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D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Minkštos anglies kasyk
lų darbininkai gali buti iš
vesti į streiką, kaip pasku
tiniai pranešimai sako. An-
fliakasių unijos viršinin-

as John L. Lewis tikima 
-Išakys 450,000 angliakasių 
ftreikuoti, pasinaudodamas 
liesusipratimu su kasyklų 
operatoriais del algij. 

Algų klausime iškilo su
sivaržymas tarp Karo Dar
bo Tarybos ir Darbo De-
mrtmento. 

War 
Ašis Tunisijoje 

vis Laužiama 

Vajaus Pradžia 
Reikalinga Jusi] 

Jamestown, Pa. — Buvo 
sustreikavę apie 400 darbi
ninkų Marlin Rockwell iš-
dirbvstėje, bet Bal. 6 nu
tarė gryžti dirbti. Strei
kas kilo del moterų darbi
ninkių reikalavimo mokėti 
tiek kiek mokama vyrams 
už tą patį darbą. 

Beaver, Pa. — Sustrei
kavo apie 1600 darbininkų 
Koppers United Co. dirb
tuvėje prie Kobuta. Dau
gelis kitų darbininkų turė
jo sustoti dirbę. Darbinin
kai reikalauja daugiau mo-

' • kestiesr • - - • -

Amerikos ir Britų Ka
riuomenes Susisieki 

Bedarbių skaičius šioje 
šalyje pasiekė žemiausio 
laipsnio per ilgus metus: 
Vasario m. skaityta bedar
bių dar 1,400,000, gi Kovo 
m. liko tik apie 1,000,000. 

Tik prisiminkit kai 1937 
metų Kovo mėnesį skelbta 
10,983,000 bedarbių. Reiš
kia, iki dabar apie 10 mili
jonų darbininkų kurie ta
da nežinojo iš kur ateis ki
tas jų duonos kąsnis, gavo 
darbus; tuli jų uždirba net 
nuostabiai didelius pinigus. 
Ar mokės pasirūpinti savo 
ateitim dabar? 

Bal. 8, iŠ šiaurines Af
rikos praneša kad Ameri
kos ir Britų kariuomenės 
spaudžiančios Marš. ' Rom-
mel'io bėgančią armiją, su
sisiekė ant aukštumos ne
toli EI Gueter. Amerikie
čiai žygiuoja iš vakarų, 
Britai iš pietų rytų. Tuo-
mi visiškai suardyta Rom-
melio apsigynimo linijos 
prie Wadi Akarit. Šiame 
ašies jiegų triuškinime žy-
riiią dali lošia alijantų la
kūnai, kurie plaišina prie
šų irenkimus ir blaško vy
rus bombomis iš oro. 

Paimta 6,000 priešų ne
laisvėn. Jurose nuskandin
ta 17 priešų laivų atakuo
jant uostus Tunis, Trapa-
ni, Ragusa ir Messina. Nu
mušta per dvi dienas 79 
priešų lėktuvai. 

Tuo bu du Rommel'io pa
dėtis Tunisfjoje silpninama 
ir Vokiečių-Italų valdymas 
ten artėja pabaigos. 

3APONAI NEŠA 
NUOSTOLIUS 

MacArthur'o lakūnai at
kakliai atakavo Japonų ba
zes Arce saloje, Naujoje 
Guinejoje ir Naujoje Bri
tanijoje. Jurose užataka-
vo laivus gabenančius ka
riuomenę ir reikmenis, nu
skandino ar sugadino sep
tynis karo laivus ir penkis 
krovinių laivus pirmutinė
se Balandžio dienose. 

Bėgyje pastarų trijų mė
nesių praneša numušę 384 
Japonų lėktuvus, savo ne
tekę tik 54 tuose atakuose. 
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RUSŲ-VOKIEČIŲ 
KARO EIGA 

Rusai praneša užėmę ki
tas porą vietovių Smolens
ko fronte, ir padarė Vo
kiečiams nuostolių Doneco 
srityje. Atkaklus susirė
mimai atsibuna Novorosij-
sko apielinkėj, Juodųjų ju
rų pakraštyje. Raudonieji 
deda pastangas Novorosij-
ską atsiimti. 

x\MERIKOS lakūnai pa
darė užpuolimą Vokiečių 
valdomo Antverpo, Belgi
joje, padaryta dideli nuos
toliai, užmušta virš 2,000 
gyventojų, šimtai sužeista. 

Balandžio 4 Amerikiečiai 
užpuolė Paryžiaus priemie
sčio dirbtuves, daug suga
dino. Ątakue&t eilė kitų 
miestų Vokietijoj ir Pran
cūzijoj, su dideliais nuosto
liais priešams. 

JAPONŲ įrengimai sa
lose Aleutiškų salų grupė
je panešė smarkius Ameri
kos lakūnų bombardavi
mus. Kiška sala buvo už
puolama ir bombarduoja
ma ištisai per 8 dienas. 
Kita sala, Attu, taip pat 
nuolatos atakuojama. 
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Mirgu Marga 
lašo Kūgis Mugfa. 
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2nd War Loan Campaign* 

Baltimore, Md. — Beth
lehem laivų darbuose per 
pastarus du mėnesiu išsta
tyta 35 karo ir krovinių 
laivai. Tai žymus skaičius 
laivai. 

Visoje šalyje per Kovo 
mėnesį baigta statyti 146 
įvairaus didumo laivai, jų 
svoris siekia 1,516,000 to
nų. Vasario mėnesį baig
ta 130 laivų. 

Amerikietis lakūnas Ka
pitonas Barnum, iš Old 
Lyme, Conn.-, kuris vienas 
numušė 39 Japonų lėktu
vus kovose Kinijoje, šiomis 
dienomis žuvo mūšyje su 
priešais. 

KNOX, Laivyno Sekre
torius, paskelbė kad Vo
kiečiu submarinai per Ko-
vo mėnesį paskandino fy-, j įkai iš ]ėšti iš ^ 
miai daug alijantų laivų, - 1 * 

LENKAI praneša ypa
tingą žinią — kad iš apie 
milijono Lenkų vaikų, bol
ševikų sugaudytų ir išvež
tų Rusijon 1939-40 metų 
Lenkijos užgrobimu, mirė 
pilnai 400,000 vaikučių. Iš
vežti į Rusiją vaikai buvo 
išmėtyti po sovietų ukius, 
sunkiems darbams, kurių 
neatlaiko. 

Panašiai žūsta ir Lietu-

Iš RUSIJOS skelbia jog 
pradėta kolonizuoti Rusi
jos dalis Sakhalino salos. 
Ten be abejo varomi nelai
mingi bolševikų užpultų 
šalių žmonės, kurie buvo 
išvežti Rusijon. Jie taip ir 
stumdomi kur tik bolševi
kai sugalvoja, greitesniam 
jų išnaikinimui. 

sudarydami rimtą padėtį. 
Submarinų veikimas padi
dėjo palyginant su Vasa
rio mėnesiu. STALINAS paskyrė 50 

naujų generolų, atsižymė
jusiu karo laukuose. Da-

Alijantai skelbia nuskan- barais pats turės ko bijo
dinę viso 8,018,000 tonų arba likviduoti kada 

KELLY VĖL LAIMĖJO. 
__.A „ Chieagos miesto mayoro 

nes ir išmėtyti raudonųjų | rinkimuose Bal. 6 laimėjo 
imperijos plotuose. į tas pats mayoras, Kelly, 

trečiam terminui. Jis yra 

Blokų Ardytojai ašies prekinių laivų nuo 
karo pradžios iki Vasario 
mėnesio pabaigai. Iš jų 3,-
365,000 tonų Vokiečių lai
vų, 4,027,000 Italų ir 626,-
000 tonų jų šalininkų. 

Karo Darbo Jiegų admi
nistratorius skelbia jog šy-
met karo darbams ir karia
vimui bus reikalinga bent 
62,500,000 vyrų ir moterų. 

1952 metais tos jiegos 
susidarė iš 59,800,000. 

Iš Zuricho, Šveicarijos, 
praneša jog Vokiečių dar
bo komisaras pareikalavo 
iš Prancūzijos pristatyti 
150,000 darbininkų dau
giau- Iš jų 50,000 bus pasių
sta į Siciliją stiprinti prieš 
galimą Amerikiečių verži
mąsi Italijon, kiti bus pa
naudoti stiprinimui Vidur
žemio pajūrio. 

1942 metais, Jako, Vo
kietijon paimta virš 500,-
000 Prancūzų darbininkų 
į karo reikmenų darbus. 
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KINIJOJE, kaip prane
ša, Honan provincijoj, del 
karo su Japonais, badauja 
tarp 5 ir 7 milijonų žmo
gių. Daug jų miršta iš ba
do. 

karas baigsis ir jie bus ne
reikalingi. 

Meksikon perveža 10,000 
Lenkų iš Irano, kur jie bu
vo leisti išvykti iš Rusijos. 
Ten yra apie 45,000 Lenkų 
paleistų iš Sovietų nelais 
vės, buvusių išvežtų tuoj 
kaip tik bolševikai pasida 
lino su Hitleriu Lenkiją. 

Demokratas. 

alijantų valstybių konfe
renciją aptarimui ir suben-
drinimui maisto klausimo. 
Apie 20 valstybių sutiko 
dalyvauti. Prasidės Balan
džio 17 Washingtone. 

Lebane, Palestinoj, išti
kus geležinkelio nelaimei 
užmušta apie 120 Britų ka
reivių, keli šimtai kitų su
žeista. -Susimušė du trau
kiniai. 

Štai vaizdas 4,000 svarų di 
dumo orinių bombų kurias U. 
S. lakūnai mėto ant Vokietijos 
miestų. Tokia bomba suplai-
šo visą bloką namų. Jos mė
tomos iš 20,000 pėdų aukščio. 

* 'J *• " \ *1̂  - V r 

Vokiečiai suėmė ir įka
lino penkis žymius Prancū
zų vadus: Blum, Deladier, 
Gamelin ir kitus. Vokie
čiai bando sutramdyti ga
limą Prancūzų pagelbėjimą 
Britams ir Amerikiečiams 
atsitikime jų veržimosi į 
Europą per Prancūziją, 

Wr-

Armija paliuosavo civi
linių žmonių sunaudojimui 
14 milijonų dėžių konser
vuotų vaisių ir daržovių. 
Iš jų 24 milijor^i dėžučių 
bus parduodama tuojau. 

Hado $13,000. New Yor-
ke, senuose išmestuose pa
laikuose, vienas 13 m. ber-j 
niukas rado dėžę kurioje 
pasirodė buvo paslėpta pi
nigai, $13,929. Jis pinigus 
parnešė tėvui, tėvas nuga
beno policijon. Jei per 6 
mėnesius neatsiras tikrų 
tų pinigų savininkų, pini-

tikšumas buvo per paskutinius 
du šimtu metų g-alingiausia pa
saulio politinė jiega ir po šio 
karo vėl bus; 2) Sovietų Rusi
joje auga ir auklėjamas senas 
Rusų tautiškumas, musų ma
žai' galvoją bolševikai ypatin
gai privalėtų apsvarstyti ir 
pasverti. Rusija ikšiam jiems 
buvo ne tiek tautinė valstybė, 
kuriai iš prigimties ir kalbos 
tenka ištikimybę duoti, bet 
luominiais (darbo klasės) su
metimais pasiimta garbinti po
litinė priklausomybė. Musų 
bolševikai buvo Maskvai ištiki
mi ne del to kad Rusais gimė, 
bet iš Įsitikinimo kad Maskva 

t a - i • -u^wJtai "darbininkų tėvynė". Pa-AMERIKA saukia karo ^ Vokiedų respublikos pa. 
smaugimas rodo kad Sovietų 
Rusija ne visiems darbinin
kams tėvynė, tik Rusams. Da
bar net bukiausias musų bol
ševikas nedrysta tvirtinti kad 
Rusų kariuomenė 1940 metais 
atėjo Lietuvon tikslu "fašisti
ni režimą" nuversti. Visas pa
saulis žino, Rusai Pabaltijin 
Įžengė laukiamo su Vokietija 
karo strategijos sumetimais. 

DEJA, FAKTAI ne visada 
jausmus pergali, ar seną pa
protį pakeičia. Socializmo tvar
ka, matyti, Pavolgio Vokiečių 
pobūdžio ir jausmų nepakeitė, 
nes Maskvai juos teko Sibiran 
grūsti. Gali buti, ir aukščiau 
paduoti faktai nei musų raudo
name konservatizme suakme
nėjusių bolševikų neišjudins 
mintis perkratyti ir stoti pa
žangos kelian. Tačiau, matant 
kaip iš 15,000 Philadelphijos 
Lietuvių tik 15-20 šoka Mask
vos tautinį šokį, yra vilties kad 
faljW visgi, veikia. 

"TAUTIŠKUMAS tai galin
giausia musų moderninio pa* 
šaulio politinė jiega". šitaip 
pasakoja Cornell Universiteto 
istorijos profesorius emeritus, 
Karl Becker vėliausioje Yale 
Review žurnalo laidoje. Sako, 
tautiškumas ir nepriklausomos 
tatinės valstybės sąvoka ank
stai giminiuojasi ir semia sti
prybę iš tėvynės meilės jaus
mo. Paskutinių dviejų šimt
mečių istorija parodo kur tik 
kitas prisirišimas (kaip, pav^ 
tikėjimas, tarptautinis pacifiz-
mas, liberalizmas, humaniz
mas, socializmas, komunizmas) 
stodavo su tautiškumu ginčy
tis, ten pralaimėdavo. Tokiu 
budu, profesorius tvirtina, ši
tam karui pasibaigus tautišku
mas, imamas savo tėvų krašto 
meilės ir jos valstybei prisiri
šimo atžvilgiu, pasiliks, kiek 
mes numatyti galime, galin
giausia pasaulyje politinė jie
ga. 

• 
GERAS TAUTIŠKUMO per

galės pavyzdis yra Sovietų Ru-
^ijav Tar$ -1 iiftfttf"* 
godis "patriotas" buvo ujamas 
bolševikų cenzūruojamoje Ru- „ 
sijos spaudoje, kaip mums pri
mena W. H. Chamberlin Har
pers Magazine (Kovo m.). Da
bar ta spauda mirga žodžiais 
"rodina", "otečestvo", "soviet-
skij patriot" (gimtinis kraštas, 
tėvynė, sovietų patriotas). Ten 
tautiškumas visais budais au
klėjamas, puoselėjamas. Auk
ščiausi Rusų kariški ordenai 
nešioja vardus senovės didvy
rių: kunigaikščio Nevskio, ge
nerolo Kutuzovo, maršalo Su-
vorovo. Komunistų botagai 
(politiški komisarai) iš Rusų 
armijos išvyti. Dar geresnis 
pavyzdis tai Maskvos pasielgi
mas su Pavolgio Vokiečių res
publikos trimis milijonais pi-
iečių. Juk tie milijonai per 

daugiau kaip 20 metų gyveno 
tarptautinėj, komunistinėj ap
linkumoj, ir, regis, Vokiško 
tautiškumo nei žymių juose 
neturėjo buti. Bet bolševikai 
jiems (ir Stalino "socializmo 
vykdymui") nepatikėjo: kaip 
tik Hitleris Rusiją puolė tie 
trys milijonai Vokiečių Sovie-
tijos piliečių tuojau buvo 
grūsti tolimiausian Sibiran. 

Išliko Gyvas 

*'* i 

1̂ || 

gai bus atiduoti yadėjul, jtografiją. 

Gavus žinią kad jos vyras, 
oro korpuso Majoras Paul D. 
Brown, išliko gyvas, nors bu
vo pranešta kad jis žuvo Vo
kietijos bombardavime, jo žmo
na, gyvenanti Orange, N. J., 
džiaugiasi žiūrėdama į jo fo- Už sabotažą šioje šalyje 

{vedama mirties bausmę. 
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PROF. MILIUKOVAS buvdi 
Rusų tautininkų (kadetais va
dinamų) vadas. Į Sovietų tvar
ką jis visą gyvenimą žiurėjo 
kritingai, bet palaipsniui įsiti
kino kad, visgi, ta tvarka šiek-
tiek saugojo ir gynė Rusų tau
tinius ir kulturinius reikalus. 
"Rusija dar gyva!" jis savo 
trijų tomų Outline of Russian 
Culture" veikale džiugauja. 
Prof. Karpovičius, kuris prie 
Miliukovo veikalo pridėjo pas
tabų iš Sovietų Rusijos istori
jos, straipsnyje apie Sovietų 
literatūrą sako: "Pasirodo nau
jas ir reikšmingas apsireiški
mas — gimsta Sovietinis tau
tiškumas". (šiuos faktus mi
ni Prof. Harper, Miliukovo vei
kalą recenzuodamas The Ame
rican Journal of Sociology, 
Sausyje, 1943). 
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PITTSBURGH 

, Darbininkai Jiesko 
Puikesnių Namų 

Pittsburghe tikima didelio 
darbininkų persikraustymo iš 
dabartinių jų gyvenamų namų 
j geresnius namus, apie Gegu
žės 1 dieną. 

Pavasarj kraustymams yra 
paprastas dalykas, bet šymet 
tikimasi daug didesnio persi
kraustymo. Daugybė darbi
ninkų kelsis iš savo prastų da
bar gyvenamų namų j tokius 
kur nuoma siekia $50 ar dau
giau. Tokių namų pirmiau jie 
nepajiegė nuomoti, o dabar vi
si daug uždirba, pinigų neturi 
ant ko kito praleisti. 

Tiktai, tokiam gausiam rei
kalavimui geresnių namų pa
kilus, nevisiems užteks kur 
kraustytis. 

PHILADELPHIA 

SB9* 

Detroit, Mielu, Naujienos 
«iinWH»i i. •MUtlMMto* i. nafrii 

BALTIMORE MD. 

IfcT • v j — «v n • 
Nusižudė is Susigrauzi-

mo del Kariuomenes 
v 

Pittsburgho k a i m yttystėje, 
Elizabethe, Balandžio 2, tūlas 
Angelo Gatto, 33 metų amž., 
iš susigraužimo kad turės išei
ti kariuomenėn ir palikti savo 
žmoną, Įlipęs pas ją į lovą, ją 
miegančią nušovė ir paskui 
pats nusišovė. Juos rado ne-, 
gfyvus žmonos jaunas brolis. 

Kaimynai pasakojo jis labai 
buvo susigraužęs kad turės iš
eiti kariuomenėn ir skirtis su 
ttfclnimii Allien i(i* 

I)AR VIENA BĖDA 
PITTSBURGHE 

Sumažinus davimą gasolino, 
Pittsburgho gyventojai pradė
jo pardavinėti savO ftutoffilobi-
lius, kurie perkami tam tikrų 
agentų ir gabenami Į tas šalies 
dalis kur gasolino užtektinai 
yra. 

Del to, žinovai tikrina, už 
pusmečio nuo dabar, Pitts
burgho srityje apsireikš dide
le stoka susisiekimo priemo
nių ir jeigu pablogės vieša 
transportacija, darbininkų ne-
pribuvimas i darbus pasidarys 
labai tankiu dalyku. 

Automobilių supirkėjai moka 
už automobilius gana aukštas 
kainas, kaip kuriais atvejais 
net brangiau negu mokėta už 
naujus. Mat, jie tuos antra-
rankius automobilius vakarinė
se valstijose lengvai gali par
duoti dar su geru uždarbiu. 

Paaiškėjo tokių atsitikimų: 
vienas automobilių agentas su
pirko Pittsburghe 100 automo
bilių visai trumpu laiku. Ta
da paskelbė laikraščiuose rei
kalaująs draiverių tiems auto
mobiliams nugabert į Pacifiko 
pakraštį, prižadėdamas jiems 
ten darbus su dideliu atlygini
mu. 

Tas apsireiškimas surupino 
OPA (kainų administraciją) ir 
išleista patvarkymas kad gaso
lino duoti automobiliui išga
benti kitur pardavimui, tik del 
200 mylių tolumo. 

Vienas automobilių supirkė
jas pasigyrė kad jis čia pirkęs 
automobilj už $1200 Kaliforni
joje už ji gaus $2500. Ten 
vartotus automobilius graibo 
nepaisydami kainos. 

PHILADELPHIA LIETpU-
, V1Ų VEIKIMAS KARCT 

METU 

Philadelphijos Lietuviai pa
gamino bendrą rezoliuciją An
gliškoje kalboje, reikale Lietu
vos. (Rezoliucija telpa Ang
liškame skyriuje, p. 8.—Red.). 

Tos rezoliucijos kopijos iš
siuntinėta Valstybės Sekreto
riui, Suv. Valstijų Prezidentui 
ir Senatoriams ir Pennsylvani-
jos atstovams Kongrese. 

Visos Lietuvių organizacijos 
ir parapijos paprašyta tą re
zoliuciją formaliai priimti pa
rodymui kad tai yra vieningas 
15,000 šio miesto Lietuvių dar
bas. 

Lietuviai Philadelphijoje la
bai gausiai prisideda rėmime 
Suv. Valstijų karo pastangų. 
Tikimės įteikti apie $2,000.00 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Dviejuose susirinkimuo
se Įvykusiuose Kovo 28, $325 
surinkta South Side ir $636 
Richmonde. Prie to yra daug 
smulkesnių aukų. 

Lietuvių Muzikalės Salės 
Bendrovė suorganizavo Kraujo 
Banką. Kurie nori dovanoti 
kraujo prašomi susirinkti į sa
lę kartą į mėnesĮ. Raudona
sis Kryžius atvyks su savo 
prietaisais paėmimui kraujo iš 
aukotojų. Reikalinga kad su
sidarytų nors 50 asmenų kiek
vienam Raud. Kryžiaus atsto
vų atsilankymui. 

Karo bonų pardavimas pra
dėta metinėse Pearl Harbor 
sukaktuvėse. Gruodžio 7. Nuo 
to laiko, The Liberty Federal 
Savings and Loan Association, 
kuri yra Lietuvių centras bo
nų pardavimui, pardavė arba 
užregistravo, su pagalba trijų 
parapijų ir septynių Lietuvių 
klubų, virš 500,000 Karo Bo
nų. Musų nusistatymas yra 
išparduoti už milijoną dolarių. 

C. S. Cheleden. 

BALTIMORE UŽPLP* 
DO PAPRASTI 
DARBININKAI 

Nuo prasidėjimo Amerikai 
ruoštis karui, pora metų atgal, 
spėjama į Baltimorę suplaukė 
apie 130,000 darbininkų darbų 
j ieškoti. Dar kitų 40,000 tiki
ma suplaukiant iki Balandžio, 
1943 metų. 

Apie pusė to skaičiaus yra 
darbininkai, kiti jų šeimų na
riai. Pirmiausia čia plaukė 
amatininkai ir šiaip specialis
tai arba kokius nors darbus 
mokanti darbininkai. Dabar 
miestą užpildo daugiausia ūkių 
darbininkai ir biedni kalnų gy
ventojai balti žmonės, be jokio 
industrinio pralavinimo, kurie 
todėl neturi jokios produkty-
vės vertės. 

Mieste ir taip maža gyvena
mų namų, ir tokiu bildu pasi
darė susigrūdimas. 

Jie gyvena nepatogiai ir ne
sveikai. Jie turi vykti | dar
bą kur toli, jeigu ir gauna dir
bti. Norėdami pasigerinti sa
vo padėtį jie mėtosi iŠ vienos 
dirbtuvės į kitą. 

Štai kaip darbininkai maino
si, sulyg pavyzdžio iš vienos 
didelės dirbtuvės. Padaugini
mui savo darbininkų skaičiaus 
penkiais tūkstančiais, ta dirb
tuvė per du vasaros mėnesius 
turėjo paimti 11,000 darbinin
kų. Kita turėjo paimti 16,000 
pasidauginimui 6000 darbinin
kų. Tūkstančiai buvo paimti 
ir išėjo kitur dirbti, tik apie 
trečdalis pasiliko. 

MĖSOS TUOJ BUS 
PAKANKAMAI 

Bėgyj dviejų savaičių Penn-
svlvanijoje rasis pakankamai 
mėsos, kadangi daug mėsos pa-
liuosuoja armija ir skolinimo 
kitoms alijantems šalims ad
ministracija. Taigi į porą .sa
vaičių mėsos klausimas visai 
susitvarkys. 

Skerdykloms iki šiol buvo 
įsakyta sulaikyta 35 nuošim
čius mėsos kariuomenei, alijan-
tų maitinimui ir kitiems val
džios reikalavimams. Dabar 
tas Įsakymas panaikintas. 

PASIRUOŠĘ KARO 
PASKOLAI 

• MEDAUS centras visame 
fNMSaulyje sakoma yra Uvalde, 
Texas, iš kur kas metą išsiun
čiama po du milijonu svarų 
medaus. 

Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

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

Pradedant Balandžio 12, vi
soje Pennsylvanijoje, kaip ir 
visoje šalyje, įtemptai bus dir
bama kad iki Balandžio 30 die
nai sukėlus 13 bilijonų dolarių 
paskolos valdžios karo vedimo 
reikalams. 

Tos paskolos laikotarpiu ga
lima bus pirkti bonus keleto 
serijų, kurių vertė eina nuo 
$25 iki $1,000,000. 

šios paskolos bonų bus ke
lių rusių, vieni kurie parsiduos 
po mažiau negu jų pilna vertė 
bus suėjus nustatytam termi
nui, tai yra, pradedant nuo 
$18.75, $37.50. $75, ir tt. 

Kiti bonai bus pilnose sumo
se, po $100, $10,000 ir 
taip toliau. 

Bonai kurie parsiduoda ne
pilnoj vertėj, po 10 metų su
augus jų nuošimčiams bu# iš
moka rg i pilna verte. 

Kurie dabar perkasi pilnoje 
vertėje, už tuos savininkai kas 
pusę metų gaus nuošimtį nu-
kirpdami tam laikui suėjusį 
kuponą. 

PENNSYLVANIJOJ pirmas 
akmeninis tiltas buv© išstaty
tai tė0¥ tttėtnis. 

AUKOS Iš VASARIO 14* 
BALTIMORĖJE 

Čia paduodama vardai auko
tojų kuri^ dalyvaudami Vasa
rio 14, Lietuvių salėje, pami
nėjime Lietuvos Nepriklauso
mybės 25 metų sukakties, au
kojo: 

AUKOS SURINKTOS VASARIO 
14, Baltimores Lietuvių Draugijų 
Tnrybos parengtame minėjime Lie
tuvos Nepriklausomybės 25 metų 
sukakties: 
Jenas Norkūnas $10.00 
A. Zenzeleta 5.00 
E. KučauskienS 5.00 
Kun. Liuda?, Mendciis 5.00 
Veronika Mackevičieiii 5.00 
Petras Navickas 5.00 
William F. Laukaitis 5.00 
M.'. & Mrs. Lemontavičiu? 3.00 
M v. & Mrs. Andreliunas 3.00 
*»nt. Bradunas 2.00 
M. Vilchiiiski 2.00 
M:\ & Mrs. C. Dumša 2.00 
M . & Mrs. Medišauskas 2.00 
E'xhieta Bcnešiunienė 2.00 
Povilas Kundrotas su žmona 2.00 
Ant. Žaliajriris 2.0C 
Juozas Matukaitis 2.00 
Juozas Matukaitis 2.00 
Juozas Valčeckas 2.00 
Adolfas Miller 2.00 
Mr. & Mrs. L. Lietuvnikas 2.00 
Mr. & Mrs. Pius Kuršvietis 2.00 
Felix Rutkus 1.15 

Po $1: A. Kripas, J. Krasauskas, 
B. Ginkis, L. Keknis, V. Velžis, J. 
Purkorius, D. Želvis, J. Bubnis, P 
Čižiūnienė, K. G. Stokes, M. Dovi-
davičius, S. Podzukienė, A. Griš-
kiuniene, A. Kriščiunienė. J. Mali
nauskas, J. Kiškis, A. Kaubrienė, 
O. Kisielienė, O. Rukštelienė, A. 
Butkus, C. Remeikienė, A. Raslo-
vlcienė, A. Jonaitienė, E. Glebienė, 
S. Girdzijauskas, S. Grigaliūnas, A. 
Pilipauskienė, V. Žiulienė, P. Vasi
liauskas, J. Čėsna, K. Kvederienė, 
Mr. & Mrs. Masliauskas, M. Ner
kis, B. Lietuvnikienė, M. Lietuv-
nikienė, S. Akelaitienė, M. Vens-
kaitienė, O. Januškienė, J. Šilaus-
k'enė, M. Černauskienė, P. čičlie-
n?. M. Pond, E. Sadauskienė, M. Ja-
kuhaitienė. S. Sadarovičius, S. Jo
kūbaitis, V Juškevičienė, F. Juške
vičius, M. Mazurevičienė, A. Matu
lionienė, A. Jurkauskienė, A. Vens-
kiitis, A. Mastauskienė, Vera Mi
kalauskas, Juozas šakaJis, Aldona 
Brooks, Barbora Brooks. P. Mocke
vičius, U. Zalegirienė, P." Maknevi 
čius, S. Kalvaitis, J. Rukštelis, J. 
Gutauskas, V. Bielis. V. Prancckaa, 
J. Alvta, Jieva Akelaitienė, Kastas 
Grinkevičius, O. Aleknavičienė, M. 
Apanavieienė, E. Mockevičienė, U. 
Mitchell, J. Mastauskas, M. Luko
ševičius, Mathew Milan, VI. Stui-
kis, Pr. Adomaitis, J. šešplaukis, 
J. Masaitifi, Frances Valaflka?. Ona 
Šnrknis, Ona Remeikienė, Marė Ku-
lokienė, Kazys Januška. Alex Mi
kalajūnas. Alekas Pužaitis, J. Ja
saitis Anastazija Budrienė. Vincas 
Lukas, Ona Žurienė. Ona Laukan-
t'enė, Petronė Budrienė. R. Sinn-
šienė. J. Ksamskas. Pr. Vituris, J. 
Ališauskas. K. Valiūnas, K. Sutpe-
m, E'z. Šileikienė, M:. Bendoravi» 
čienė. M. Kilikevičienė, M. Glebie
nė, J. Grudzinskas, B. Narbutienė. 
Ona Rėkienė, Ona Pudymienė. Em. 
Dikinienė, Ant. Mieeika, B. Alekna
vičius. V. Krįkščiunas. J. Taiberis, 
V. iftackevičius, V. Matukaitis, P. 

Ii SLA 352 KUOPOS 
SIRINKIMO 

Sfekmadienį, Baland.ifc* 4 <£, 
Lietuvių salėje, buvo laidoma 
didžiosios SLA kuopos susirin
kimas , kuriame išrinkta trys 
valdybos nariai į vietą pereita
me susirinkime rezignavusių. 
Pirmininku išrinktas Alex Vy-
turis-Miškinis, užrašų raštinin
ku išrinkta ilgametis darbuo
tojas Juozas Overaitis, ir fi
nansų raštininku Mirgfa Mi
chael (Motuzaitė). 

Pasitraukusieji iš valdybos 
turėjo išduoti, raportus, taigi 
ta proga buvęs pirmininkas C. 
Martinas vietoje raporto pra
dėjo kliesti apie nieką netu
rinčius bendro su susirinkimu 
reikalus ir pagalos pradėjo ro
dyti savo "'galybę" sakydamas 
jog jis nesirašys po protoko
lais, nes tie protokolai rašyti 
Motuzo, nežiūrint kad tie pro
tokolai priimti susirinkimo 
vienbalsiai. Susirinkimas ma
tydamas kad turi reikalą su 
nesusitupėjusiu diktatoros gar
bintoju, jam 'nebaigus savo 
"raporto" pasiūlė jo tą "ra
portą" atmesti ir nubalsuota 
atmesti, taigi atsisveikinant su 
Martinu ssuirinkimas užvažia
vo jam lyg mazgote per veidą. 
Raštininkės Masytės raportas 
irgi ne visai buvo priimtas, 
bet del "šventos ramybės" pri
imtas. 

M. Overaitienė, šios kuopos 
ilgamečio darbuotojo žmona, 
jau trys metai guli lovoje, del 
ligos yra suvargus kaip fiziš
kai taip ir materiališkai. Todėl 
šis kuopos susirinkimas nuta
rė surengti jos pagerbimui va
karėlį, kurio pelnas bus jai 
padovanotas. Vakarėlis įvyks 
šeštadienį, Gegužės 8, Miltono 
salėje. R-

Ne Ponaitis Ir Jis MRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
ijgjf, TiT"fTiijtn Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

štai parodoma kaip Prezi
dento Roosevelto sekretoriaus 
sunus, Stephan T. Early, 19 
m. amžiaus, patekęs kariuome
nėn turi atlikti visus darbus 
lygiai kaip kiti kareiviai. Jis 
lankė militarinę akademiją, o 
paimtas kariuomenėn virtuvė
je plauna lėkštes. • 

T R U M P O S  
2 I NU T E 3 

(Iš musų laikraščių) 

• WILKES-BARRE, Pa.— Su 
Japonais Pacifike mūšyje 

žuvo Antanas Paltanavičius, 
U. S. karo laivyno jurininkas, 
Jurgio Paltanavičiaus sunus. 
Paltanavičiaus dar trys sunus 
randasi karinėje tarnyboje, o 
vienas sunus dar namie. 
• WATERBURY, Ct. Du 

DOVIDIENĖ Rožė (Bakuniu-
tė), 48 m., mir€ Kovo 22, 
Pittsburgh, Pa. — Balbie
riškio p., Putrešių k., Mari
jampolės ap. Amerikoj išgy
veno 30 metų. 

ŽVIRBLIS Jonas, 64 m„ mirė 
Vas. 12, Pittsburgh, Pa. — 
Marijampolės ap., Balbieriš
kio p., Putrešių k. Ameri
koj išgyveno 43 flL M.B. 

ŠERIS Juozas, 73 metų, mirė 
Kovo m., Detroit, Mich. — 
Bedakių k., Tryškių p., Tel
šių ap. Amerikoj išgyveno 
ilgus metus. 

ALEKNA (Olehnovičius) An
tanas, 62 m., mirė Kovo 17, 
Akron, O. — Taujėnų par., 
Ukmergės aps. 

ROKIENĖ Ona (Peleckaite), 
52 m., mirė Kovo 16, Ak
ron, O. — Šilagaliu p., Pa
nevėžio ap." 

MARčUKONIS Pranas, suvirš 

VENSKUNAS Kazys, 48 m., , 
mirė Kovo 12, Chicago j. — 
Tauragės ap., Kvėdarnos p. 

RUT1ENĖ Ona (Miglaitė), se
no amžiaus, mirė Kovo 13, 
Chicago j. — Panevėžio ap., 
Ramygalos p. Amerikoj JŠ» 
gyveno 36 metus. 

RUČINSKIENĖ Ona, mirS Ko
vo 14, Maspeth, N. Y. 

PETRAUSKAS Jurgis, 60 m./ 
mirė Kovo m., LIahanoy Ci
ty, Pa. 

VAIČIULIONIENS R a r ottna, 
mirė Kovo m., Mahanoy Ci
ty, Pa. Amerikoj1 išgyveno 
40 metų. 

KAZLAUSKAS Mykolas, mire 
Kovo m., Shenandoah, Pa. 

SLEŽAUSKIENĖ Marė, mirė 
Kovo m., Shenandoah, Pa. 

KATKUS Kazys, pusamžis, tol* 
rė Kovo 16, Chicago j e. — 
Kauno ap. Amerikoj išgy
veno 44 metus. 

70 m., mirė Kovo 26, Pitts- MILAUSKAS Stasys, mire 19 

SMULKIOS ŽINIOS 

Praeitame • Dirtos numeryje 
buvo paskelbta kad Juozas J. 
Smailis, Detroitietis, tapo iš
rinktas Lietuvai Vaduoti Są
jungos centro iždininku. 

Mums Detroitiečiams Juozas 
J. Smailis senai žinomas kaipo 
tykus žmogus, teisingas ir ge
rai patyręs vaistininkas ir di
delis Lietuvių tautes patrio
tas. Jis nedaug kalba, bet ne
sibijo pasakyti žodį-kitą kur 
yra reikalas. Mes manom 'kad 
jis centro iždininko reikalus 
tinkamai atliks. 

DETROITE, kaip ir visoje 
Amerikoje, rengiamasi Antros 
Karo Paskolos vajui, kuris pra
sidės pirmadienį, Balandžio 12, 
tęsis per tris savaites. 

Amerikos valdžia nori su
kelti 13 bilijonų dolarių pasko
los. Tai išeina kiekvienam ša
lies gyventojui — vyrams, mo
terims ir vaikams — po šimtą 
dolarių kiekvienam. Bet nu
statyta paskolą išpirkti sekan
čiai: Bankai išpirks už o bili
jonus dolarių, kitus 8 bilijonus 
lieka sudėti vidurinės klasės 
žmonėms ir darbninkams. 

Valdžia prašo visų gyvento
jų nepirkti tokių daiktų kurie 
nėra būtinai reikalingi, o tuos 
pinigus įdėti į Karo Bonus. 

Tai yra tik skolinimas val
džiai, su geru nuošimčiu sau. 

V. M. 

Pečiulis, ę. Pečkis, Nežinoma, V. 
Čeplinskas, S. Minkevičienė, Louis 
Mitchell, Elena ir Ona Vasiliauskai
tės, Jonas Karalius, And. Žernaus-
kas, J. Galinaitis, J. Gričinas, Ant. 
Brazis, J. Garblis, K. Kačinskiene, 
S. Mandraviekienė, M. Klišienė, J. 
Mykolaitis, Ona Makauskienė, St.. 
Butkus, A. Žvingilas, A. Mandra-
vickas, Julė Weisengoff, Agnė Wei-
sengoff, W. Draiffinas, T. Kabiis, 
M. Grigaliūnienė, V. Mičiujienė, J. 
Lukoševičius, Jieva Radkevičienė, 
And. Lietuvnikas, J. Lietuvnikas. T. 
černauskas, P. Laukaitis Pr. čės
na, P. Jaras ir rimona ;  D. Galinai-
tienė, K. Dominikaitienė, M. Lobie-
nė, Jonas Simaitis, Ona Šimaitienė, 
Paulina Mitchell, V. Pledas su žmo
na, Ant. Kilkis, F. Čepulis. Jeroni
mai Jak£as Ona Bylienė, M. Gri
gaitiene, Aldona Svelnis. It, Mez-
R-ienė. M. čiučiula, K. Adomaitienė, 
Ona Vaituknitienė. 

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas? platinki! tafp sav$ 

broliai Vosyliai, "kurie 1941 
metais buvo "prigėrę" Winne-
pesaukee ežere, dabar čia buvo 
nuteisti užmokėti po $500 pa
baudos ir atsėdėti po 3 mėne
sius kalėjimo už išsisukinėji
mą nuo kariuomenės. 1941 
m. jie buvo išvažiavę atostogų 
į New Hampshire valstiją, ir 
iš ten negryžo. , Ežere buvo 
atrasta plūduriuojant dugnu 
aukštyn valtis, kempėje liko 
jų automobilis ir kai kurios 
drapanos, todėl buvo aišku kad 
jiedu prigėrė. Betgi jiedu bu
vo surasti ir suimti net Arizo
na valstijoj ir prisipažino atli
kę tą "prigėrimo" aktą. Da
bar kariuomenės viršininkas 
jų nepriėmė kariuomenėn, nes 
pasirodė jie fiziškai netinka. 

WORCESTER, Mass. — Ka
riuomenės seržeantas Jonas 

Breiva, kaip jo tėvams čia pra
nešta, žuvo viename žygyje už
puolime Vokietijos-jorlaiviu su 
Kanados lakūnų ekspedicija. 
Jis buvo liuosnoriai įstojęs į 
Kanados lakūnų eiles. 

—Solomon salose žuvo Jo
nas šapkauskas, kitas Worces-
terietis. Jis būdamas 17 me
tų amžiaus įstojo karo laivy-
nan ir ištarnavo 10 metų. 
• BUENOS AIRES, Argentina. 

—Jonas Vasinauskas. dvira
čiu keliaujantis iš Argentinos 
į Suv. Valstijas sportininkas, 
Bolivijos sostinėje susitiko su 
vienu gydytoju, kuris jam pa
pasakojo kad 1940 metų pra
džioje Bolivijoj pasimirė Lietu
vis rašytojas Matas šalčius. 
Jis iš to gydytojo patyrė pla
tesnių žinių apie Matą šalčių. 
Velionis gyveno Gauayarame-
rin miestelyje, netoli Brazili
jos sienos. Tas gydytojas tvir
tina kad drauge su šalčium ke
liavus Lietuvė moteris Lauri
navičienė, ji ir dabar tebedir
banti kaip slaugė toje pačioje 
ligoninėje kurioj pasimirė Ma
tas šalčius. (M. šalčius per
eito karo metu yra buvęs ir 
tūlą laiką dirbęs prie Lietu
vių laikraščių Suv. Valstijose. 
Karo pabaigoj gryžo Lietuvon, 
bet vėliau išvyko į Pietų Ame
riką, ten manė Įkurti Lietuvių 
koloniją kokiafpe. tuščiame pa
svietyje. —Re&r 

—Mokytojos, vienuolės F. 
Rogalskytė jjf A. Sereikaitė, 
šio karo metu atvykusios iš 
Lietuvos, Sausio 11 iš Buenos 
Aires išskrido į Valstijas. 

Kovo, Chicago j. Amerikoje 
išgyveno 35 metus. 

RABIšKIS Mykolas, užmuštas 
anglies kasykloj Kovo m&&, 
Mahanoy, City, Pa. 

ŠIMANSKIENĖ Marė, .mirS 
Kovo m., Frackville, Pa. 

UTARA Petras, mirė Kovo m. 
,Girardville. Pa. 

ŽILEVIČIENĖ Ona, mirė Ko
vo m., Montello, Mass. 

POŠKIENĖ Veronika, pusam
žė, mirė Kovo 19, Chicagoj. 
— Panevėžio ap., Šeduvos p. 
Baukų k. Amerikoj išgyve
no 40 metų. 

MARTINAITIS Jonas, 31 m., 
mirė Kovo 22, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

PIETARIS Tarnas, 70 m., mi
rė Vasario 20, Rockford, 111. 

SLAVINSKAS Stasys, 52 m., 
mirė Kovo 23, Chicagoj. — 
Raseinių aps., Kražių par.* 
fįjatlaukių k. Amerikoj ̂  
gyveno 32 metus. 

DOMBRAUSKIENĖ Elzbieta 
(Betautaitė), 62 m., mirė 
Kovo 23, Chicagoj. — Tel
šių ap., Kulių k., šimulių k. 
Amerikoj išgyveno 29 m. 

AUGUSTAITIENĖ Marcelė, 
mirė Kovo m., Mahanoy Ci
ty, Pa. 

burgh, Pa. Iš Lietuvos iš-
, vyko prieš daug metų. 
IVANAUSKAS Benediktas, 41 

m., mirė Kovo 29, Cleveland, 
Ohio. 

RAINIENĖ' Marė t^eimonai-
tė), 50 m., mire Kovo 27 d., 
Cleveland, O. — Šlienavos 
k„ A. Panemunės p., Kau
no ap. Amerikoj išgyveno 
apie 30 metų. 

JESULAITIENĖ Petronėlė, se
nyvo amžiaus, mirė Kovo 
21, Chicagoj. — Tauragės 
ap., Gaurės p., Padvarių k. 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

SIMANAVIČIUS Juozas, mirė 
j Kovo m., Gilberton, Pa. 
'SINKEVIČIUS L., mirė Kovo 

14, Sugar Notch, Pa. 
FLAPIKAS Pranas, mirė Ko

vo 11, Wanamie, Pa. 
VALVONIS Juozas, užmuštas 

anglies kasykloje Kovo 20, 
Pittston, Pa. ; r)l. 

ČUKAUSKAS Mykolu 'mirė 
Kovo 10, Pittston, Pa. 

VISKAČKA Juozas, 55 metų, 
mirė Kovo 3, Upper Pitts
ton, Pa. 

BARZDELIS Augustinas, 85 
m., mirė Vasario 27, Brad-
dock, Pa. 

BAGDONAS Juozas, pusamžis, 
mirė Kovo 17, Chicagoje. — 
Naujamiesčio p. Amerikoje 
išgyveno 25 metus. 

STANKUS Mykolas, 60 metų, 
mirė Kovo m. Kenosha, Wis. 

SVIRSKIS Kazys, 63 m., mirė Vincas Zinkevičius, iš Mon-
Kovo 13, Milwaukee,* Wis.— įe||0^ Mass., prisiuntė Dirvai 
Panevėžio ap. Amerikoj iš- keturias naujas prenumeratas 
gyveno 46 m. . _ ' ir atnaujino savo. Už tokį jo 

SKERIS Juozas, 60 m., miiė. pasjdarbavimą labai ačiu. Da-
Vas. 12 New Kensington, bar vigi užimti darbais> bet 

Pa. Naumiesčio p., Pa- Zinkevičius turėjo laiko pakai- , 
lendrės k. 

DARBŠTUS DIRVOS 
DRAUGAS 

AIDU KAS Kazys, mirė Vas. 
m., 'New Kensington, Pa. 

BARKUS Pranas, mirė Kovo 
m., Chicagoj. — Telšių ap., 
God una vo p. 

binti kitus kelis užsirašyti 
Dirvą; 

K. J. Orwell, iš Youngstown, 
O., prisiuntė savo linkėjimus 
ir dovaną Dirvos jubilejiniam 

ŠITJPENIS Juozas, mire Kova'numeriui. 
6, Detroit, Mich. J. Anderfcon, iŠ Neville, Ka-

ŠIDLAUSKAS Kazys, mire 10 nado,s, prisiuntė dovaną su lin-
Kovo, New Haven, Conn* ! uziimSii„ 

ANDRUKAITIS Pranas, mirė J 

Kovo m., Detroit, Mich. 
BRIDICKAS Juozas, mirė /K**-

vo 18, Tamaqua, Pa. 
PUŠINSKAS Juozas, 72 metų, 

mirė Kovo 22 d., Brooklyn, 
N. Y. 

PARSIDUODA FARM A 
50 akrų didfimo. Kas norėtų 
galima mainyti ant namo mie
ste. (17) 

WH. MESKAUSKAS 
R. D. 1 CORRY, PA. 

DELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENE—-Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI, 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kite? į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurancė rfeikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas i* išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mape telefonu arba aeifffiBuSkai 

"""i • " ' • T -wWk 
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VOKIEČIAI PALAIKO BOLŠEVIKŲ [ Užkliuvo Medyje 
SISTEMA LIETUVOJE 

ŽINIOS 

IŠ LIETUVOS 
(žinios gautos per Lisaboną) 

U2 UŽSIENIO radio stočių 
klausymą tam tikrais atvejais 
Vokiečiai skiria mirties baus
mę Lietuvos gyventojams ir 
kitiems okupuotiems žmonėms. 

• . , 
NUO RAUDONOJO teroro 

1941 m. Birželio 26 žuvo šie 
keturi Meškuičių gyventojai, 
kurie buvo žiauriai nukankin
ti Sukmedžių miške (Lygumų 
valsčiuje): J. Mačiukas, J. Ma
čiukas (antras), A. Steponavi
čius ir P. Noreika. Nesenai 
tų nužudytų atminčiai buvo 
pastatytas ir pašventintas pa
minklinis kryžius. Religines 
apeigas atliko Kun. A. Staišys. 

• . 
LIETUVOJE žiemos metu 

dar labiau trūksta pieno mies
tuose. Negalima gauti net to 
pieno kiekio kurio sulyg kor
telių turėtų gauti mažamečiai 
vaikai ir ligoniai. Šiauliuose, 
pav., pagal korteles kasdien 
miestas turėtų gauti 4,000 lit
rų pieno, tuo tarpu į dieną te
gauna 1,150 litrų. Iš to kiekio 
ligoninėms ir "įvairiems ka
riuomenės daliniams" (tai yra 
Vokiečių) dar paima 350 lit
rų, tat miesto vaikams ir ci
viliniams ligoniams pasilieka 
850 litrų. Šiauliuose priskai-
toma virš 30,000 gyventojų. 
Pieno gi kasdien miestui pri
statoma — 850 litrų! 

• 
PADEGĖS kaime, 10 metų 

berniukas Stasys Pranckevi-
čius rado prie Neries kranto 
granatą, kuri jam bežaidžiant 
sprogo1 į* berniuką sudraskė. 

• 
LIETUVOJE ir kituose Pa

baltijo kraštuose gyventojai 
rodo tiek didelių ir aiškių sim
patijų Amerikai bei Anglijai 
kad tas net Vokiečius surupi-
no. Jie apie tai rašo savo Vo
kiškoje spaudoje. Anot vieno 
Vokiečių straipsnio, nebuvę su
rasta "garbingo draugingumo 
su Vokietija kaip sykis tuo 
metu kai dar buvo galima iš
sigelbėti iš kruvinos bolševiki
nės katastrofos". Anglija, gir
di, niekuomet nepraliejus nei 
lašo kraujo už "Pabaltijos er
dvės tautas". 

Į tuos Vokiško propagandis
to išvedžiojimus Lietuvis štai 
ką gali pasakyti: ne Anglija 
Pabaltijo valstybes užrašė Ru
siai, bet naziška Vokietija. Vo
kietija taip pat pirmoji užda
rė Lietuvos atstovybes ir kon
sulatus, tuo tarpu kai jos ir 
šiądien tebeveikia tiek Angli
joje, tiek Amerikoje. 

ŽIAURIOS BAUS-
MĖS LIETUVIAMS 

VOKIEČIŲ įsakymu, pakei-
Lietuvoje baudžiamoji tei

sė. Pirmiausia, pagal įsaky
mą, mirties bausmė gali būti 
vykdoma ir moterims, iki šiol 
joms buvo taikoma kalėjimas. 
Dabar komisaro įsakymu mir
ties bausmė, skiriama žmonėms 
kurie yra "pajunkę vogti ir 
panašus nusikaltėliai, jei tik 
jie yra pavojingi visuomenei". 
Mirties bausmė dabar taikoma 
už visą eilę nusikaltimų kurie 
anksčiau buvo baudžiami švel
nesnėmis bausmėmis, kaip tai 
prievartavimą moterų, apiplė
šimą kelyje, bankų apiplėši
mą, pavartojimą ginklo ar grą-
sinimą ginklu ir pan. Mirties 
bausmė nustatyta už daiktinių 
vertybių naikinimą kas kenkia 
ar stato pavojun Vokiečių tau
tos ar "Ostlando" gyventojų 
atsparumo! galiai, 

ATSISTATYDINO AGRONO
MAS PETRONIS 

Lietuvoje v€l atsistatydino 
vienas generalinis tarėjas, bū
tent, agronomas Petronis. Jis 
ėjo žemės ūkio generalinio ta
rėjo pareigas. Jo vieton pa
skirtas ikšiolinis apskritis vir
šininkas Ramanauskas. 

Tai jau trečias asmuo kuris 
užima žemės ūkio tarėjo par
eigas nuo Vokiečių okupacijos 
pradžios. Paaiškėjus kad Vo
kiečiai nei nemano likviduoti 
Lietuvoj bolševikinės įstatym-
davystės, ir negrąžina nuosa
vybių, netrukus po Vokiečių 
civilinės administracijos suda
rymo atsistatydino Prof. B. 
Vitkus. Dabar atsistatydino 
ir agr. Petronis, kuris ėjo že
mės ūkio tarėjo pareigas apie 
metus laiko. 

Apie agr. Petronio atsista
tydinimo priežastis atpasakoja 
Vokiškas Kauener Zeitung, ku
ris atspausdina Vokiečių gene
ralinio komisaro von Rentelno 
kalbą, kurią šis pasatfė atsi
sveikindamas su atsistatydi
nusiu tarėju ir įvesdamas į 
pareigas naująjį tarėją. Vo
kiečių komisaras žodis žodin 
pareiškė: "Ko iš ūkininko rei
kalauja civilinės administraci
ja ir savi valdyba (!), to savo 
ruožtu reikalauja karo vado
vybė, o ši siekia bolševikų nu
galėjimo. To vieno tikslo siek
dami, esame glaudžiai vienas 
su kitu susieti, tat kiekvienas 
turi atlikti savo pareigą. Vi
si kiti klausimai, diskusijos ir 
svarstymai turi užleisti vietą 
šiam didžiaa& bendram tiks
lui". / -

Jau iš to& kalbos matyti 
kur, betariant, "šuo pakastas". 
Buvo anksčiau pranešta kad že
mės ūkio "vadybos" (taip da
bar vadinasi įstaigos kurios 
Lietuvos nepriklausomybės lai
kais turėjo ministerijų vardą) 
vadovybė protestavo prieš že
mės nuosavybės negrąžinimą 
Lietuvos ūkininkams. Tačiau 
Vokiečių komisarai vis leidžia 
durnus į akis, teisindamies esą 
nuosavybės pripažinimui "dar 
neatėjo laikas" ir panašiai. 

Antra vertus, Lietuvos uki-
ninkus sunkiausia našta slegia 
Vokiečių komisarų nustatyti 
privalomi žemės ūkio produktų 
pristatymai ir kitos prievolės. 
Visos pastangos tas prievoles 
sušvelninti nuėjo niekais, nes 
Vokiečių tikslas tėra daugiau
sia išspausti iš krašto, pačius 
gamintoj us-ulkininkus laik y t i 
beteisiais "valdytojais", kurių 
vietą kiekvienu metu gali už
imti Vokiški kolonistai- Jeigu 
komisaras von Renteln jau mi
nėtoje kalboje dar kalbėjo apie 
tai kad ''musų bendras tiksla3 
yra kova prieš bolševizmą" tai 
Vokiečių civilinės administra
cijos komisarų politika vaiz
džiai rodo kad tie valdovai Lie
tuvoje naudojasi tų pačių bol
ševikų metodais. 

v V* va/' 
Štai vaizdas Louisiana val

stijoje, kur anksti rytą laike 
oro manevru parašiutu leidęsis 
kareivis užkliuvo medyje. 

SUKILIMAS PRIEŠ 
VOKIEČIUS 

Iš Stockholmo praneša Ame
rikos laikraščiams apie Lietu
voje kylantį stiprų pasiprieši
nimą Vokiečiams, kas surupi-
no nazių viršininkus Lietuvo
je. Kaimiečiai ir studentai 
Lietuvoje vada atvirą pasiprie
šinimą vertimui vykti į Vokie
tiją dirbti. Studentai apleido 
aukštasias mokyklas ir slaps
tosi giriose. 

Nesusipratimai tarp okupan
tų padidėjo, pranešimas sako, 
kai Vilniaus srities Vokiečių 
komisaras pasmerkė Lietuvius 
seniunus už neišpildymą nu
statytų pristatymui ūkio pro
duktų kvotų. 

Sulyg raporto gauto Stock-
holme, esą kiekvienas penktas 
vyras iš eilės 200 žmonių tapę 
s u š a u d y t a s .  ! " ! ' !  

PRISIDĖKIT - REMKIT IŠLEIDIMĄ DR. OWEN J. C. NOREM KNYGOS -

TIMELESS LITHUANIA 
l&YGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN JI PRISIDĖS LIETUVOS VADAVIMUI! 

IETttVAT grąs'o didžiausias pavojus. Rusai ir 
Vokiečiai stengiasi ją pavergę sunaikinti ir ga
lutinai pajungti. Kiekvieno Lietuvio yra šven

ta pareiga gelbėti savo tėvynę iš tų grobuonių pasikėsi
nimo — gelbėti kuo galint Daug yra visokių gelbėji
mo priemonių. Viena tokia priemonė yra spauda. Ne 
be reikalo ji vadinama didžiausia galybe. Spausdintas 
žodis yra taiklus įrankis kitiems pulti ir sau gintis. 

T .  .  .  v  .  . . . ,  ,  v  .  T a i g i ,  š i n o r m  k r e i p i a m ė s  j  T a m s t ą  p r a š a n t  
Lietuvos priešai yra prirašę ir dar teberašo apie mums gį kilnų ir dideli darbą Įkūnyti, prašome atsiliep-

ją visokių neteisybių. Jie ^ siekia, suklaidinę pasauli, # greičiausiu laiku prisiunčiant savo auką sulyg išga-
pakirsti pasitikėjimą Lietuvių tauta. Tokios piktos h- daugiau ir skubiau bus aukojama to lengviau 

bus įvykdyti tas patriotiškas darbas. 

Dr. Norem raŠ# ne tik susidomėjęs, bet ir fsitnyle-
jęs Lietuva. Ta jo budo savybė tačiau nekliudė jam 
vaizdinti įžiūrėtus dalykus taip kaip jie atrodė. 

* * * 

Dvi organizacijos pasižadėjo Komitetui nemažą pa
ramą. Bet kadangi knyga atsieis gana brangiai, tos 
paramos neužteks visoms išlaidoms padengti, todėl rei
kia daugiau aukų. 

teraturos yra paskleista visuose kraštuose. Mums rei
kia ^ kovoti su ta piktybe, tiesa kovoti prieš melą, paro
dyti Lietuvą tikroje šviesoje, parodyti kokia ji ištiesų 
yra buvus ir kokia dabar yra. Tokios šviečiamosios li
teratūros dar labai maža teturime. Reikia jos daugiau. 
Del to kiekvienas spaudos žodis, rimtai aprašąs Lietu-

Gyvename labai svarbų metą, esame gal išvakarėse 
to rytojaus kada bus svarstomas, o gal jau ir sprendžia
mas, mažųjų kraštų likimas, taigi ir Lietuvos buitis. 
Bukime pasiruošę ji sutikti talkoje. Tegul laiku gauna 

Laimei, mums netrūksta draugų, palankių r 
jų kitataučių. Mokėkime juos vertinti, padėkime išlei
sti jų raštus. 

LABAI savotiškas yra Vo
kiečių komisaro nustatymas 
kuriuo draudžiama laikyti pas 
save "dideles" pinigų sumas. 
Už tai gali buti baudžiama net 
sunkiųjų darbų kalėjimu, o 
rastieji pinigai konfiskuojami. 
Tuo budu esą norima "paska
tinti" kad gyventojai neštų pi
nigus į banką..... 

• 
ŠUKONIŲ km. (Biržų ap.) 

gyventojas Petrėnas nusipir
ko iš spekuliantų žibalo kuria
me buvo nemaža benzino. Be-
žiebiant lempą, tas mišinys 
sprogo. Nuo užsiliepsnojusių 
drabužių taip apdegė ūkininko 
sūnelis kad tuoj mirė; nuo ap-
degimo žaizdų ligoninėje mirė 

tpats ūkininkai. * 

LATVIAI UŽ PABAL
TIJO VALSTYBIŲ 

SĄJUNGĄ 
Iš Washingtono praneša kad 

Latvijos pasiuntinybe išleido 
67 puslapių didumo brošiūrą, 
kurioje siūlo po karo įsteigti 
Suvienytas Pabaltijo Valsty
bes, į kurias ineitų mažos val
stybės supančios tą strateginę 
jurą. 

Brošiūra paruošta Latvijos 
Ministerio Bilmanio, kuris sa
ko, neutralizavimas Baltijos 
juros ir mažų valstybių, esan
čių prie tos juros, federacija 
padarytų pabaigą "begaliniams 
karams ir kraujo praliejimui" 
už kontroliavimą Baltijos. 

vių tauta ir musu gimtąją šalį yra mums labai brangus. Į Angliškai kalbanti visuomene tikrą Lietuvos nušvieti-
uną. • Dr. Norem'o knyga puikiai atitinka tą skubų už
davinį. Ji suras Lietuvai daug draugų, stojančių už 
Lietuvių tautos bylą. 

Aukų prašome asmeniškų, iš draugijų, kuopų, klu
bų, profesionalų ir biznierių. 

Aukos priimamos nuo $1 ir aukščiau. Davusieji 
£5.00 ar daugiau gaus knygą. Aukotojų vardai tilps 
knygoje. 

Kiekvienas aukotojas gaus, neskaitant nuoširdžios 
padėkos už duosnią pagalbą, atitinkamą skaičių šios 
knygos egzempliorių, jeigu panorės. 

Bet visų daugiausia Tamstai bus dėkinga Lietuvių 
tauta. 

BEDA SU KALEN
DORIAIS LIETU

VOJE 
Vienas Lietuvos laikraštis 

aprašo vargus kuriuos tenka 
pakelti svetimos okupacijos są
lygose norint atspausdinti to
kį paprastą dalyką kaip kalen
dorių. 

Laikraštis rafto: "Bolševi
kams atėjus, kalendorių išlei
dimas buvo pavėlintas. Dauge
lis kalendorių pasirodė Sausio 
viduryj ar pabaigoj. Tat atsi
tiko todėl kad bolševikinė cen
zūra paruoštus kalendorius 
laikė netinkamais ir iš jų lie
pė išmesti šventųjų vardus ir 
kt. 

Prie Vokiečių okupantų, ka
lendoriai buvo paruošti ir įtei
kti cenzoriui dar prieš pabai
gą metų. Spaustuvė laukė lei
dimo kalendorius spausdinti, 
ar leidimą gavo dar žinia apie 
tai mūs nepasiekė. 

štai Dr. Owen J. C. Norem, buvęs Suv. Valstijų 
įgaliotas Ministeris, atstovavęs Kaune savo valstybei 
paskutinius trejus metus (1938-1940), turi parašęs la
bai įdomią knygą (300 puslapių didumo) apie Lietuvą. 

Autorius pasakoja apie Lietuvių kilmę, apie jų kal
bos vertę, apie jų senąją ir naująją kulturą, apie jų 
nuopelnus Europos civilizacijai. Periodais aprašyta 
Lietuvos istorija, pradėjus žila senove ir baigiant jų ne
priklausomos valstybės atsteigimu. Išdėstyta kaip Lie^ 
tuviai 12-me amžiuje susitelkę valstvbėti, sėkmingai ko
vojo su plėšriais Vokiečių ordinais ir juos nugalėjo, kaip 
kariavo su rytų Slavais ir Totoriais, kaip jie, besigin
dami priešų, sukurę didžiulę imperiją, ir kaip savo išsi-
plėtojimu pavargę, susidėjo su Lenkais Unijon, prara
do savarankiškumą ir kaip, pagaliau, Lenkija ir Lietu
va buvo pasidalinta tarp Prūsijos, Austrijos ir Rusijos. 

DAUG VIETOS Dr. Norem'o knygoje pašvęsta at-
sisteigusios Nepriklausomos Lietuvos periodui (1918— 
1940 mj. Pradėjęs 1918 metų Lietuvos Tarybos Dekla
racija, autorius paeiliui apžvalgo partijų santikius, vy
riausybių pasikeitimus, didžiules ekonomines ir finan
sines reformas, ypač žemės reformą, tautinės kulturos 
pažangą, diplomatinius, prekybinius ir kitokius Lietu
vos santikius su kitais kraštais. Neaplenkia šiokių ar 
tokių negerovių, kilusių vidaus gyvenime, ir jų nugalė
jimą. ̂  Knygoje duoda vadovaujančių žmonių karak-
teristiką ir jų Įvertinimus. Skyrium stabtelėja ties 
sunkiomis Vilniaus ir Klaipėdos problemomis, plačiai 
paliečia nazių Neumann-Sasso bylą. Dokumentų švie
soje parodo agresingus Rusijos, Vokietijos, ir Lenkijos 
pasikėsinimus i Lietuvos nepriklausomybę. Ypač dė
mesio kreipia j Rusijos karakteristiką istoriniu žvilg
sniu. 

DR. NOREM'ui BUVO LEMTA SAVO AKIM MA
TYTI IR ĮVERTINTI SMŪGIAI, SUDUOTI LIETU
VAI 1938—1940 METAIS. Mums vra brangintinos tos 
jo, kaip pašaliečio, bešališko liudytojo, kritingos pasta
bos. Autorius savo knygoje iškelia aikštėn naujų lak
tų, dar nežinotų viešumai. 

Knygą puošia apie 20 iliustracijų ir keli Lietuvos 
žemėlapiai. Vienas jų parodo kokių ribų Lietuvai rei
kalavo Lietuvių Delegacija Paryžiaus Taikos Konferen
cijoje ir Maskvos derybose 1920 metais, kur buvo pasi
rašyta taikos sutartis. 

'A ŪDOS KOMISIJA. 
P. J. ZURIS, Pirmininkas, 
DR. S. T. TAMOŠAITIS, Vice Pirm. 
K. S. KARPIUS, Sekretorius, 
DR. J. JONIKA1TIS, Iždininkas. 

AUKOS KNYGAI TIMELESS LITHU
ANIA' LEISTI 

Aukas ir prenumeratas knygai siuskit adresu: 
LVS Centras, 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

Amerikos Lakūnai žaidiža su Kinų Vaikais 

•IŠ APIE 5,964,000 didelių 
medžioklei laikomų gyvūnų S. 
Valstijose, apie 3,526,000 yra 
baltuodegiai briedžiai. 

- S *  

Baltrus G. Sitka, iš Seattle, 
Wash., rašo: 

"Skaitydamas laikraščiuose 
matau kaip Lietuviai aukoja 
Lietuvos reikalams, taigi ir aš 
noriu prisidėti nors su maža 
auka — siunčiu $5.00 Lietuvos 
reikalams." 

V. A. Kerševičius, LVS. ko
miteto narys, iš Scranton, Pa., 
prieš kelioliką dienų prisiuntė 
$10 savo duoklių^ į VLS, o da
bar vėl prisiuntė $5 Dr. No-
rem'o knygai leisti. 

J. A. Urbonas, iš Dayton, 
Ohio, prisiuntė $5.00 Dr. No
rem'o Lietuvos istorijai, "TI
MELESS LITHUANIA" leisti. 

Aukojantieji $5 ar daugiau 
gaus vieną knygą. 

Amerikos lakūnai savo liuosu laiku globoja našlaičius liku
sius Kiniečių vaikučius. Jie išlaiko ir maitina po vieną tų vai
kų savo kaštais. . 

D Y K A  I  
PAGALBA NUO 

- REUMATIZMO 
Jei kenčiate kuno skausmus; jei 

sąnariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro permainose, patariam jums 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties ir 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmų Reu
matizmo, Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 

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

ROSSE Products C<k Dept. X-3 
: 2708 W. Farwell Av«« Chicago, LIL 

Mrs. Elzbieta Matuli®, & 
Port Carbon, Pa., prisiuntė 
savo prenumeratą už Dirvą ir 
$4.75 aukų Lietuvos reikalams. 

Dr. M. J. Colney, iš Water-
bury, Conn., prisiuntė $5.00 
užsirašydamas Norem'o knvgą 
"Timeless Lithuania". 

Per jį gali užsirašyti ir kiti 
Waterburieciai. 

F L O R A L  *  
TRINAMA MOSTIS 

Tai saugus vaistas namams. J$ 
gerai veikia sumažinimui ištinimo^ 
prašaiinimui 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 'chig-
paprastai pagelbsti nuo reumatizmo 
gers ir panaikina niežėjimą. Geras 
bent vabalų jkandimo. Labai vei
kiantis vaistas nuo kojų niežėjimo 
(athletes foot) ir paprastai palen-
g\ ina skaudamas, nuvargusias ko
jas. Aktyvus sudėtiniai: camforo 
aliejus, terpetinas ir ammonija 

Kiekvieną prašom šią Mosti atsa
kančiai išbandyti. Mes tikime kad 
jųs paskui pripažinsit kartu su tūk
stančiais musų reguliarių naudotojų 
kad tai vienas iš geriausių šeimos 
aistų. Neturi chloroformo nei nar

kotikų ar opiatų ir todėl yra nau. 
Hvk-jfS • vaista£; naudojimui. Išban-
•  ̂  ̂ atsakančiai. Kaina: 4 oz 
KWidt ntU (iSU- Prisiuntimu 60c! Klauskit urmo kainų. 

HERB CO. Dept. D 
B"*-3«5 citato., W. 

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

Smulkus skelbimai •Dirvoje', 
kaip tai namų pardavimas iš-
nuomavimas, krautuvių išimo* 
may imas ar pardavimas, pajieš* 
kojimai, padėkos laiškai, gali* 
roa patalpinti šia kaina. 
Vl 1 1 ! 
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BALANDŽIO 12 dieną prasideda Antros Karo Pasko
los (Second War Loan) vajus. Šio vajaus laiko

tarpiu valdžia nusistačius sukelti net $13,000,000,000 ^— 
ir tie pinigai, įsitėmykit,^ turės paeiti iš jū
sų — iš visų musų — kišenių, iš turimų ga
tavų taupymų, neįskaitant to ką dabar per
kama darbavietėse, išskaitant 10 nuoš. iš al
gų. Valdžia turi apskaičiavus kad be to ką 
ž m o n ė s  i š l e i d ž i a  p r a g y v e n i m u i ,  d a r  k a s  
mėnesi padedama į taupymų sąskaitas ban
kuose "po apie $6,000,000,000 — tai tik žino
mos sumos, be tų ką tam tikrų pažiūrų žmo

nės, bijodami bankų, slapsto savo pinigus namie. Tie 
bilijonai dolarių — sudėti j bankus taupymui per mėne
sių mėnesius, nors dalyje, privalo buti paskoliriti val
džiai karo vedimui . 

Kas nors turi kariauti — 
Kas nors turi užimti priešų apkasus — 
Kas nors turi skandinti priešų laivus — 
Kas nors turi bombarduoti Berliną! 
Karo vedimui valdžia turi gauti pinigų vienokiu ar 

kitokiu budu — ir gaus, todėl nebandykit apgaudinėti 
patys save. Valdžia gaus pinigus iš jusų pavidale auk
štesniu taksu, ir paskolų iš bankų jeigu jus nepirksit 
Karo Bonų — jeigu jus neskolinsit tiesioginai. Tada 
gi jums kaštuos daug daugiau ir brangiau, nes reikės 
taksus mokėti be vilties juos atgauti, ir bankams nuo
šimčius už paskolas valdžiai. 

Jusų Karo Bonai gauti iš valdžios, šio karo metu, 
yra lygiai tas pats kaip ir turėjimas pinigų savo ranko
se, tik skirtumas tas kad tai bus jusų taupymas ir da-
rymasis turtingesnių ateičiai. Rankose turimus pini
gus jus praleistumet be naudos ir be vilties juos kada 
nors turėti ateityje. 

Dabartinio Karo Bonai yra kitoki negu buvo per
eitą karą: anuomet bonai buvo perleidžiamieji J kitas^ 
rankas, ir jie iš savininko i kitas rankas eidami nusto
jo dalies savo vertės. Daugybė tada panešė nuostolius, 
kam prireikė pinigų. Valdžia pati jų nepriėmė atgal 
be nustatvto laiko. 

Dabartiniai Karo Bonai negalimi leisti j kitas ran
kas ir niekur kitur jų negalima parduoti kaip tik pa
čiame valstybės ižde iškeisti. Ir iškeičiant niekad ne-
gausit mažiau negu mokėjot, bet daugiau, su kiekvieną 
metą priaugančiu procentu. ^ . 

Tie kurie netikit valdžiai, kurie manot kad jusų 
bonai gali likti be vertės — tikškit šitam: jusų pinigai, 
kišeniuese ar kitur sląpitomi, arba bankuose laikomi, 
bonai ęali likti be vertės — tikėkit šitam: jusų pinigai, 
irgi liks be vertes, ir bankai nustos reikšmės, jeigu ju-
su apsileidimu ir nepasitikėjimu karas butų pralaimėtas. 

Todėl, skolinki! savo valdžios iždui, remkit tuos ku
rie kariauja, ir karas bus baigtas su pergale musų pu
sėje — ir jusų pinigų ir bonų vertybė bus nepažeista. 

PREZIDENTAS Roosevelt praneša apie ruošiamą So-
vietų-Amerikns konferenciją aptarimui dabartinių 

ir pokarinių klausimų. Ta konferencija įvyksianti jau 
trumpu laiku. Kada ir kur ta konferencija Įvyks Pre
zidentas nepareiškia ir atsisakė pasakyti ar tikisi at
vykstant Stalino ar Molotovo. 

Kaslink Britų atstovo Eden, kuris lankėsi Washing-
tone, Prezidentas pasakė jog su Eden'u prieita pilnų su
sitarimų visais klausimais kurie galima vadinti bėgan
čiais politiškais ir militariškais klausimais, ir kitais vi
sais klausimais paeinančiais nuo karo ir liečiančiais da
bartį ir ateitį. Pareiškė pasitikėjimo kad panašiais rei
kalais ir klausimais pasitarimai vyks pasekmingai ir su 
Rusija, bei kitomis aHjantėmis. 

Prisimename kaip Lietuviai, Lenkai, Estai, Latviai 
Iv kitos tūlos tautos siuntė į Washingtona savo rezoliu
cijas Eden'ui atsilankius, reikalaujant užtarimo jų ša
lių nuo Rusų, kurie užsimoję jas užgrobti, karui pasi
baigus. 

Galima įsivaizduoti kiek tų rezoliucijų ir protestų 
pasipils kuomet atvyks kuris nors Sovietų Rusijos at
stovas į Ameriką tartis karo klausimais ir pokarine 
santvarka. 

Jau pereitą meta, Gegužės mėnesį atvykęs eia Mo
lotovas statė Prezidentui Rooseveltui reikalavimus ati
duoti Sovietų numatytas pavergti tautas ir jų žemes. 
Po to iš Kremliaus pakartotinai kilo tia reikalavimai, 
s\! pertrauka kai pereitą vasarą Rusai buvo sunkiai pri
spausti įsiveržusių priešų. Šią žiemą vėl Maskva palei
do visą savo gerklę reikalaudama pripažinti jai paver
gimui pasiskirtas šalis. Kadangi dar vis reikalauja, 
tas aiškiai pasako jog nei pernai su Anglija padaryta 
sutartimi negauta pripažinimo tas šalis pasilaikyti, nei 
iš Prezidento Roosevelt.o jokių pažadu negirdėjo. 

Mes galime pasitikėti ir toliau kad Prezidentas Roo
sevelt nesutiks laužyti savo žodžio duoto mažoms tau
toms kad Amerikos tikslas yra atsteigti jas visas nepri
klausomomis kaip buvo pirm prasidėjimo dabartinės Eu
ropos katastrofos. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rusai Baigia Išnaikinti 
Vokiečių Armijas 

Sulyg Sovietų paskutinių ži
nių, šią žiemą raudonoji armi
ja padarius Vokiečiams 1,193,-
525 vyrų nuostolių — 850,000 
užmuštų, 343,525 paėmė nelai
svėn. Atstume Vokiečius 435 
mylias atgal ir atėmė 185,328 
ketvirtainių mylių Sovietų te
ritorijos. 

Sovietų pranešimas tikrina 
jie atėmė iš Vokiečių 30,705 
kulkosvaidžių, 9,835 kanuolių, 
virš 500,000 šautuvų, ,17 mili
jonų didesnių šovinių, 127 mi
l i j o n u s  š a u t u v a m s  š o v i n i ų ,  
123,000 trokų, 890 lokomoti-
vų, 22,000 geležinkelių vagonų 
ir kitų karo reikmenų. 

Iš šitokių didelių skaitlinių 
sprendžiant, to viso karo gro
bio užtektų kuriai nors valsty
bei, kuri neturi nei vieno šovi
nio nei šautuvo, sudaryti pil
nai apginkluotą visą didelę ar
miją. 

Iš viršuje paduotų skaitlinių 
apie išrfiuštus ir suimtus Vo
kiečius, dadėjus dar pirmiau 
skelbtus išmuštus ir suimtus 
virš 8 milijonų nazių, išrodo 
Vokiečių armijos visai neliko 
— alijantams reikia tik pa
klausyti bolševikų patarimo — 
veržtis Vokietijon iš vakarų ir 
karas baigtas! Juk bolševikai 
Vokiečius jau veik iki vienam 
išnaikinę! 

šaltas protas nedaleidžia su
tikti su tomis skaitlinėmis,' ta
čiau bolševikai turi drąsos to
kiomis žiniomis pasaulį šerti. 
Jeigu Vokiečiai iki tiek "su-
ničtožiti", kam dar šauktis ki
tų, geriau patiems imti ir bai
gti su jais ir pasidaryti karžy
giais, kaip norėtų buti. 

Bet tai bolševikų gudrybė: 

D I R V A  BPPBSIB^Sį|̂ ^p|̂ jBp^SBSBK3SSaniBQBQP 
įrodinėjant kad Vokiečių jau 
visai kaip nelikę, įtraukti An
gliją ir Ameriką į kontinento 
kprą su Vokiečiais, kad taip 
isgelbėjus Busi ją, kuri atsuko 
užpakalį alijantams kada tie 
kalbino lakytį# / prieš. VoJfiet 
čius išvien. 

Amerika irgi turi pi totas 
rankas ir au Japonais Pacifike 
ir su Vokiečiais Afrikoje. Tuo 
tarpu Rusai visai nesiruošia 
atidaryti Japonams antrą fron
tą Amerikai pagelbėti. 

# # # 

Lenkai Neužsileis 
Iš Londono Lenkų vyriausy

bė in exile vėl pakartoja pra
nešimą kad Lenkai susivienys 
"iki vienam vyrui" ir priešin
sis visokiems keno nors reika
lavimams paimti iš jų nors pė
dą tų žemių kurias jie valdė 
iki prasidėjimo šio karo. 

Tas reiškia jie kovos su So
vietais kurie savinasi Lenki
jos dalį, ir neleis Lietuviams 
kelti jokių jieškinių Vilniaus 
kraštui ir Vilniaus miestui. 

Lai tą * įsitėmija tie musų 
lengvamaniai, kurie išgirdę iš 
kokio palaido Lenko gražų (ar 
klastingą veidmainingą) žodį 
apie Lietuvą, buk Lenkai gin
sią Lietuvos interesus, atsida
vė su kunu ir dūšia Lenkams 
ir perša mums Lietuviams pa
laikyti draugingus santikius 
su Lenkais! 

Tie musų "piršliai", be <>to, 
labai gabiai moka kelti Lietu
vių tarpe suirutes, lyg Lenkų 
ar bolševikų pasamdyti, labiau 
sunkindami Lietuviams dirbti 
ir kovoti už savo teisėtas že
mes. 

• ^ h-
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S K A I T Y M A I  
PIMIMĮl 

KAIP MUSŲ LIETUVA BUVO ATGAVUS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ •'11 

(T^liuys i3 pereito numerio) 

BAGOČIAUS TELE-
GRAMAS Į HULL 

BOSTON, Mass. — SLA pre
zidentas Adv. F. J. Bagočius 
Kovo 29 pasiuntė S. Valstijų 
Sekretoriui Cordell Hull parei
škimą Lietuvos klausime sąry
šyje su Britų atstovo Anthony 
Eden atsilankymu Amerikon. 

• AMERIKOS karo jiegose 
vienas vyras iš septynių dėvi 
akinius, kaip apskaičiuota. 

•VIENAS Amerikos laikraščių rašytojas pareiškia 
gana ypatingai apie šalies Kongreso atstovus. Jis sa
ko, "Ką Dievas nori nubausti, pirmiau atima protą". 
Jis įrodinėja kad Kongrese tam tikri mažos vertės su
manymai ir įnešimai arba pravaromi arba gauna pa
kankamai dėmesio, bet pagrindiniai klausimai liečianti 
šalies reikalus ir gerovę, paprastai stumdomi, mėtomi, 
niekad į juos rimtai neatsižiurinaa. 

GRAŽI SESUTE! 
.(Maironis) 

Aš nežinau, graži sesute, 
Ar šluostei ašaras varguos, 
Kada mylėjai vien motutę, 
Ir sargą-angelą danguos? 
Aš nežinau ar ko gailėjos 
Ramiai tebmieganti širdis, 
Kada neliūdo, neilgėjos 
Vienuolė tavo paslaptis. 
Ar kiaurą naktį ik aušrinės 
Akių sumerkti negavai, 
Kada prispaudus prie krutinės 
Tiktai dryželį bučiavai? 
Kad tavo sąžinė jausminga 
Kasdien auklejosi skaisčiau 
Ar nebuvai tada laiminga? — 
Aš nežinau, atspėt bijau. 
Kitų dienų kita saulutė 
Tau užžavėjo akeles, -
Ir užmiršai dabar, sesute, 
įiinksmasias savo daineles 
temyn nusviro ant krutinės 

alvutė nuo jaunų pečių, 
O dūmos sunkios, begalinis 
Iš erdvių slenka paslapčių. 
Jų neapveiksi, Neužspausi, 
Gyvatos žengdama taku. 
Ilk valandoj sunkioj paklaus^ 
Kodėl, Dievuliau, taip sunku f. 

>et nesiskųsi ant tos galis 
^uri tau širdį surakys; 
^'k veido marmuras išbalęs 
>i, daugel, daugel pasakys 

Širdis man verkia: Tavo sielą 
Vien aš suprasti begaliu, 
Man skirta eiti, mano miela, 
Kitu gyvenimo keliu.... 

Vasario 16-tos Akto Prasmė 
ir Reikšmė 

Bet, vedant derybas su išstojusia kai
riųjų grupe, buvo sutarta nauja rezoliuci
ja, kuria skelbiama demokratiniais pa
grindais atstatoma nepriklausoma Lietu
va su sostine Vilniuje, o kas liečia santi
kius su kitomis valstybėmis, turėjo juos 
nustatyti greit sušauktas ir visų gyvento
jų išrinktas Steigiamasis Seimas. Ši for
mulė tapo priimta ir visų 20-ties Tarybos 
narių pasirašyta Vasario 16-tos dienos po
sėdyje. Dr. J. Basanavičius savo autobio
grafijoje rašo: "Tai buvo šeštadienis, 12 
vai. 30 min. kada man Taryboje pirminin
kaujant ir skaitant paskelbimo formulę 
tai ir atlikta tapo, visiems Tarybos na
riams karštai delnais plojant". 

Tas drąsus Tarybos balsas pasauliui 
paskelbti kad atstatoma nepriklausoma 
Lietuva, dar nebuvo tie Jericho trimitai 
kurie tuoj sugriautų ano meto nelaisvės 
ir okupacijos murus, nes laisvė nekrito 
kaip koks prinokęs obuolys. vJi turėjo bu
tą iškovota. 

I Vasario 16-tos aktą žvelgdamas tei
sių žinovas pasakys kad šiuo aktu, kai dar 
Lietuva ištisą dešimtį mėnesį pasiliko oku
pacijoje, valstybė dar nebuvo įkurta. Tai 
valstybei truko dar valdžios, kuri, besi-
reikšdama teritoriniu imperiumu, galėtų 
sucementuoti kitus du valstybės elemen
tus, biitent, tautą ir teritoriją. Kai Lie
tuvos Taryba tarė savo Vasario 16-tos žo
dį kad Lietuva yra nepriklausoma valsty
bė. ji dar tebebuvo svetimos valstybės jie-
gų malonėje, ir taryba dar neturėjo prie
monių savo valdžiai organizuoti. Tačiau 
jokie juridiškai - istoriški samprotavimai 
politinės Vasario 16-tos akto reikšmės 
Lietuvos valstybės įkūrimo eigoje nei kiek 
nesumažina. Taryba paskelbė tą valsty
bę be jokių pasižadėjimų kitiems. Ji pati 
proklamavo tokią Lietuvos nepriklauso
mybe kuri nebebuvo apsunkinta jokiomis 
politinėmis hipotekomis ir slegiančiais 
dviprasmiškais servitutais. 

Jau pati Lietuvos Taryba, remdamasi 
tautu apsisprendimo principu ir Vilniaus 
konferencijos nutarimu, sau pasiėmė tei
sę paskelbti tokią Lietuvos nepriklauso
mybę kur nebebuvo vienašališkų pažadų. 
Šituo savo drąsiu žygiu Taryba pasijuto 
tautos suverenumo ir valios reiškėją. Ši
tame akte ištiesų susiglaudė ir pasireiškė 
visa ta Lietuvos žemės sąmoninga ir va
linga energija, kuri Lietuvoje pamažu au
go ir stiprėjo per visą 19- tą j į šimtmetį ir 
kuri ypatingai įtempta tavo tautinia
me Lietuvių atgimime. 

Tai ką pasakė tie 20 vyrų, jau glūdė
jo, jau buvo pajausta ir išgyventa Lietu
vių sąmonėje. Tai bus tas gilus tikėjimas 
tautos ateitimi, kurią pranašavo beveik 
prieš šimtą metų nuo Vasario 16-tos: Po
etas Strazdelis skelbdamas ateisiant pa
vasarėlį, arba kitoje dainoje liūdną dieną 
ponams; į tokį atgimimu tikėjo Pietaris 
savo "Algimante". Tokj svetimo jungo 
sutrupejimą ne kartą savo poezijoje išrei
škė Baranauskas, o Kudirka savo "Lietu
vos Tilto Atsiminimus" baigia Rusams: 
*'Juk ir jus patys neamžini, nusmuksite, 
bevažinėdami savo darbo tiltu". O Vaiž-
gandas savo "Pragiedruoliuose" po kietos 
|r sunkios žiemos taip pat pradėjo atei
nantį pavasarį. Pagaliau Maironis, kurio 
poezija, paremta atbudimu, šaukia: 
1 O vienok Lietuva gi atbus kacįa. 

Ne veltui ji tiek iškentėjo. . , ,! 

Ar tie visi balsai nebuvo tęsinys- ̂  
"Aušros", kuri ano meto klaikioje Alek
sandro III laikų tamsybėje guodėsi ir- rat 
pinosi šviesia Lietuvos praeitimi? Ar tai 
įiebuvo to galingojo Kudirkos "Varpo'*1 

skambesys kuris sukvietė Lietuvius į vie
ną darbą? Tai bus gilusis Lietuvio tikė
jimas kuris kokiam nors išdidžiam dva
rininkui, kokiam gudragalviįskus sampro-

Iavimus turinčiam vietos Lenkui atrodė 
;eista kaimiečio svajonė, nes jų nuomo

ne Lietuva negalėjo gyventi. Bet ne tik 
tas Lietuvio tikėjimas ir ryštingumas, bet 

Jr veikimas, valia, energija buvo tie veik
imai kurte jfinj pątįkrino aįettj. * 

Nepriklausomybes Aktas yra be abe
jo tautinės Lietuvių vienybės žygis. Jis 
ne tik sulipdė suskilusią Lietuvos Tarybą, 
kuriai,' del pasireiškusių skirtumų jau ka
bojo pavojus žlugti, bet jis taip pat ryš
kiai parodė kad anuo metu atskiros gru
pės (pažangiečiai, krikščionys demokra
tai, liaudininkai, socialdemokratai) pozi
tyviai galėjo bendradarbiauti, kai kalba 
ėjo apie gyvybinius tautos ir valstybės 
reikalus. Šį kartą "dauguma" pasidavė 
mažumai, ir Vasario 16-tos diepos aktas 
jau be konvencijų ir "amžino" ryšio liko 
visų tarybos narių vienbalsiai priimtas ir 
tokis buvo Lietuvos kelias, žvelgiant su
trauktai per istorišką prizinę į Va
sario 16-tos aktą. 

Bet neužteko Lietuvos laisvas paskel
bti. Nors aplinkybės gerėjo, bet tos ap
linkybės pačios Lietuvos dar jokiu budu 
nebūtų jos sukarusios, jei nebūtų buvę 
kovota. Vienų sąlygų nepakako, reikėjo 
ir energingų veikėjų kurie veikliu darbu, 
išnaudodami kiekvieną aplinkybę, budėda
mi, šalindami daugybę vidaus ir oro kliū
čių, kure valstybę. Toji valstybės kūryba 
viduje, jau pats kelias į tikrąją ir realią 
nepriklausomybę galėjo eiti valstybės vi
duje tik už kariuomenės skydo. Šitie vei
ksniai ir toliau palieka galioje. 

Negalime apžvelgti 1919 ir 1920 ra®* 
tų. kurie parodo kad anais neaiškiais lai
kais tvirčiausia Nepriklausomybės atra
ma buvo kariuomenė. Nors proga buvo 
gera ir politinės sąlygos patogios, tačiau 
be ginkluotos jiegos, be savonorįų žygijj, 
be tų ano meto entuziastingų pasiaukoji
mų ir tėvynės meilės pavyzdžių tauta ne
būtų galėjus sudaryti valstybės. Anų lai
kų gilus tikėjimas, anų laikų valingumas 
ir energija, anų laikų entuziazmas ir tė
vynės meilė yra mums pavyzdžiu ateičiai. 

(J>r. Z. Ivinskis, Trimite 1940 m.) 

•PIRMUTINIAI įkalto žeffkki Suv. 
Valstijose ant laiškų buvo pavartota Ko
vo 3, 1847 metais. Pirm to laiškai buvo 
apmokami nustatyta kaina ir tiek. 

•ISPANIJA pereitą metą išaugino 
virš 3,500,000 svarų ryžių. 

•LENKIJOJE naziai suvaro Žydus 
gyventi ghettose taip ankštai kad į vieną 
kambariuką turi sutilpti po 10 iki 13 Žy-
dų. 

•W48 METAIS Suv. Valstijose kiau-
šinių vištos padėjo tiek daug kad vien tik 
tas perviršis ką buvo virš 1941 metų su
darytų dvi eiles kiaušinių nuo žemės iki 
mėnulio. 

•1939 METAIS Suv. Valstijose padir
bdinta 1,252,000 dviračiai. Pirmiau aukš
čiausia pasiekta dviračių išdirbinio skait
linė buvo 1899 metais, kuomet išdirbta 
1,182,700. 

S A P N I N I N K A S  

Kama m prisiuntimu 

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykag, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
*apną. Kiekvienas privalo jj turėti savo 
n^muoss. 

fteikalaukit "Dirvoje" 
€820 Superior Aveniu Cleveland, Okftt 
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Graži Pasaka apie 

KANTRIĄ ALENA -
t. 

Kaina su prisiuntimu 50c 

Dirvos knygyne randasi dar keliop 
knygos šios visų mėgiamos pasa* 
kos — kas pirmiau prisius 50c paš
to stampais po 2c ir 3c gaus vien^ 
knygą. Skubėkit! 

Reikalaukit Dirvoje 
Superior Avmiįf Cleveland, Ohfe 
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D I lt V A 

Dr. Vincas Pietaris 

A L G I  
(Tęsinys id pereito nr.) 

Ir pasišnekėję dar truputį vyrai pa
traukė stačiai į rytų šalį. Nakvynei Ku
ras parinko gražią pievaitę žirgams pasi
ganyti, kuriems reikėjo dar virš paros 
bėgti iki Dainavai. Sukurę ugnis po va
karienei vyrai sumigo visi išskyrus dvįe-
JlĮ sargų. 

Ilgūnas patekęs f savųjų žmonių pul
ką, atsidūręs toli nuo visokių pavojų ir 
persekiojimo, gal, pirmą sykį po ilgų me
tų užmigo ramiai, be jokio rūpesčio drutu 
miegu ir pabudo tiktai dienai švintant. 
Nematydamas ties savim žirgų ir sekda
mas upelį, palei kurį ėjo pievaitės su žir
gų pėdsaku, jis per porą varsnų rado su
migusius sargus ties rusančiais dar laužų 
nuodėguliais. N 

Prikelti sargai sykiu su Ilgunu pasi
leido sekti žirgų pėdas. 

Bet veltui jie bėgo varsnas-dešimtas. 
Žirgų niekur nebuvo, antgalo ir pėdos jų 
prapuolė. 

Pasitaręs su sargais Ilgūnas, vieną iš 
jų nusiuntė atgal duoti ir kitiems vyrams 
žinią apie žirgų prapuolimą, o kitą pasiun
tė takeliu sekti, ant kurio poroje vietų su
rado lyg buta pėdų. 

A N T A S 
šunimis čia atsiskubins. 

Paėjėjus kiek Ilgunui pasirodė jog į 
jo šauksmą "Šat" lyg atsiliepė prieš jį 
raistelyje. Tat suriko jisai dar sykį ir an
trą, paėjėjęs toliau, ir dabar be jokio abe
jojimo girdėt buvo žirgo balsas, o po va
landėlei pasirodė iš raisto ir Šatas, bet 
koks! Purvinas Visas, sukapotas rimbu, 
su apinasriu ant galvos ir virvagaliu pa
vadžio vietoje. 4 

Ilgūnas paglostęs žirgą, vietoje vestis 
atgal, užsėdo ant jo ir pasileido priešakin. 
Jį paėmė piktumas ir noras atkeršyti va
gims už žirgo kankinimą^ 

Žirgų pėdos vedė dabar nuo upės to
lyn stačiai į žiemius. Giria ėjo vis tankyn 
ir tamsyn. Kerplėšos, laužai, vėtrų iš
vartos apaugo čia naujais medžiais. Drėg
noje tamsumoje veisėsi visokių driežų pul
kai. Tankumynuose šakų mirgėjo paukš
čiai, voverės rudos. Ankšta girios takeliu 
ėjo į vieną šalį šviežias dar žirgų pėdsa
kas, i kitą šalį su nusistebėjimu pamatė 
Ilgimas jog vedė kraujo latakas 

— Tai Šato darbas, — pamanė Ilgū
nas, — ot delko jis ir pabėgo iš vagių ran
kų. Tai čia Šato kankint o j aus nueita. 

Taip pamastęs, Ilgūnas pasuko savo 
Ilgūną ėmė nerimastis; jisai žinojo;žirgą paskui žmogų, sekdamas palikta 

gerai kad jo Šatas nemėgsta tolixnuo jo I bride ir kraujo ženklais. Bet ir sekti il-
trauktis, o čiaf netikėtas dalykas! Šatojgai nereikėjo. Pajojėjęs per porą gerų 
eita su kitais žirgais. [varsnų, Ilgūnas pamatė ant Narų upės 
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lutus žireu3i:yąd.6!,.i!jiaS žtegro 
blykstelėjo imhtis 'pet- Ilgūno 

— Jau tai ne kitaip kaip vagių čia 
darbas, — rūpindamasis manė sau Ilgū
nas ir ėjo vis tolyn paupiu ir šaukė: 

— Šat! Šat! 
Ties viena upės įlanka Ilgūnas patė-

mijo lyg sumintą pievos veją ir patėmijęs 
priėjo geriau įžiūrėti ar nebus ten kokių 
žymių. Ant pievos rado jisai galelį ska
rulio, o per porą žingsnių ir aiškią žymę 
žirgo pėdos su skaba. 

Apautus, žįr 
vagvs! 
galvą. 

Ir vienoje ir kitoje vietoje sekdamas 
rado jisai ant lankos ir bėrų plaukų žy
mių. 

' — Ne kitaip kaip Šatas nėjo, o vagys 
jį plakė, — pamanė vaikinas ir s\i nauja 
aitra pasileido sekti pėdsaku. 

Žymės žirgo su skabomis dabar darė
si aiškesnės. Plačiai suminta-lankos veja 
rodė jog čia ar tiktai Šatas neėmė dar 
dručiau muostytis. 

— Šat! Šat! Šat! 
Ėjo ir šaukė Ilgūnas, laukdamas jog 

atsilieps gal kur nors jo žirgas, kaip jis 
tai darė visados. Bet jo šauksmą antrino 
tiktai artimos girios aidas. 

Vienoje vietoje ant smilties ties lipe, 
sekdamas žirgų pėdas, Ilgūnas rado žemę 
drūčiai suspardytą žirgų kojomis ir dvie
jų žmonių žymes. 

Vėl blykstelėjo per Ilgūno galvą jog 

kranto bakūžėlę ir kokią tai ten žmogys
tą hesitrusiančią. Prijojęs arčiau Ilgū
nas pamatė ir truso priežastį. Ant kran
to gulėjo žmogus be žado su pramušta 
galva. Iš burnos jo varvėjo kraujas. 

— Gerą dieną! — užkalbino Ugunas 
trusiantį žmogų. • 

— Tegul bus pagarbintas Jėzus Kris
tus l •-r* atsakė žmogus ir pridėjo: — Labą 
dieną, tamsta! 

. Ilgūnas su nttslšte^ėjim&^tnčtė1 v akfrn 
į kalbantį ir paklausė: 

— Turbut sveikas esi krikščionis? v 
— Krikščionis esu, vaikeli! — atsakė, 

tėmydamas Ilgūną, su nemažesniu, gal, 
nusistebėjimu negu tas jį. 

Žmogus buvo jau labai senas, žilas, 
oraus veido. Ilgi, tamsus jo rūbai beveik 
žemę siekė, per liemenį perjuosta juosta 
tiesmukai dribo per plačius senio pečius, 
dengė krutinę be jokių sagčių, be papuo
šimų. 

— Krikščionis esu! — paantrino se
nis, neatitraukdamas akių nuo Ilgūno. 

— Ar tai sužeistas čia pas tave. tėvu
li? — paklausė Ilgūnas, kad užvesti kalbą 
apie reikalingą jam žmogų. 

— Ne sužeistas, tiktai, kaip man ro
dosi, žirgo užgautas žmogus, vaikeli! Ir 
miršta jau, jeigu dar nenumirė. Veltui aš 
norėjau jam pagalbos duoti, trusas mano 
nuėjo pernieką. Galva pramušta, šonkau
liai nulaužti. Ne nuo kardo žuvo, tiktai 
nuo žirgo skabos! 

Pasilenkęs prie mirštančio, Ilgūnas 

atleistu jam kaltes pagal savo neišpasaky
tą mielaširdystę. 

Ilgūnas rnetė vėl akim J keistą senį 
norėdamas atminti ar galėjo buti koksai 
nors ryšys tarp senio ir žirgų vagies, bet 
orus senio veidas ir pilnas pagarbos pa
veikslas panašias mislis nutrėmė šalim 
J Na, liksi sveikas, tėvuli! — atsilie
pė Ilgūnas, matydamas jog čia nėra ko 
daugiau laukti. 

— Luktelėk truputį, vaikeli, — su* 
<|raudė senis, — aš neilgai truksiu. 
J. Tai pasakęs, < senis atsiklaupė prie 
mirštančiu ir ėmė melstis. 

Su neslepiamu nusistebėjimu žiurėjo 
Ilgūnas į visa tai ką senis darė. Su atsi
dėjimu klausė giesmių kurias giedojo se
nis. Jisai Galiče, tiesa, matė krikščionis 
meldžiantis, bet ten viskas ne taip ėjo. 
Ten ne giedojo, tiktai rėkavo; ten nesimel
dė, tiktai galvomis lingavo, rankom ma
taškavo, į žemę kaktomis mušė. 

-— Iš kur, vaikeli, keliauji? — pa
klausė, pabaigęs melstis, senis. 

— Iš toli, tėvuli! — atsakė Ilgūnas. 
— Atleisk, vaikeli, jog aš tavęs pa

klausiu to ko tau nedrąsu sakyti. Vienok 
ir aš be reikalo klausiau, ir sveikas be rei
kalo nedrysti Neklausęs aš žinau iš 
kur joji, o sveikam nėra ko slapstytis nuo 
manęs. Joji tu, veikeli, iš tolimos šalies,, 
iš verguvės. Gaudo tave ten kaipo kokį 
Danyla.... 

•—"Man© vardas ne Danyla! — atsilie
pė vaikinas, tyčiomis užsimanęs gintis, iš
tyrimui ką senis sakys jam ginantis. — 
Mane vadina Ilgunu. 

«— Nei tu Danyla, nei tu Ilgūnas! — 
atvertė senis.,— Bet tai ne mano darbas, 
vaikeli. Ir apie tai mudu ir nekalbėkime 
daugiau. Eime geriau į mano bakūžę ir 
užkąskime. Nes sveikas turbut nuo pat 
ryto nevalgęs. 

Ilgūnas ginčytis ir nemanė. Buvo 
jau geri priešpiečiai, o jisai dar burnoje 
neturėjo nei lašelio gėrimo, nei trupinėlio 
valgio. 

Bakūžėlėje radosi ir žuvų sriubos, ir 
duonos, ir lašinių. 

Bevąlgydami žodis po žodžiui jiedu 
įsišnekėjo kad Ilgūnas vijosi vyrą ir kad 
tas vyras buvo tai žirgų vagis, kurio ben
drai pavogė jų žirgus* tą naktį. 

— Čia girioje jie, vaikeli, turi savo 
gūžtą-, — pa'tėmijo senis. — Ir jusų žirgai 
ne kur kitur kaip tik toje vagių gūžtoje 

Dabar Ilgūnas ėmė prašyti senio kad 
išpasakotų kur yra vagių gūžta. 

Senis apsiėmė tai padaryti, bęt parei
kalavo įŠ Ilgūno kad tas prižadėtų nei vie
no iš vagių nežudyti ir pridėjo: 

— Niekai tai žmonės, tiesa! Bet Viš 
tik žmonės, sutverti Dievo paveikslan. 

— Nei jau juos tvėrė koksai nors die
vas, nei ką, tėvuli, — atvertė Ilgūnas. — 
Aitvaras paleido juos į pasaulį, į aitvarus 
jie panašus ir dėlto, man rodos, į juos ir 
tegalima ž,iuręti kaip į aitvaro vaikus. Bet 
jeigu jau tu riori kad aš ir pats jiems nie
ko nedaryčiau?- ir kitiems uždrausčiau pa
karti, tai gerai! Išpildysiu tavo norą. 

— Iš tavo vardo pagal kurį tave gau
do,^vaikeli, nors tu ir neprisipažysti, aš 
manau jog tu* esi krikščionis, — kalbėjo 
senis. .• \ v*' 

— Be reikalo taip manai, tėvuli! 
— Na gerai! Tegul. Bet vis tiktai 

tu esi žmogus ir Lietuvis, o pagal musų 
senus padavimus ir pajunkimus žmogus 
žmogaus turi gailėtis, nes visi vieno Die
vo leisti ir visi mušu broliai. 

vagys vedė čia žirgus ir slėpė jų pėdas 
upėje, kad vydamiesi su šunimis negalėtų 
susekti jų pėdų. Dar jisai pamanė jog (ant jo rubų patėmijo tamsiai-bėro žirgo 
Šata turbut dviese veda, o jis kiek gali plaukus, o rankoje tandžia! sugniaužtą 
tiek ir nesiduoda. 

— Ir tai gerai, — mąstė eidamas to
liau paupiu Ilgūnas ir su atsidėjimu tyri
nėdamas abudu jos krantu. — Nors veda-
IUas, Šatas vis tiktai tramdo vagis, todėl 

virvagalį. 
— Tai žirgų vagis! — sušuko Ilgūnas. 
—' Tai mirštantis žmogus! — atsilie

pė senis* ir pridėjo. — Jeigu esi, vaikeli, 
krikščionis, arba jeigu tiktai nors geras 

kreipti žirgą atgal. 
— Palauk sveikas truputį! — sulai

kė jį Ilgūnas, paėmęs už žirgo kamanų, — 
aš "noriu su tavim pasišnekėti. 

— O kokių pašnekų tau reikia iš ma
nęs? — šiurkščiai paklausė tas. 

— Nešukštauk, sveikas! — nutraukė 
jį Ugunas. — Susekiau aš iki čia pavog
tus žirgus; suseksiu ir toliau. Mano ne
laimė jog aš radau šitą ot mano žirgo va
gį jau mirštantį, kitaip aš ir pats bučiau 
padejęc jam numirti. Taip bus ir visiems 
jums. Jus užkibinote Detuvos kunigaikš
tį. Jųs pavogėt žirgus jo pulko vyrų. Na 
dabar" tie ir eina čion ant jusų, sekdami 
jusų pėdas. Ir suseks ir atims iš jusų žir
gus, o kaip bus toliau ir pats lengvai gali 
atspėti. Ak jie ir norėdami negalės jums 
dovanoti. 

' Nelaukdamas pabaigos Ilgūno šnekos 
vyras truktelėjo savo žirgą ir paspaudė 
jį, stengdamasis žirgu parmušti Ilgūną, 
ir išsitraukęs kardą norėjo ir perkirsti jį. 
Bet umai vargšas pajuto į kokias rankas 
pateko. Kairia ja ranka Ilgūnas nutren
kė žemyn bešokantį piestu žirgą, o su tie
siąją tartum tik nenoromis užgavo savo 
kardu vyro kardą ir tas urgzdamas nulė
kė į užpakalį. 

Padaręs tai, Ilgūnas išlėto tarė, laiky
damas žirgą už kamanjt 

— Lipk nuo žirgo! 
Vyras paklusniai nusėdo nuo žirgo ir 

staiga smeigė Ilgūną peiliu į krutinę, bet 
peilis atsirėmė į lengvus šarvus, kuriais 
Ilgūnas buvo apsidengęs po žiponu. Toje 
akimiskoje^ vagis, kaip perkūno muštas, 
krito ant žemės, Ilgūno sučiuptas. 

— Gyvastį dovanok! Gyvastį! — mel
dė dabar, gulėdamas po Ilgūno kojų. 

Gyvasties tavo man nereikia, — 
atsake vėl jau lėtai Ilgūnas. — Nenorė
čiau aš bėdos jokios ir visiems jums, tik
tai aš to išvengti negaliu. Ateis vyrai 
čionai, ras tave o aš tavęs paleisti 
negaliu. Paleisiu, tu nubėgsi pranešti ki
tiems. o tie nuves žirgus dar toliau; už
duos mums dar daugiau darbo, kol sujieš-
kosime žirgus. 

— Ar tai vyrai seka? — tarė vagis. 
— Kvailas tu! Aš jau čia ir jie ne

užilgo bus čia. Na ir eisime deginti ju
sų gūžtą. Ar tai tu galėjai vieną valan
dėlę manyti jog mes atsiliksim nuo jusų 
kol neatsiimsim žirgų ir neišnaikinsim ju
sų visų? 

—.Vai, dievulėliai, prapuolėm! — vai
tojo niekšas. — Gelbėk, susimildamas! — 
melde toliau Ilgūną. — Mes manėm jog 
tie žirgai valkatų kurie renkasi čia girio
se j talką Bukotukui. Mes visai nenorė
jom skriausti Detuvos kunigą Triobių. 
Gelbėk, susimildamas! — su riksmu mel
dė sugautasis. 

— Aš ir norėčiau gelbeti, bet ką aš 
galiu? 

— Gali! Gali! — rėkė niekšas, o rik
sme ^ skambėjo aiškiai mirties baimė. — 
Paleisk mane, o aš tau atvarysiu ir visus 
žirgus, \r dovanų atnešiu kiek tik norėsi. 

— Tfu! kad tave aitvarai! — užkei
kė 1 guiias. — Ar tai aš vagis kad aš su 
vagimis^dalinčiausi vogtais daiktais! Pa
leisiu aš tave, bet jeigu tau miela gyvas
tis, jeigu tu nenori buti perplėštas tarp 
dviejų palenktų medelių tai išpildyk ką aš 
prisakysiu. 

— Viską išpildysiu! — atsiliepė tas, 
stovėdamas dabar liuosas* tiktai surištom 
rankom. 

— Jok kuogreičiausia atgal, atvaryk 
su savo bendrais musų žirgus atgal, pas-
lnn * _ J l i • *1 • • 

KIBIRKŠTYS 
Rado Titnagas. k 'm • 'i J 

bus lengva pavyti kada vyrai visi ir su žmogus, tai melskis kad Visagalis Dievas'niurnėjo vyras sau po nosim ir norėjo jau 

Tuo tarpu, bešnekant išgirdo jiedu kui padėsite man juos prištatytf iki vie-
dundant žemę, kaip ir raiteliui jojant ir tai. kur susitiksime wrus. Tiktai šiukštu 
Ilgūnas, bijodamas nustoti vel Sato, įsbe 
go laukan iš bakūžės; paskui jį išėjo ir se 
nis. Ties bakūžėle stovėjo jaunas dar vy- j užtikote! 
ras. 1 

— Ar tai Miknius jau numirė? — pa
klausė jisai, kreipdamasis į senį. 

— Numirė, vaikeli! — atsakė tas. 
Aš ir maniau jog taip bus! — pra-

'VyyVyVVWWWWWWVWVVVWWWWAWWWWWWWVVyW^VWyVWWWWWWVVWVWVWWWWWWWWWWWVWWkS' 

141 

H č'vt 

štai apvsaka kuri jums patiks! 

A L P I  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popierop viršąįs. 
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$2.00 Tvirtais viršais 

9 Didele, įdomi, lengyai skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio* 
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nut>-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at-
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pusi. 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turime. 
Pasiuskit'laiške $2 arba $1.50 (5(Jc galima siųs
ti *pašto ženklais). .s 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. v Cleveland, Ohio 

užsiminti kad jie buvo pavogti. Sakykit, 
ne kitaip kaip lokis pabafdė, ir jųs juos 
užtikote. 

Tai sakydamas Ilgūnas perpjovė vir
vutę kuria buvo surištos vagies rankos, ir 
su akyvumu žiurėjo ką dabar darys vagis. 
Tas vietoje bėgti, nuėmė sau nuo kaklo 
seitą — aukso šerną, ir padavė Ilgunui. 

~ Palieku čia užstatu, kada atvary
siu žirgus tu man jį atiduosi, o dabar pa
velyk man joti, — kalbėjo vagis. 

~ Jok, tiktai netruk, kad nespėtų vy
rai čia mus užtikti, arti jusų gūžtos." Už
tiks — neružyk ant manag, teks du pa
lenkti medeliai prie kojų! 

B^t tas jau lėkė atgal. 
Kažin ar išpildys pasižadėjimą? 

pratarė Ilgūnas seniui. 
— Išpildys! — atsakė tas ramiai. 
Ir tiesa, po valandėlei Ilgūnas išgir

do bedundant žemę; tai vagys varė su pa-
s, skubiu žirgus. Atsisveikinęs su seniu, ki-
> b o Ilgūnas prie Šato. 
į| — Vaikeli, mudu ne svetimi, — tarė 
į j dabar senis į Ilgūną. — Jeigu bus tau di

delė bėda, neužmiršk apie mane ir duok 
man žinią,^ arba pats pas mane atsilan
kyk. Neužmiršk! Keliauk sveikas! Mu
du savi, ir niano petis ir tavo petis su vie
nokiais ženklais, — pabaigė senis, bakste
lėjęs pirštu į kairįjį Ilgūno petį. 

Ilgūnas tiktai metė į senį išgąsdintom 
akim. Ant jo peties ištikro buvo ženklas, 
bet tai žinojo tik iis vienas. 

Sek#; DETUVOJE. 

LlEfU\ I8KAI kaįfoahlis ka-
capas A. Bimba džiaugiasi kad 
Rusiškio popai kalbės kokiame 
ten mitinge, kurio tikslas su
teikti materialinės ir moralinės 
paramos Sovietų Sąjungai, iq 
sako: 

"Rusų bažnyčios kunigai ge* 
ri patriotai ir drūtai remia so
cialistinį kraštą šiame kare. 
Lietuviški kunigai padeda Lie
tuvių tautos mirtingam prie; 
šui". 

Rusiški popai yra Rusijai 
patriotai ir juos už tai reikia 
tik pagirdi, jie remia savo 
lį Rusiją. 

Lietuviški kunig-a! yra 
tu vos patriotai ir jie remia sa
vo tėvų šalį Lietuvą, kovodami 
prieš jos mirtinus priešus —• 
raudonąjį Staliną ir rudą Hit
lerį ir toks Lietuvos išgama 
Bimiba neturi teises jtfos smer
kti. 

JEIGU1 Bimba butų Lietuvis 
ir Lietuvos patriotas tai vie
toje šunuodegiavus Lietuvos 
priešui Stalinui, stotų petis į 
petį kaip su Lietuviškais ku
nigais taip ir su visa Lietuvių 
tautine visuomene remti viso
kiais badais save tėvynę Lie-
tuvą. 

TAS PATS Lietuviškai kal
bantis kacapas Bimba Lietu
vius pabėgėlius nuo kruvinojo 
Stalino vadina Lietuvos "žiur
kėmis", tačiau kad Lietuviškai 
kalbanti kacapai yra tikrieji 
Lietuvos žiurkės, kurie išne
šioja komunistines bakterijas 
ne tik tarp Lietuvių bet ir 
tarp svetimtaučių, tai Bimba 
tą užtyli. 

Bimba visu savo komunisti
niu protu užgyrė Waterburio 
komunistinių žiurkių priimtą 
rezoliuciją prieš Lietuvių Tau
tinę Tarybą ir prieš Amerikos 
Lietuvių Tarybą, kaipo "kari
nių pastangų sabotažnikus" ir 
kad tos rezoliucijos pasiųsta 
Prezidentui Rooseveltui, Vals
tybės Sekretoriui Hull ir Se
natoriams. t x 

Tai tiki«i tų komunistinių 
žiurkių judošiškas darbas kad 
jos išdryso lysti su savo komu
nistiniais nuodais prie aukš
čiausių šios šalies pareigūnų. 

Ateis ta diena, ir jau ji ne
toli, kada tos komunistinės 
žiurkės bus išnaikintos ne tik 
Lietuvių tarpe bet ir via&je 
šioje šalyje. 

BIMBA sakosi jis žinąs kad 
"Dievas atėmė protą katalikų 
srovės lyderiams, nes jie į Die
vą tiki". Tačiau Bimba neži
no kas jam ir jo visai klikai 
atėmė protą. 

Jeigu Bimb» to nežino tai 
aš jam pasakysiu, o kai suži
nos, gal jam bus dar nepervė-
lu iš tos beprotystės išsigydyti. 

Kaip Bimbai taip ir visiems 
komunistams protą atėmė rau
donasis Stalinas, nes jie visi į 
ji tiki. Komunistai kad ir tam
siausią naktį, kaip tikri bepro
čiai, mato-įsivaizduoja Staliną 
(vieną seną kelmą) kaip švie
siausią "saulę". 

Jeigu jie turėt® norą kiek 
proto jie jokios- "šviesiausios 
saulės" nematytų ten kur jos 
visai nėra. Jie ten matytų juo
džiausią viduramžių vergiją* 
kurios valdovas yra vienas Azi
jatas barbaras, kuris laiko pa
vergęs apie du šimtu milijonų 
žmonių, ir dar kruvinų# jįagus 
išskėtęs siekia daugiau. 

ifcURICHE, Šveicarijoj, pa
vasaris pasitinkama iškilmė
mis, kuriose atsibuna sudegi
nimas legendinio sniego vyro. 

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

" M  A R G U T I S P  
6755 So. Western Av% 

, . Chicago, Iii. 
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Mina Sprogo Kelyje *>o JO Vežimu 

DIRVA - VIENATINIS 
fLEVELANDO IR OHIO 
LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

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

Gabaiiausko Melagyste 
Išlindo iš Maišo f VIETI VIETINES 2IN 

Sustreikavo Laivų 
Statytojai 

šios savaitės pradžioje su
streikavo American Ship Buil
ding Co. darbininkai, kur sta
tydinama laivai karo laivynui 
ir geležies rudies vežiojimui 
Didžiaisiais Ežerais. Viso su
streikavo apie 1,100 darbinin
kų. Darbai sulaikyta. 

Streiko priežastis, sako, kad 
unijistai elektros suvedžiotojai 
atsisakė dirbti su neunijistais 
ir 300 pametė darbus. Prie jų 
turėjo sustoti dirbę ir kiti. 

PALAIKĖ SANTIKIUS 
Pradėjo paaiškėti kad ta 

nužudyta Kent State Universi
teto studentė, Clevelandietė 
Lucille D'Aprano, palaikė ar
timus ryšius su tuo negru ku
ris ją nužudė ir paskui pats 
nusižudė. Jų lavonai rasta to 
negro atomobilyje pereitą sa
vaitę toli nuo viešojo kelio. 

Jauna studentė dasileido iki 
to su tuo negru kad su juo va
žinėdavo automobilyje, kaip 
pasakojo jos draugės, ir neg
ras matyt ją tiek pamilo kad 
žinodamas negalės jos gauti, 
pasiryžo nužudyti ir pats nu
sižudė. Jis buvo 55 metų am
žiaus. 

Po New Yorke įvykusios tų 
Tarybininkų konferencijos, su-
gryžęs į Clevelandą Gabaliaus-
kas skleidė melus kad ten, ta
me suvažiavime, kur tiek daug 
"nuveikta" Lietuvos reikalams, 
nedalyvavo nei tautininkų laik
raščių redaktoriai nei p. Sme
tona! 

Tas melagystes platindamas 
Gabaliauskas turėjo tikslo la
biau jo neigiamus asmenis ir 
spaudą nedorai įtardinėti. 

Nekuriuose laikraščiuose bu
vo padaryta pastabos kad į tą 
konferenciją tautinių laikraš
čių redaktoriai nebuvo kviesti, 
tačiau Gabaliauskui tas nieko 
nereiškė. 

Dabar vienos tos Tarybų iž
dininkas, Sandaros redaktorius 
Vaidyla savo laikraštyje for
maliai praneša kad į tą suva
žiavimą tautinių laikraščių re
daktoriai tikrai nebuvo kvies
ti, nes jie nėra nei vienos tų 
Tarybų nariais ir todėl nega
lėjo nei dalyvauti. 

Tuo budu aiškiai pasirodo 
kad Gabaliauskas platino me
lagystę, kaltindamas ir p. Pre
zidentą ir tautinių laikraščių 
redaktorius be pagrindo. 

Tas žmogus pila melagystę 
po melagystės, ir jam vis eina
si, kaip sviestu patepta, žiū
rėsim kur tas melagis nueis— 
bet tikrai jis gryžti negalės, 
kaip paprastai su melagiais 
esti. Žinantis. 
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KODĖL' AFRIKOJE 
LETAI KARIAU

JAMA 

< U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miešti} 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkėlė šiltesne" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 

584 Eucild Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

/ "N 
Geresnies Rūšies Muzika 

H. J. VOTTELER & SON 

ARCADE MUSIC 
STORE 

Theo. Langer, Prop. 

37 The Arcade 
MAta 2217 Cleveland 
Didelis pasirinkimas Įvairių im
portuotų muzikos dalykų, reikme
nų, ir Lietuviškų muzikos gaidų. 

• POLICIJA suėmė jaunų 
vaikų gaują, kurie prisipažino 
papildę 26 įvairias vagystes ir 
apiplėšimus namų. Jų darbai 
paaiškėjo kai pereitą šeštadie
nį sugauta du berniokai, 12 ir 
13 metų amžiaus, laike apvo
gimo vieno namo Bratenahl 
dalyje. Iš jų išgauta ir apie 
jų kitus draugus, ir suimta 
viso septyni berniokai. 

PASKOLOS! 
N a m ų  m o d e r n i z a v i m u i ,  
taisymui, arba penkant 
namą. Paskolos mažos, 
didesnės ir dideles, sulyg 
vertės ir reikalo — gali
ma gauti Lietuviškame 
Banke. 
ši įstaiga per daugel me
tų turi biznyje prityri
mą. R e i k a 1 aujantiems 
patarimai dykai 
Depozitai kiekviena kny
gutė iki $5,000 apdraus
ta per Federal Insurance 
Corp., valdišką įstaigą. 

INSURED 

Pirk War Bonds—Pidk čia 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 
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Britų karo reikmenų vežėjas su troku užvažiavo ant minos 
je, jo trol " ' t- j 

gas gelbsti jį. 
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kelyje, jo trokas susprogdintas ir jis pats sužeistas. Jo drau-

—u™+; " Atsitikimas šiaurės Afrikoje. 

M I R I M A I  
DRAUGELIS Juozas, 56 metų 

amžiaus, mirė Kovo 31, pa
laidotas Bal. 3. Velionis pa
ėjo iš Keturvalakių, Suvalki
jos. Iš Lietuvos išvyko Ang-
lijon, vėliau atvažiavo į Suv. 
Valstijas. Clevelande liko jo 
sesuo ir kiti gimines. 
IVANAUSKAS Benis tapo pa

laidotas Bal. 3 d. Highland 
kapinėse. Jo žmona, ir jo bro
lis Ignas Ivanauskas iš Detroi
to, ačiuoja visiems už pasitar-
navimą laidotuvėse. Jo sunus 
tarnauja kariuomenėje, nega
lėjo pribūti net į laidotuves. 

Iš Detroito į laidotuves bu
vo dar atvažiavus Ona Skodie-
nė. 

MERGINA NUŽUDĖ 
TRIS SAVO KUDI-

KIUS 
DENVER, Colo. —• polici

ja suėmė vieną 23 metų am
žiaus panelę, Bernice Williams, 
kuri pastarų trijų metų bėgy
je pagimdė tris kudikius, ne
turėdama vyro, ir juos tuoj 
prigirdydavo ir paslėpdavo la
vonus savo asmeninėje skry
nioje. 

Ji pasakojo policijai kad nei 
tų kūdikių tėvai nežinojo kad 
ji pagimdė, ir jos motina nie
ko nepatyrė visais trimis atve
jais. Ji prieš gimdymą pasi
sakydavo kad nesijaučia gerai 
ir norinti pagulėti dieną-kitą 
namie, tuo tarpu spėdavo pa
slėpti ir kūdikio lavoną ir vėl 
trečią ar ketvirtą dieną eida-

Degtinę Racionuos 
Ohio valstijos legislaturoje 

priimta bilius sulyg kurio bus 
įvesta ir degtinės racionavi- v0 j darbą. 
mas, pradedant Birželio mėne- «AŠ negalėjau gelbėt kad jie 
siu. Sako, galėsit gauti pirkti 
degtinės tik po 1 kvortą į mė
nesi daugiausia, kartais tik po 
pusę kvortos, žiūrint kiek deg
tinės kada rasis. Degtinės pir
kėjai turės užsiregistruoti, ir 
tokių skaičius galės buti tarp 
1,500,000 ir 4,000,000 vyrų ir 
moterų, žiūrint kiek jų norės 
reguliariai degtinę pirkti. 

Vienas Amerikos laikraščių 
korespondentas praneša prie
žastį kodėl kariavimas Afriko
je taip lėtai vystosi ir užsitę
sė keturis mėnesius iki pradė
ta veikimas. 

Anot jo, reikalinga dešim
ties tonų įrengimų išsodinimui 
vieno Amerikos kareivio Šiau
rės Afrikoje ir po pusantro to
no įrengimų pristatymui kas 
mėnesį kareivio išlaikymui. 

Mes neturim pakankamai 
| Įvaro reikmenų sugrudimui 
juras ašies jiegų. Reikmenų 
pristatymas yra svarbiausias 
klausimas kariavimui šiaurės 
Afrikoje. Iš Amerikos reik
menys pristatoma ten tik lai
vais, ir tai ne visada tiesiogi
niais keliais. Tuo tarpu Vo
kiečiai pristato sau reikmenis 
oru, visai trumpu keliu. 

Kiekvienas kareivis suvalgo 
apie 5 svarus maisto į dieną. 
Kiekvienam vyrui reikalinga 
apie 28 tonų reikmenų per me
tą. Nugabenus tas reikmenis 
dar reik priemonių jas prista
tyt ten kur kareiviai randasi. 
Todėl iš Amerikos nugabenta 
į Afriką lokomotivai, tiesiama 
geležinkeliai. Jiems operuoti 
reikia anglies, kuri atgabena
ma iš Britanijos. 

Veikliomis dienomis alijan-
tų lėktuvai sunaudoja iki pus
antro milijono galionų gasoli-
no, kuris negalima kitaip pri
statyti kaip tankų laivais. 

Prie to ką kareiviai sunau
doja, dar siunčiama iš Ameri
kos ir Britanijos iki 50,000 to
nų reikmenų civiliniam sunau
dojimui. 

HIPPODROME 

'They Got Me Covered' 
Du mėgiami filrrfu artistai, Bob 

Hope ir Dorothy Lamour suporuoti 
Šiame smagiame veikale, "They Got 
Me Covered", kuris pradedama ro
dyti Hippodrome Theatre ketvirta
dienį, Balandžio 8, ir vaizduoja vi
sokius prietikius užsienių korespon
dento gaujoje priešų agentų. 

Veikalas gamintas juokui ir Bob 
Hope vaidina to korespondento ro
lę, atstovaujančio didelį laikraščių 
sindikatą, p-le Lamour to sindika
to Biuro vedėja Washingtone, vai
dinanti to korespondento draugę. 

Veikalas apima špiegų jieškojimą 
Washingtone, ir prie jų vaidina šie 
kiti žymus artistai: Leonore Au-
bert, Otto reminger, Edward Cian-
nelli, Donald Meek ir Philip Ahn. 

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

'This Is Your Enemy' 
Pradedant penktadieniu 12 vai. 

per savaitę laiko Telenews Theatre 
bus rodoma Vokiečių propagandos 
filmą, "This Is Your Enemy", pa
rodanti kokius budus naudoja Vo
kiečiai prieš savo kaimynines šalis 
pirm jų užpuolimo, privertimui jas 
pasiduoti. Parodoma Lenkijos Už
puolimas ir sunaikinimas. 1 

Prie to bus rodoma nauji vaizdai 
iš Rusų fronto, atėmimas Velikie 
Luki, ir kiti Rusų ofensyvo vaiz
dai. 

Matysit ir kitus trunjpus įdomius 
dalykus kurie jums tikrai patiks. 

NAUJA LIETUVĖ SAVININKĖ 

TERRACE BEAUTY SALON 
1161 East 71st Street 

HEnderson 3920 
Plaukų Stylial Visokiems Atsitikimams. 

Permanents $3.50 ir daugiau 
Maehineless $5.00 ir $6.00 

Sophia Mikėnas-Palunas, Sav. 
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JONAS G. 
POI/FER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Tariu pilną apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

gimė", sakė ji policijai. "Aš 
taip sudėta.* Jie buvo mano 
nuodėmių kūdikiai ir geriau 
kad jie negyveno". Ji susek
ta po paskutinio kūdikio gimi
mo, kurio sulaukė Vasario 11. 

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 
naudoia 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. 

DU UŽMUŠTI 
Clevelando srityje trafiko 

nelaimėse iki praeito sekmadie
nio vakaro užmušta viso 29 
asmenys, dadėjus du kurie už
mušti sekmadienį. 

Pernai iki tos dienos užmuš
tų skaičius siekė 37. 

R I C H  M A N  B R O T H E R S  

Atlaiko Tvirtove 

Pli&i 9notacija 

Mes siuvam uniformas vyrams ka
riaujantiems musų šalies priešus. 
Tuo pat laiku, mes dirbam puikius 
civilinius rubus kovojimui su inflia
cija namie* 
Mes tą darom palaikydami aukštai 
musų vertybės laipsnį, ir laikydami 
musų kainas žemas. 
Taip, musų siutai yra vis tebesiuva-
mi iš grynos naujos vilnos. Dar dau
giau,'musų darbo gerumas visais at
žvilgiais yra. toks pats kaip buvo 
prieš karą. 

RICHMAN 
Standard Quality 

CLOTHES 
$24.50 

RICHMAN 
Super Quality 
CLOTHES 

$2950 

Trys Parduotuvės Clevelande 
736 Euclid Avenue 

Prospect Kampas Ontario 
5716 Broadway 

M 
ii t 

THE 2nd WAR LOAN DRIVE IS ON 

Jf-

THE: B A NK 

DUOKIT SKALBTI 
"Save-a-Day" Skalbykla 

.New Method Laundry suteikia, 

.prieinamą gerą skalbimo patarna*. 

.vimą. Didelis 25 svarų bundulis. 
TIK $1.99. 

, 15 nuoš. pigiau jei patys atvešit 
ir pasiimsit. 

» 

New Method Laundry 
6710 Lexington Ave. 

HEnderson 7761. i J 

V 

Start punching 
from your pocket! 

<5^ 

America's war machine Si 
growing—growing! 

It's getting ready to de-
liver a tremendous, irresistible wallop 
that will smash the Axis flat—one* 
find for all. 

k But brother—that punch has got 
to start from your pocket! And novV 
the time to let it go! 

Uncle Sam is asking us to lend hiai 
13 billion dollars this month. 13 bil
lions of extra dollars — over and 

above any War Bond buying that 
you'd be doing anyway! Money to 

buy ships and planes, money to feed 
and clothe and arm and train the 
millions of your fellow Americans 
who will deliver this punch —who 
are ready to work and sweat 

die to keep the place yoa 
live in safe* 

Uncle Sam Is asking you 

to back them up. He's asking you to 

lend the money they need by invest* 
ing in War Bonds. 

In the next few weeks, you may tm 
visited by one of the thousands of 

volunteers who are giving their time 
and effort to this Drive. 

But don't wait for him. Today— 

now—go to your nearest bank or 
Post Office or place where they sell 
War Bonds. And for your Country's 

sake—for your own sake—invest all 
you can! 

There are 7 different types of V. S, 

Government securities — choose the 
ones best suited for youl 

5 

THEY GJVE THEIR LIVES .. . 
YOU LEND YOUR MONEY! 

HERMAN STEIN ADV. AGENCY CLEVELAND 
, i 

» • 

• < JĄ 
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X' # K & t n v A MMKe asps "m 

AKRON, OMO 
Smulkios Žinios rr 

IŠKĖLĖ KUN. IVANAUS
KĄ. Clevelando Vyskupas Ho-
ban iš buvusios Lietuvių šv. 
Petro parapijos iškėlė Kun. B. 
Ivanauską į Clevelando Lietu
vių šv. Jurgio parapiją už vi
karą. Tikime Kun. Ivanaus
kui bus malonu darbuotis di
delėje Lietuvių kolonijoje. Jis 
yra veiklus ir turi gerą balsą, 
čia A krone būdamas jis buvo 
mylimas Lietuvių ir kitatau
čių, ir bus mylimas Clevelan-
diečių. 

Į A kroną tapo paskirtas id 
Clevelando naujai įšventintas 
Kun. Petras P. černis. Reiš
kia, vis Akrono Lietuviai tu
rės savo buvusioje bažnyčioje 
Lietuvį kunigą. / 

Akrone visose gumų dirbtu
vėse darbininkai gavo pakelti 
mokestį po 8c valandai. Good
rich kompanija pirmutinė pa
darė pradžią, ją pasekė Good
year, Firestone ir General. 

Chicagietė, buvus Akronietė 
Veronika Balsienė, palaidojus 
savo brolį Jeronimą Bartkų 
Cleveland®, užsuko į Akroną ir 
čia atlankė brolio Kazio sunų 
Antaną Bartkų, A. Kubilienę, 
jo seserį, Mačerauskieaę, i»um-
pickus ir kitus. 

Jonas Stelmokas, iš kariuo
menės Texas valstijoje, parva
žiavo paviešėti pas savo moti
ną, kuri laiko užeigą Barber-
tone. Taipgi atlankė tėvą Smo-
liukus ir dėdę farmerį Beni 
Stelmoką. 

Taip pat buvo parvažiavęs 
Albinas Muckus, sunus Simo 
Muckaus. Jis dalyvavo Anta
no Aleknos-Olehnovičiaus lai
dotuvėse. Atlankė savo žmo
ną, tėvus, seseris ir kt. drau
gus. 

Trumpickų aunus kareivis 
taipgi buvo parvažiavęs iš ka
ro laivyno paviešėti keletą die
nų tarp savųjų. Visi kareiviai 
trumpai pabuvę išvažiavo at-
gal tarnystoa. Kalnas. 

Ohio Bell Planuoja jau 
Pokarinius Darbus 

-•if'i.i.įi r - •••• * 
Numatoma reikės pusantro bilijo

no dolarių naujo kapitalo finansa
vimui numatytų Bell Telephone 
Systemos pokarinių statybos ir pli
timo darbų visoje šalyje, taigi tuo 
tikslu The Ohio Bell Telephone «Co. 
praneša įsteigus komitetą kurio už
duotis yra ruošti planus pokarinių 
darbų varymui kiek tas priklausys 
Ohio dalyje. 

Skelbia taipgi kad reikės kelių 
šimtų milijonų dolarių kiekvieną 
metą per kelis - pakarinio periodo 
metus. 

Ohio Bell viršininkai praneša kad 
jų komiteto planai apims viską kas 
bus naudinga ir reikalinga visuo
menei tuoj po karo. 

Tarp dalykų kurie numatyta yfca 
šie: 

Paruošima* įrengimų išpildymui 
sutrukdytų užsakymų kirflė karo 
metu negalima išpildyti. 

Priemonės palengvinimui dabarti
nio karo metu užsigrudimo telefo
no įstaigose, atnaujinimas progra-
tno Įvedimui telefonų dial patarna
vimo, išėmimas senų telefono in
strumentų ir; sudėjimas naujausių 
išradimų; ir visa eilė kitokių pa
tobulinimų kurie dabar išvystomi. 

Tas programas reiškia apėmimą 
trečdalio tiek daugiau darbų kaip 
buvo atlikta per visą 65 metų tele
fono sistemos vystymąsi. 

Kalbama ir apie įvedimą televi
zijos, tai yra matymo asmens su 
kuriuo telefonu kalbamasi, ir tt. 

Bus pagerintas susisiekimas siv 
kitais miestais ir su šalimis užjū
riuose. 

SUIMT! Už NUŽUPYMĄ 
KŪDIKIO 

Medford, Oregon, suimti ka
reivis Bernard Lotka, 23 m., 
ir jo mylimoji, Tillie Michals-
ki, 22 m., abu iš Clevelando, 
po to kai rasta turistų susto
jimo vietoje kūdikio lavonas. 
Jiedu buvo sustoję toje vieto
je, ir juos pavyko susekti. 

Kareivis prisipažino pats sa
vo 9 savaičių amžiaus kūdikį 
užtroškinęs apmesdamas rū
bais, nes jiedu nenorėję kūdi
kio augirti. 

Ta mergina prieš keletą sa
vaičių išvažiavo ten pas savo 
mylimąjį tikslu apsivesti, sa
kė jos draugai Clevelande. 

' ^MIESTO mokyklų tUryba 
užgyrė Clevelando mokyklų o-
peravimui biudžetą iš $15,600,-
000. 

• * .'4 «! 

PADĖKA 

Mes duodame^ ir Iškeičiaitte Eagle Stamps 

The May Co's 
Basement 

Nuoširdžiai dėkojame tiems 
Akrono Lietuviams kurie pri
sidėjo ir patrnavo sergant ma
no velionei žmonai ją lankant, 
o kada jai nusilpus gydytojai 
kreipėsi kraujo, su pasisiuliji-
mu pribuvo keletas asmenų, 
kurie norėjo pagelbėt ligonei. 

Ačiu visiems kurie, mirus 
mano žmonai, Onai, skaitlin
gai dalyvavo šermenyse, paly
dėjime bažnyčion ir į kapines. 
Dėkoju vietos klebonui Jun. J. 
Burgeois, jo asistentui Kun. B. 
Ivanauskui, taipgi Clevelandie-
eiams kunigams J. Angelaičiui 
ir fC. Širvaičiui; ačiu grabne-
šiams, laidotuvių direktoriui 
Kucko, SLA. 354 kuopos na
riams, labiausia jos raštinin
kui J. Ramoškai. Ačiu Lietu
viams farmeriams kurie iš to
li nuo ūkių atvažiavo, p. Ku-
liunienei su dukteria, kuri net 
iš Brighton, Mass., į laidotu
ves atvyko, ir Ig. štoškunui, iš 
Chicagos. Ačiu už gėles SLA. 
kuopai ir L. L. P. Kubui ir ki
tiems už visą jusų geraširdin-
gumą ir užuojautą musų liud-
aeje valandoje. 

Jurgis Rokas, sunus Pranas 
ir duktė Adelina. 

Dirvą galima išsirašyti ui 
vieną dolarį — pusei metų. 
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TAUPYK 
DABAR 

. Taksa nw 

.Karo 
Bondsams 

. Kitiems 
Svarbumamfit 

r imt c iqua*i 

į 1̂ 1, 

Nebijo- UgAgA.&L Jtietauš, 
MERGAITĖMS IR PAKELĖMS 

2-ra KARO PASKOLA 
Prasideda April 

r J 

13 Bilijonu Oolariu Turi Boti Sukelia! 
U VIEN YTŲ Valstijų Valdžia pra-

* šo mus paskolint jai 13 bilijonų 
dclarių bėgyje kelių sekančių savai
čių. Mes galim tą padaryti. Ir mes 
turim tą daryti. Kiekvienas Ameri
kietis privalo suprasti tikrenybę: 

Siame, musų didžiausiam kare, pa
darėm pradžią gerą. Išlavinom daug 
vyrų—padirbom daugybę ginklų—iš-
Statėm daug laivų. 

Bet tai tik pradžia. Nei vienas ne
privalom bent valandėlei manyti jog 
darom gana dnbar karo laimėjimui! 

Turim Statydinti Daugiau! 
Mes sumušėm visus rekordus išsta-

tydami 8 milijonus tonų laivų pereitą 
metą. Bet rimti Armijos ir Laivyno 
vadai pasakys jums kad 18 MILIJO
NŲ tonų ką statom šį metą nebus dar 
gana! 

Turim Kariauti Daugiau! 
Nuo dabar iki karo laimėjimo, Ame

rika turi buti ofensyve. Didėjančiais 
skaičiais, jusų sunai, broliai, vyrai 
turi stoti į aktuali muši. Musų nuo
stoliai jau pradėjo daugintis—ir jie 
neis mažyn. « . , 

N Ir Mes Turim Pirkti Daugiau 
War Bonds! 

Teisybė kad mes visi perkam War 
Bonds dabar. Bet mes turim padėti 
apmokėti musų didėjantį kara ir ga-
t&ybą Mes turim prisilyginti, ge-

Jie Deda Savo 

riausia kiek galime, prie pasišventi
mo tų Amerikiečių kurie dirba ir pra
kaituoja dešimtyje karo frontų — ir 
dpr patys kruviniausi mūšiai tik at
eis. Tiesioginis faktas yra tas: palai
kymui musų karo mašinos veikmėje, 
mes turim iškasti iš kur nors 13 bi
lijonų ekstra dolarių šį mėnesi. 13 
bilijonų dolarių virš tų ką mes regu
liariai išperkam Karo Bondsų! i 

Bėgyje sekančių kelių savaičių jus 
gal atlankys vienas iš tūkstančių lais-
vanorių darbuotojų kurie pašvenčia 
savo laika ir pastangas šiame Vajuje. 
Bet nelaukit jo. Nusistatykit sau da
bar kad pirm negu vajus baigsis jus 
marš uosi t į artimiausi savo banką, 
T.'aštą, arba vieta kur War Bonds par
duodami ir atliksit savo pareigą. Ir 
neužmirškit šito: atlikdami savo par-
eig:j, jus padarot sau vieną iš didžiau
sių savo gyvenime patarnavimų! 

Nes United Slates War Bends yra 
pats žymiausias investmentas pasau
lyje—nėra nieko kito lygaus. šitie 
investmentai pritaikyti atitikti jusų 
ypstingai padėčiai. Ir jie duoda jums 
progą užsisakyti ir gauti sau tokį pa
sauli kokiame jus norėsit gyventi po. 
šio karo. Kiekvienas centas ką dabar 
j d ėsi t į War Bonds pagelbės jums ga
rantuoti pakankamai darbo taikos me
tais po 'karo ir tas darbas bus taikus 
ir naudingas kiekvienam iš mušu. 

Vardan savo šalies — vardan savo 
paties naudos — investuokit kiek tik 
galit daugiausia! 

Yra 7 Skirtingų Rusiu IL S. Got-
errweni Securities — Pasirinkit 

Kuri Jums Geriausia Tinka 
United States War Savings Bond®— 

Series E: Puikiausias investmentas 
pavienio ir šeimos taupymui Atmo
kės jums $4 už kiekvienus $3 kai su
eis Bondso laikas. Pritaikyti ypatin
gai smulkiam investoriui. Datuotas 
1 dieną mėnesio kada mokestis gau
nama. Nuošimtis: 2.9'' į metą jeigu 
išlaikysit. iki suėjimo. Jie gaunami: 
$25, $50, $100, $500, $1000. Galima 
iš'keisti bent kada 60 dienų po pirki
mo. Kaina: 75'/ sueinamos vertes. 

2Vzf/'- Treasury Bonds of 1964-1969. 
Gatavai vertybėje, priimami bankuo
se užstatais, šie Bonds yra idealus in
vestmentai trustų fondams, paveldėji
mui ir pavieniams. Spscialė ypatybS 
krd jie galima iškeisti pilnoj vertėj su 
suėjusiu nuošimčiu tikslu patenkinti 
Federal estate taxes. Datuoti April 
15, 1943; sueis June "15, 1960. Vertės: 
yra $5C0, $1000, $5000, $10,000, $10D>-
00C—taipgi $1,000,000 jeigu užregis
truojami. Sueina: ne anksčiau kaip 
June 15, 1964: po to išmokami pilna 
verto sii nuošimčiu davus 4 mėnesių 
išankčto pareil^ljwim#. , Taksuajami 
tik Federaliais^taksais. Kaina: pilna 
vertė ir suėjės nuošimtis. 

Kites Securities: Series "C" Tax 
Notes; 7/8'r Certificates of Indeb
tedness; 2'f Treasury Bends of 1950-
1952; United States Savings Bonds, 
Series "F"; United States Savings 
Bonds Series "G". 

The Lithuanian Savings and Loan Ass'n 
6712 Superior Avenue 

Dr. John T. Vitkus 
1284 Norwood Read 

Lithuanian Chamber cf Commerce 
66C6 Superior Avenue 

v Peter P. Muliolis 
6606 x Superior f Avenue 

UNITED STATES TREASURY WAR FINANCE COMMITTEE—WAR SAVINGS STAFF—VICTORY F L' N D COMM IT"i^E 

Brazis Brothers Clothes 
69C5-7 Superior Avenue 

The Ohio Lithuanian Publishing Co. 
6820 Superior Avenue 

I. J. Samas 
67C4 Superior Avenue 

Pat's Tavern 
1386 East 65th Street 

Senovėj — kanklininkai keliaudami per Lietuvą, apsakydavo lietuvių Bočių karžygiškus darbus ir vi
sokius atsitikimus is tu dienų reažo pasaulio v  

DABAR — Jums tą viską apsako DIRVA — pasiektama Jusų namus plačioje Amerikoje — istoriškus 
narsius Šoriu darbus, \v  Įvairius šių dienų pasaulio įvykius — ir tik už $2.00 per ištisą metg! 

Ji jausis kaip tik gerai Sia
me patogiame apvalkale . . 
kuris apsaugoja nuo lietaus 
ir tinkamas dėvėti saulėtoje 
dienoje! Naturalės spalvos 
gabardine, susegamu prieš
akiu ir dviem dideliais kiše-
niais susidėjimui gerybėms! , 
Mieros 10 ki 16 mergaitėms • t . 
ir panelėm*,, ^ 

The May Co. BasecMnt 

Užsakymai Telefonu arba Paštu Išpildomi Greitai 

& 

metui vis dar 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

Dirva dar vis duodarha už $2.00 visam metui tiems kurte at
naujina ąavo 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 kaina. Ap
sirūpinki! Dirva daba p, u|simokekit prenumeratą laiku, palengvinsįt jai eiti 

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

> imit 1 '2.ir įrašę pilną 

^\\\\\\\\^ sava adresą, sių«kit &* 
D I R V A  

6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio 

1 'i. V »  ̂  ̂ }-Ą. * ' V '  f  
( 



B I B V A ~ 

!! CLEVELANDO IR APIELINKĖS ŽINIOS 
"DIRVA"—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais 

SECOND WAR LOAN 
Vajus Prasideda Balandžio 12 — Cuyahoga 

Apskrityje Nustatyta $240,000,000 

lietuviai! J u s ų Amerika 
jietko daugiau ir daugiau pa
skolos iš jusų! Ji nori pasi
skolint kiekvieną dešimtuką 
k'p'i turit atliekamą. 

Dėdė Šamas prašo ir ragina 
jus susilaikyti pirkinė j us da
lykus be kurių galit apsieiti. 
Jis nori kad jųs pirktumėt Ka
ro Bonus su savo kasdieniniais 
uždarbiais ir su pinigais ku
riuos laikot gulinčius be dar
bo. 

Atminkit gerai kad Dėdei 
Šamui kariauti pinigai reika
lingi ir jis gali juos gauti iš 
jusų vienokiu ar kitokiu budu. 
Jisai juokų nekrės. Jeigu ne 
paskolomis tai aukštais taksais 
ir skolinimais iš bankų. 

Nei vienas mes pirkdami Di
dės Samo Karo Bonus nepra-
laimėsim, dabar ar vėliau, nes 
šie bonai taip sutvarkyti kad 
jų vertė niekad nenupuls. 

Nesumenkės ir pinigų ver
tė jeigu visi pirksim bonus. 
Su kiekviena valdžiai duodama 
paskola tiek daugiau sumažėja 
pirkimo jiega civilinėje rinko
je, kuri nupigina pinigų verte 
jeigu prekyba eina laisva ir 
palaida. Pakils karų reikme
nų dirbimas ir pirkimas, pasi
darys daugiau darbų ir uždar
bių. 

šia karas yra perdidelig kad 
atmesti jo finansavimą vieni 
kitiems. Visi mes, maži ir di
deli, privalom dirbti už karo 
laimėjimą, ar tai kariaujant su 
ginklu rankoje toli užjuriuose, 
ar dirbant karo dirbtuvėje, ar 
perkant karo bonus. 

Dėdė Šamas leidžia kas mė
nesį po 7 bilijonus dolarių ka
ro vedimui, o suvirs trys ket-
virtdaliai tų pinigų atsiduria 
keno nors kišeniuose uždarbių 
pavidale. Dėdė Šamas dali tų 
pinigų gauna *.,ksų pavidale' 
Kitą dali gauna karo bonais 
kuiiuos darbininkai ima s'ivo 
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, 
išmokėję visokius didelius tak
sus, per mėnesj padeda taupy
mui bankuose beveik $6,000,-
000,000. Iš tų pinigų valdžia 
ir prašo jus pirkti bonus. 

Savo didelių uždarbių žmo
nės dabar neturi ant ko pralei
sti, nes negali išmėtyt pirki
mui gasolino, automobilių ir 
ratų gumų. Negalima išleis
ti kelionėms, atostogoms, deg
tinei, mėsai, šilkiniams marš
kiniams, kojinėmėms, nes visų 
tų dalykų yra mažai. 

Sis priverstinas karo meto 
taupymas pirkimu karo bonų 
daro jus tik turtingesniais at
eityje, kuomet karo darbai 
pasibaigs. 

Pirkit Second War Loan 
karo bonus — pirkit neskupė-
dami. Jųs gausit nuošimtį ir 
pilnas sumas paskiau. 

KUNIGŲ PERMAINA 

Clevelando vyskupija paskel
bė naujus kunigų paskyrimus. 
Tarp kitų praneša paskyrimą 
naujai įšventinto Kun. Petro 
P. Cherniss Į buvusią Lietuvių 
šv. Petro parapiją Akrone. Ta 
parapija buvo Lietuvių įsteig
ta, Lietuvių pinigais išstatyta 
bažnyčia, bet vėliau negalėjo 
iš vienų Lietuvių išsilaikyti ir 
tapo padaryta maišytų katali
kų bažnyčia toje miesto daly
je. Vyskupas ten bando lai
kyti Lietuvi kunigą asistentą 
prie kitataučio klebono. 

šv. Petro parapijoje buvęs 
asistentas Kun. Balys Ivanau
skas, irgi jaunas kunigas, tik 
1938 metais Įšventintas, atke
liamas į Clevelando Lietuvių 
šv. Jurgio parapiją prie kle
bono Kun. Vilkutaičio. 

Kelis metus buvęs antras 
klebono Kun. Vilkutaičio asis
tentas kitatautis Kun. Sofra-
nec paskirtas jau keli mėnesiai 
atgal klebonu Youngstowno 
mažon Lietuvių parapijon. Iš 
tos parapijos, buvęs jos klebo
nas Kun. K. Petreikis pastojo 
kapelionu Amerikos armijoje 
ir dabar randasi Afrikoje. 

Naujasis šv. Jurgio parapi
jos asistentas Kun. Ivanaus
kas yra Detroitietis, tulą lai
ką studijavęs Vilkaviškio se
minarijoje ir 1938 metais gry-
žęs ir Įsišventinęs kunigu. Jis 
ir gavo vietą Akrone. 

Jis Įneš dikčiai Lietuviškos 
dvasios šv. Jurgio parapijoje. 
Kun. Vilkutaitis turi kitą Lie
tuvį asistentą, Kun. Bartis. 

PREZ. A. SMETONA 
KALBĖS AMERIKIE

ČIU SUEIGOJE 

Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona užkviestas kalbė
ti Amerikiečių organizacijos 
Federation of Women's Clubs 
parengime penktadienį, Balan
džio 16. Tą dieną atsibus tos 
moterų organizacijos taip va
dinama Federation Day. Po
sėdžiai eis Hotel Statler ball
room, ir užbaigoje tos dienos 
darbo, nuo 2:30 iki 3:00 vai. 
po pietų, kalbės garbės svečias 
p. A. Smetona. Tas paskutinis 
posėdis bus viešas, kas norės 
galės dalyvauti. 

Federation -of Women's Clubs 
turi virš 100 moteriškų orga
nizacijų visoje Clevelando sri
tyje. Dalis jų yra kitataučių, 
bet diduma .Amerikonių orga
nizacijos. Federacijoje priguli 
ir Lietuvių Moterų Klubas. 

Pono Prezidento kalbos te
ma bus: "Lithuania, Past, Pre
sent and Future". 

Youth's 
PHONE: ENdicott 4480 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO 

RESOLUTION ADOPTED IN PHILADELPHIA, PA. 
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LIETUVIŠKO SKONIO 
KOPŪSTAI 

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klube šį sekmadienį, Balandžio 
11, bus .speciališkai pagaminta 
tikrų Lietuviškų kopūstų su 

į ruginė Lietuviška duona už 
labai prieinamą mokestį. Visi 
klubo nariai kviečiami atsilan
kyti ir pasvalgyti šių skanių 
kopūstų taukine. Vald. 

IŠĖJO ARMIJON 
William Debesis, 26 m. am

žiaus. plačiai žinomo Clevelan-
diečio Vinco Debesio sunus, iš
ėjo į kariuomenę. Vaikinas 
buvo darbštus, dirbo visą lai
ką ir turėjo nusipirkęs karo 
bonų už $300. 

Jo tėvas, Vincas Debesis, 
gyvena Clevelande jau virš 40 
metų, yra vienas iš ankstyvų
jų anų dienų veikėjas. 

Dalyvavo prie rinkimo ir pir
kimo žemės pirmutinei Lietu
vių parapijai prieš 40 metų, ir 
įgijus Lietuvių bažnyčią, per
gyvena jau septintą Lietuvį 
kleiboną šv. Jurgio parapijoje. 

Buvo vienas iš pirmutinių 
steigėjų ir direktorių Lietu
vių Taupymo ir Paskolos Dr-
jos, ir prisidėjo daug prie tos 
Įstaigos išvedimo per sunkius 
depresijos laikus Į pasekmingą 
biznį. Darbavosi prie Lietu
vių Salės Bendrovės įsteigimo, 
keletą kartų buvo bendrovės 
direktorium, ir tankiai prisi
dėjo ir dabar prisideda prie 
parėmimo katalikiškų ir tauti
škų reikalų. 

®hcrc*«, 

ty /*vyct//y 

vr »•// <£jcfr ne/i; Ą<t/* 't*it'&kctfi.it-' 

A*"* « ++t** r+.tfatjv* -&te 
r*i.*,r.yn4sx 

M44' * /*€4>f*lcA 

jforjsio<44K f/t&'r* i 'Jag/, 

<£4VtC&A 

^ /t f£*> 

f/, ctA*/* fy ~fafa>64*&4sex4> 

C/*dtii) 
^»n lini •» • 

iCtfaSiiMH+iu fyfflWQ ^&įd/MVA^ 
—J /%jfocc+c* 

fQ6/&*A 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

; LIETUVIŠKA VAISTINĖ 
I Reikale Įvairių vaistų ir vai-
: stinės reikmenų, taipgi išpildy-
j mui daktarų receptų kreipkitės 
i i savo vientautį Lietuvi vaisti-
' ninką, Jona Zwalskj, jo Inter-
į national Pharmacy, 5920 St. 
Clair ave., kampas E. 60 st. 

LANKOSI KAREIVIS 
Corp. Alekas Lincevičius at-

gryžo savaitei laiko iš kariuo
menės paviešėti su savo gimi-

i nėmis ir pasimatyti su drau-
! gais. Jis prisilaiko Floridoje, 
: atlikdamas specialius pasiruo-
i Šimus. 

URBONAS DAINUOJA 
ANGLIJOJE 

_ Clevelandiečių mylimas dai
nininkas Jonas Urbonas, tar
naujantis Amerikos armijoje, 
pasiekė jau Seržento laipsnį ir 
šiuo laiku randasi Anglijoje. 
Jis ir aiTnijoje daug dainuoja 
kareivių palinksminimui. Ne
senai Cleveland Piess patalpi
no jo atvaizdą dainavimo pozo
je, kur nors Anglijoje. 

Jonas Urbonas gimęs Škoti
joje, dirbo ir studijavo daina
vimą Clevelande. Po to apva
žinėjo plačiai Ameriką ir Pie
tų Ameriką. Davė porą kon
certų Clevelande. 

Paskiausia jis buvo išvykęs 
Chicagon, ten daug dainavo 
pu Margučiu, ir buvo pristojęs 
dirbti J. J. Bačiuno Tabor Far-
moje, iš kur ir išėjo kariuo
menėn. 

BAIGĖ DAKTARO MOKSLĄ 
Romanas Jonas ZwaLsh, Lie

tuvio vaistininko Jono Zwals-
kio sunus, baigo medicinos mo
kslą St. Louis Universitete ir 
dabar įstojo St. Luke's ligoni
nėje Clevelande praktikai. 

Prieš išvyksiant į St. Louis, 
s t u d i j a v o  W e s t e r n  R e s e r v e  
Universitete Clevelande. 

Dr. R. J. Zwaish gavo armi
jos rezervisto Leitenanto laip
snį. Jaunas daktaras jau ir 
apsivedė su p-le Marjorie Phil-
pot, iš St. Louis, Mo., dukteria 
Pulk. Sheppard B. Philpot. 

Operos Lankomos 
Gausiai 

Su pirmadieniu, Clevelande 
prasidėjo 18-tas Metropoltan 
Operos sezonas. Lankytojų vi
sas dienas turi daug. 

Penktadienį ir šeštadienį, po 
pietų ir vakarais bus pastaty
ta dar keturios operos, kurie 
norite bent vieną matyti turit 
dar progą. Perstatymai atsi-
buna miesto auditorijoj. 

• VYRAI tarp 18 ir 38 me
tų amžiaus, kurie dar nedirba 
karo industrijose, turi tuojau 
pereiti į karo darbus, kitaip 
bus imami iš savo paprastų 
nebūtinų darbų tiesiog į ka
riuomenę. 

Nekurie vyrai jau gryžo iš 
kariuomenės, kuriems suėję 
38 metai amžiaus. 

PARSIDUODA GERAS ŪKIS 
10 akru, 13 kambarių namas ir 

.'1 maudynės; tvartas del 2 karvių 
ir 1 arklio; garadžius del 3 auto
mobilių; savas gasas šildymui; 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 i vakarus 

Raštu kreipiantis: 
STANLEY LUKASSUS 

North Olmsted, Ohio. (16) 

I PRANEŠIMAS 
i Kas turit likusių savo drapa-
Inų mirusio Juozo Draugelio įs-
, taigoje, ant E. 79 th. kampas 
i Medina ave., kreipkitės ten šį 
sekmadieni, Balandžio 11, bus 
atdara po pietų nuo apie 1 vai. 

į Galėsit atsiimti kas kam pri-
1 klauso. 

NUBAUSTI 
Apie 15 Clevelandiečių nu

teisti užmokėti pinigines pa
baudas už neprisilaikymą už-
temdvmo (blackout) taisyklių 
laike bandymų darytų Kovo 4. 
f •' i m —iii»k 

PAŠTU prenumeratą galima 
siųsti ir iš Clevelando. Kas ne
turi laiko ateiti admr;i traci-
jon gali pasiųsti laišku $2 su 
pilnu savo adrt ,i. 

Į • MĖSOS trukumas Cleve-
| lando srityje bus dar kokias 
jporą savaičių, po to susitvar-
! kvs, praneša skerdyklų savi-
| ninkai. 

I Reikia Darbininkų 
i DRY CLEANING JSTAIGOJ 

Prosytojų, Siuvėjų, prie 
i Counterio. ir sužymėtojų. 

Kreipkitės tuoj. 
FORMAL CLEANERS 
(Juozas Bindokas, Sav.) 
1104 EAST 79th ST. 

REIKALINGA MERGINOS 
Ir Moterys dirbti keptuvėje, virš 

16 m. amžiaus; unijos al^os. mo
kestis už viršlalikį, geros darbo są
lygos. Priimam moteris ir virš 40 
m. amžiaus. Kreiptis: 

ACME PIE COMPANY 
S747 CARNEGIE AVE. 

PERTINAX ir the penname' of 
a once famous French political 
writer. Well, even famous writers 
make mistakes. The other day Mr. 
Pertinax was reviewing the cause 
of so-called "Russian discontent" 
with her allies. Quote: "What, 
then, may be the cause of Russian 
discontent? A territorial agree
ment was to be linked with the 
British-Soviet treaty (May 26, 1942) 
as to the Baltic States, and it had 
to be shelved or suspended to meet 
criticisms directed from the outside 
(from Washington, as an article 
which the Periscope quoted from 
the Saturday Evening Post stated) 
against the Separate procedure that 
had been used on the occasion. But 
we must remember that Mr. Stalin 
and his friends parted with Britain 
and France in the late Spring of 
1939 because those two Powers had 
not seen their way to fall in with 
Russian views on the same subject. 
Obviously, some apprehension is 
felt at the Kremlin lest the United 
Nations should some day interpret 
the Atlantic Charter in opposition 
to Russia's claims. Russia cannot 
be expected, on the basis of her 
heroic resistance to the Germans, 
to put up her narrow frontiers of 
1S18-1929." 

Mr. Pertinax, probably, had not 
heard the proud boasts of the Rus
sians that they occupy a sixth part 
of the world. Is this to be des
cribed as living "within narrow 
borders"? The Poles at Warsaw 
put up a very gallanč resistance to 
the Germans. Would this heroic 
resistance be the basis for a claim 
to give the Poles all the territory 
to which they may take a liking? 
We don't see why the Kremlin 
should be so "apprehensive" of the 
Atlantic Charter unless it wishes 
to play the old imperialistic game. 

/// 
ANTHONY EDEN did what he 

could in his speech at Annapolis 
(which was listened to by a mem
ber of the Maryland Assembly of 
Lithuanian descent, attorney Nadas 
Rastenis) to lay the ghost of a 
l^rivate (a secret) boundary agree
ment between Great Britain and 
Russia. He wished, he said, "once 
again to make plain that we have 

no secret engagements with any 
country". The New York Times 
says "this is a simple language 
from an honorable man and should 
be accepted as such". The post
war problem is a good deal bigger 
than boundaries. It is a matter of 
cooperation and keeping faith. If 
Russia believes in the principles 
of the Atlantic Charter, if her sig
nature was not a gracious gesture 
(as Mr. Demaree Bess intimates 
in the Saturday Evening Post) but 
a real pledge, the only thing the 
Lithuanians would want, is for 
Russia to keep faith with her giv
en word and cooperate with Eng
land and the United States to "re
store sovereignties forcibly destroy
ed". Lithuanian souvereignty was 
one of them. 

##/ - -

IN "WE CANNOT ESCAPE 
HISTORY" John Whitaker tells 
us how he felt ashamed to be an 
American and a citizen of the dem
ocracies when Czechoslovakia was 
being sacrificed at Munich to the 
exigencies of "peace in our time". 
Many Americans (for instance, 
Prof. John Dewey) are beginning 
to feel uneasy that another Munich 
is being prepared on the shores of 
the Baltic to "appease" Moscow. 
This time it will be Lithuania, I^at-
via, Estonia and Finland that will 
be sacrificed for "peace in our 
time" and "strategical" reasons. 
Let's hope the citizens of democra
cies will not have to endure the 
sort of shame which Mr. Whitaker 
experienced. However, it's more 
than ironical that little Albania 
should receive a Russian guarantee 
of her freedom while little Lith
uania gets only promises of a tight
er hug from the Big Bear. 

/// 

REV. MATULAITIS of London, 
England, has collected the names 
of about 230 British Lithuanians 
serving under England's flag. 
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SOME OF OUR Red spellbinders 
in Massachusetts are organizing a 
series of meetings to collect funds 
which are to be distributed as fol-

HELP WANTED 
DRY CLEANING PLANT 
Pressers, Tailors, Counter 

and Markers. 
FORMAL CLEANERS 

(Juozas Bindokas, Prop.) 
1194 EAST 79th ST. 
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| Naujoje Vietoje i 

1 Nikodemas A. Wilkelis 1 
1 = 

L i e t u v i š k a  

V A I S T I N E  
Jonas Zwalskis, Savininkas 

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo daktarų receptus atsakan
čiai. Kreipkitės j savo vientau
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

I 1 

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
IR BALZAMUOTOJAS 

šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 
5 Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 
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VISOKIA APDRAUDA 
Ž Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas inusų pa- Z 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- ;; 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma •• 

J šaukite mus negu ugniagesius (fare-monugjĮ, * 
ir Apdraudos Agentūra. . 

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

% 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672f % H I »»»»»»#+»»••»»»»• • <• i  ¥ W i » » * » #  !  » • » » +  

lows: TWO ambulances for Soviet 
Russia, ONE for the United States. 

Thanks for remembering poor 
old Uncle Sam! . * ^ r": 

11/ 
NINE MONTHS and four days 

was the time required for a letter 
to reach Rev. Paškauskas ill Chica
go from Lithuania. 

//# 

USTONIA, a small neighbor 
Lithuania (1,134,000 inhabitants) 
has recently celebrated the 25th 
aniversary of the declaration of its 
independence. It is now enduring 
a barbaric Nazi ocupation and, like 
Lithuania, places its hope in the 
United States atid the Atlantic 
Charter. As the Washington Her
ald points out, before the Nazis 
there was a Soviet occupation which 
cost the brave Estonians 8,000 
dead, 10,000 wounded and. 32,000 
deported to Siberia. Life is cer
tainly hard in this "modern" world! 

Victory Slogan 

l&aoitt't spell 

vicTory 
with 

in akent 

John F. Noon, Detroit defense 
plant worker, is tossing a thumb 
pridefully at the slogan that won 
him first prize in a slogan contest. 
"You can't spell victory with an 
absent T" was the bon mot that 
scored for Mr. Noon, 

Pedestrian Protection-
war Production Time Lost 

Through Pfdcstrian Accidents 

KKSTRW ACCmOITS 
cssr thovsanos or 

HON MM HOW tmiwt 

PEDESTRIAIN TRAFFIC ACCI
DENTS are anr unnecessary and costly 
drain on manpower vital to our home-
front—too many key war workers arc 
being injured and killed while afoot. 
Look both ways and be sure it's saft 
before crossing, is a wise tale that ttjQl 
prevent many bcartacbcs. 

—'•AAA Saftty Feat urn 
A' tfOVEL chair has a 

level place on its back to hold re
freshment receptacles, an occupant 
straddling the seat to face them. 

ATLANKYKIT MUSŲ PUIKIĄ 

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

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 

Duosim kuogeriausį patarnavimą. 

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS 
Krautuvės pavadinimas ^ 

STANDARD FOOD MARKET 
854 EAST 185TH STREET 

Jau Pavasaris! 
Vyrams ir Vaikinams 

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

$3.95 — $5.00 

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

SWETERIAI $1.95 MARŠKINIAI $1.95 
Vilnoniai, be rankovių apsimau- Sanforizuotai sutraukti. Broad-
na Sveteriai. Maišytų ir vieno- cloth medegos vienodų spalvų ir 
dų spaivų. ' mišiniu. 

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. 

DYIC Al GKEiJN STAMPS su koinu pirkiniu. V^VI/ A I 
čia galit iškeisti savo Stamp Booka. • IVfVI 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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