubilius. Vietos % A. Bartkus 
nusipirko modernišką namą. 

Kalnas. 

Vasario 28, ryte oras pras
tas, pusto, nei akių negali pra
merkti. Apie 1 valandą oras 
atsimainė, saulutė nušvito, ro
dos kiekvieną Lietuvį kviečia 
į šv. Kazimiero Lietuvių para
pijos salę, minėti "Vasario 16", 
suruoštą Kanados Lietuvių Ta
rybos. 

Salė papuošta trispalve Lie
tuviška vėliava, ant kurios bu
vo prisegta puikus sidabrinis 
kaspinas. Antroj pusėj scenos 
Britanijos vėliava. 

žmonės skuba į parengimą, 
išgirsti kalbas apie musų bran
gią Tėvynę Lietuvą, garbingus 
Lietuvių visuomenės veikėjus 
Kun. N. Pakalnį, New Yorko 
Lietuvių Trybos pirmininką, ir 
Lietuvos Generalinį Konsulą 
Pik. G. L. P. Grant-Suttie. Sa
lė prisirinko pilnutėlė. 

Įžanginę kalbą pasakė Kana
dos Lietuvių Tarybos pirminin 
kas Antanas Navickas, šios 
iškilmės programo vedėju bu
vo A. Jankauskas. 

šv. Kazimiero parapijos cho
ras vedamas varg. K. žižiuno, 
ir Vytauto Klubo Aido choras 
diriguojamas A. Morkio, sugie
dojo Lietuvos Himną. Kalbėjo 
klebonas Kun. J. Bobinas. 

Bažnytinis choras nudainavo 
dvi dainas pritaikytas dienos 
iškilmėms. Po to sekė kalba 
Pulk. Grant-Suttie, kuris pa
reiškė savo džiaugsmą dalyva
vimu sidabriniu Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvių ju-
bilejaus minėjime ir patarė 
kaip geriau turime siekti kad 
Did. Britanija ir Amerika lai
mėtų karą. 

Vytauto Klubo Aido choras 
sudainavo gražias Lietuviškas 
daineles labai puikiai. P-lė E. 
Vaupšaite padainavo tautišką 
dainelę, jai prie piano akom
panavo p-lė Jokubau skaitė. Po
nios I. Ambrasienė ir M. Da-
nusevičienė duetu puikiai pa^. 
linksmino susirinkusius daine
lėmis. 

Pertraukos laiku buvo aukų 
rinkimas, kame pasitarnavo šie 
veikėjai: P. Baltakytė, L. Gu
das, J. Kuprevičius, S. Pun-
džienė, M. Vaikšnoras, O. Viz-
barienė. 

Toronto Kanados Lietuvių 
Tarybos skyrius atsiuntė tai 
dienai savo atstovą P. Kairį, 
kuris įteikė Montrealo Kana
dos Lietuvių Tarybos Centrui 
didelę paramą $90. Montrea-
liečiai reiškia savo didžiausią 
padėką Torontiečiams už tokią 
stambią auką, tai buvo tikras 
surprizas, niekas to nesitikėjo. 

Ponas Urbonas iš Flin Flon 
atsiuntė atminčiai K. L. T. 
Centrui iškimštą pelėdą ant 
tam tikro pastovuko rankų 
darbo. Taryba stengsis tą 
dovaną užlaikyti puikiausia. 

Montrealiečiai irgi neatsilie
ka: A. S. Pundžiai ir dukrytė 
Aldutė dovanojo labai gražią, 

puikią Lietuvišką trispalvę vė
liavą, kurią pasiuvo p. Kriau-
čeliunienė, o j ietį ir žiedą ko
tui sunerti padirbo B. Kisie
lius. Didelis ačiu Pundžių šei
mai už tokią dovaną. A. Na
vickas Tarybos vardu pareiškė 
padėką visiems už jų suteiktas 
Tarybai dovanas, y .... 

Mažų mergaičių choras su
dainavo dainelių vadovystėje 
varg. K. žižiuno. 

Galiaus pasirodė scenoje sve
čias kalbėtojas iš Amerikos, 
Kun. N. Pakalnis, kurio žmo
nės nekantriai laukė. Kalbė
tojas nušvietė musų Tėvynės 
Lietuvos kančias; priminė kad 
Amerikiečiai įvertina K. L. T. 
žurnalą Nepriklausoma Lietu
va, kuris yra redaguojamas 
poetės rašytojos Marijos. Auk-
štaitės. 

Vyt Sirvydas" perskaite Lie
tuviškai rezoliuciją, kuri bus 
pasiųsta Kanados, Britanijos 
ir Suv. Valstijų vyriausybėms. 
Publika ją vienbalsiai priėmė. 
Programas užbaigta su Lietu
vos ir Britanijos Himnais. 

AUKOTOJŲ SĄRAŠAS 
Po $5: Kun. N. Pakalnis, Kun. J. 

Bobinas. $3 Petras Kairys* $2.50 
vakarienės šeimininkės. 

Po $1: P. Aleksandravičius, K. 
Ambrasas, J. Astrauskas, M. Auk-
štaitė, P. Bagužis, J. Barcinskas, 
K. Bernotavicienė, V. Bobinas, N. 
D., F. Dubauskas, J. Dunčikas, J. 
Gricius, L. Gudas, J. Gyvis, K. Ja-
kupkienė, K. K. Jasučiai, K. Kazu-
kauskas, M. Kilimonienė, J. Leknic-
kas, M. Mickienė, S. Miškinienė. A. 
Morkis, A. Navickas, A. Navikevi-
čius, A. Nomeikienė, P. Norkeliu-
nienė, V. Ragulis, K. S., S. Saslau-
skas, J. Silickas, J. Stravinskas, P. 
Tamašauskienė, A. Tomkevičius, M. 
Vaikšnoras, M. Vaitkiene, J. Vasi
liauskas, P. Vitas, J. Yla, P. Zabie
la, M. Žemaitiene, P. Žižiunas. D. 
Kadis 65c. 

Po 50c: M. Arlauskaitė, P. Ba-
gužienė, J. Baltakis, O. Bobelienė, 
V. Bobelis, K. Bulvičius, J. Danu-
sevičienė, P. Jasutis, M. Juškevi
čienė, P. Juškevičienė, J. Kadis, O. 
Kalinauskienė, P. Kardišauskas, V. 
Katiniutė, J. Kavaliauskas, J. Kup
revičius, M. Lukošius, K. Milienė, 
S. Mozuraitis. P. Pakštienė, J. Paz-
nokaitis, J. Pažuris, A. Pundžius, 
A. Sakalas, A. Šaltenis, V. Sirvy
das, V. škudas, N. Stankienė, O. V., 
M. Vilemienė, Matilda Žemaitienė, 
K. žižiunas. 

Už ženklelius surinkta $21 su 
centais, tuomi pasidaro bendros su
mos virš $100. 

, Ąžuolas. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
• Kuomet kankinatės vidurių užkie

tėjimu—žarnos neveiklios, skauda 
galvą, nėra energijos—palengvinsite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. Ši skoninga 
kramtoma guma vidurius liuosuoja 
švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių 
naudoja FEEN-A-MINT. Tik pa-
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
gulti, naudokite tiktai pagal nuro
dymus ant pakelio. Sekantį rytą 
malonus palengvinimas jums pagel
bės vėl jaustis puikiai. 

FOR 

ICTORY 
BUY 

UNITED STATES 

BONDS * STAMPS 

•BARŠKANČIŲ gyvačių ži
noma yra išviso 46 skirtingų 
rūšių, iš jų 26 randamos Suv. 
Valstijose. 

r -  n 
DUOKIT SKALBTI 

"Save-a-Day" Skalbyklą 
.New Method Laundry suteikia, 
.prieinamą gerą skalbimo patarna-. 
. vimą. Didelis 25 svarų bundulis. 

TIK $1.99. 
15 nnoi. pigiau jei patys atvešit 

ir pasiimsit. 

New Method Laundry 
6710 Lexington Ave. 

HEnderson 7761, 

DALYKAUKIT — MATYKIT! 
Northern Ohio Opera Association Presents 

M E T R O P O L I T A N  O P E R A  
I ASSOCIATION OF NEW YORK 

Edward Johnson, General Manage* 
Edward' Ziegler, Asst. Gen. Mgr.; Earl R. Lewis, Asst. Gen. Mgr. 

APRIL 5 IKI 10 — PUBLIC AUDITORIUME 
LA FORZA DEL DESTINO 

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

F A U S T  
Antradieni, April 6 

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

man. Baletas. Beecham. 

LA TRAVIATA 
Trečiadienį, April 7 

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

CARMEN 
Ketvirtadienį, April 8 

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

Beecham 

Du Veikalai Penktadienį po pietų 
April 9 

LA BOHEME 
Sayao, Greer, Kullman, Pinza 

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

A I D A  
Penktad. vakare, April 9 

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

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

IL TROVATORE 
šeštadienio vak. April 10 

Martinelli, Warren, Moscona, 
Bampton, Castagna, Spellman 

Oliviero, Sodero. 

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 

UNION RANK 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 Bnx Office. 
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I DAYTON, OHIO Į 
STREIKERIAI LAIMĖJO 

Kovo 15_buvo sustreikavę 49 
viešųjų mokyklų aptarnautojai 
160 darbininkų, reikalaudami 
mokesties pakėlimo. Išpradžių 
mokyklų taryba atmetė jų pa
tiektą reikalavimą, bet vėliau 
surado išeitį algų pakėlimui. 
Streikas pasibaigė p©~savaitės 
laiko. 

Nors mokytojai ir mokytojos 
nestreikavo, ir jiems mokesty s 
padidinta. 

Per streiko laiką apie 3#,000 
mokinių turėjo nelauktas ato
stogas. 

<•» 

APGAVIKĖ. Iš km tai at-
sibaladojus čigonė apgavikė, 
pasiskelbus turinti "magišką 
jiegą", galinti viską padaryti, 
atrado sau ir klijenčių lengva
tikių merginų tarpe, kurioms 
burtininkė prižadėjo prisiųsti 
po meilužį vyrą. Už tai pane
lės išanksto jai sumokėjo se
kančiai : viena — $70]; antra 
— SI,345; trečia $395; ketvir-

•' ' '  ' '  i 't*# 

Mano 25 Metai prie Dirvos 
\-.jZ m* '7 - r ^ 

frruimįnimai Svarbesnių įvykių Viežame Musų (jyvenhnę j> Veikime 

K. S. KARPIUS, Dirvos Bed. 

(Tęsinys iš pereito Ar.) apie ką jau minėjau, ir kuriam suvažiavę ke-
liasdešimts delegatų, sudėjo arti 60 dolarių, ir 

Svarbiu žygiu Lietuvos vadavimo ajtžvilgiu n"° laiko apie tą fondą daugiau nieko ne
reikia skaityti Lietuvių delegacijos atsilanky- S^eti. ^ . . 
rrias pas Prezidentą Rooseveltą Spalių 15, 1940' stumti tautinėje srovė jė prieita buvo iki 
metais, kurioje kartu dalyvavau ir aš atstovau- Į keistenybės, iš ko kitos musų srovės pradėjo 
damas tautinę srovę. Tas suvažiavimas Wa-!mus Pa-iuo^i: susitvėrė trys fondai: vienas 
shingtone prasidėjo Spalių 14, ir jin atvyko ir j Brooklyn tautininkų, antras Philadelphijoje su-
socialistų sroves atstovai ir priedui dar didžių-! tautininkų-sandariečių bendras, ir tre
jų musų Susivienijimų atstovai. Delegacija bu
vo nemaža. Tą audienciją pas galingos Ame
rikos Prezidentą paruošė Chicagietis jaunas vei
kėjas, žymią vietą prie valdžios užimąs, Sholis. 

Konferencijoje dalyvavo: Lietuvos Ministe-
ris P. žadeikis, Chicagos Konsulas P. Daužvar^ 
dis, Chicagos miesto Teisėjas John T. Zuris, 
originalės Tarybos, sudarytos Pittsburghe, Rug-
pjučio 10, Ųariai: L. šimutis, K. S. Karpius, P. 
Pivaronas, J. B. LauČka, Kun. J. švagždys, M. 
Vaidyla, ir nauji atstovai, socialistų: P. Grigai
tis, B. Mileris, trečią j Tarybą socialistai sakė 
priskirs vėliau. Nuo SLA dalyvavo: F. J. Ba-
gočius, E. Mikužiutė. LRKSA. atstovavo pats 

ta $115. Bet pažadėtam laikui j L. šimutis. Prie musų dalyvavo dar ir Dr. J. 

čias Chicagoj įkurtas vienų sandariečiu — ir vi
si turėjo tik po apie $60.... 

Gryšime prie Tarybos. Tame musų pasita
rime, kiek pasirodė, nekuriems buvo jau žinoma 
kad f Ameriką gali atvykti Lietuvos Preziden
tas A. Smetona, ir jiems tas faktas buvo nepa
geidaujamas. Jei neklystu, buvo norėta kad suvažiavimas, kurio tikslas, pajutau, buvo da
mos, visa Taryba, visos trys srovgs, padarytu- j ryti kokius nors žygius kurie pastatytų p. Pre-
me pareiškimą kad p. Prezidentai j Ameriką zidentą užpakalyje, o kad visuomenėje atsisto-

Mano iš Lietuvai Gelbėti Tarybos išstoji
mas paėjo nuo to kad katalikai ir socialistai 
nukreipė visa savo akciją ne į Lietuvos reika
lus. bet prieš Lietuvos Prezidentą, tuomi ir prieš 
musų srovę. Aš su Dirva rėmiau Lietuvos tau
tininkus ir p. A. Smetoną jo galybės dienose, 
kuomet jis buvo Lietuvos Prezidentas, pasilikau 
jam ištikimas ir jo nelaimės valandoje, kas kar
tu buvo ir musų tautos nelaimės valanda. Ir 
pasirodė, nepasirinkau blogą dalyką: Amerikos 
Lietuvių visuomenėje p. Smetona, kaip Lietu
vos veikėjas ir musų Respublikos Prezidentas 
turi dideles simpatijas, pagarbą ir pritarimą, ir 
palaikymas p. Smetonos nei kiek nepakenkė nei 
asmeniškai, nei laikraščiui, nors kiti musų sro
viniai vadai ir iš kailio neriasi paneigti p. A. 
Smetoną Amerikiečių tarpe. Visų srovių rim
ti Lietuviai p. Prezidentą myli ir jam prijau-
čia, ir tų atkaklių priešininkų pastangos ji pa
neigti į ^a r ė tik jiems patiems figą, o ne visuo
menei kokią įtaką padarė. 

N Gegužės 15, 1941 metais, Chicagon buvo 
sušaukta visuotinas Lietuvai Gelbėti Tarybos 

nevažiuotų.... 
Man per mintis perbėgo štai kas: katalikai 

tų, kaip koks visų bendras, didelis išpustas pa
daras, į kurį Amerikos Lietuvių visuomenė tu-

jau turi savo kelis kunigus atbėgėlius ir šiaip rėtų laikyti atkreipus savo akis, Tarybos Infor-
asmenis kurie važinėja, dirba, renka aukas jų macijo? Biuras. 
fondui. Socialistai Ak! jie trokštų kad! Suvažiavimui buvo pasiūlyta Įsteigti Infor-
kas nors, koks nors atsirastų iš Lietuvos kas macijos Biurą, kuriam buvo gatavai parinkta 

gyvenus, bet jau apgavikė su 
pinigais buvo prasišalinus. Ta
da mergigos pasiskundė polici
jai apie jų apgavimą. ^ 

Jeigu tos panelės butų tu
rėjusios proto jos už tuos pi
nigus butų nusipirksios karo 
bonus, tai butų atlikusios nau
dingą patriotišką darbą, ir pa
čios butų turėjusios naudos, o 
dabar, valkatai atidavė sun
kiai uždirbtus pinigus ir dar 
sunkiau bus vaikinas gauti... 

Musų Lietuvaitės gudresnės 
nės už kitų tautų merginas — 
jos neneša atiduoti pinigus ap
gavikei už suradimą meilužių. 

SITĖJtir 30 METŲ 

Šymet Kovo 25 dieną suėjo 
30 metų kaip Daytonas nuo iš
siliejimo upių Kovo 25, 1913 
metais buvo apskandintas, už
traukiant ant miesto baisią ka
tastrofą. ' 

Po to didžiojo potvinio, su
manesnių piliečių iniciatyva 
tapo išbudaveta penki tvenki
niai apsaugai miesto nuo toli
mesnių potvinių. Dska šitų 
tvenkinių Daytonas jau yra iš
vengęs keleto potvinių, ir dar 
jiidesnių negu buvo tas 1913 
metų potvinis, nes upių van
dens pakilimų yra buvę didegį-
iiių vėlesniais metais po to. 

Nors dauguma piliečių išsyk 
labai buvo nepatenkinti kad 
Itikia mokėti taksus šių tven
kinių išbudavojimui,, bet da-
bar visi yra dėkingi, pamatę 
didelę naudą iš jų, tikrą ap
saugą nuo potvinių. 

KAREIVIO hAlšKM 

Urbonų sunus Cliffordas pri
siuntė laišką iš Afrikos. Tarp 
kitko rašo: "Mes dabar sun
kiai dirbam, dėlto kad norim 
šymet užbaigti karą su musų 
pergale ir i savo namus, šven
tą Ameriką, sugryžti". Tai 
duok Dieve kad įvyktų ko mu-
m sunai kareiviai trokšta, ži
noma, ir mes to paties trokš
tame, kad karas baigtųsi tuoj 
9ti Amerikos pergale, ir kad 
nlusų sunai sugryžtų visi svei
ki. D. Rep. 

skis, kitas Chicagietis, Teisėjo Zurio palydovas. 
Kadangi šiame suvažiavime į Lietuvai Gel

bėti Tarybą prisidėjo socialistai, jie norėjo tu
rėti sau lygias teises ir p. Grigaitis savo srovei 
lygių teisių jieškodamas buvo priėjęs prie to
kių nonsensų kad siūlė Tarybai turėti du pirmi
ninku; kad vienaa butų socialistas* kitas kata
likas.... 

Bfuvo kilę trynimosi kifris iš delegacijos as
muo pateiks Prezidentui Rooseveltui tą musų 
delegacijos pasirašytą gražų pareiškimą Lietu
ves klausimu. Ir čia Grigaitis norėjo vyrauti 
perstatvdamas tuo asmeniu Teisėją Zurį, nors 
jis nebuvo. Tarybos narys, o kitų mintis krypo 
kad įteikimą atliktų Tarybos pirmininkas, tai 
katalikų vadas L. šimutis. 

Vykstant delegacijai į Baltuosius Namus, 
nekurie iš katalikų piktinosi kam važiuoja Mi-
kužiutė ir kam kartu eina Kumskis.... jie nė-

•ra Tarybos nariai.... Kiti mes šalčiau žiūrė
jom į tai: kas tokio kad bus pora asmenų dau-

f ežinos ar jie .na-

•TEXAS, Iowa, Minnesota 
If Wisconsin valstijos užima 
pjrmą vietą šiej£ šalyje galvi
ju skaičium. - \ 

giau, juk Prezidentas vistiek 
riai nr ne r . . . 

Ir vienaip fr kitafp vienų ir kitų buvo m-
pinamasi ne kiek gero bus padaryta Lietuvai, 
bet kas turės pirmenybes.... 

Art, Tarybos deklaracijos kurią gabenome 
įteikti Prezidentui, pasirašė dešimts asmenų — 
visų trijų srovių Tarybos atstovai, SLA atsto
vas, ir Teisėjas John T. Zuris. Sutikta parašus 
dėti alfabetiškai, ir jie sekė šia tvarka: F. J. 
Bagočius, P. Grigaitis, K. S. Karpius, J. B. Lau
Čka, P. Miller, P. Pivaronas, L. šimutis, Kun. 
Jonas švagždys, M. Vaidyla, Judge John T. Ztt-
ris. 

Lietuvių "delegacija buvo pirmutinė ką p. 
Roosevelt tą rytą, tuoj po 11 valandos, priėmė. 
Delegacijai inėjus, jis sėdėjo savo kedėje, links
mu veidu, ir visi su juo pasisveikinom paeiliui. 
Teisėjas Zuris pasakęs kalbą įteikė deklaraciją, 
kurią Prezidentas tuoj ėmė skaityti, pareikšda
mas. "I want to read it...." 

Jeigu, kaip kiti politikieriai, fcutų paėmęs 
deklaraciją, kuri buvo įdėta rėmuose po stiklu, 
ir butų mandagiai padėjęs ant stalo, kaip galė
jo padaryti, nebūtų galėjęs ištarti ir tų žodžių 
kurines ištarė. Daskaitęs iki paragrafo kur 
užsimenama 
klausom vbės" 

Jeigu jųs turėtumėt savo sroves tokį žflftd» ją už Lietuvos atsteigimą, ir niekam kitam ne
gu, dėtumet visas pastangas kad jis į Ameriką bus kas veikti.'... ' 
atvažiuotų; dabar gi norit Prezidento Smetonos 1 Kada pasirodė tame suvažiavime kad socia-
atvažiavimą sutrukdyti . . 

Tucmi ir baigėsi tolesnė kalbi apie p. A. 

Tų pačių 1941 metų rudeni, už šešių mėne#^ 
sių, p. Prezidentas Smetona vėl atsilankė Cle4 /i 
landė, dabar jau viešą prakalbą sakyti, ta pro*' į 
ga surinkom apie $500 aukų LVS., o 1942 me+ir * 
tų pavasarį atvyko Clevelande ir apsigyventi. Sį. , 

Nekurie dar ir šiądien nežino kad Lietuvoj "į* 
Prezidentas A. Smetona Clevelande gyvena. Ki** £ 
ti kurie žino, ypač jo priešininkai, mano ir ki^> J 
tiems skelbia kad pp. Smetonai čia apsigyveno 
todėl kad čia išeina Dirva, kad čia, taip sakant/ 
"fašistų" lizdas. Betgi to apsigyvenimo istori
ja yra visai kita: Todėl kad Julius Smetona, 
Prezidento sunus, gavo Clevelande dartyą ir čia 
apsigyveno. Prie sūnaus pasirinko gyventi ir 
tėvai. Atsitiko šitaip: 

1942 metų Vasario 16-tai minėti Clevelan-
do tautinis komitetas pasikvietė p. Julių Sme
toną kalbėti. Jie visi tada gyveno Chicagoje. 
Po tų prakalbų, buvo surengta svečiui draugiš
ka maža vakarienė. Vakarienė butų baigusis 
pavalgymu, atsisveikinimu, ir svečio išlydėji
mu, kaip tokiais atvejais esti. Man gi pavyko 
prikalbint, po sunkių pastangų, kad kartu su 
mumis vakarieniauti vyktų p-lė Stella Ivinskai-
tė ir jos sužiedotinis, Tamošiunas-Thompson. 

Tik tos vakarienės metu p. Tubelienė išsi
kalbėjo, p. Ivinskaitei kad p. Julius Smetona no
ri gauti kokį nors darbą. P-lė Ivinskaitė išsi
tarė kad galimybės yra, ir p. Tubelienė tuoj pa
tarė p. Juliui su ja pasikalbėti. Jiedu čia pat 
išsikalbėjo, p-lė Ivinskaitė pasižadėjo rytojaus 
dieną pasitarti su savo tėvu, kuris vienoje dirb
tuvėje užima atsakomirgą vietą, ir k^d gal įšrte" 
^is galimybės jam darbas gauti. 

Julius Smetona, sugryžęs Chicagon, už tri
jų dienų jau gavo iš Ivinskų telegramą kviečian
tį atvažiuoti j Clevelandą dirbti. — Istorija bu
tų buvus visai kitokia jeigu tą vakarą p-lė Ivin-

Jistai jokių pinigų tam tikslui neturi ir visai;skaitė nebūtų paklausius mano kvietimo eiti su 
nerenka, neturėdami savo fondo, o tautininkų-

Srr.etonos į Ameriką „važiavimą ar ne. Pasitar-i sandariečiu srovė, nors piniginga ir galėtų su-
ta kitais reikalais, ir p. Grigaitis pranešė kad daryti savo dali, tuo tarpu vištik negali nieko 
jie galutinai nuskyrė savo visus tris atstovus į duoti, katalikams buvo svarbu kad jų sumany-
Tarybą * jis pats, St. Michelsonas, ir J. Stilso-
nas. v „ 

Jau tada buvo žinoma kad atvyksta Ameri
kon p. JadVyga Tubelienė, dar atvyks Preziden
tas A. Smegma — tautininkai ims ir užvaldys 
Amerika.... 

tas Biuras imtų funkcijuoti. ir jie pareiškė 
imasi Biurą steigti vieni, savo pinigais (vieni 
jie jį ir uždarė, po apie metų laiko veikimo, iš
leidę kelis tukstančius dolarių). 

Šiame suvažiavime Taryba galutinai pakei
sta į Amerikos Lietuvių Taryba. 

Suvažiavime nebuvo joki<5 noro nei minčių 
apie santikiavimą su p. A. Smetona, o jau iš 
anksčiau ir visą laiką iki dabar buvo vedama 
prieš jį atakai, užpuolimai, neigimas ir nieki-

New Yorko-Brooklyno tautininkai, vadovaujant nimas. Su tokiais "partneriais" mums tautinin-

Lietuvos Prezidentas A. Smetona atvyko 
Amerikon Kovo mėnesį, 1941 metais. Kovo 13 

Dr. B. K. Venciui, rengė p. Prezidentui priėmi
mą, į kurį suvažiavo virš keturi šimtai Lietuvių 
net iš tolimiausių kolonijų: Fliridos, Chicagos, 
neskaitant New Yorko apielinkes, ir. aš laikiau 
pareiga vykti į New Yorką dalyvauti tame pri
ėmime, kurį New Yorkiečiai surengė tikrai kaip 
pritiko musų Respublikos, kad ir nuskriaustos, 
Prezidentui pagerbti 

Iš New Yorko, p. Prezidentas vyko į Chi-
cagą — "Amerikos Lietuvių sostinę", ir pake
liui surengta gražus priėmimai Pittsburghe ir 
Cle\^iande, Balandžio pabaigoje. r 

Kur tik p. Prezidentas Smetona lankėsi ten 
Lietuvių minios rodė didžiausio susidomėjimo. 
Tas, žinoma, kėlė rūpesčio kitoms musų aro* 
vėms. 

Clevelande p. Prezidentas su ponia praleidęs 
apie keturias dienas, vyko Chicagon. Jam tiek 
ilgai čia viešint buvo progos ištikalbėti apie mu
sų tautos reikalus. 

kams nebuvo galima toliau prie vieno stalo sė
dėti. Tautinė srovė po to suvažiavimo Tarybo
je daugiau ir nebuvo atstovaujama. 

Po to sekė įsteigimas Lietuvai Vaduoti Są
jungos ir tautininkai ėmėsi savomis pastanga 
mis, tyliai, bet rimtai darbą diribti. 

* 

Susirašant su Adv. A. A. Oliu apie p. Pre
zidento išleidimą iš Clevelando į Chicagą jiems 
tinkamu laiku, poroje ar trejetoje laiškų užsi
miniau p. Oliui sekantį: Fas juos įvyks dide
lis banketas, iš kurio gali likti graži suma pini
gų. Patariau p. Oliui pasistengti taįs pinigais 
padaryti pradžią tautiniam Fondui Lietuvai gel
bėti. Ta mintis buvo praktiška, ir nors nežinau 
kiek iš banketo pinigų atliko, tačiau tai ir buvo 

pražudymas Lietuvos nepri- i užuomazga tautinės srovės fondui, kuris ir iš-
Prezidentas atsikreipė į mus ir'sivystė į Lithuanian National Relief Fund, kaip 

JONAS G. 
I>OIiTER 

l i e t u v i s  
Namų MaliavotojaS, 

Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

pasakė, reik.mingai: "Oia jus turit klaidą: Ne
priklausomybė nepražudyta^ ji tik laikinai pa
stumta nuošalin...." 

Toliau Prezidentas mums pareiškė: 
"Suvienytų Valstijų akyse Lietuva yra ma

ža respublika, bet mes turim mažų respublikų ir 
čia pat Amerikoje, ir mes susirupinę jų apsau
gojimu . 

"....Europoje, yra kitos šalys kurios tapo 
opresoriiį užimtos, tokios kaip Holandija, iš kur 
kilę mano tėvai, ir Belgija, iš kur mano žmonos 
tėvai paeina... . Mes rūpinamės nepriklauso
mybės išlaikymu visų pavergtų mažų tautų ir 
darysim viską atsteigti jų nepriklausomybes 
kuomet karas pasibaigs...." ' -/ 

Tai tikriausi Prezidento Roosevelto pasaky
ti žodžiai, kuriuos bandžiau gerai atsiminti ir 
tuoj kaip tik išėjom iš Prezidei^to salės, skubi
nau užsirašyti. 

Po šitos konferencijos, dalyvavau kitoje 
Lietuvai Gelbėti Tarybos konferencijoje, kuri 
buvo nepilna, ir buvo tik daugiau pasimatymas, 
pasitarimas. Tai buvo Lapkričio 18, Chicagoje. 

Dalyvavom tik: šimutis, Vaidyla, įfrigai-
ti*, aš ir Konsulas Daužvardis. y 

Chicagon tada vykau patirti kaip dalykai 
eisis su Sandaros redaktoriaus Vaidylos suma
nytu ir tveriamu sandariečiu paskiru fondu, 

jis Washingtone užrekorduotas, ir Lietuviškai 
vadinasi: Lietuvių Tautinis šelpimo Fondas. 

Po to tuoj pradėta svarstyti sušaukimas 
tautines srovės veikėjų suvažiavimo, kuris įvy
ko Tabor Farmoj, Sodus Mich., kur įsteigta, 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, kurios šiądien sekre
torium man tenka garbė buti. " 

Taigi, išsipildė tas, kaip minėjau, Ameri
kiečių posakis: "Jeigu sykį nepasiseka, bandyk, 
bandyk ir vėl", šiądien tautinė srovė jau turi 
su keliais tūkstančiais dolarių šelpimo Fondą, 
nuo karo nukentėjusiems šelpti, ir Lietuvai Va
duoti Sąjungos fondą siekiantį virš $4,560, Lie
tuves vadavinjo akcijai vykdyti. 

Prieš išleidžiant p. Prezidentą į Chičagą. 
man užėjo dar viena gera mintis: parašau Sta
siui Piežai, žynomam Chicagos Herald-American 
redakcijos štabo nariui, kad jis pasisiūlytų Chi
cagos komitetui, rengiančiam Lietuvos Prezi
dentui priėmimą, buti palydovu iš Clevelando į 
Chicagą. Tuo budu jo laikraštis gaus pirmiau
sias žinias, ir p. Prezidentas su ponia turės pa
lydovą, kuris galės išpildyti visas Chicagiečių 
instrukcijas. 

Stasiui Piežai &itMr.. #etru|p s» komitetu 
susitarti ir reikalingu laiku jis jau buvo Cleve
lande, susipažino su p. Smetona, dalyvavo musų 
bankete p. Prezidentui pagerbti, ir kaip su Chi-
cagiečiais buvo sutarta, išvažiavo į Chipągą. 
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mumis vakarieniauti, o butų su savo vaikinu 
išvažiavus ša^o keliais, kaip paprastai jaunie
ji pasielgia. 

Atsilyginimui už tai, p. Julius Smetona sfc-
-nnčią vasarą buvo p*leą Ivinskaitės vestuvėse 
oabrolm.... 

(GALAS) 

S A P N I N I N K A S  

Kaina ąu prisiimtimu $1.25 

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninvkt 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kipkvi*ft 
;apną. Kiekvienas privalė jį turėti sa** 

* Reika&nfritf^ 
6820 Superior Avenue Cleveland, OUi 

ŠTAI ŽAVIJANTf ISTORINĖ APYSAKA! 

ALF IS Kis! a 

i§ '5 

K. S. KARPIAUS 

ISTORINĖ 
APYSAKA 

Paveiksluota 
dideli 
knyg* 

288 puslapių 
• 

KAINA 
TIK $1.50 

(Su prisiuntimi$ « 

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS 

$2.00 
(Su prisiuntimu) 

ALPIS, mažas 
viiikas, patenka 
Kryžiuočiam#. 
Pavagiamas 
iš tėviškės, 
Marienburge 
užauginamas, 
kur jam ateina 
proga išlaisvint 
©LK. Kęstutį* 

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

"Apysaka 'ĄLPIS, J&gstučio Išlaisvinto-

i 

jas', yra jo geriausio patyrimo ir literatinio 
gabumo kūrinys. Mano draugas perskaitęs 
'ALPį', 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 apie 
literatūrą gerai nusimano." 

Si apysaka ir jums tikrai patikę , i 

D I R V A  6820 Superior Avenue Cleveland, Ohid 
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JIE MIRĖ KANKINIAIS . . . 
Sekmadienį, Balandžio 4, nuo 10:30 vai. ryto, 

Our Lady of Perpetual Help Bažnyčioje 
' (18022 Neff Road) Pamaldos ui 

Rusijoje Mirusius Lietuvius 

tvarkyme. Lietuvos pavyz-Prieš maždaug trejus metus 
Lietuvą užpludo raudonoji ar
mija. Draug su ja ir įkandin 
jos atslinko ir juodasis GPU 
debesys. Lietuva buvo nugin
kluota,. sužalota ir kaip oejie-
gė auka surišta paguldyta ant 
žemės. O po tos foejiegės au
kos kuną, kurios balso niekas 
negirdi ir neklauso, ėmė slan
kioti purvini bolševikiški para
zitai. 

Prasidėjo arentai, žudymai, I daug ju žuvo, kęsdami baisu 
kankinimai. Daug geriausių skurdą Uralo kalnuose, Salov-

dis vienas parodo koks butų 
Europos tvarkymas jei į jį 
rankas prikištų bolševikai. 

Bet bolševikai nesitenkino 
vien kankinimais ir žudymais 
Lietuvoj. Kelios dešimtys tūk
stančių Lietuvių nuo kūdikio 
iki šimtamečio senio buvo grū
ste sugrusta j galvijinius va
gonus ir išvežta į Rusijos gel
mes. Daug jų mirė pakelyje, 

Lietuvių mirė kankinių mirti 
mi. Kun. Prunskis yra para
šęs knygelę apie penkioliką 
Lietuvoje nužudytų kunigų. 
Toje knygelėje vaizdžiai apra
šoma kaip kai kurie tų kunigų 
buvo žvėriškai kankinami. O 
kur žemaičių kankiniai? Visi 
juk atsimename tuos šiurpius 
aprašymus tilpusius beveik vi
soje Lietuviškoje spaudoje A-
merikoj, kuriuose nupiešiama 
kaip bolševikai, prieš pasitrau
kdami iš Lietuvos, miške iki 
mirties užkankino apie 60 nie

kos saloje ir Sibire. Ir nebu
vo kas jų paguodžia, kas jiems 
mielą, šiltą žodi taria. Toli 
nuo savo skaisčios .tėvynės, jie 
mirė niūriame krašte tamsybių 
apsupti. Ir vienas tik Visa
galis buvo jų kentėjimų liudi
ninkas. Jis, be abejo, jų kan
čias užrašė amžinybės kny-
gon.... 

Už tuos nelaimingus musų 
brolius, kurie nekalti mirė 
žiauria mirtimi, šį sekmadienį, 
Balandžio 4, nuo 10:30 vai. 
ryto. naujoje Lietuviškoje pa

ku nekaltų žmonių: visoms i rapijoje ^ (pas kleboną Kun. J. 
aukoms užpakalyj surišta ran- į Angelaitį) bus atlaikytos ge-
kos, o po to badyta peiliais, didingos pamaldos. Ateikime 
mušta kietais daiktais, žalota visi kurie galime. Pasimelski-
lytiniai organai. Ir tuos Azi- | me už tuos kurie mirė vien del 

M I R I M A I  
RAINIENĖ Marė, 50 m., po 

tėvais Leimonaitė, mirė Ko
vo 27, palaidota 31 d., Kalvari
jos kapinėse. Pamaldos atsi
buvo šv. Jurgio bažnyčioje. x 

Velionė paėjo iš Šlienavos 
k., A. Penumenės par., Kauno 
ap. Amerikoje išgyveno apie 
30 metų. 

Liko vyras, Jurgis, vaikai, 
Alekas ir Margarietė Hujar. 
Paliko ir kiti giminės, pusbro
liai Leimonai, Sakalas, Peči\>-
laitis. 

Antanas Leim'onas, kuris ne-
persenai buvo išvykęs į kariuo
menę, parvažiavo šioms laido
tuvėms. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. Ą. Wilke-
lis. 
EVANAUSKAS Benis, 47 m., 

nuo 1111 E. 71 st., mirė Ko
vo 29. Laidojimo pamaldos at
sibus 2 vai., Wilkelio laidotu
vių name, 2 vai. po pietų, Bal. 
3. Laidojamas Highland Park 
kapinėse. 
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LITHUANIA - TODAY - YESTERDAY 
TOMORROW 

jatiškus banditus tiesos maty
ti nenorintis pasaulis vadina 
herojais ir sako kad jie.turės 
savo dali pokarinės Europos 

to kad jie buvo Lietuviai, ku
rie šioje žemėje patyrė di
džiausių skausmų ir sielvartų. 

K. Rimvydis. 

SECOND WAR LOAX 
Vajus Prasideda Balandžio 12 — Cuyahoga 

Apskrityje Nustatyta $240,000,000 
daro jus tik turtingesniais at
eityje, kuomet karo darbai 

aigs. 
Pirkit Second War Loan 

kare bonus — pirkit neskupę-
dami. Jus gausit nuošimtį ir 
pilnas sumas paskiau. 

Lietuviai! J u s ų Amerika 
jieško daugiau ir daugiau pa
skolos iš jusų! Ji nori pasi-
skoliiit kiekvieną dešimtuką 
kur] turit atliekamą. 

Dėdė Šamas prašo ir ragina 
jus susilaikyti pirkinėjus da
lykus be kurių galit apsieiti. 
Jis nori kad jųs pirktumėt Ka-i ... 
ro Bonus su savo kasdieniniais j Lausche vel Kandidatas 
uždarbiais ir su pinigais ku- Į si , ; ivvks miesto m&. 
nuo. laikot gulinčius l;e dar-.yor- rinkimai.-Dabartinis Ma-

. !voras Frank J. Lausche kan-
Atminkit gerai kad Dedei: didatl10S antram terminui. Jo 

Šamui kariauti pinigai reika- kandidatūrai peticijų rinkimas 
lingi ir jis gali juos gauti iš i iau prasidejo. Reikalinga tik 
jusų vienokiu ar kitokiu budu. ; o000 parašu padėiimui jo kan-
Jisai juokų nekrės. Jeigu ne d-daturos balsavimo sąraše, 
paskolomis tai aukstais taksais į Nomįnaciju balsavimai bus 
ir skolinimais iš banku. \ Rugsėjo mėnesi. 

Nei vienas mes pirkdami Dė-i • Atlikus formaluma parašų 
des Samo Karo Bonus nepra- surijlkimo, Mavoras Lausche 
laimėsim, dabar ar vėliau, nesjruošiasi įkristi Anglijon, kur 
sie bonai taip sutvarkyti kad į j>rįįU valdžia ji užkvietė apsi-
jų vertė niekad nenupuls. t ]nri^vti 

Nesumenkės ir pinigu ver- ' * ' 
ti jeigu visi pirksim bonus. 
Su kiekviena valdžiai duodama j Vel Mokėsim Taksus 
p a s k o l a  t i e k  d a u g i a u  s u m a ž ė j a  i  .  . . .  
pirkimo jiega civilinėje rinko-! Vos spėjus apsimokėti ^ m-
je, kuri nupigina pinigų vertę, come taksus, namų savininkai 
jeigu prekyba eina laisva ir tuoj gaus naujų taksu bilas 
palaida. Pakils karu reikme- — iš Cuvahoga apskrities įz-

The following is an address 
delivered by Dr. Julius J. Biels
kis, Consul of Lithuania, on the 
occasion of a -luncheon given by 
the Westwood Hills Women's 
Club, on March 9, 1943, Los An
geles, California. The luncheon 
was in honor of the United Na
tions. The Consuls of China, 
Chechoslovakia, Netherlands, Po
land, Russia and Mexico also 
participated. Mrs. .Bielskis was 
invited to be honorary hostess of 
the occasion. 

The country I represent is in 
about the same plight today as 
most of the invaded and enemy oc
cupied countries of Europe, with 
this actual distinction: that t)ie 
Republic of Lithuania has suffered 
two successive foreign invasions 
and has served as a battlefield for 
the two mighty Russian and Ger
man armies. 

Since June 23, 1941, the Repub
lic of Lithuania has been under 
German military occupation, and to 
this date is still being exploited, 
oppressed and plundered. The in
vaders liquidated the organization 
of the state, imprisoned or executed 
many high governmental, cultural 
and national leaders and converted 
the country into a virtual prison 
camp. The latest word from uhere 
is that able-bodied men are being 
forced into the German army and 
send to the front; while women are 
being sent into Germany presumab
ly to forced labor. 

We have no direct communication 
with Lithuania at the present time, 
but, through neutral sources, and 
through so-called "Grapevine" 

Studente Rasta Nužu
dyta su Senu Negru 
Kent, Ohio, universiteto stu

dentė, Clevelandietė Lucille D' 
Aprano, 23 m. amžiaus, ir neg
ras buvęs kalinys, 55 m. am
žiaus, dirbęs Twin Lakes Coun
try Klube, kur ir ta mergina 
dirbo už patarnautojų prižiū
rėtoją, rasti automobilyje nu
žudyti miške tarp- Clevelando 
ir Akrono, prie Brandywine-
Twinsburg kelio. 

Kas juos nužudė mesusekta 
ir nežinoma tos žudystės prie- 1 means, we know of the pitiful con-
žastis. Gal but iš pavydo Iccrks i dition of the people under the op-
tos studentės vaikinas, kuris pression of the invaders, and the 
negalėjo pakęsti patėmijęs ją worst part off it is, that there is 
su_juodžiu palaikantį santikius. j nothing much to be done at pres

ent to alleviate their sufferings. 
The present suffering of Lith

uania is not a new one, that coun
try similarly suffered during the 
first world war. At that time it 
also was a battlefield for the pow
erful German and Russian armies. 
However, out of the ruins, devasta
tion and blood-soaked soil, a young 
Republic was resurrected and, on 
February 16, 1918, in its ancient 
capital, the city of Vilnius, pro
claimed to the world its indepen
dence, and all civilized countries of 
the world have recognized that in
dependence. This Republic remain
ed free and independent until it 
was invaded with force and arms 
on June 15, 1940, by Soviet Rus
sia. 

During the twenty-two and one 

Baltos merginos labai daž
nai susideda su juodžiais, ypač 
valgvklų tarnautojos, kur kar
tu dirba ir juodžiai. 

Cazas Ateis iš Texas 
Naturalis gasas, naudoja

mas namuose ir dirbtuvėse, 
neužilgo plauks j Clevelandą iš 
Kansas ir Texas valstijų, po 
50 iki 100 milijonų- kubiškų 
pėdų j dieną, papildymui Cle-
velande sunaudojimui reikalin
go gazo išteklių. Paipos bus 
prijungtos prie Maumee, Ohio, 
pro kur eina gasas iš Texas į 
Detroitą. 

Kast Ohio Gas Co. turi net 
530,000 ga/.o naudotojų na
muose. 

nų dirbimas ir pirkimas, pasi
darys daugiau darbų ii* uždar
bių. 

dinės, apmokėti nejudamo tur
to taksus. 

Taksų mokėjimo laikas nu-
Šis karas yra perdidelis kad i s^yta Balandžio - iki G gu-

atmesti jo finansavimą vieni'zes 

kitiems. Visi mes, maži ir di- !  

deli, privalom dirbti už karo «KOVO mėnuo atėjo šaltas, 
laimėjimą ar tai kanaujant .su Ižiemiska su sniegu ir -))UJ?o-
ginklu rankoje to i uzjunuose, ;mi bajgfe, gi vasariška šilu-
ar dirbant karo dirbtuvėje, arjma Pasteras dvj dienas tern-

c'ar° , - peraiura buvo pakilus iki 74 
Dede Šamas leidžia kas irtf-ij,. , Medžiai ir krūmai 

nesi P» 7 bilijonus dolarių ka- j * , ' stll 

ro vedimui, o suvirs trys ket- t— — 
virtdaliai tų pinigų atsiduria j 
keno nors kiseniuo.se uždarbių j 
pavidale. Dėdė Šamas dalį tų ' 
pinigų gauna taksų pavidale. 
Kitą dalį gauna karo bonais 
kuriuos darbininkai ima savo 
dirbtuvėse. Bet tai vis maža 
dalis, ir sukėlimui nustatytos 
$13,000,000,000 reikalinga di
desnio visų pasiaukojimo. 

Yra nustatyta kad Amerikos 
gyventojai dabartiniu laiku, 

Raud. Kryžius Surinko 
$1,801,535 

Didžiojo Clevelando srityje 
Raudonojo Kryžiaus vajuje su
kelta nustatyta suma su kau
pu. Buvo nuskirta surinkti 
$1,780,000, surinkta gi suvirs 
$20,000 daugiau, viso $1,801,-
353. 

Tas padengia Amerikos H. 
Kryžiaus metinj biudžetą, ku
ris bendrai visoje šalyje nusta
tytas $125,000,000, o surinkta 
gal apie $130,000,000. Per vi
są meta Raudonasis Kryžius 
daugiau piniginių aukų iš ša
lies gyventojų neprašo. 

HIPODROME 

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

I 

Stalingrado Mušis 
f Pradedant penktadieni nuo 12 va

landos. Telonews Theatre pradės 
rodyti pirmą filmų vaizdą sunaiki
nimo Hitlerio armijos prie Stalin
grado—didžiausios militariškos ne-

... . , . ,.. , , laimes šiame kare, kaip tas atvaiz-
įsmoke.ię visokius didelius cak- daojHma paimtose iš Vokiečių fil-
SUS, per mėnesį padeda tau py- mosc ir oficialiuose pačių Rusų kū
mui bankuose beveik $6,000,- ro paveiksluose. 
000,000. Iš tų pinigu valdžia .Parodomą kaip drąsiai Nazių Įe-

- • • •, " . gionai veržiasi pirmyn prie to m-
1 r Jurašo jus pirkti )onus.^ i dustrinio Voigos miestp ir kaip Hit-

£>avO didelių uždarbių zmo- i leris pareiškia kad Stalingrado už-
nės dabar neturi ant ko pralei- Jų smarkus lėktuvai Stukas at.n-
Sti, nes negali išmėtyt pirki-Į ėmimas yra tik paprastas dalykas. 
irmi c f i t s o l i n o  j u i t o m n b i l i i '  i r  i  R u s ų  a r m i j ą ,  j a u  c i p s u p t ą  i ! »  mui gasonno, automooilll. .ir j trij - v  m i p i u >  P a r o d o m a  p r i s i a r t i n i -

ratų gumų. Negalima isleis- j  šaudymaisi' mieste. Paskui, kaip 
ti kelionems, atostogoms, deg- i rnas piie miesto ir narna:; iš namo 
tinei, mėsai, šilkiniams marš-} persvara atsisuka ir raudonieji ima 
Tkjniams. kojinėmėms, nes visų i stumti priešus atgal. 
4.., i„,,i „ ^ • M Pne to rodoma ?dor-.us March of 
ttg dalykŲ jra mažai. Time, "America's Food Crisis" ir 

Sis priverstinas karo meto kitbs jdomios trumpos žinių fil-
taupymas pirkimu karo bonų^mos. 

P. Š. N. P. PARAPIJOJ 
Balandžio 4 d., sekmadieni, 

nuo 6 vai. vakare, rengiamas 
l ankėtas parapijos salėj, 18022 
Neff road, klebono Kun. Juozo 
Angelaičio varduvių proga, šį 
banketą rengia parapijos drau
gijos: M. S. 36 kp. ir Labda- _ 
rybės Dr-ja. Kaip visuomet j = 
taip ir-šį kartą vakarienė bus-S 
skani; tikietas $1. SutaupymuiiS 
laiko, užsisakykit tikietus iš-'" 
anksto, kreipkitės telefonu da
bar: PO 4779. Komisija. 

"Air Force" 
"Air Force", Warner Bros.' pa 
"Air Force", Warner Bros.' nau

jas veikalas apie pergyvenimus B-
17 bomberio, praminto "Mary Ann', 
lieka Hippodrome Theatre rodymui 
dar savaitę laiko. Veikalas gamin
tas kooperuojant United States Air 
Corps, ir vaizduoja nuotikius šio 
B-17, Boeing Skraidančios Tvirto
vės, no to laiko kaip ji palieka 
Mather Rield, San Francisco, Gruo
džio 6, 1941, iki atvyksta į Aus
traliją, kur dalyvauja gynime to 
kontinento nuo Japonų. Tarp tų 
laikų dalyvauja dar veikmėje virš 
Pearl Harbor, mūšyje aplink Wake 
Saių ir išblalškyme Japonų laivy
no Koralų Jurose. 
Veikale vaidina John Garfield, Gig 
Young, Harry Carey, George To
bias, Arthur Kennedy, James Brown 
ir John Ridgely. 

half years of its independent life, 
it has shown a remarkable progress 
in all the branches of its state
hood. The four million of its pop
ulation, occupying 34,000 square 
miles of territory, proved what the 
united and determined effort of a 
nation can accomplish. At the time 
of foreign invasion of 1940, Lith
uania has 2500 primary schools and 
about 150 secondary schools, two 
universities, Academy of Fine Arts, 
two Academies of Music, Agricul
tural Academy, a Military Academy 
and several trade and commercial 
schools. It had over 100 periodic
als, and publication of various books 
had reached into thousands. Lith
uania had developed the very good 
seaport of Klaipeda (or Memel), 
had a fairly good merchant marine 
fleet and the nucleus of a navy. 
The port of Klaipeda and surroun
ding territory was wrested out of 
her by the Nazis in 1939. How
ever, Lithuania was not dismay
ed, it still had the summer resort 
of Palanga on the Baltic coast and 
a fishermen's village, šventoji, 
nearby. The people immediately 
undertook to convert that fisher
men's village into a port. Besides 
the usual workers, the students, 
various government officals, bus
inessmen and others voluntered, 
during their week-end, vacations 
and holidays, to" work on thaj; proj
ect. In one year much progress 
was made toward the construction 
of a new port for the country to 
replace the port of Klaipeda, seized 
from her by Hitler. 

The Republic of Lithuania was 
not a new creation after the first 
world war. It was only a rebirth 
of an old and proud, and once pow
erful state in Europe. According 
to the recognized authorities, the 
people of Lithuania are consider
ed to be the aborigines of the ter
ritory they occupy — there being 
no trace in the annals of the his
tory of any other people having 
previously lived there. They are 
neither Slavs nor Teutons. To
gether with Latvians they form a 
separate branch of the Indo-EuropT 

ean race. Their language is en
tirely different from that of their 
neighbors. Well known philolo
gists regard it as being one of the 
oldest living languages, and that 
it is closely related to the ancient 
Sanscrit language. 

They formed a centralized state 
early in the 13th century, under 
the rule of a Grand Duke. The 
Lithuanians, together with White-
Russians, have rendered a singular 
services to the world in saving the 
western civilization by crushing 
the Asiatic Tartar horde invasion 
of Europe. In 1410, the Lithuanian 
armies under the leadership of their 
own Grand Duke Vytautas the 
Great, jointly with the Polish ar
mies under the leadership of King 
Jagello of Poland, inflicted a mor
tal blow on the Teutonic Order of 
the Knights of the Cross in the 
battle of Tannenbei'g or Gruenwald, 
thereby saving Europe from a Ger
man enslavement at that time. 

In spite of a pitiful situation in 
Lithuania today, the people are not 
desparing. They are ingenuously 
resisting the oppressors and grad
ually reducing their number in 
their own way. They are carrying 
on their guerrilla activities, disre
garding frequent "exemplary" ex
ecutions imposed by the invaders. 
Some of the incidents of their 
guerrilla war with the invaders 
were recently dramatized on an 
American radio program. The Feb
ruary issue of the Readers' Digest 
has a brief account under the title 
of "The Song of the Nightingale", 
depicting one of such incidents. 

The Lithuanian people will again 

be ready to strike at the enemy 
when the proper time comes. Their 
efforts are directed towards the 
restoration of freedom to their 
country. None of the civilized 
countries of the, world have recog
nized either the first. or ' the sec
ond invasion of Lithuania, but 
they appear to t>e, and undoubted
ly are, in sympathy with Lithuan
ian aspirations. 

There is about one million Lith
uanians in the United States. An
other million is scattered in various 
other countries of the world. They 
are fairly well organized every
where. There are many of them 
in the armies of Russia, England 
and other allied countries. They 
are in spirit with the United Na
tions. • 

In the United States, the Repub
lic of Lithuania maintains a Lega
tion at Washington, D. C., Consul
ate General in New York and Con
sulates in Boston, Chicago and Los 
•Angeles. The people here are ac
tively cooperating with the Gov
ernment of their adopted country. 
Many of them arev in the United 
States armed forces. They have 
already figured in almost every 
major engagement of our forces, 
and many of them have received 
distinguished citations. There was 
one Lithuanian even in the compar
atively small group of General 
Doolittle's raiders of Tokyo. 

This year, on February 16th, the 
Lithuanians throughout the world 
celebrated the 25th anniversary of 
the Declaration of Independence of 
the Republic. The Governors of 
Maryland, Massachusetts and \ Illi
nois, and mayors of many cities 
proclaimed that day a holiday in 
honor of Lithuania. The Lithuan
ians devoted that day for the pur
chase of War Bonds and contribu
tions to the American Red Cross. 
In Chicago alone, on that occasion, 
they purchased Bonds for one mil
lion dollars. Other communities 
did well proportionately. In Chic
ago again, the Lithuanians con
tributed to the Blood Bank 427 
pints of blood in one day. These 
people are endeavoring to perform 
their ' share in the war efforts. 
Their hope for restoring freedom 
and independence to the land of 
their forefathers is based on the 
Atlantic Charter and the victory 
of the United States. They are 
convinced that for the assurance 
of an enduring peace to the world, 

'Baby' Colonel 

Col. Oiuiloii D. Vincent, 28, one 
of the youngest colonels in the ar
my. He is the youngest in the 
China-Burma-India theater of oper
ations, where he is executive officer 
to Gen. Chennatflt's China air task; 
force. - ' J 

the organized and cultured nations 
must not be subjugated to a for
eign domination. Lithuania will 
not accept a fereign domination. 

Ą U. S. of Baltic Sug
gested by Latvian 

Bureau 
(Chicago Daily Tribune, 

March 27, 1943) 
Washington, D. C., March 26.—« 

The press bureau of the Latvian 
legation issued a 67 page brochure 
today advocating post-war estab
lishment of a United States of the 
Baltic, to consist of the small 
states bordering that strategic sea. 

Issued only a few days after 
Prime Minister Churchill's address 
suggesting regional groupings of 
the small states of Europe, the 
brochure, signed by Latvian Min
ister Alfred Bilmanis, advances the 
argument that neutralization of 
the Baltic and federation of the 
small states surrounding it would 
prevent "endless wars and blood
shed" over control of the strategic 
sea. 

Latvia was occupied by Russian 
foteės 'in 1940 and later incorpora
ted into the Soviet Union. The na
tion is now under German occupa
tion. 

ATLANKYKIT MUSU PUIKIA 

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

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 

Duosim kuogeriausj patarnavimą. 

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS 
Krautuvės pavadinimas 

STANDARD FOOD MARKET 
854 EAST 185TH STREET 

PARSIDUODA GERAS ŪKIS 
10 akrų, 13 kambarių namas ir 

5J maudynės; tvartas del 2 karvių 
ir 1 arklio; garadžius del 3 auto
mobilių; savas gasas fsildymui; nuo
mos neša $100 mėnesiui. Pardavi
mo priežastis senatvė ir palikau 
vienas. Imsiu mainais namą mies
te vietoj pinigų. Randasi prie U.S. 
nuo Barton Road, Stop 47. 
20 kelio. 4-tas narnos į vakarus 

Raštu kreipiantis: 
STANLEY LUKASSUS 

North Olmsted. Ohio. (16) 
REIKALINGA MERGINOS 

Ir Moterys dirbti keptuvėje, virš 
16 m. amžiaus; unijos algos, mo
kestis už viršlalikį, geros darbo są
lygos. Priimam moteris ir virš 40 
m. amžiaus. Kreiptis: 

ACME PIE COMPANY 
3747 CARNEGIE AVE. 

;illlllllISIIIIII3ll||IIII!lllll|||||IIHil||I||IllllllllllllllllII||||||||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH|ir 
Naujoje Vietoje = 

Nikodemas A. Wilkelis ] 
I Laisnuotas Laidotuvių Direktorius I 
1 IR H ALZ A M UOTO J AS § 
S šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai E 
S Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj c 
| 6202-01 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
;imiiniiniitiiiniiniiiniiinniinmiiiiiiinminminnminniunii3inunnuiinĮHin Ę 

f VISOKIA APDRAUDA 
S Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-
f tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso-
% kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
į Šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

ir Apdraudos Agentūra. 

P .  P .  M U L I O L I S  
Vienatinė Vietine Pasyvi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderaon 672t 
l l l l l  i l l  I  H  I  I  i  H  

Jau Pavasaris! 
Vyrams ir Vaikinams 

S K R Y B Ė L Ė S  
Gražios Favasarinės Skrybėlės 
laukia jusų. Naujų pavasarinių 
spalvų ir pavyzdžių. Mieros vy
rams ir vaikinams. 

$3.95 — $C.OO 

KELNĖS $3.95 
Vyrams ir Vaikinams. Geros vil
nonės kelnės jvairių spalvų. * 

SWETERIAI $1.95 
Vilnoniai, be rankovių apsimau
na Sveteriai. Maišytų ir vieno
dų spalvų. 

MARŠKINIAI $1.95 
Sanforizuotai sutraukti. Broad
cloth medegos vienodų spalvų ir 
misiruų. 

Neperlyjami JACKETS ~ $3.45 
DU PONT ZELAN. Tvirtas neperšlampamas apvalkalas. Leng
vo svorio, bet teikia gerą apsaugą nuo vėjo ir lietaus. Rasit sau 

reikalingo didumo. Vyrams ir vaikinams mieros. 

DYKAI GKE15N STAMPS su kožnu pirkiniu, Al 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. • IxAI 

• 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarąia 
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