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Suvienytose Valstijose |2.<H> 
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(28-ti metai :: 28th Year) 

D A R B A I  
IR DAlUilSPiKV ŽINIOS 

'įritinu 

Lewis Tebesidera 
New York. — Tarybos 

tarp šiaurinės Appalachian 
srities minkštos anglies ka
sėjų algų nustatymo nesi
baigia. į Kasyklų operato
riai kreipiasi-į Karo Darbo 
Tarybą angliakasių unijos 
siūlomos sutarties patikri
nimui. Ta sutartis apima 
450,000 darbininkų. 

John L. Lewis praneša 
unija sutiks šešių dienų 
darbo savaitei kasyklose, 
jei darbininkams bus dadė-
ta mokesties po $2.25 die
nai daugiau. 

Gary, Ind. — Čia buvo 
sustreikavę dalis Carnegie-
Illinois plieno darbininkų. 
Streiką baigė šios savaitės 
pradžioje. 

Newark, N. J. — Nesusi
pratimui kilus tarp CIO ir 
United Mine Workers, ku
ri unija traukia j save ir 
industrinius d a r b ininkus, 
buvo sulaikyta darbai dvie
jose Celaiiese Corp* a«di-
nyčio^e. 

Cleveland. O. — Sustrei
kavo dalis Thompson Pro
ducts, Inc., darbininkų iš-

ŽEMI PO NAZIŲ 
KO J U NYKSTA C 

Londonas, Bal. 16. — Iš 
Morokkos radio stoties nu
girsta pranešimas jog ali-
jantai užėmė miestą Enfi-
daville, 25 mylios šiaurva-
karin nuo Sousse. 

Balandžio 12 Rommel'is 
turėjo apleisti miestą Koi-
rouan ir Sousse. Tuos vi
sus miestus paėmė nazius 
bestumianti Britų aštunto
ji armija vadovaujama Ge
nerolo Montgomery. 

Vokiečių plotai laikomi 
Afrikoje kaskart traukia-
si-mažėja, Amerikos ir Bri
tų kariuomenių is trijų pu
sių spaudžiami.: r 

Bal. 14 oro susirėmime 
alijantai numušė 84 nazių 
lėktuvus, savo prarado tik 
tris. 

Amerikiečiai lakūnai sa
vo skraidančiomis tvirto
vėmis smarkiai užpuolė už
pakalinę Rommel'io bazę 
Sicilijoje, kur sunaikino 77 
lėktuvus. 

Šiaurinės Sardinijos ues-
tė Amerikos lakūnai užklu
pę nuskandino didelį Itali
jos karo laivą Trieste ir 
kitą labai sugadino. 

Alijantai per kalnus stu-

TIKISI DIDELIO JA-
PONU PUOLIMO 

dirbančiu lėktuvams įeik- "liasi im;os: ™>es^ 
menis. Streiką iššaukė C. Sousse pri^patjurosjau 
I. O. vadai, k\irių tikslas 
yra prirašyti visus tos dir
btuvės darbininkus j uniją. 

Amerikos pašto išnešio
tojams valdžia pakėlė mo
kesties po apie $300 dau
giau metams, iki 1945 me
tų Birželio 30 d. 

Bal. 15 pranešimu, Japo
nai neteko 30 lėktuvų iš 80 
kurie buvo atskridę užpul
ti Milne sritį, Naujoj Gui-
nejoje. Keliolika lėktuvų 
prarado ir alijantai, ir už
puolimu sugadinta keli ali-
jantų laivai ir užmušta bei 
sužeista laivuose vyrai. 

Prie Guadalkanalo Japo
nų lėktuvai nuskandino 4 
alijantų mažus laivus. Čia 
numušta 34 užpuolikų lėk
tuvai. 

Gen. MaoArthur praneša 
apie Japonų didelį pasi 

RAGINA PIRKTI 
KARO BONUS 

Ne veltui bolševikai vi
sais kampais šaukia reika
lauja Amerikos ir Anglijos 
atidaryti greičiausiu laiku 
antrą frontą: mat, kaip iš 
Londono rašoma, yra žinių 
kad Vokiečiai rūpinasi už
tęsti Amerikiečių ir Anglų 
laiką Įsiveržimo į Europą, 
ir tuo tarpu pasiryžę, pa
dėdami didžiausias pastan
gas, šį pavasarį ir vasarą 
dar smogti ir sutriuškinti 
Rusijos militarišką galybę. 
Ar tas pavyks nežinia, ta
čiau bolševikai ne veltui 

ruošimą naujiems alijantų šaukia matydami ruošiamą 
puolimams: jie turi su 
traukę dideles jiegas neto
liese Australijos, ir jų at-
laikymui reikalinga stip
ri alijantų oro pajiega. Su 
lėktuvų pagalba alijantų 
laivynas galės prieš pasi-|mo frontą, atlaįkymui ali 

Rusijai dar vieną smarkų 
puolimą. • 

Supliekęs ^udonuosius, 
Hitleris, kaip" spėjama, su
mestų visas savo jiegas į 
viena svarbiausi apsigvni-

Karėiviai Ramiai Užkandžiauja Afrikoje 

kėsinimą atsilaikyti. 
Japonai turi sutraukę į 

200,000 geros savo kariuo
menės salose aukščiau Au-
stralijosį Gm* MacArthur 
pranęša. ^ " 

BRITANIJA išdėjo šio
je šalyje jau 6 bilijonus do-
larių pirkimui karo reik
menų nuo karo pradžios. 

Detroit, Mich. — Ford 
Motor Co. Highland Park 
dirbtuvėje iškilo streikas 
palietęs 5,000 darbininkų. 

Nesusipratimas kilo, sa
koma, kai kompanijos už-
vaizda užtiko vyrus prau
syklų dalyje lošiant kaulu-
kais. Iš kelių darbininkų 
atėmė dirbtuvės ženklus ir 
liepė eiti namon. Unija 
už juos užsistojo ir del to 
net sustreikavo dalis tan
kį darbininkų. 

Hitleris ruošia draftuoti 
visas moteris tinkamo am
žiaus į karo reikmenų dir
btuves. Moterys bus ima
mos priverstinu budu iš 
visų okupuotų šalių, Lon-
dono pranešimas sako. 

paimtas. Didžiausi alijan
tų siekimo punktai yra uo
stai Bizerte ir Tunis, Tuni-
sijos sostine. 

Remmel'io jiegos smar
kiai naikinamos, tačiau tė-
mytojai spėja Rommel ga
li dėti pastangas laikytis 
Afrikoje iki paskutinio sa
vo vyro, nebėgti iš Tunisi-
jos kaip padarė Britai iš 
Prancūzijos. 

Hitleris rūpinasi priduo
ti daugiau paramos ir reik
menų ilgesniam alijantų 
trukdymui Afrikoje, nes, 
sakoma, tuomi bus užvilk
ta įsiveržimas i pačią Vo
kietiją iš Anglijos. 

Rusijos fronte veikimas 
aplėtėjęs, atsibuna tik lėk
tuvais vieni kitų pozicijų 
užpuolimai. Vokiečių ata
kai Doneco upės linijoje at
mušti, pranešimas sako. 

Artilerijos susišaudymų 
atsibuvo Staraja Russa ir 
Rostovo srityse#, Vokiečių 
lėktuvai atakavo Kurską 
ir Krasnodar. 

Ta ramuma Rusų fronte 
gal užneš smarkią audrą. 

jantų įsiveržimu j pačią 
Vokietiją. t-

Sako, jis gal apleistų ir 
Ttaliją, rupintųsi^ik Vokie
tijos gynimu. •*** '"V, 

Visi daro spėjimo# kad 
Rusijai sumušti naziai gali 
panaudoti nuodingas du
jas, ko iki šiol šiame kare 
įlar nenaudojo. 

DAR VIS RUOŠIASI 
RUSIJĄ SUTRIUŠ
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Mirgu Marga 

Rašo Kūgis Mtigis, 

Amerikos lakūnai Afrikoje, netoji Tunisijos sienos, ramiai valgo iš
sisklaidę po tuščią Lptlką. Jų lėktuvų stotį nuolat užpuldinėja pr'ošų la
kūnai ir ten r&mkti vis. reikia 'bufcį atsargoje ir p^K'o-
vojūje. ; 7v -•'i" ''' •' v.' • 

HITLERIS TARĖSI 
su MUSSOLINIU 

BRITAI MOKA DI-
DELIUS TAKSUS 

Tunisijoje, vienoje daly
je, patys Vokiečių lakūnai 
užpuolė Vokiečių tankų ei
lę ir ėmė juos smarkiai 
pliekti. 

Lenktynių Arklys 

Britų karo biudžetas nu
statyta $20,624,000,000, se
kančiam metui. Britanija 
jau kariauja penktas me
tas. Pinigus tam tikslui 
mano sukelti didesniais ap-
taksavimais. 56. nuoš to 
biudžeto turės buti iš tak
sų uždedamų vėl ant taba
ko, alaus, degtinės ir šiaip 
pramogų kuriomis viduti
nis žmogus naudojasi. 

Iš* ANGLIJOS pakarto
jama nuolatiniai atakavi-
mai Vokietijos sričių iš 
oro. Bal. 14 daryta dide
lis užpuolimas, nes tą nak
tį daugelio Vokietijos ir 
Prancūzijos miestų radio 
stotys buvo sulaikytos. 

» KANADA nutarė skirti 
$5,500,000,000 šių metų ka
ro biudžetui. 

J 

KARO laivynas praneša 
kad nuo Gruodžio 7, 1941 
iki šiol išviso^ dingusių ar 
mirusių skaičius laivyne, 
pakraščių sargyboje ir ma
rinuose pasiekė ^,750 vf-
rus. * v-.-. 

Prasidėjus šiam antram 
Karo Bonų vajui, iždo de-
partmentas skelbia kad ke
lias pirmas dienas bonų iš
pirkta jau už virš 4 bilijo
nus dolarių. Iki Gegužės 
1 reikalinga sukelti pilnai 
13 bilijonų dolarių. 

Iždo Sekretorius Mor-
genthau priminė Kongre
sui kad reikalinga butų pa
daryti nustatymas priver
sti paskirus asmenis pirkti 
karo bonų ne už 10 nuoš. 
savo ineigų, bet už 15 ar 
net 20 nuoš. 

Jeigu žmonės savanoriai 
neskolins valdžia gali įves
ti didesnius taksus, tada ir 
daugiau reiks valdžiai mo
kėti ir nieko atgal negauti. 
Bonus perkant visada at-
gausit savo įmokėtus pini
gus su nuošimčiu. 

Hitleris turėjo savo • pri-
vatišką konferenciją su sa
vo talkininku Mussolini ^— 
jų pasitarimai ėję keturias 
dienas, apie svarbius karo 
reikalus ir bėdas kurios 
tuos du pasaulio trukšma-
darius pradeda sutikti. 

Tai buvo jau 12-tas jų 
susitikimas šio karo bėgiu. 

Kur jie susitiko vieta ne
žinoma, kaip kas spėja ga
lėjo buti net kur nors Ru
sijoje. 

Iš BERLINO pranešama 
apie priešų lėktuvų darytą 
pasikėsinimą bombarduoti 
Karaliaučių. Spėja kad tie 
lėktuvai galėjo buti iš Ru
sijos. 

EDENAS IŠVYKO. K a i p 
stovi Lietuvos laisvės klausi
mas po Anglijos užsienio rei
kalu sekretoriaus pasitarimų 
Washing-tone? Geriausia ką 
galima pasakyti tai su New 
York Times tarti — patikėki
me Edeno džentelmono pareiš
kimui kad Anglija ir Sovietija 
neturi sudarius jokių slaptų 
sutarčių. Abi iškilmingai pri
žadėjo nesiekti savo imperijas 
didinti kitų žemėmis, ir čia 
lalykas dabar stovi. 

• 
BET NEJAU Washington© 

nebuvo nieko tartasi Rusų rei
kalavimais rubežių klausimu ? 
Abejonių kyla. British United 
korespondentas Was hingtone, 
rašydamas Montreal Star dien
raščiui, prisimena po Edeno iš
važiavimo pasakytą p. Berle 
(Valstybės Department© pasek-
retoriaus) kalbą, kurioje, sako, 
"buvo jei ne kas tai bent ma
žiukas priminimas kad Rusijos 
reikalavimu priimami". Tiesą^ 
Berle irtvirai nieko nepasakė, 
tik pavadino "priešo propagan
da" žinias buk Susivienijusios 
Tautos siekia Rusiją apstatyti 
mažų "sanitarinio bloko" vals
tybių tinklu, ir tuo budu bolše
vikus nuo Europos atskirti. 

Washingtone, Balandžio 
13 d. pats Prezidentas Roo
sevelt dalyvavo dedikavi
me didingo paminklo buvu
siam Prezidentui Thomas 
Jefferson, jo 200 metų gi
mimo sukakties proga. Jef
ferson nustatė Amerikos 
demokratijos principus, už 
ką jis labiausia ir atmena
mas. 

Iš Stockholmo sako Ven
grija ima priešintis siunti
mui savo kareivių gelbėti 
Hitleriui. 

tuvių tautinės kulturos ir tau
tinio kamieno, liaudies. 

Atskrido iš Kinijos 

MAISTO konferencija, 
kuri prasidės Gegužės 18 
Hot Springs, Va., sakoma 
bus slapta, spaudos atsto
vai į ją nebus įleisti. Del 
to spaudos biurai pradėjo 
jau dabar trukšmauti, ne-
užgirdami tokiam tmsistą-
tvmui. 

Count Fleet, žymus lenkty
nių arklys, kuris tikima laimės 
1943 Kentucky Derby lenkty
nes. Jis randasi Belmont Park, 
N. Y. Jis yra sunus kito gar
saus arklio, Raleigh Count, 
kuris laimėjo Derby 1928 m. 

S. V. Karo Laivyno tar
nyboje šiuo laiku aktyviai 
dalyvauja 14,000 moterų. 
Jos užima tam tikras vie
tas ir darbus stovyklose ir 
įstaigose bei stotyse ir pa-
liuosuoja vyrus karo . rei
kalams. , ; 

Iš Londono praneša jog 
Hitleris atsisakė išklausyti 
Mussolinio prašymo duoti 
daugiau kanuolių ir lėktu
vų ginti baime perimtai 
Italijai, kuri laukia alijan
tų įsiveržimo iš Tunisijos. 
Mussolini del to pasiryžęs 
iškelti valdžios įstaigas iš j 
Romos, kuri gali buti už
pulta iš oro. I 

• U. S. LAIVYNAS, kaip) 
paskelbė Laivyno Sekreto
rius Knox, šių metų gale 
pasidvigubins kiek buvo 
pernai. Toliau jis pareiš
kė jog pats aršiausias ka
ras dar tik ateina. 

Kinijoj svarui kavoš rei
kia mokėti 420 Kiniškų do
larių, arba 20 , Amerikos 
dolarių. 

Dr. Wellington Koo, Kini
jos ambasadorius Londone, ir 
Gen. P. H. Whang, militaris 
attašė pvie Kinijos ambasados 
Washingtone, atskrido ^iš Ki
nijos j Ameriką. Iš čia Dr. 
Koo, apsilankys Washingtone, 
išvyko į Londoną. 

LIETUVIUI Sie argumentai 
išrodo juokingi. Latvijos mi-
nisteris Washingtone syki lai
ške i New York Times nurodė 
kad 1920 metais Sovietija pri
pažino amžiams Latvijos nepri
klausomybę ir Latviai suteikė 
visas palankiausias galimybes 
naudoti Latvijos uostus į Bal
tijos jurą. Ar Rusai tuo pasi
naudojo? Ne. Jei jiems Bal
tijos uostai nebuvo reikalingi 
per 18 metų tai, aišku, jiems 
nėra jie reikalingi nei per kitą 
18 metų, ar kelis šimtus me
tų. Lietuviai žino, Lietuvos 
nepriklausomybę paskelbė ne 
Vokiečiai bet pątys Lietuviai, 
prieš Vokiečiu norą. O Rusų 

^ Į rūšies socialės revoliucijos Lie
tuviai nenori, būdami žembir-
biai ir katalikai. Jie jau pasi
darė savą socialę revoliuciją— 
tai žemės reforma, radus pa
gyrimo visoje Europoje. Lie
tuvos valdžia pravardžiuojama 
"fašistine", bet tikrenybėje — 
po 1939 metų — ji buvo koa 
licinė, visų partijų remiama. 

BET — mes neturime Ang 
liška kalba organo kuris tokią 
Rusų Angliškai vedamą pro
pagandą atremtų. Lietuvos At
stovybė propagandos dalies ne
didina. Musų Tarybos, gerus 
čiužinius pasiklojusios miega, 
arba Lietuvos prezidentą akė
ja. O Lietuvos laisves, Lietu
vos pašalpos po karo reikalai 
leidžiami ramiai, .s&idžiai mie
goti! ' • 

KAIP ŽINOMA, tarp Vokie
tijos ir Rusijos guli juosta ke
liolikos tautelių, kuriose gali 
buti apie šimtas milijonų žmo
nių. Ta juosta tai Europos gal
vosūkis. Tvirta, gerais politi
niais ir ekonominiais pagrindais 
suorganizuota šių tautelių (nuo 
Estijos šiaurėje iki Graikijos 
pietuose) federacija butų atsva
ra Rusų ir Vokiečių tautoms, 
kurios abi nori pirmą smuiką 
Europoje griežti. Patekusios 
Rusijos globon tos tautelės per
daug tos imperijos galybę iš
pustų. Patekusios Rusijos glo
bon, jos perdaug Vokiečius su
stiprintų. Viena, perdaug stip
ri,- Europą ponaujanti valstybė 
yra pavojus Anglijai, o kas pa
vojinga Anglijai, anksčiau ar 
vėliau atsiliepia pavojingumu ir 
Amerikai. Tokiu budu, p. Ber
le, pareikšdamas nenorą ap
statyti Rusiją sanitariniu blo
ku, nesekė kad tas tauteles, 
vieną ar tik keletą, reikia pa
vesti Rusijos globai. 

RUSŲ PROPAGANDA, tuo 
tarpu nesnaudžia. Be komu
nistinės spaudos, ji lenda Į li
beralinę ir kapitalistinę spau
dą. Tos propagandos argumen
tus vykusiai vienan straipsnin 
sumezgė Sukomlinas liberalų 
žurnale The Nation (Kovo 27). 
Pasak jo, Lietuva netnri teisės 
buti laisva, nes (1) Rusija per 
amžius siekia išeigos | Balti
jos jurą, (2) po pereito karo 
Alijantai Pabaltijį tik todėl 
atskyrė kad Rusija buvo revo
liucijos išvarginta, (3) Lietu
vos nepriklausomybę Vasario 
16, 1918, paskelbė Vokiečiai* 
(4) Rusai Lietuvą okupuodai-
mi (dabar) tik įvykdė socialę, 
revoliuciją, reiškia, prašalini! 
fašistinius ir išnaudojančiu! 
elementus, nepažeisdami LtaN 
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DIRBA KARO PA
SKOLOS VAJUJE 

MAINERIAI REIKA
LAUJA DAUGIAU 

MĖSOS (NORS 
IR GAVĖNIA!) 

Su Amerikiečiais ir kitomis 
tautomis kartu dirba ir Lietu
vių komitetas pardavime An
tros Paskolos Karo Bonų. 

Pittsburghiečiai, kaip ir 'vi
sos Amerikos gyventojai, ra
ginami nelaukti iki bus ver
čiami pirkti bonus, prašomi tą 
padaryti šiądien, tuojau, ne
atidėliojant. Vajus prasidėjo 
Balandžio 12, ir iki Gegužės 1 
turės buti sukelta visi 13 bi
lijonų dolariiį * 

Tie pinigai nėra tai davimas 
ir atidavimas valdžia, tai yra 
tik jusų' paskola su geresniu 
nuošimčiu negu bankai moka. 
Tdi yra taupymas sau ateičiai, 
nes bloga bus tiems kurie da
bar didelius uždirbamus pini
gus prašvaisto ir nesusidarys 
sau atsargos ateičiai. 

Tuos visus dabar perkamus 
jusų karo bonus valdžia pati 
atmokės, ir atmokės daugiau 
negu jus už bonus mokat, nes 
kas metą dasiskaitys nuošim
tis. 

Pereito karo metu bonai bu
vo tokie ką valdžia nepriėmė 
atgal iki nesuėjo jų laikas. Del 
to bonų vertė nukrito pardavi
nėjant juos pašalinėje rinko 
je. šiuo atveju, bonai nebus 
galima pardavinėti šiaip pirkė-
įajns, o bus galima, kada tik 
n'brit, nunešti juos į pastą ir 
iškeisti j pinigus. Visada bus 
daskaityta nuošimtis kiek jo 
išpuls už jusų boną. 

Wilkes-Barre, Pa., angliaka
sių atstovybė pareikalavo val
džios kad angliakasiams butų 
duota galimybė gauti daugiau 
mėsos. Dabartinis dviejų sva
rų savaitėje paskyrimas nėra 
pakankamas ir, sako, tas tik 
priverčia darbininkus nuslugti 
dvasioje ir išlikinėti iš darbo. 

Angliakasiai, kurie tikrai 
sunkiai dirba, tikrina kad jie 
turi suvalgyti nuo šešių iki de
vynių svarų mėsos savaitėje 
pasilaikymui geroje sveikatoje 
ir ištvarume. 

Unijos komiteto pirmininkas 
reikalavimui padidinimo mėsos 
kiekio yra Lietuvis, Pranas 
Beeunas (gal Bijūnas). 

Detroit, Mich., Naujienos 
au' .v  > 

BALTIMORE MD. 

DAYTON, OHIO 

"ųian'i 

LVS SKYRIAUS VEIKLA. 
Kovo 30, Lietuvai Vaduoti Są
jungos 4-tas skyrius laikė sa
vo mėnesinj susirinkimą Lietu
vių salėje, 853 Hollins st.. Ka
dangi narių atsilankė mažai, 
del nesilankymo narių ir sky
rius negali įsi judint i pilnam 
veikimui kokis dabar reikalin
gas ir būtinas Lietuvos vadavi
mo linkmėje. 

Prakalbų rengimo komisija 
išdavė savo raportą iš atsibu
vusių p. Juliaus Smetonos pra
kalbu Kovo 14, pažymėdama 
kad prie dabartinių aplinkybių 
kokiose tek'o rengti; prakalbos 
ir po prakalbų vaišės, pilnai 
visais atžvilgiais pavyko. Au
kų surinkta $117.88 ir ^a^ajgęS jg kariuomenės Saržentas 
9 nauji nariai j LVS. 1 Albertas Varnas; jis jau išbu-
nebutų tą savaitę paskelbtas | yo kariuomen§je 10 menesių, 

PAŠAUKTAS KARIUOM& 
NĖN 

Balandžio 9, studentas Keis
tutis Ambrose išvyko j kariuo-
nę. Keistutis Ambrose yra sū
nūs Juozo Ambrose (Ambra
zevičiaus), vietos biznieriaus 
ir nenuilstančio ttiusų darbuo
tojo. 

Ptereitą pasaulinį karą karia
vo tėvas Juozas Ambrose, ir 
grvžo laimingai, buvo tik da
linai sužeistas. Dabar šiame 
kare tenka kariauti jau jo su-
nui. Mes Detroitiečiai linkime 
jaunam Keistučiui gero pasi
sekimo ir gryžti sveikam su 
pergale. * i > 

LANKĖSI DETROITIETIĮS 
Iš KARUIOMENĖS 

Pereitą savaitę buvo sugry-

A. R. Kryžiaus vajus, j kurį 
vietos Lietuvai buvo įsijungę 
rinkdami aukas, namuose, dar
bavietėse ir net masiniame su
sirinkime rengtame Lietuvių 
salėje diena pirm LVS prakal
bų tai prakalbos butų dar la
biau pavykusios. 

Išklausius komisijos raporto 
ir jį priėmus buvo tartasi apie 
tolesnį skyriaus veikimą. Pa
duota sumanymas surengti ko
kį vakarėlį, padarymui keleto 
dolarių padengimui nedatek-
liaus iš pirmesnio parengimo. 
Kiek pasikalbėjus tame reika
le, nutarta rengti Gegužės 8 d. 
kortavimo vakaras su įžanga 
$1 ypatai. Už tą įžangą bus 
duota užkandžiai ir išsigerti. 

Kalifornijoje. Ten baigė ka
rinę mokyklą ir dabar paskir
tas į tam tikrą pulką Utah 
valstijoje. šis ramaus budo 
jaunuolis turi pasisekimą ka
riuomenėje iš pat pirmų dienų. 
Reikia tikėti kad jis savo ga
bumu kariuomenėje 
aukštesnių laipsnių. 

•LltSffl! 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(žinios cpit «niru*iiis Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

MIRĖ JAU NET 10,000 LIETUVIŲ 

Keistutis Ambrose 

pasieks 

Berniokas Nužudė 4 
Metų Mergaitę 

SVARBUS PRANEŠIMAI 

Raudonojo Kryžiaus vajui 
aukų rinkimas buvo pasekmin
gas. Daytoniečiai suaukavo vi
są nustatytą kvotą šu kaupu 
virš 115 tūkstančių dolarių. 

Dabar jau prasidėjo Antra 
Karo Paskola, Karo Bonų par
davimas. Montgomery apskri
tyje nustatyta kvota 22 milijo
nai dolarių bonų išpirkimui. 
Vajuje stojo dirbti visas tūk
stantis bonų pardavėjų, tame 
skaičiuje randasi ir musų tau
tietis Justin Sakalas. Lietu
viams patartina pirkti bonus 
per Sakalo tarpininkystę. Jei-

jgu jisai neturės progos visus i gj parengimą pasekmingu " ir Į -j0 kad choras Jabai sumenkė-
Lietuvius aplankyti tai malo- kviečia visus skyriaus narius ,'?s skaičium, o labiau.-

DAILĖS CHORO LIKIMAS 
Per paskutinius kelis metus 

Dailės Choras buvo Detroito 
Lietuvių pažiba, visi juo gėrė
jos, visi jį rėmė, bet dabar jis 
su sykiu kur tai dingo. Buvo 
garsinta kad Dailės Choras tu
rės savo parengimą Balandžio 
riiėnesį, bet atėjus šiam mėne-

Išrinkta komisija: J. Gutaus-jsilli visai ne^rdžti ™i kalbų 
kas, B. Aleknavičius, J. Kiš-!??1® parengimą ir apie patĮ 
kis, P. Jaras ir A. Kurelaitis. | Dai'®s Cho™ 
Komisija pasižadėjo padaryti Giliau pasiteiravus paaiškė-

bus pirkę karo bonus. 
Daytono fabrikantai ir biz-

Pėreitą "Savaitę susekta1 j&u-
no vaikino, Earl Perry, 17 m. 
amžiaus, atlikta žudystė: jis 
užmušė mažą, 4 metų mergai
tę, buk už tai kad ji juokusis 
kai jis nukrito laiptais lipda
mas | skiepą. Jos lavoną jis 
užkasė paprastai skiepe many
damas kad niekas nesuseks. 

Tas vaikinukas iš prigim- j roma išimtys ta sąlyga jeigu 
ties buvo blogų palinkimų, tu- ; butų reikalinga mekanikai to-
rėjo tris rekordus jaunų nusi- j kįus priimti į darbus tuojau. 

sia sieloje - vadovybe. Dailės 
Choro širdingiausias narys ir 

nėkit patys nuvykti į jo na
mus vakarais ar dienos metu, 
362 Maryland ave. J. Sakalas ^ _ _ 
nori visus Lietuvius surekor-1 pradėti įrašinėti į LVS ir mo-ltas Dermaitis mirė-
duoti patyrimui kiek Lietuvių į teris, kurios šiądien veikime i ,Kvederas Pasitrauke; Pasiša-

darbuotis. 
Kitas svarbus tarimas pada- . 

ryta tai nuo šio susirinkimo }0 jaunuolis Vytau-
Muzikas 

TMD KUOPOS SUSIRIN
KIMAS * 

Kovo 28, įvyko. TMD 68 kp. 
susirinkimas. Nariams išda
linta nauja knyga, J. O. Sirvy
do Biografija. Kuopos valdy
ba išrinkta: pirmininkas F. 
Motuzas, vice pirm. J. Tamo
šiūnas, užrašų rašt. J. Overai-
tis, finansų rašt.-ižd. A. Kizis, 
organizatorius J. Česonis. Na-
ria kurie nebuvote susirinkime 
J. O. širvydo Biografijos gavi
mui kreipkitės pas sekretorių 
A. Kizį, 5444 Livernois ave. 

Nutarta iš kuopos iždo pa
aukoti $5 leidimui Dr. Norem 
knygos "Timeless Lithuania". 

Ęor. 

lošia labai svarbią rolę. ; lino geriausi auklėtojai p. Ku-
Sekantis skyriaus susirinki- ŠĮns^enS' ®- Kapickas, Maryte 

nių vadai padarė nutarimą kad |mas nutarta laikyti Balandžio Yurklute ir kltl- Sinkus, 
iš kitur naujai atvažiavusiems J 27, taip bus laikoma visi sky-1 Pirmininkas> 'išėjo į kariuome-
darbininkams neduos darbų iki į riaus susirinkimai paskutini i n\' išėjo ir kiti choro jauni vy-
jie nebus išgyvenę 30 dienų 
šiame mieste, žinoma, pada-

ar.tradienį kiekvieno mėnesio, rai, todėl chore paliko mažas 
būrelis ir pasiliko daugiausia 
tokie kuriems choro tikslai ir 

Lietuvių salėje. Prašome visų 
nr.riu isitėmyti ir lankyti sky- .. . . ^ 
riaus susirinkimus, nes Tėvv- į ldea'ai svetimi" Ta ,r >'ra dl" 

. . ,, . , . nė Lietuva šaukiasi pagalbos, diiausia <*oro merdėjimo prie-
zengelių teisme; mokias jam , Dabartiniu laiku sakoma yra j kurią mes galime jai suteikti jzastls-
nesiseke; jis visada sugebėjo jg kitur privažiavusiu i Davto-ltik Der Lietuvai Vaduoti S» Kadangi choras turi keletą 

ną apie 100 tūkstančių žmo-jj^ L jof skyrius Poteri,' pinigų tai jo iš-
niu. > | i laikoma radio valanda dar vei-

ntnI?11JIi l ' At-KOS NOREM KNY-ifcia, bet atleiskite už drąsą, aš 
1 * j LEISTI. Dainos Draugi- sakyčiau veikia neigiamai, pa

leidimo ^knygos ''Timeless Li-jja, kuri neužsiima jokia politi-'čiam Dailės 'Chorui, jo rėmė-
thuania" prisidėjo iš čia pojka, o rūpinasi vien tik kelti1 jams ir Detroito Lietuviams, 
penkinę J. A. Urbonas ir Jus-i Lietuvių dainą ir meną, nepa-j.Juk iŠ to Dailės Choro radio 
tin Sakalas, šios svarbios kny- j rr.iršo prisidėti ir prie išleidi-! programo p. Staraitis padarė 

Įsivelti į negerus darbus. 

Streikavo 

Edgar Thompson dirbtuvėse 
Carnegie-Illinois plieno korpo-

užprotestavo del Įdėjimo nau- naudinga musų Lietuviškam j supažindinti Amerikos žymes-
jų laikrodžių pažyminčių dar- j jaunimui pažinti senobinę Lie- j r.ius žmones su Lietuva, jos 
bo pradžią ir baigimą. j tuvą ir dabartinės Lietuvosi istorija ir pažanga kokią Lie-

Ėdgar Thompson dirbtuvėse j Respublikos laikotarpį. 
dirba apie 6000 darbininkų tri-
jomis pamainomis. 

tuva padarė per tą trumpą 22 
metų savo nepriklausomą gy
venimą. Prie to taip kilnaus 
darbo prisidėjo pagal savo iš-

| PIKTINASI. Kai Gabaliau-
a. j. i , - j . „ į skas savo laikraštyje pradėjo si dirbtuve randasi Brad-i ^ . j i— j u- • i •• -ii . rašyti, arba geriau pasakius doekę, ferbininka, priklauso , vestj pirš]ybas SUJUN8II,UI Lie. galę su $5.00 ir SLA 64 kuopa. 

. j tuvius su Lenkais, musų vietos į  lietuvių Atletų Klubas auka-
! Lietuviai pradėjo piktintis įg yo knygai $10, Lietuvių Mote-
! tokios Gabaliausko akcijos. 
į Kaip kas sako, Gabaliauskas 

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

hų Piliečių Klubas — $15. 

TAIP KALBA IR RUSAI. 

PRANEŠK1T 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos į 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. — 

Dirva Cleveland. O 

Skaityk Amerikos 

^Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

Metams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

MKN.6St. Philadelphia, Pa. 
•"BgWaBPllIlMWlIJW 'V '..'flJ MI '!• 

T R U M P O S  
Ž I N U T E S  

(Iš musų laikraščių) 

• NEWARK, N. J. — Policija 
suėmė Dr. Joną Kaškiaučių, 

kuris veikdavo su komunistais 
ir dažnai rašinėdavo jų Lais
vėje. Jį kaltina darius mote
rims "aelegales operacijas" — 
abortus. Sakoma kad dvi mo
terys po jo operacijų apsirgo 
ir nuvestos ligoninėn mirė. 
Už abortų, darymą jis jau bu
vę baustas ir aėdlįo l;ąl5jiimpv 

tikisi gauti iš Lenkų Vilniaus i  Kartą man teko kalbėtis savo 
, gubernatoriaus vietą, jei jam Į darbavietėje su vienu Rusu ko-
piršlybos pavyktų. D. Rep. j munistu, kuris yra riei kiek ne

mažesnis fanatiškas demago
gas už Lietuviškai kalbantį A. 
Bimbą. Tas Rusas komunis
tas pasakojo kad jie, Rusai ko
munistai, buvo surengę vienam 
nuo Rusų laivo oficieriui pa
gerbimo banketą, kur kalbose 
tarp kitko buvo paliestas ir šis 
karas. Sako, tas Rusiško lai
vo oficieris nusiskundė kad tik 
Rusija viena kariaujanti ir 

kad jai niekas negelbsti. Kuo
met kas tai iš publikos atsilie-

roma už Dailės Choro pinigus. 
Iš kulturinio žvilgsnio, progra
mas daro gėdą ne tik svetim
taučiams bet ir patiems Lietu
viams, nieko kito neturi kaip 
tik plokšteles, ir tos parenka
ma, gal del neturėjimo gero 
muzikos skonio, gal sužiniai, 
tokios kurios tiktų tik gatvės 
publikai. 

Ką čia pasakiau apie Dailės 
Choro radio programą nėra jo
kia naujiena, tą visi žino ir vi
si. kaip Detroito Lietuviai taip 
choro nariai ir rėmojai apga-
lestauja, bet tą blogą pataisy
ti visai niekas nesiima, visi 
užimti. Atmetus visus darbus 
kas nors turėtų pasirūpinti pa
daryti pradžią. Pirmenybė su
prantama priklauso ilgame
čiams viršuje suminėtiems dar
buotojams. jauksime. 

D. Rep. 

vieną palieka užmušti Ameri
kai ir Anglijai. Jeigu jos ir 
to vieno neužmuš tai Rusija 

pė kad Amerika duoda Rusijai duos prcgą jųsu Amerikai ir 
pagalbu oficieris atsakęs! Anglijai kariantį vienom prieš 
taip: 

"Hitleris pastatę 20 savo 
kareivių prįeš Rusijos vieną. 
Rusija i» tų £0 užmuša į9, o 

Hitlerį". 
Skaitytojas gali pats pada

ryti sau išvadai to kas čia 
pasakyta. ę* P. P. Jaras. 

PRISIDĖKIME IŠLEIDIMUI 
"TIMELESS LITHUANIA" 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga iš
leidžia įdomią knygą, Amerikos 
Ministerio Lietuvai Dr. Owen 
J. C. Norem Lietuvos istoriją, 
"Timeless Lithuania", šiuomi 
raginu visus Detroitiečius pri
sidėti prie toa fcsvarbioa kny
gos išleidimo; y* 

Mums Amerikoje gyvenan
tiems bus įdomu pasiskaityti 
ką kitatautis rašo apie Lietu
vą, ypač Amerikoje augusiam 
musų jaunimui; iš šios knygos 
jie pažins Lietuvą. Ir Ameri
konai turės progą susipažinti 
su Lietuva, patirti jos progre
są kaipo valstybės, jos santi-
kius su kaimynais, kurie jos 
gražų gyvenimą suardė ir da
bar dar kėsinasi į jos gyvybę. 

Išleidimas šios knygos atsi
eis daug pinigų. Kas kiek iš-
galim pagelbėkim šitą nandin-
gą darbą pravesti greitai ir pa
sekmingai. 

'Remdami knygos leidimą sy
kiu pagelbėsim ir Lietuvai. 

Kas paaukos $5 ar daugiau 
įgaus vieną knygą ir jo vardas 
j tilps įspausdintas knygoje. 

Knyga bus įdomi, su Lietu
ves paveikslais. Bus tinkama 
dovana įteikti kaip Lietuviais 
taip ir Amerikieči'ams. 

Savo auką siųskite Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos Centrui — 
G820 Superior Ave., Cleveland* 
Ohio. 
. Detroite e šią knygą galima 

užsisakyti per LVS skyriaus 
komisiją, Dr. Jonikaitį, ponias 
Sims, Motuzienę, Petrikienę ir 
kitus. ' V. S» i 

SUSEKTA JAUNŲ 
PALEISTUVIU 

GAUJA 

New Yorke susekta mokyk
los mergaičių paleistuvių gau
ja, kai mokytojos praneše po
licijai apie tas mergaites tu
rinčias stambių pinigų, penki
nes ir dešimtines. Pasirodė, 
buvo prijaukintos 12 iki 14 
metų amžiaus mergaitės, kurių 
vadovė 17 metų amžiaus mer
gina, aprūpino tomis mergai
tėmis viduramžius vyrus. 

Vadovė sulaikytą; if atiduo
ta teismui. : 

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko Httoslaikio drau
gas; platinkit ją tarp sarę. 

Su šiame numeryje paduo
damais mirusių išeivių Lietu
vių vardais, ^mirusių skaičius, 
šiame Dirvos skyriuje talpina
mas, pasiekia ir perviršija jau 
tO,000! Tiek tai Lietuvių iš
mirė Amerikoje nuo pradėjimo 
čia mirusius žymėti, Vagario 
mėnesį, 1937 metų. 

Tai tik. tie Lietuviai kurių 
mirimo žinios pateko Lietuvių 
spaudon, kurie tarp Lietuvių 
gyveno ir palaikė santikius su 
jais. Nėra abejonės kad šim
tai kitų per tą laiką mirė apie 
kuriuos Lietuviai nežinojo: to
kie kurie buvo vedę su svetim
taučiais, kurie atsiskyrę nuo 
Lietuvių gyveno, kurių pavar
dės buvo iškeistos ir juos nie
kas negalėjo žinoti esant Lie
tuviais. 

Prie to dar, daug mirusių 
nebuvo pažymėta del to kad 
jų draugai nepasirūpino apie 
juos pranešti Lietuvių spaudai. 
Tokie mirė, palaidoti ir liko už
miršti. 

DRAUGELIS Juozas, 56 metų, 
mirė Kovo 31, Clevelande.— 
Gimė Šunskuose, Amerikon 
išvažiavo iš Keturvalakių. 

TAMELIS Adomas, 60 metų, 
mirė Sausio 27, Berisso, Ar
gentinoj, kur išgyveno 32 
metus. — šakių ap., Plokš
čių v., Šilėnų k. 

SIDAUGĖ Juozas, 49 m., mi
rė Kovo 26, Indiana Harbor, 
Ind. — Pašvitinio p., Grik-
pėdžių k. Amerikoj išgyve
no 29 metus. 

ŽUKAUSKAITE Joana, užmu
šta sunkvežimio Kovo ittėn., 
Shenandoah, Pa. 

BARANSKAS Kazys, senyvo 
amžiaus, mirė J^ovo m., Qįl: 

berton, Pa. 
SAMUOLIENi Stssš, mir« 

Kovo 5, Waterbury, Conn. 
PETRUŠAUSKAS Antanas, 66 

m., mirė Kovo 26, Larksvil-
le, Pa. 

MAKELIONIENE Katrė, 50 
m., mirė Kovo 19, Wilkes-
Barre, Pa. 

MILIAUSKAS Pranas, mirS 
Kovo 20, Larksville, Pa. 

MARGEVIČIUS Pranas, mirė 
Kovo 18, Plymouth, Pa. 

ŽUKAUSKAS Juozas, mirė 20 
Kovo, Scranton, Pa. 

NEVARDAUSKAS Juozas, mi
rė kovo 22, Inkerman, Pa. 

VINESKIS Stasys, mirė Kovo 
2o, Wilkes-Barre, Pa. 

BUČONIS Gabrielius,, mirė 26 
Kovo, Ashley, Pa. 

SAVAGE Jieva, mirė Kovo 29, 
Detroit, Mich. 

ŠEIRIS Juozas, 73 m., mirė 
Kovo 23, Detroit, Mich. — 
Tryškių p., Vaidoklių k. 

JONIKAS * Pranas, pusamžis, 
mirė Kovo 29,-Chicago j. — 
Telšių ap., Plungės p., Jo
vaišiškių k. Amerikoj išgy
veno 33 metus. 

ŠVARLIS Jurgis, mirė KoVo 
30, Chicagoj. — Panevėžio 
ap., Velykių p., Maženių k. 
Amerikoj išgyveno 43 m. 

BUŠKEVIČIUS Jonas, m i r* 
Kovo m., Minersville, Pa. 

BUNZ1ENĖ tJršulė (Kaspara
vičiūtė), pusamžė, mirė Ko
vo 28, Chicagoj. — Vilniaus 
g., žiežmorių p., židikių k. 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

NAVICKAITĖ Aleksandra, 49 
m., mirė Kovo 31, Chicagoj, 
— Telšių ap., Laukuvos p., 
Selvestrų k. , 

ALIŠAUSKIENE Katre, pus
amžė, mirė Kovo 30, Chica
goj, Suvalkijos, Puodiš-
kių k* Amerikoj išgyveno 
30 metų. 

LUKAS Mykolas, 74 m,, l**ir§ 
Kovo 29, Chicagoj. Amflifį-. 
koj išgyveno 50 metų. 

GIRDŽIUS Kazys, pusamžis, 
mirė Kovo 28, Chicagoj. — 
Tauragės ap., Eržvilko par. 

ALKOčAITIS Antanas, mi^ę 
Kovo 14, Tacomą, Waslf. «-*-
Raseinių ap., Sungailiškių %. 

FEIZAITĖ Elen^ (Skorski), 
28 m., mirė Kovo 25, Chi#ii-
goj, kur buvo ir gimus. 

KIMŠA Jonas, 64 m., mirė feo-
vo 9, Forest City, Pa. — Su
valkijos, Bartnikų k* 

MOTUZĄ Juozas, 65 m., Utirš 
Vas. 5, Dayton, O. — Mari
jampolės ap, Balbier.iškio v. 
Makrickų k. 

VOKIETAITIS Pranas, 68 m. 
mirė Sausio 10, Brooklyn, N. 
Y. — Marijampolės apskr#, 
Juodaraisčio k. 

BRANIšAUSKAS Jurgis, 
m., mirė Kovo 1, Spring Val
ley, 111. — Kalnėnų k. 

RACKUS Bernardas, mirė Ko
vo 17, Philadelphia, Pa. 

RANIONIS Jonas, mirė Kfvo 
mėn., Philadelphia, Pa. 

URBA Jonas, mirė Kovo meti., 
Philadelphia, Pa. 

PANGONIS Juozas, «€ met£, 
mirė Kovo m., Mouig 
mel, Pa. 

B AKA N AS Pranas, 34 m., mi
rė Kovo 16, Montreal, Ka
nadoj. —- JĮokiškio ap., lo
velių k. 

3. Žemnntauskas 
"Dirvos" Agentas 

N o t a r a s  
130 Congress Avenua 

Waterbury, Cona, 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PĄLENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu—žarnos neveiklios, skauda 
galvą, nėra energijos—palengvinsite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. Ši skoninga 
kramtoma guma vidurius liuosuoja 
švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių 
naudoja FEEN-A-MINT. Tik pa-
kramtykite FEEN-A-MINT einant 
ęulti, naudertute tiktai pagal nuro
dymus ant pakęlio. Sekanti rytą 
malonus palengvinimas jums pagel
bės vėl jaustis puikiai. 

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

WM. MESKAUSKAS 
R. D. 1 CORRY, PĄ. 
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DELU C. JAKL BS 8 

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Dirėktąjį 
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. V 

kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokaitt|J,. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1703 

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mpne, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patsrnavinuji ir jčpildj-
mąs garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai 
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IŠ LIETUVOS 
(Žinios gautos per Lisaboną) 

Lietuvos Ūkininkų 
Bėdos po Naziais 

Nors Lietuvoj leidžiami Lie
tuvių laikraščių del Vokiečių 
cenzūros suvaržymų labai ne
daug tegali rašyti apie Lietu-
V6s žmonių vargus, tačiau lai
kas nuo laiko galima šis-tas 
patirti. Pav., vienas Lietuvių 
laikraštis patiekė aprašymą — 
"&ių Dienų Lietuvos Ukinifai 
feo Rūpesčiai", iš kurio matyti 
lead ūkininko padėtis yra labai 
sunki. . 

Nors tikresnių davinių cen
zu ra nepraleidžia, bet laikraš
tis vis dėlto rašo bendrais sa
kiniais: 

Dirvas iš rudens ne visi ūki
ninkai spėjo aparti, nes stin-

* ga darbo jiegos. Kūlimo dar
bai vyksta labai lėtai, nes dir
ba mažai mašinų ir tai tik se
nos. Ko ne visos geresnėsės 
mašinos stovi. Mat, motorams 
neturima kuro, todėl kuliama 
Senoviškais budais. Mašinų pa
taisymas negalimas, kadangi 
trūksta medegų. Taip pat ne-

, ra tepalų. Daug rūpesčio ke
lia arklių pakaustymas. Ne
kaustytu arkliu toliau nuva
žiuosi vieną kartą, o po to jo 
ilgą laiką iš tvarto neišvesi. 
Neturint žibalo, tenka naudo
tis paprasta balana. Gyvuliai 

. šerti tenka apgraibomis. 

Aprašyme labai miglotai sa
koma kad "atėmė daug laiko 
ir prievolių skubus pristaty
mas". Tai ūkininkams esąs 
"didelis rūpestis". 

• 
ŠIAULIŲ miesto gyvento

jams leista pirktis žiemai mal
kų, bet tiktai tiems kurie yra 
ąfclikę miško kirtimo* prjeyolę. 
Leidimas duotas tiktai dviem 
kietmetriam, tačiau miestelė
nai turi patys malkas parsivež
ti. Pagaliau, matomai, ir pa
čių malkų mieste nėra, nes 
padaryta pastaba: "Kada mie
sto sandėlis gaus malkų tuo 
tarpu nežinoma". Taip rašo
ma Lapkričio mėnesio antroje 
pusėje. 

• 
KAIP ir bolševiku laikais, 

Vokiečiai -pradėjo miestų gy
ventojus "suglaudinti", t. y. 
privalomai apgyvendinti sveti
muose butuose. Pav. Šiauliuo
se vienam žmogui leidžiama 
daugiausia 9-10 ketv. metrų 
ploto. Butų stoka atsirado to
dėl kad miestuose daug patal
pų užimta Vokiečių karo ligo
ninėms ir kitokioms įstaigoms. 
Net daugelis gimnazijų negali 
arba visiškai veikti, arba vei
kia tik dalinai, nes patalpos 
užimtos Vokiečių reikalams. 
m 1 • 

LIETUVOJE maisto korte-
% išdavimą pavesta kontro
liuoti Vokiečių "darbo įstaigų" 
pareigūnams, kurie savo tvar
ka maisto korteles gali duoti 
arba ne. Visi tie kurie mais
to kortelių negauna, yra pri
versti "savo laisvu noru" vyk
ti- darbams į Vokietiją. 

• 
LIETUVOS laikraščiai pm 

nešė kad teisė medžioti duoda
ma tiktai tiems kurie prie Vo
kiečių generalinio komisariato 
išlaiko "atitinkamus egzami
nus". Kokie yra šie "medžio
kliniai" egzaminai laikraščiuo
se nepaaišknama. 

• . 
BIRŽUOSE sudegė bolševi

kų laikais 'suvalstybintas' ma-
' lunas ir verpykla. 

Skelbimai "Dirvoje" 
! #0c už vieną kartą 

tris kartus už $1.00 
Smulkus skelbimai ^Dirvoje' 

k&ip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, krautuvių išnuo-
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina. ^ 

4. •; 

Darykime Lietuvių Tautos Pagei
davimas Angliškoje Kalboje! 

Musų savitarpiniai Lietuviški barniai, fcad ir pikčiausi, nepagelbės Lietuvai! Mums reikta kad 
apie Lietuvą žinotų plačiau ir viską, kuodą ilgiausia Amerikiečių — Valdžios narių, Kongre
so atstovų, Diplomatų, Spaudos darbininkų- redaktoriiįl Reikia kad Amerikonai musų Tau
tos balsą girdėtų — ir tik girdėdami galės paiodyti mums savo simpatijas, draugingumą, pri
tarimą ir paramą! — Tą viską gausime iš geraširdžių Amerikiečių jei patieksime jiems An
gliškoje kalboje knygą — parašytą žmogaus kurio žodžiams jie pasitikės: KNYGĄ kuri su
pažindins juos su Lietuvos garsia istorija, su šių dienų padaryta pažanga per 22 Neprikauso-
mo gyvenimo metus, ir~ nušviečiančią Lietuvos santikius su savo kaimynais. 

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

Timeless Lithuania' 
štai Dr. Owen J. C. Norem, buvęs Suv. Valstijų 

Jgaliotas 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 valstybėn, 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 m.). 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 j Lietuvos nepriklausomybę. Ypač dė
mesio kreipia i Rusijos karakteristiką istoriniu žvilg
sniu. ^ 

DR. NOREM'ui BUVO LEMTA SAVO AKIM MA
TYTI IR ĮVERTINTI SMŪGIAI, SUDUOTI LIETU
VAI 1938—1940 METAIS. Mums yra brangintinos tos 
jo, kaip pašaliečio, bešališko liudytojo, kritingos pasta
bos. Autorius savo knygoje iškelia, aikštėn naujų fak
tų, dar nežinotų viešumai. 
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Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
SPAUDOS KOMISIJAI 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio. * 

Į Skiriu\ savo auką $. Dr. Norem'o knygai teisti 
§ 
I Siunčiu savo Narystes mokesti LVS. $ Auką 
i parėmimui Lietuvai Vaduoti Sąjungos jos dideliame darb®. v 

i | Vardas Ir Pavarde 
į 
i Adresas 

Miestas Vabt. 
| tjgp gĮ KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

STAMBIOS AUKOS NOREMI 
LIETUVOS ISTORIJAI 

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

Stambi Auka iš Balti- Daugiau Pinigų is 

Knygą puošia apie 20 iliustraciji| 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. 

Dr. Norem rase ne tik susidomėjęs, bet ir įsimylė
jęs Lietuva. Ta jo budo savybė tačiau nekliudė jam 
vaizdinti jžiurėtus dalykus taip kaip jie atrodė. 

Taigi, šiuomi kreipiamės į Tamstą prašant padėti 
mums šį kilnų ir dideli darbą įkūnyti, prašome atsiliep-

Kariški Kamuflažai Manevrų Laukuose 

. i': 

t : 

ti greičiausiu laiku prisiunčiant savo auką sulyg išga
lės. Ko daugiau ir skubiau bus aukojama to lengviau 
bus įvykdyti tas patriotiškas darbas. 

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 
Angliškai kalbanti visuomenė tikrą Lietuvos nušvieti
mą. Dr. Norem'o knyga puikiai atitinka tą skubų už
davinį. Ji suras Lietuvai daug draugų, stojančių už 
Lietuvių tautos bylą. 

AUKAS SIŲSKITE kartu su čia pridėtu aukų ku
ponu, jrašę pilną savo vardą, pavardę, antrašą, ir aukos 
sumą. Pasiuntimui naudokite musų pridėtą voką. Jū
sų aukos pasieks komitetą paprastu laišku, už 3c. 

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. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
SPAUDOS KOMISIJA 
P. J. ZURIS, Pirmininkas, 
DR. S. T. TAMOŠAITIS, Vice Pirm. 
K. S. KARPIUS, Sekretorius, 
DR. J. JONIKAITIS, Iždininkas. 

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

more, Md. 

NORI LIETUVIŠKO 
BATALIONO 

Štai du vaziaai Amerikos kariuomenės paruošimų apsau
gai patėmijimo karo punktų iš oro. Išrodo kaip nekalti ūkio 
trobesiai, o juose j rengta orlaiviams taisymo mašinos ir reik
menys. Tai vis priešų "akių apmonijimui". 

A. I. Tomkus iš Meriden, 
Conn., rašo pasigesdamas di
desnės Amerikos Lietuvių ak
cijos Lietuvos vadavimo reika
lais. Nori kad Lietuviai imtų 
steigti Lietuvių Batalijoną čia 
Amerikoje, su Lend-Lease pa
skola. 

Ragina laikraščius imtis tos 
akcijos ir dirbti vieningiau, o 
ne tarp savęs tąsynėmis sten
gtis atsižymėti barniais. 

Ragina visus imtis akcijos 
prieš Lietuvių tautos priešus, i 
kurie smarkiai veikia. Kitos Į 
tafltos turi savo kariškus apa^ § 
ratus, kode] Lietuviai negali 
turėti, sako Tomkus. 

Toki jo laišką gavę, jaučia 
me padrąsinti daugiau dirbti, 
pasirodo kad norinčių už Lie
tuvą kovoti randasi daugybės, 
tik jie ne visi dar stoję į darbą 
su mumis. 

Kviečiame A. J. Tomkų ir 
kitus gerus patriotus stoti j 

J<|| Lietuvai Vaduoti Sąjungą pa-
>4"'s vieniais nariais kur negalima 

sutverti skyriaus; dirbti, rink
ti aukas LVS akcijai — ši or
ganizacija varo Lietųyos akci
ją sulyg savo išgalių,,; 

Užsisakykit, aukoki! leidi
mui Dr. Norem'o knygos ir 
gaukit savo draugus įsirašy
ti tai knygai. ^ 

Kurie aukos $5 ar daugiau 
pagelbės tą knygą išplatinti 

tarp žymių Amerikiečių kurie 
padės mums Lietuvos laisvės 
kovą vesti, ir patys gaus sau 
vieną knygą. 

Aukas siųskit LVS Centrui, 
6820 Superior Ave, Cleveland, 
Ohio. 

•CUKRAUS visame pasau
lyje per metus vidutiniai pa
gaminama apie 32 milijonai to
nu. 

Rūpinasi Maistu 

Karo meto maisto adminis
tratorius C. C. Davis (kairė
je) kalbasi su šalies Agrikul-
turos Sekretorium Claude R. 
Wickard, po to kai jiedu lankė
si pas Prezidentą Rooseveltą 
aptarimui maisto reikalų. 

Veikli Baltimore, Md., mote
rų tarpe tautietė, Marijona Mi-
lunaitienė, patyrus apie leidi
mą Dr. Norem'o "TIMELESS 
LITHUANIA" pirmutinė pa
klabino savo kolonijos Lietu
viškas organizacijas, ir pasek
mės pasirodė geros. Ji prisiun
tė LVS Centro sekretoriui če
ki sumoje $40 tai knygai leis
ti, nuo šių Baltimorės aukoto
jų: 

Moterų Piliečių Klubas $15.00 
Amerikos Lietuvių 

Atletų Klubas 10.00 
Dainos Draugija 10.00 
SLA 64 kuopa 5.00 

ADV. BAGOČIUS U1GIRIA 
"TIMELESS LITHUANIA" 

SLA. Prezidentas Adv. F. J. 
Bagočius, iš So. Boston, Mass., 
rašo: 

"Čionai rasite mano čekį su
mai $5.00 Timeless Lithuania' 
išleidimui. Mano ipanymu, iš
leidimas tos knygos yra labai 
rimtas ir geras darbas, ir jos 
pasirodymas kuonogreičiausia 
yra pageidautinas." 

Daugiau aukų iš Daytono 
J. A. Urbonas, kuris prisiun

tė savo penkinę anksčiau, da
bar prisiuntė ir kito Dayto-
niečio mokestį už Timeless 
Lithuania: 
Justin Sakalas $5.00 

Prane Lapienė, iŠ 
Babylon, L.I. N.Y. 10.00 

Eleonora Sutkus, ii 
Chicago, 111. 5.00 

Vytautas Markuzas, iš Det
roit, Mich., rašo: "Aš prisiun-
čiu $10 "Timeless Lithuania" 
knygai paremti. Vėliau prisių
siu dar $15, tai bus $25 mano 
aukų LVS šiais metais." 

Dr. K. Gečys, iš Minersvil-
le, Pa. $5.00 

Iš So. Boston, Mass., prane
ša kad Kazys Motuzas ir Jonas 
Valaitis, kurie važinėja rody
dami Lietuvos ir karo filmas, 
savo kelionėse po kolonijas su
rinko jau apie $100 Dr. No
rem knygai leisti! (Aukos dar 
negautos Centre). 

BUS DAUGIAU 

Baltimore* 

Veikliausi šio meto Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos skyriai pa^ 
sirodo yra Clevelando, Detroi
to Ir Baltimorės skyriai. 

Tie skyriai surengė ir mitin
gus, ir įrašė daugiau narių, ir 
rengė viešas prakalbas, kaip 
Clevelande ir Baltimorėje, ir 
gavo daugiau aukų Lietuvos 
vadavimo akcijai ir Dr. Norem 
knygai "Timeless Lithuania" 
leisti. 

Pasirodo, dirbant, judant vis 
galima nudirbti ir randama vi-
suoihenėje rėmėjų ir aukoto-
•ių-

Baltimorės LVS 4-tas sky
rius prisiuntė vėl $23 mokes
čių senų ir naujų narių. Mo
kesčiai gauta už šiuos narius: 

Milunaitis J $2.00 
Aleknavičius B. 2.00 
Liuiza V. 2.00 
Nauji nariai užsimokėjo: 
Stuikis Bladas 2.00 
Dovidavičius Matas 2.00 
Krikščiūnas Vincas 2.00 
Pladas Vincas 2.00 
Kundrotas Povilas 2.00 
Marcinkevičius Feli. 2.00 
Alksnis Antanas 2.00 
Aly ta Jonas 2.00 
Jakaitis Antanas 1.00 

Duokles prisiuntė skyriaus 
sekretorius P. P. Jaras. 

Baltimoriečiai imasi ir toliau 
dirbti. 

Apie tolesnius veikimo pla 
nus girdėti iš Detroito ir ift 
Brooklyno skyrių. 

J. A. Urbonas 
> Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, (X 
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AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 
CLEVELAND, OHIO 

i 

F L O R A L  
TRINAMA MOSTIS 

Tai saujrus vaistas namaiti, JI 
gerai veikia sumažinimui ištinimfc 
prašalinimui gėlimo ir labai perui-
gerianti. Galima naudot su gerom!® 
pasekmėmis nuo nikstelėjimo, skau
damų muskulų, nubružimų, šalčio, 
krutinėję ir bronchinio uždegimo, ir 
ir neurito skausmų. Prašalina 'chigj* 
paprastai pagelbsti nuo reumatizmu 
gers' ir panaikina niežėjimą. Geraįp 
bent vabalų jkandimo. Labai ve|» 
kiantis vaistas nuo kojų niežėjimu 
(athlete's foot) ir paprastai palen
gvina skaudamas, nuvargusias ko
jas. Aktyvus sudėtiniai: camforo 
aliejus, terpetinas ir ammonija. 

Kiekvieną prašom šią Mostį atsa
kančiai išbandyti. Mes tikime kai 
jųs paskui pripažinsit kartu su tulo» 
stančiais musų reguliarių naudoto 
kad tai vienas iš geriausių šeimo» 
vaistų. Neturi chloroformo nei nai* 
kotikų ar opiatų ir todėl yra n&o> 
dingas vaistas naudojimui. Išbany* 
dykit ją atsakančiai. Kaina: 4 oa. 
indas 50 centų (su prisiuntimu 60& 
Klauskit urmo kainų. 

FLORAL HERB CO. Dept. D 
Bo* 305 Cllntoa. Imi. 

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

"M A R G U TI y 
6755 So. Western 
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Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

'"TIEMS musų vyrukams kurie laksto po Amerikos Lie-
* tuvių kolonijas piršliaudami Lietuviams vėl drau

dimą su Lenkais, ir tiems laikraščiams kurie tą gavimą su Lenicais, ir tiems laiKrasciams Kurie tą, drau
gavimą užgiria ir rekomenduoja, tiems kurie darė pasi
tarimus, nors gal ir netiesioginiai, su Lenkų vyriausy
bės in exile Londone galva Gen. Sikorskiu kai jis Ame
rikoje lankėsi, patartina pasiskaityti šie Juozo Tyslia-
vos pateikti faktai Vienybėje Balandžiu? 9: 

Yra žmonių kurie serga žemėlapių darymo liga. 
Vienas iš tokių — dabartinis Lenkijos premjeras Gen. bi-

korskis. 
Vėliausiame Collier's numeryje įdėtas "Centralinės Europos 

Konfederacijos" žemėlapis ir Gen. Sikorskio straipsnis: Po
land Wants a Total Peace".... 

Pirmiausia, šiame žemėlapyje Lenkija yra didesne negu 31 
yra buvus: ne tik Vilniaus kraštas, bet ir visi Rytų Prusai su 
Klaipėda i jungiami i ta busimąją, Gen. Sikorskio įsivaizduoja
ma, "konfederaciją". Bet tai dar ne viskas. 

nėra nei vienos Pabaltijo valsty-

KAS KĄ RAŠO 
( Spaudoj e Pasidairius) 

Laukia Žymių 
Diplomatinių Įvykių 

William Philip Simms, užsie
nio žinių rašytojas, pranašau
ja jog bėgyje sekančių 60 die
nų galima tikėtis dviejų nepa
prastai svarbių įvykių tarp
tautinėje reikalų eigoje. Tie 
abu dalykai, tikrina jis, bus 
pilnai pasekmingi. 

Bet trečias dalykas, vienas 
iš svarbiausių, pasilieka pavo
jingai kaboti ore. 

Pirmutinis dalykas bus tai 
tarptautinė pokarinio maisto 
problemos konferencija, kuri 
šaukiama šioje šalyj#, Ji iš
eis pasekmingai. 

Antras dalykas, ncfrs pla
čios pasaulinės reikšmės, bet 
naminis reikalas. Tai atnauji
nimas 1934 metų Prekybos 
Sutarties Akto, kuris bus svar
stomas Kongrese netrukus. 

Trečias, pats kebliausias ir 
dar tebesamas tik plane, tai 
susitikimas aukščiausių Britų, 
Amerikos ir Rusijos vadų. 

Sakoma, pats tikrasis išban
dymas dalykų paaiškės nuo to 
ar Maskva, Londonas ir Wa
sh ingtonas galės susitarti pa-

Daugelis teisingai sako kad 
Washingtonas, MaskVa ir Lon
donas privalo padėti dabar sa
vo kortas ant stalo ir susitar
ti kam kariauja ir ko siekia. 

Sako, susitikimas turi įvyk-

'konfederaciją 
Šioje "konfederacijoje 

bių 
Gen. Sikorskis nori kad tai "konfederacijai", kurioje, žino

ma, Lenkija griežtų pirmuoju smuiku, priklausytų Čekoslova
kija, Austrija, Vengrija, Rumunija, Bulgarija, Albanija ir 
Graikija. Bet kodcl savo straipsnyje Gen. Sikorskis nei vienu 
žodžiu neužsimena apie Lietuvą? 

Kodėl tame žemėlapyje Lietuva, Latvija ir Estija pažymė
tos ta pačia spalva kaip ir Rusija? 

Ar tai turėtų reikšti kad Pabaltijo valstybės paliekamos 
"vilkams suėsti"? Gal Gen. Sikorskis mano kad jam pasiseks 
prieškarines rytų Lenkijos sienas atgauti Į Pabaltijo valstybių 
sąskaitą? 

Niekam ne paslaptis kad prieškarine Lenkija buvo impe
rialistinė valstybė. Pasaulis labai gerai atsimena kaip ta^ im
perialistinė Lenkija, užgrobus Vilniaus kraštą, kėsinosi užimti 
visą Lietuvą. Tas kėsinimasis buvo pakartotas net pačios Len-
kij os katastrofos išvakarėse. 

Dabar Sikorskis nori dar didesnės Lenkijos, su Rytu Prū
sija, su Tilžės ir Klaipėdos kraštais, kur nėra nei vieno Lenko. 

Ar tai nėra atviras, ciniškas Atlanto čarterio paneigimas? 
Tuo tarpu Lenkija dar nėra pasitraukus iš Jungtinu Tailtų ! grindiniais karo tikslais, kurie 

šeimynos. jyra išdėstyta Atlanto Čartery-

Amerikos Lietuviu visuomenei - tautinmkams, je
paaoje Anwrikoje ^ dar 

sąndaneciams, katalikams ir socialistams kuriems ru- ^ koWo nusistatymo ]aiko_ 
pi Lietuvos atsteigimas laisva ir nepnklausoma patai-, sj aIijantai tolesnei tvarkai pa_ 
tona bnti ne tiek atsaigoj nuo en ų, line pi yau]yje> kuomet karas baigsis, 
visuomenės neprieina, kiek nuo tų musų piršlių ^ — a] -
modemiškų Jogailų, kurie pasiėmė rolę atnaujinimo su 
Lenkais unijos. 

Lietuviai Amerikiečiai privalo dirbti tik su tais sa
vo vientaučiais kuriu tikri, tiesioginiai tikslai yra išva
duoti ir atstatyti Lietuvą Nepriklausoma valstybe be 
jokių svetimu pinklių ir jungų, mi m Mmvikųf nei iš 
Lenkų nei iš Vokiečių pusės. 

D U VES Amerikos ambasadorius Rusijai, Joseph E. 
Davies, pasigirdamas esąs "diplomatinės istorijos 

studentas", kalba ir nukalba kaip Sovietų Rusija esan
ti ištikima sutartims ir žodžio išlaikymams. 

Davies, kalbėdamas Philadelphijoje, pareiškė "Ru
sų žodis yra geras" ir jie išlaikys savo prižadą nedary
ti paskiros taikos su Hitleriu ir nesikiš "į musų šalies 
valdžios formą". 

"Duokit man pasakyti, kaip diplomatinės istorijos 
studentui, jog Sovietai įgyvendino rekordą kaip savo 
duoto žodžio išlaikytojai, pildytojai savo prižadų ir ob
ligacijų vykdytojai. Jie turi komercinį, finansini ir di
plomatinį rekordą tokį puikų kokį bent kuri šalis turė
jo bėgyje pastarų 25 metų arba, galima sakyti, net bė
gyje pastarų 100 metų." Davies tikrina kad Amerikie
čių baimė jog Rusija, laimėdama karą, nesustos iki ne
ateis i Berliną, ir kad ji, todėl, vyraus prie taikos stalo 
ir primes komunizmą visai Europai, esanti be jokio pa
grindo. Tai esą tik baubas ir atmiešti nuodai platina
mi Amerikoje. 

Davies turbut nežino kad Sovietai turėjo pasirašę 
sutartis — nepuolimo ir komercines — su Lietuva, Lat
vija, Estija, Suomija, Lenkija — ir tie sovietų valdovai 
kuriuos jis giria ir vadina prakilniais "sutarčių pildyto-
jais", su tomis tautomis sutartis sulaužė ir jas žiauriai, 
barbarškai užpuolė, elgėsi su jomis kaip su ne žmonė
mis. Su tuo pačiu Hitleriu pasirašė sutartis tik prigau-
dinėjimui pasaulio, o atsisakė pasirašyti sutartis su An
glija, Prancūzija ir Amerika, nuo kurių pagaliau pri
klauso išgelbėjimas Rusijos nuo Hitlerio ir tik jos iš
gelbės. 

ti tarp Roosftvelto, ChurchiH'o 
ir Stalino, arba jų įgaliotiniu, 
kurie turės sutarti $el yoka* 
rinės tvarkos. n 

šios išvados parodo kad d«r 
Rusijai nėra nieko pažadėta ir 
niekas nesirengia nieko žadėti, 
todėl tok# jtempimas tarp ali-
iantų ir randasi. Sovietų ry
kavimai reikalaujant Pabaltijo 
ir kitų šalių yra daugiau tik 
bandymas ištirti Amerikos ir 
pasaulio opinijos. 

Pritarimai kokius laikas nuo 
laiko Amerikoje tam tikri as
menys ar spauda Rusijai pa
rodo, turi buti Lietuvių ir kitų 
suinteresuotų tautų atremia&ni, 
teisingų, rimtų demokratijos 
gerbėjų turi buti paneigiami, 
nes nei Rusija nei Vokietija 
nei kita kokia šalis neturi tei
sės nei savintis nei kam kitam 
atiduoti nei vienos kitos šalies. 

Prezidento Roosevelto pasi
sakymas Atlanto čarteryje ir 
kitur kad pavergtos šalys tu
rės buti atsteigtos su teise pa
čioms save valdytis be sveti
mų kišimosi turi buti ir toliau 
palaikomas, ir musų visų pasi-
rėmimas tuo čarteriu ir kovo
jimas už jo vykdymą yra tik 
rėmimas Prezidento Roosevel
to programo tikrai pasaulinei 
taikai jgyvendinti. 

S K A I T Y M A I  
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KOKIOM aplinkybėm Lietu
vos gyventojams tenka keliau
ti geležinkeliais patiriame iš 
tokio kelionės įspūdžių aprašy
mo: "Deja, šiais laikais ne 
kiekvienam yra prieinamos ke
lionės. O jei kam ir tenka va
žiuoti tai ne ypatingas malo
numas nuo Radviliškio iki 
Kauno per naktį išstovėti ant 
vienos kojos, nes vagone daž
nai trūksta grindų antrai ko
jai pastatyti". 

• 
VOKIEČIAI Lietuvoje įstei

gė naują bendrovę Lietuvos 
turtams supirkinėti. Būtent, 
įsteigta specialė miško supirki
nėjimo bendrovė. Taip tai iš
naikins Lietuvos- tniškus dar 
labiau.;- -
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DAR APIE ANTANO OLŠAUSKO GYVENIMĄ 
Jo Pergyvenimui Chicagoje, kurie Ne Visiems ir Chric&gieciams Žinomi 

Apie kai Kuriuos Atsitikimus ir 

pRANCUZAI Afrikoje nesusitaiko subendrinimui su-
1 vienytos Prancūzų imperijos vadovybės, kaip pas
kiausi pranešimai iš Londono skelbia. Kariaujančių 
Prancūzų vadas Gen. de Gaulle atmetė pasiūlymą pa
daryti Generolą Giraud vyriausiu valdžios vadu. Prie 
kitų reikalavimų, de Gaulle norįs kad Giraud paliuosuo-
tų tam tikrus savo talkininkus vyriausybėje, kurie buk 
esą a;r buvę ištikimi Vichy vyriausybei, kuri buvo įstei
gta po to kai Vokiečiai okupavo dalį Prancūzijos. 

Tuo tarpu Gen. de Gaulle stengiasi buti prielankus 
ii- ištikimas alijantų karo vadovybei, kuriai svarbiausia 
rupi kad tiedu Prancūzijos vadai — Giraud ir de Gaul
le — tarp savęs nesitąsytų ir nekenktų bendram karo 
tikslui. 

•PREZ. Roosevelt ruoši# formulą kurtą patieks 
Konnrresui kaipo pagrindą pokariniam planavimui dar
bų visiems šalies darbininkams, kad neužeitų bedarbės 
ir suirimas šalies ekonominio gyvenimo. 

PAVASARIS. LAUKUOSE 
(Iš Laisvos Lietuvos laikų) 

Dainuoja pelkės, ežerai ir upftS, 
Dainuoja krūmai ir miškai; 
Pavasaris žilvyčiuos supas. 
Pavasaris jau skuba laukais. 
If eina i laukus artojas, 
Arimą pradeda akėt. 
Kaip auksą gelsvą vasarojų — 
Jau greitai reikės sėt. 
O buvo ir tokių pavasarių ne vienas, 
Šiądien atsimename juos, 
Kada artojai musų sėjo 
Kulkas vien tėviškės laukuos. 
Kai priešas veržėsi Įsiutęs, 
Norėjo laisvę mums išplėšt, 
Paliko sėją jie ir pjūtį — 
Hėjo mirt arba laimėt. 
Per juos pavasaris šiądieną Jaisvas, 
Ir pievų šilkas malonus. 
Žemelę jų krauju aplaistytu 
iiądieną laistom prakaitu savu. 
Berželių garbanos jau svyra. 
Taip žalia ir platu laukuos! 
Jau greitai greit arimai 
Puikiuoju vasarojum sužaliuol,... 
O Tėvišk|! Kaip gražios dienos; 
D a i n u o j a  " t a u  ž a l i  l a u k a i . . . .  
Tau žydi gelsvosios purienos, 
Žibuoklių mėlyni žiedai! 

A. Dukauskon* 

Iš LIAUDIES DAINŲ 
Einu lauke juoda, sako: tinginėlė, 
Einu lauke balta, sako: mandrinėlė. 
Einu kalbėdama, sako: tatauškėlė; 
Einu tylėdama, sako: netikėlė. 
Nesimanau, nepramanau 
Tąrp siu baltų kaimynėlių 

paip martautu ' -. •• 

PRIVATINIS VELIONIO LAIŠKAS DRAU
GUI LIETUVOJE APSAKO NEKURTUOS 
PERGYVENIMUS BUVUSIO LIETUVOS 

JJSIDfiJO IR BANKIERIAUS 

4 Chicago, III., Rugsėjo 25» 1935. 
Ponui Fėlfksui Siručiui, 
Daiginės k., Liudvinavo vai., 
Marijampolės aps., Lietuvoje. 

Mano mylimas drauge, Feliksai: 
Gal manote jau manęs gyvo nėra kad ik-

Šiolei neatsiliepiau į tamstos laiškelį rašytą man 
Gruodžio 31. 1934 m. Tamstos laiškelis rado 
mane sergantį. Spalių 30 mirė mano žmona. 
Likau pats vienas. Gruodžio 18 apsirgau tai ir 
sirgau pats vienas neturėdamas nei gyvos du-
5ios namuose. Tik už poros savaičių gavau tar
naitę, kuri vėliau pataisydavo maistą ir dakta
rą pašaukdavo. Sirgau per visą žiemą. Paki
lau tik Kovo pabaigoje, bet buvau taip silpnas 
kad į biurą dirbti negalėjau eiti iki Birželio 20. 
Ir atėjęs, kol susitvarkiau kas laike ligos buvo 
apleista, nėtur^jau laiko ir į tamstos laiškelį at
siliepti. Ir kad taip ilgai tamstai neparašiau 
tai bent dabar parašysiu ilgesnį laišką. 

Kaip tamsta prašei prisiųsti dar vieną ma
no knygą tai šiądien išsiunčiau keturias kad ga
lėtumėt ir kitiems kurie manim interesuojasi, 

,po vieną paduoti. Jeigu reikėtų daugiau, para
šykite, pasiųsiu ir daugiau. \ 

Kaip matysite iš LEIDftJO ŽODŽIO šią 
knygą išleido p. Juozas Bačiunas, savininkas di
delio resorto (vasarvietes), vadinamo Tabor 
Farm, Michigan valstijoje. Ponas Bačkmas, 
būdamas 15 metų vaiku, stojo mano spaustuvėn 
spaudos amato mokintis ir išmokęs dirbo pas 
mane kol aš leidau savaitinį Lietuvių laikraštį 
Lietuvą. 1917 metais jis, su kitu spaustuvės 
darbininku, šį laikraštį nuo manęs nupirko ir 
patys jį leido. Vėliau jie suorganizavo akcinę 
bendrovę kuri jau leido Lietuvą kasdien vieto
je kas savaitė. Ponas Bačiunas netrukus pasi
traukė iš 'bendrovės (Gegužės mėn. 101.9). Ru
denį, Spailių mėn. 1919, pirko viršminėtą resor-
tą, kurį jis ir šiądien operuoja. Resortas turi 
160 akrų žemės, gyvulius, padarus, didelį sodą, 
golfo lauką, artificiales maudykles, hotelį ir 
apie 30 stubelių atostogaujantiems svečiams, 
"ten svečiuojasi daugiausia turtingesni Ameri
konai mokėdami po $150 ir daugiau mėnesiui 
nuo ypatos. 

Kuomet jis pas mane dirbo aš jį trakta
vau lygiai kaip ir visus kitus savo darbininkus, 
ir nežinau už ką jis mane taip pamylėjo kad ne
sigailėjo kaštų nei triūso išleisti šią knygą (tai 
Antano Olšausko biografiją.—Red.). Knygos 
išleidimas kaštavo jam suvirs $700. Jis pradė-
ją jo rengti spaudon 1932 metais, norėdamas tu
rėti ją gatavą Birželio 13, 1933 metais, ir toje 
dienoje padaryti man "surprizą". Tai yra, su
rengti banketą paminėjimui mano gimimo ir 
Varduvių dienos, 70 metų amžiaus ir 40 metų 
mano darbavimosi tautos labui leidžiant laikraš
tį Lietuva ir Lietuviškas knygas, ir laike ban
keto įteikti man šią knygą. Ir kad padaryti 
man tikrą "surprizą" šitą visą planą nuo ma
nęs slėpė. Parašymui šios knygos buvo jam 
reikalinga mano biografija, tai jis sykį, kitą ir 
trečią vis prašo manęs parašyti savo biografiją. 
Klausiu kam ji reikalinga? Sako, taip sau, aš 
norėčiau ją turėti. Sakau — nerašysiu. Klau
sia — Kodėl? Sakau todėl kad nematau jokio 
tikslo ką tuomi galėčiau atsiekti. Juk biogra
fija pirmiausia nurodo žmogaus kilmę ir moks
lą, kuo daugiausia ir skaitytojai žingeidauja, 
tai kokia man bus garbė kada žingeidaujantĮ 
mano kilme ir mokslu ras pasakyta: "Gimęs illjH 
skurdžiausių gimdytojų, kūdikystėje likęs be 
tėvų, augęs pas svetimus beganydamas jų gy« 
yulius iki 20 metų, jokio mokslo nėjęs nei pra
dinės mokyklos nematęs"? Kokia iš to bus 
man garbė ar nauda? kam aš turiu pasirody
ti žmonėms kaip menkas esu, kuomet jie jąįko 
|nane dideliu, mokytu ir kilusiu iš turtuoliij. . 

9. • .r 
> Negalėdamas prigUndyti mane rašyti p. fiav 
|i una s pasamdė Kapitoną Petrą Jurgėlą rankio* 
ii žinias apie mane iŠ žmonių ir sulyg jų para* 
yti mano biografiją. Jurgfcla taip ir darė, 
ankiojo žinias apie mane iš visur, slapstą iš* 

gavo tulus faktus ir i£ m&no žmonos, ir net iŠ 
manęs paties, sakydamas buk tokios žinios jam 
$są reikalingos jo rengiamai spaudon "Lietuviiį 

•Literatūros Istorijai". Bet slaptA surankioti ži» 
Bįas užėmė daugiau laiko kaip buvo manyta if 
ii 'knyga i&jo iŠ spaudos tik Spalių 9,1934 m«-
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tais, vietoje kaip planuota Birželio 1933 Kie
tais, banketo dienoje. 

Taigi ši knyga gimė prieš mano iiorą. Bet 
kuomet ji nėra platinama liaudyje, o tik paten
ka į rankas keleto žymesnių žmonių^ mano drau
gų ir giminių, tai žmonės ir šiądien nežino kas 
aš esu, jie vis laiko mane labai mokytu ir tur
tingu, ir kaipo pas turtingą vis ateina prašyti 
paskolų ir aukų, o kaipo pas mokytą — klausti 
rodų, patarimų ir daryti įvairių notarialių raš
tų, kaip tai: Pirkimo ir pardavimo judamo ir 
nejudamo turto raštus, pasikolų dokumentus, pi
lietybės gavimui aplikacijas, testamentus ir ki
tus. O kad aš sugebu tokius raštus gerai išpil
dyti tai dėka tam kad per 42 metu aš turėjau 
progą gerai susipažinti su įvairiausiomis jų for
momis. Ėjusieji mokyklas tūlas formas patys 
išpildo, notarui atneša tik jas paliudyti. Nekar
tą pasitaiko kad atneštą paliudyti formą, išpil
dytą ėjusio aukštą mokslą ar net universitetą, 
randi klaidingai padairytą ir kada parodai jam 
jo kladas tai atsako: "Juk aš nesu tiek moky
tu kaip tamsta". Matote, žmonės laiko mane 
mokytesniu net už universitetą lankiusius. Tai 
ot kodėl aš nenorėjau išeiti į publiką su savo 
biografija. 

O kad žmonės dfcr ir dabaf laiko mfflie tur
tingu tai nėra dyvo. Juk jie žino kad aš per 
24 metus leidau žymiausį Lietuvių laikraštį, 
Lietuvą, ir tukstančius Lietuviškų knygų, ope
ravau didžiausį Lietuvių banką Amerikoje ir 
keletą didelių pardavyklų įvairių prekių, turė
jau keliasdešimts tarnų, pastačiau kelių šimtų 
tūkstančių dolarių vertės didžiausius trobesius 
ir sau gyventi gražiausią vilą, turėjau kelis šim
tus tūkstančių dolarių žmonėms išskolintų ant 
hipotekos pinigų, tai žmonių akyse ibuvau di
džiausias kapitalistas. Tai nėra dyvo kad žmo
nės ir čiądien laiko mane turtingu, jie mano 
kad kš ir šiądien turiu kur nors maišą aukso 
paslėpęs. Tų turtų dauguma man labai užvy-
dėjo, ypač musų socialistai savo laikraščiuose 
šaukdavo: "Olšauskas jau visą Baridgeportą 
aprėpė" (Bridgeportu vadinama ta miesto da
lis "kur mano bankas buvo), žmonės ju-k neži
nojo kaip ir šiądiert nežino kad tie dideli turtai 
buvo sukurti ne mano pinigais, o žmonių pini
gais mano banke sudėtais. Aš savo pinigų jo
kių neturėjau kaip ir šiądien neturiu. Bet so
cialistai numanė kad tie turtai yra ne mano 
bet žmonių pinigais banke sudėtais sukurti, ir 
kad mano laikraštis LietuVa nepritarė socialis
tų tikslams, tai jie ant manęs pyko ir už tai 
pasiryžo mano banką sugriauti. Ir jie jį 811-
griove. 

Socialistai savo laikraščiuose pradėjo prieš 
mane smarkiausią agitaciją, atkalbinėjo žmones 
nedėti pinigų į mano banką, o pasidėjusius siun
dė ištraukti ir dėti į valstybinius bankus. Gąs
dino žmones kad Olšausko bankas yra privatis, 
valdžios neprižiūrimas ir kad jame žmonių pi
nigai žus. šitokia agitacija pradėjo ant žmonių 
veikti ir jie pradėjo pinigus iš banko ištrauki
nėti. Matydamas kad prieš tokią smarkią agi
taciją -bus sunku atsilaikyti, aš pradėjau savo 
banką perorganizuoti į valstybinį banką, kokį 
socialistai nuolatai žmonėms rekomenduodavo. 
Ir kuomet turėjau padaręs jau gerą organizavi
mo pradžia, tai vieną naktį socialistai, ar jų nu
samdyti pasiuntiniai, po visus Lietuvių namus 
išmėtė pluokfitus spausdintų kortelių šitokio tu
rinio: "Olšausko bankas jau subankrutijo. Ei
kite dabar pinigų atsiimti ir pamatysite kad nei 
cento negausite", 

(Bus daugiau) 

.. j'!.] *«),• 

•JAPONAI netekę savo' šilkui rinkos, pra
dėjo perdirbti Šilko medžiagą tinkamą avalams 
gaminti, ' ' 

• ANGLIŠKA kaffea leidžiamų dienraščių 
cirkuliacija Suv. Valstijose vidutiniai siekė po 
4I2,385,807 kasdien-. ~ ~ " 

S A P N I N I N K A S  
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didalis, gausiai paveiksluotas Sapninyl 
fražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvi 
iapną. Kiekvienas privalo jj turėti sfci 
JMtmuan. 

jįUikalaukit "Dirvoje* 
ftg&O Superior Areni* CteveteiKl, Q|fc 
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A L G I 
(Tęsinys iŠ 'pereito rir.T 

10. DETUVOJĖ 
Ilgūnas su'vagimis, varydami žirgus, 

tiktai po pietų sutiko pulko vyrus. Tie 
ėjo lėtute, be paskubio, gerai temydami vi
są pakelį. Pora šunų priešakyje jų bėgo, 
vesdami kelią žirgų pėdsaku. . 

Pamatę tokį apsiėjimą pulko vyrų, 
vagys tiktai sužiuro vieni į kitus, o vagių 
vadas, ilgaskvernis vyras, pašvelgęs į Vir
pšą, toje akimirkoje pasuko saVo žirgą į 
krumus ir išnyko. 

Kad išgelbėti dabar vagis nuo atsa
kymo, Ilgūnas turėjo sakyti pulko vyrams 
jog jis pavijo pabaidytus žirgus girioje ir 
kad šitie vyrai padėjo jam žirgus sulaiky
ti ir atvaryti iki čia. 

Atgavę žirgus, pulko vyrai užmiršo 
visus įtarimus kokie kilo jų galvose, o 
prie šito linksmo atsitikimo užmiršo ir 
nuilsimą ir susėdę ant savo žirgų ^ links
mai dėkojo visiems, ypač gi IJgunui. 

Tylėjo tiktai vienas Virpša. 
Kada gryžtant atgal jisai pasitaikė 

greta Ilgūno, ta proga tare jam: 
— Sakyk tu man, Ilgūne, ar nežinai 

kodėl vienas vyrų, kurie padėjo tau žir
gus varyti, kaip tiktai pamatė mus taip 
ir pasuko atgal ir dingo? 

— Tiesą sakant, man tai nei kam-ko 
buvo, bet jeigu jisai tai padarė tai turėjo 
nenorėti kad jį kas nors iš jusų pamatytų. 

— O kaip tau rodosi, — klausė Virp
ša toliau, — kas per vieni šitie vyrai? 

— Kas per vieni? Nagi stačiai žirgu 
^lgyS| — atsakė Ilgūnas, — tiktai kitiems 
šito nepasakok. 

— Aš taip ir maniau! — tarė Virp
ša. — Tiktai nesuprantu delko jie tau pa
dėjo žirgus varyti? Kokiu budu? 

.2*. Labai paprastu!tlAš juds pagąsdi
nau. — Ir Ilgūnas išpasakojo visą atsiti
kimą su vagimis. 

klausydamas jo Virpša tiktai kraipė 
• &&lva. " . . 

Nfe kiekvienam butų taip pasise
kę, stebėjosi Virpša. — Ne kiekvienam! 

Tiktai į trečią dieną vyrai pamatė iš
tolo Detuvos pilį su jos juodais tamsiais 
ąžuoliniais kuorais-bokštais ir blizgantį 
plataus ežero paviršių. Pilis stovėjo kaip 
ir durnuose. 

- Dr. Vincas.Pietaris 

A N T  A  S  
tą vietą kur buvo Kuras su vyrais, ir nu
sivedė tolyn tyrinėdami girią. Kada tie 
išnyko iš akių," Virpša sušaukė saVo vyrus 
pasitarti. # 

•— Gryžtant jiems, butų nieko sau už
puolus ant jų, — užmanė jisai. — Musų 
žirgai jau truputį užėdę pasilsėjo. 

— Ar tu žinąs, tai, vyrai, graži min
tis, — pritarė Kuras. — Jų ne taip daug 
ir mums gali tavo užmanymas gali labai 
gražiai nusisekti. 

Sutarę "vėl jie pervedė žirgus atgal 
per balą į senąją sausą vietą ir pasislėpė. 
Laukti teko neilgai. Gryždama Bukotuko 
vyrų saujelė jojo dabar be jokios atsargos 
ir nemaža buvo jų išgąstis kada aplinkui 
išgirdo šauksmą: 

— Mušt! Mušt! Kirst! „ 
Bukotuko vyrų būrelis beveik nesigy

nė išsisklaidę po girią, palikę kelis už
muštus ant kelio. Vieni jų lėkė kiek žir
gas iškerta keleliu atgal į žiemius, kiti me
tę viską sprūdo į pelkę pėsti, kur jų raiti 
priešai negalėjo pasiekti. 

1 Pranas Tamošaitis, iŠ She
nandoah, Pa., rfcšo Dirvos ad
ministracijai: 

"Priėmiau nuo jusų knygą 
ALF1S, kuri man labai patiko, 
negalėjau atsidžiaugti ją skai
tydamas. Patarčiau kiekvie
nam Lietuviui tą knygą įsigy
ti, o ypatingai tokiam Lietu
viui kuris yra kilęs iš Žemai
tijos. Aš pats esu kilęs i-. 
Žemaitijos todėl labai įvertinu 
apysaką kuri aprašo apie že 
maičius. T'a knyga verta tų
dviejų dolarių, bet tiek aukso 
kiek ji yra sunkumo, nes ma
žai yra Lietuviškų istorinių 
knygų kaip ALPIS, taip pamo
kinančių ir atskleidžiančių mu
sų tautos praeities garbingas 
dienas". - ** • 

•IKI ŠIOL nėra žinoma kad 
meteoras (puolanti žvaigžde) 
butų užmušus kokį žmogų. 

PER TVORĄ 
PASIŽVALGIUS-, 

V 'Ęįrpžr 
it 

f 

ZZkf & 

GABALIAUSKO G i r d žius, 
lyg durnaropių apsivalgęs, pa
kartojo Grigaičio išvadą apie 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos pa-

— — v. * r. f I reiškimą, ir kaip lapė i varną 
Amerikos kareivių dalis su kanuole medyje sėdinčią žiūrėdamas i* 

Turiisiioie. šiame m ū š y j e  Amerikos kariuomene vadovaujama 
Gen. Patton atsiėmė Gafsa ir paėjo 12 mylių uz to miesto. 

Vienok likusieji draskė užpuolikus. Kui 
sviro vieno kirtis ten krito vyras. Nuo 
Virpšos ir Ilgūno pagalau pr&dėjo saiin-
tis visi, kaip šalinasi karveliai nuo vana
gu. Dručiausi vyrai bėgo be gėdos nuo 
ju į šalį. Pamatęs tai plėšikų vadas su
griežė dantimis ir griuvo pats ant liauno, 
stengdamasis i vytu žirgu parmušti ji zn-
gą ir tokiu budu be ypatingo U-uso ir pa-
voiaus sau nužudyti jį, išmuštą is ziigo. 
Bet ir Ilgūnas buvo ant atsargos, jis truk

si neiraieiu uaaie*u telė jo savo Šatą truputį į šalį ir plesikas 
P.,™, - jjikomandavo •W*. 

ša. — Į Detuvą! 
Ir metę nenaudingų slapukų perse

kiojimą vyrai patraukė pilies link. 
Sutrempta žirgų kojomis pieva aplin

kui pilį rodė jog čia rėmėsi priešai jau ne 
pirma dieną. Sukepusio kraujo dėmės, 
keli žirgų kūnai, tysantys ant pievas, aiš
kiai liudijo jog remtasi čia karštai. 

— šuoliu! Mušt! Kirst! — suriko 
Virpša prijojęs per porą varsnų nuo Bu
kotuko vyrų. 

— Mušt! Kirst! — kaip aidas atsilie
pė visas pulkelis, puldamas ant apstojusių 
Detuvą užpuolikų. 

Plėšikų vadas stovėjo per porą suvių 
nuo pilies su pulkeliu iš poros dešimčių 
kareivių ir žiurėjb kaip ^emfctei pilies4 ap-

ir kita jųjų saujelė skrijo dab ar ̂ į šalį, 
manydama tiktai išnešti savo kailį. Ant 
ęalo sujudėjo ir visas jų pulkas. Bet ir 
dabar vyrų užpuolikų pulke buvo didele 
tvarka. Pagaliau, duotu senyvo vyro žen
klu, kareiviai susimetė į vieną pulkelį ir 
ėmė trauktis į šalis, gindamiesi tolydžio 
kad ir spaudžiami iš visų pusių. _ Tvarko-
ję lie persidangino per Jauskuldės upę ir 
pelkėtus jos krantus ir tiktai dabar pasi
leido lėkti visu smagumu, bet vis tvarko
je, pro Komiškius namon. 

Pilies vyrai, nuviję plėšikus ir paly
dėję juosius per kelias varsnas, sugryžo 
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iiguno su sivyuu vienųjų y 
vvrai spėjo jam paduoti, ir kardu antroje. 
Padrąsinti vado, keli plėšikai skvirbo taip 
pat, prie Ilgimo. Jau ir jam skydą ko ne 
ištrenkė iš rankos vienas plėšikas, jau 
kirvio kirtis ir sykį ir antrą užgavo jį ii 
per šarvus sutoenkė drūčiai. ^ Bet nelem
ta dar buvo kad vaikinas pražūtų. Išpuo
lę iš pilies Detuvos vyrai atitraukė clau-
oruma plėšikų i j save; sumažejo^ jų pulkas 
Ir ties lleunu, .be to ir'pačiam jam pasise
kė nutrenkti kelis plėsikus. ^ Dabar atsi
rado Ilgūnas akis į akį su plėšikų vadur Ir 
kaip matyt buvo', abudu nudžiugo iš to 

lm ant Vi,Ti« v.,,* Vienok jo pulko v,- ĮJPJ» 
po pažastimis.* Ir Ilgūno kirtis ne vienas 
nuėjo niekais. ^ Ga^ęs vienok truputį pio-

dą jo vyrai sugrąžino sulaikę atgal. Nuo 
pilies bokštų nuskrijo linksmi šauksmai, 
sveikinanti ateivius. 

Plėšiku vadas neleido iš akių nei ko
vos su atsiradusia atkelta, nei kovos ties 
pilies sienomis. 

Pamatęs jog nusiųstą jo vyrų Pakeli 
Detuvos pagelbininkai išsklaistė į šalis, 
užpuolikų vadas pasiuntė ant Virpšos ga-

Ne kas eera ten, vyručiai! Žiūrė-1 na drūtą savo vyrų pulkelį, ir kada pama-
iies tai Kuras. — tė įog ir tų gali buti permaza, palikes prie 
V. • •! TT' nnuinln V O rl h'amHvhl 5111-kit! — atsiliepė patėmijęs 

Ten Bukotukas! Musų žirgai nuilsę. Vie
na mums liekasi —• pasilsėti čia girioje ir 
duoti žirgams pasilsėti. 

Pulkelis vyrų nusivedę nuošaliai žir
gus paleido ganytis, o patys vyrai nusėdę 
ėmė maitintis. Kada užkando, vienas iš 
jų nusėlino žvalgybų, ir tai išėjo labai ge
ltei, nes ties pusiaukeliu būdamas patėmi-
jo jisai jog iš girios bėga pas pilies užpuo
likus vyras, ir jo galvoje švystelėjo mintis 
jog tai ne kitaip kaip persergėti bėga apie 

• Jų atsiradimą. Dėlto ir vyras, nieko ne
laukdamas, metėsi atgal su gandu prie sa-
#0 besilsinčio pulkelio. Kuras pasinaudo-

t) šita žinia ir per klampią balą pasitrau-
ė į šalį, kad atjoję Bukotuko vvrai neras

tu nieko ir aprimtų. Taip ir išėjo. Atjo-

v *1 7 ̂  »1 • 
gos, Ilgūnas, kaip matyt buvo, surinko vi
sas savo paįiegas į įkirti ir smogė. Smū
gis pataikė į galvą ii' .perskėlė vado šalmą. 
Ans mostelėjęs- i^uvkom krito^ žemyn. Žu
vus vadui, d£čli§ plėšikų kaip paukščiai 
sklido į visas šalis, nešdami gyvastį; dalis 
piktu riksmu kniubo ant Ilgūno ir pulke
lio, kad atkeršyti. Pilis visiems išėjo iš 

Dilies tiktai saujelę, kad tramdytų jos ap
gynėjus, pats su saviškiais puolė ant Vir
pšos pulkelio. 

Nuo pilies sienų lėkė dabar riksmas. 
Jos apgynėjai patėmiję jog jų pagelbinin-
kų pulkelis tapo apsuptas iš visų pusiu ir 
neatšaukiamai turi žuti, manė išpulti is 
pilies pagalbai. 

Užpulta Virpšos vyrų saujelė sustojo 
ant aukštumos, pasukus arklių galvas į 
lauką, o pasturgalius i vidurį ir gynėsi 
kaip pikti šernai. . 

— i girią! I Sparus! — skrido balsai 
nuo pilies sienų. 

Suprato gerai visi šitų riksmų reikš
mę, tačiau jau buvo pervėlu. Vyrai buvo 

i »  « v  .  •  .  J  - J - -  ^ r , . ,  n l l i n i o f l  Y V 1  n  

tarp priešų lie pa^ 
ginti. 

Nelaimingą jų padėtį patėmiio pilies 
vvrai ir naudodamiesi iš atsitraukimo 
nuo pilies išlėkė per vartus, palikdami po 
kelis del visako tiktai ties ^ pilies vartais, 
ir šoko į pagalbą atkirčiai. 

Apstoti vyrai, išvydę pagalbą, ir pa
tys iš savo pusės, vietoje gintis, 'sviro vi
somis palietomis ant užpuolikų. Ir pifki 
lo aršių-aršiausia kova. Žvingavo, žvie
gė žirgai, kąsdami vieni kitus. Skambėjo 
kardai. Rėkė, vaitojo sužeisti vyrai.... 
Vienok plėšikų, netekusių ^ vado,_ įkarstis 
urnai apmalšo, ypač kada jie patėmijo^ ne
mažai žuvusiu saviškių tarpe. Ir viena 

VWJWWVV 
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Virpša nespėjo apžiūrėti savo draugų kaip 
jau šalia jų atsirado T-fiobius su Kuru. 

— Na! Virpša, jau kad dėkui tai dė
kui tau ir tavo draugams! — kalbėjo, pa-
sveikinęs vvrus, Tnobius. Nedaug jusų, 
bet atstojote visą pulką. I jusų vidurį 
kaipo į pilį veržėsi per kiek laiko Bukotu
ko vvrai ir nieko negalėjo padaryti! Ir 
gražu gi buvo, vyruti, žiūrėti: kiekvienas 
lindo prie jusų, smelkėsi, tartum prie kry-
vių-krivaičio palaiminimui, ir^ kiekvienas, 
gavęs smugj,' arba kniūbsčias žemyn nosia 
smuko, arba susilenkęs labai dievobaimin
gai skrijo į šalį. Bet gražiausia buvo ka
da jusu bendras Ilgūnas vienu du pasiti
ko su Bukotuku. Bukotukas pas mus vi
soje apygardoje garsus kareivis, vienok 
ir jis neišlaikė. Na, ir dėkui gi jums! Da
bar aš jusų nuo savęs jau neišleisiu. Ku
ras man sakė kad sveikiems vistiek^ kur 
buti, na tai bukite pas mane, o ką apie iš-
ėiimus savo reikalams tai galite kad ir 
metus buti pasitraukę, kad ir dvejus. 

Ant gūnios pasidėję Radušį nugabeno 
į pilį. Kitus sužeistus apžiurėjo taipgi, ir 
savuosius, ir svetimus. Paliepęs juos nu
kraustyti į pilį, Triobius nusivedė su vy
rais i Detuva. 

Iš pilies patikti ėjo moterys, mergos, 
bėgo vaikai su riksmais. Visi džiaugėsi 
iš "užpuolikų atrėmimo, visi gerbė apgy
nėjus, o ypač Virpšą su jo vyrais. 

Ties pilies vartais patiko vyrus pati 
Triobienė su dukterim, geltonplauke Da-
nuta, ir su dviem merginom, viešniom iš 
Senpilės, Ruškytėmis. Danuta galėjo bu
ti kokių šešiolikos metų, o Ruškyčių vie
na buvo truputį vyresnė, o kita trejetu 

seilę rydamas nusapalioja: 
Ot kad taip nuo tautininkų 

atsimestų Olis, Laukaitis, žiu-
ris, Karpius, Bačiunas, Tamo
šaitis, Strumskis, Simokaitis 
ir visi kiti tautininkai ir kad 
prisidėtų prie Gabaliausko rė
mėjų—tai butų biznio, tai bu
tų dolarių — ir nereiktų rū
pintis darbu čia Amerikoje, o 
j Lietuvą sugryžus — jam bu
tų proga tapti miai&teriu pir
mininku! 

Bet kaip ta varna nuo šaks® 
nulėkė, lapės apsiseilėjusios 
svajonės niekais baigėsi,, taip 
ir Gabaliausko Girdžiaus sva
jonė pasibaigi — piššš! 

KODĖL Lenkai tokie pešto-
kingi? Aha! štai paslapti»:> 
Paėmus nagrinėti Lenkų pit-1 

vardes, pasirodo kad jos paim
tos iš gyvulių ir prisegtos pro-
šepanams. štai jos: 

Kurowski 
Zajaczkowski 
Petukowski 
Kozlowski 
Bykowski 
it tt. 

nuo vištos 
zuikio 

gaidžio 
ožio 

buliaus 

TIEte Lietuviams fantas-
tikams kurie tikrina kad Ado
mas ir Jieva rojuje Lietuviš
kai kalbėjo, štai dar daugiau 
gerų žinių i? Solomonų salų, 
kurios apgyventos juodų žmo
nių : 

Jau bavo: pranešti kad ten 
yra kaimai Buna ir Lakūnai. 
Dabar suradome kad yra ir sa
lų Lietuviškais vardais: Vie
na sala vadinasi Buka; ant jos 
yra miestelis vardu Kietas, o 
kita sala vadinama Savo. 

,U n,w .1 .piuaų. .—J" apsupti iš visur ir trys ių jau sužeisti me 
<io Dulkelis vvru po valandėlei, prajojo pro tę žirgus ir viską, pateko j plėšikų na.g||s 

; 

h *" ' * štai apysaka kuri jums patiks! 

A L P 
$1.50 Popieros viršais. * $2.00 Tvirtais virisais 

# Didelė, Įdomi, lengvitf skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš, D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpj, 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 nuo-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at-
sižy m ėjimus. 1 Knyga paveiksluota, 288 pusi. 

Knyga pasiunčiamu tuojau, iki jų dar turime. 
Pasiuskit laiške $2 a*ba $1.50 (50c galima siųs
ti pašto ženklais). • 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

metų jaunesnė. "Abi Ruškytės buvo juod
plaukės. O visos labai gražios. Danutos 
mlėynos akys, kaip lino žiedas, labai tai
kiai ir meiliai žiurėjo. Ruškyčių gi žvil-
gsnys buvo smarkesnis ir išsykio reiškė 
jų traškesnį ir judresnį budą. Vienok vi
su gražiausia buvo laikoma vyresnėji Ruš-

SĮ kytė. Kaip iš kalbų sužinojo paskui vy-
Sirai, del jos tai ir buvo daromi visi šitie 
įį užpuolimai. Užsimanė,_ mat, ją Bukotu-į 
į! kas piktumu paimti ir eme. Tiktai dabar i 
s į vaikinui visai nepagiliavo ir jisai gulėjo 
fiaiimiręs. Užpakalyje moterų stovėjo Trio-

•'•^1 niaus sunūs, Skirmuntas. vaikinas suvirš 
dvidešimties metų. 

(Bus daugiau| 

B Y K A I 
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate kuno skausmus; jei 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro permąinose, 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. Pasiusime 
jums pilno dydžio pakeli—sunaudo-
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
greito paliuosavimo nuo skausmo ir 
jųs busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dali, ir jums nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą Į: 

L1L 

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS į Maus sunūs,' Skirmuntas, vaikinas suvirš 

tmmįįmr 

Graži Pasaka apie 

KANTRIĄ ALENĄ -
Kaina su prisiuntimu 50c 

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

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio 

¥. 

f. 

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU 

Knygelė "KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU" "gaunama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c. 

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbeta tai suras
ti. Vietiniams norintiems Uh 
pildoma aplikacijų blankosw 

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.) 

DIRVOS AGENTŪRA 
G820 Superior ave. 

Cleveland, Ohio. 
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DIRVA - VIENATINIS 

tLEVELANDO IR OHIO 

LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

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

Nuoširdi Padėka 

Reiškiu padėką visiems pri
sidėjusiems prie mano 25 me
tų tautos darbuotės paminėji
mo pasisekimo. Neturiu žo
džių išreiškimui padėkos už 
toki mano pasidarbavimo įver
tinimą. Kas butų sakęs kad 
po 25 metų darbavimosi turė
siu toki prakilnų vakarėlį su 
pačiu musų Tautos Vadu, Lie
tuvos Prezidentu A. Smetona 
ir ponia bei kitais žymiais Lie
tuviais, bučiau sakęs kad tai 
tik sapnas. Betgi netikėtai su
laukiau tos laimės ir garbės. 
O, Dieve, ar aš savo darbais 
ir aukomis begalėsiu atsilygin
ti už tokius brangius žodžius ir 
linkėjimus, auksinėse 50 metų 
sukaktuvėse tautos darbe. 

Ačiu kalbėtojams už jų taip 
gilius reikšmingus žodžius ir 
programo vedėjui bei progra-
mo dalyviams. Ačiu šeiminin
kėms ir patarnautojoms prie 

•stalų, taipgi tiems kurie davė 
pinigines dovanas, kurios bu
vo paskirtos Lietuvos reika
lams. Viso su tomis aukomis 
ir pelnu iš vakarienės perduo
ta Lietuvai Vaduoti Sajungai 
$77.00. 

Sveikinu visus savo brangius 
• draugus su Šventomis Velyko

mis. Alekas Banys. 

EASTER SEAL 
VAJUS 

Raišų vaikų aprupinimui va
sarinėmis atostogomis ir pa
smaginimui jų gyvenimo da
bartiniu laiku atsibuna 1943 
Easter Seal vajus. Tais pini
gais nelaimingi vaikai ir mer
gaitės užlaikoma Camp Cheer 
vasarvietėje, globoje Society 
for Crippled Children, kuri vei
kia plačioj Didžiojo Clevelando 
srityje. Pereitą, metą 105 vai
kai buvo išvežti j tą stovyklą. 

Easter Seals taip pat aprū
pina patarnavimą reikalingą 
raišiems jauniems ir suaugu
siems, gelbsti rasti jiems tin
kamus darbus ir vietas, šis 
patarnavimas bus * praplėstas 

j ir tarp sužeistų kareivių kurie 
Igryš iš karo ir reikalinga bus 
[parūpinti jiems užsiėmimus. 
' šios draugijos jaunų raišų 
Į vaikų globoje apima paaksti-
nimą vaikų ir mergaičių imtis 
kokių nors palinkimų kurie pa
daro jų gyvenimą linksmesniu 
ir pakenčiamu. 

šis vajus yra padovybėje 
| Frederick T. McGuire, Jr., ku
riam padeda Tris Speaker, va
jaus pirmininkas, ir George 
Gund, kasininkas. Aukas ga
lima siųsti į Campaign Office, 
Room 506, Cuyahoga Bldg. 

HIPPODROME 

"They Got Me Covered* 
"They Got Me Covered" prade

da antrą didelę savaitę Hippodrome 
Theatre, ketvirtadieni, Balandžio 15. 
Veikalas vaizduoja nuotikius laik
raščio korespondento kuris kėsina
si atidengti svetimos šalies šnipų 
veiklą, ir yra labai linksma kome
dija. šiam veikale vaidina Dorothy 
Lamour kaip spaudos sindikato 
biuro vedėja Washingtone, ir Bob 
Hope, to korespondento rolėje, pa
tekusio į nemalonę savo boso ir no
rinčio atsilyginti bandant susekti 
svetimų šnipu veikimą ir tą savo 
atidengimą patiekti savo įstaigai. 

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

JAMES SLAPNIK, SR. 
F L O R I S T  

Gėlės visokiems reikalams: Vestuvėms ir tt. 

6102 St. Clair Avenue 
HEnderson 1126 

PRISKAITYSIM $25 PRIE NAUJU 
4~ 

Už jusų senus Livingroom, Diningroom arba 
Bedroom rakandus 

Imant iš musų naujus rakandus, nežiūrint kokiame sto
vyje jusų senieji rakandai randasi. (20) 

THE FLEMING FURNITURE CO. 
7411 St. Clair Avenue HEnd. 8899 

NAUJOS VESTUVĖMS DRESĖS 
Pavasaris — Vestuvių Laikas! 

0 Paneles rengiančios tekėti prašomos kreiptis į mus 
pasirinkimus puikių Vestuvėms Suknių, Velionų — 

Kainos visai prieinąmos — pilnas pasirinkimas. 

PIRMOS KOMUNIJOS SUKNELĖS, ir VELIONAI 
Mažoms mergaitėms — iš gerų medegų — $3.00 

ir daugiau. Pasirūpinkit užsisakyti anksti. 

G R D I N A S H O P P E 
HEnd. 6800 6111 St. Clair Avenue 

VYRAMS PAVASARINIAI RŪBAI 
Pilnas Pasirinkimas Vyrams ir Vaikinams Siutų 

Portis Skrybėlės — Manhattan Marškiniai 
Super!) Kaklaraiščiai 

# PILNAS PASIRINKIMAS VAIKAMS IR 
VAIKINAMS PAVASARINIŲ SIUTŲ 

Rugby Suits, Etons, 1 pora ilgom kelnėm Siutai au
gantiems veikams visose pavasarinėse spalvose. 

Vilnonės skrybėlės, Kaynee marškiniai, kaklaraiš
čiai, kojinės, pilnai visos reikmenys, 

FRANK BELAJ 
Nen's Wear 6205 St. Clair Ave. 

Nauji Karo Vaizdai 
Gauta pirmutiniai oficialus vaiz

dai iš Bismarck Jurų mūšio, kurie 
pradedama rodyti Telenews Theatre 
ši penktadieni. Generolo MacArth-
ur smarkių lakūnų triuškinantis 
laimėjimas buvo nufilmuotas Aus-
traliečio filmininko ir parodo ali-
jantų oro jiegų užpuolimą ir sunai
kinimą Japonų laivyno kėsinusio 
pristatyti daugiau pagalbos saviems 
Naujojoj Guinejoj. Sunaikinta 22 
laivai, 102 lėktuvai ir 16,000 prie
šų kareivių, didžiausias vienlaikinis 
Japonų nuostolis nuo * karo pra
džios. 

Kiti vaizdai yra iš Rusų fron
to. Taipgi vaizduojama Amerikos 
naujai išstatytas kelias j Alaska— 
pavadintas "The Road To Tokyo", 
ir kitos įdomios filmos. 

"Dirvos" Redakcija priima ir 
talpina pranešimus anie vietini 
U^tuvių judėjimą, draugijų su
trinkimus. nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio. 

Reikia Darbininkų 
DRY CLEANING ĮSTAIGOJ 

Visą laiką ar tik dalį 
Prosytojų, Siuvėjų, prie 

Counterio, ir sužymėtojų. 
Kreipkitės tuoj. 

FORMAL CLEANERS 
(Juozas Bindokas, Sav.) 
1194 EAST 79th ST. 

JĖZUS MIRE UŽ MA
NE IR UŽ TAVE 

1. Korintiečių 
15:3. * 

•J* 

NAUJA LIETUVĖ SAVININKĖ 

TERRACE BEAUTY SALON 
1161 East 71st Street 

HEnderson 3920 
Plaukų Styliai Visokiems Atsitikimams. ą 

Permanents S3.50 ir daugįiu 
Machineless $5.00 ir $6.00 

Sophia MikSnas-Palunas, Sav. 

Jehova sutverė Adomą, pir
mąjį žmogų, savo paveikslu ir 
savo panašumu; sutvėrė ji to
bulą, kadangi Jehovos darbai 
yra tobuli. Jis davė žmogui 
gyvybę ir teisę gyvenimo. 5 
Moses 32:4e. Jų gyvenimo vie
ta buvo tobula, Edeno darže. 
Dievas pareiškė Adomui kad 

i jis peržengdamas jo prisaky-
; mus pralaimės gyvenimą ir 
i visą teisę. Ir taip atsitiko: Šė
tonas prikurstė motiną " Jievą 
peržengti Dievo prisakymus, 
valgyti užgintą vaisių, neklau-

! sant Dievo Įsakymo. Jehova 
j pavartodamas savo pilną tei-
j sėtumą nusmerkė žmogų mir
čiai ir jis buvo ištremtas iš ro-
jjaus ir paskirtu laiku prarado 
įsavo gyvastį. Jo amžius buvo 
i 930 metų. Taip tai per vieną 
| žmogų nuodėmė atėjo į pasau-
į IĮ, o per nuodėmę mirtis vi
siems žmonėms. Romiečiams 
5: 12e. 

šv. Jono Ev. 1:29: štai avi
nėlis Dievo kursai nuneš svie
to nuodėmes. Jėzus buvo nu-
kryžiavotas kaipo atpirkimo 
mokestis už Adomo ir jo ainių 
nuodėmes. Dievas nuo pra
džios buvo užmanęs parūpinti 
tokią auką. Tobulo žmogaus 
Jėzaus kraujas perstatė gyva
stį išganytojo žmonijos. Jeigu 
Jėzus nebūtų miręs už žmoni
jos nuodėmę tada numirusieji 
niekad negalėtų atgyti. Atpir
kimas reiškia tikrą ir atsakan
tį mokestį. Tobulas reiškia be 
nuodėmės. Tobulas žmogus A-
domas nusidėjo ir tobulas žmo
gus Jėzus, Dievo sunus, mirė 
atpirkimui jo nusidėjimo. 1 
Korint. 15:3. Jėzus mirė už 
mane ir už tave, prieteliai. 
Reikia suprasti kaip skolinga 
yra žmonija Dievui. Jo myli
mas sunus užmokėjo tą skolą 
amžinai. — W. F. Shimkus, 
1150 E. 76 st,, Cleveland, O. 
(Skelbimas.) 

Klausykit "The Telephone Hour" Pirmadieniais 
9 Vakare, ant WTAM, WLW ir WSPD 

Senas Kareivis 
PERIMA PAREIGAS 

NAMINIAME FRONTE 
• Cradle telefonai išėjo į karą. Metas 
laiko atgal musų Western Electric dirb
tuvės pasikeitė nuo gaminimo civilinių te
lefonų į dirbdinimą komunikacijai prie
taisų būtinai reikalingų musų kariaujan
čioms jiegoms. Visuose kariavimo fron
tuose tie musų išdirbiniai dabar pagelbs
ti išlaimėti karą. Namų fronte dabarti
niu laiku naudojama statieji telefonai jei 
kas pageidauja įsivesti telefoną savo na
muose ar įstaigoje naujai. Mes pasitiki
me kad jus suprasite kodėl, jeigu jums 
bus šiuo laiku duodama stačiasis telefo
nas, vietoje to cradle telefono, kuris dir*, 
ba viršlaikį pergalės atsiekimui. 
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THE O H I O  B E L L  T E L E P H O N E  C O M P A N Y  

VERTAIS 

ĖRA s«nku išskaičiuoti koks iš 
tavęs Amerikietis. Tik patik

rink ką darki prieš tai ką galėtum pa
daryti jeigu tik paskirtum kiekvieną 
miliutą, dienoje, kiekvieną lašą energi
jos — ir, taipgi, kiekvieną lašą savo 
kraujo — išlaimėjimui šio karo. 

Daug vyrų ir moterų padarė tą 
aukščiausi pasiaukojimą. Daugybės 
dar padarys — dirbant, kariaujant, ir 
mirštant ~ už Amerikos pergalę ir 
Amerikos laisvę. Kariavimas kuris 
dar ateis bus sunkus. Mes dar tik jo 
pradžioje, ne viduryje,- nei ne prie pa
baigos. 

Suprantama, ne visi mes — ne visi 
galime — kariauti savo gyvastimis. 
Bet kiekvienas iš musų, kiekvienas vy
ras ir moteris, gali ir privalo kariauti 
savo dolariais! 

DABAR REIKTA DAUG DAUGIAU 
PINIGŲ 

Užimant kiekvieną žemės pėdą 
vykdant kiekvieną karo laivyno pasi
kėsinimą —. atliekant bombavimo mi
sijas priešu šalyse — karo kaštai la
bai padidėjo. „ 

Tam re ikalinga pinigų. Daugiau ir 
vis daugiau pinigų. Todėl tai Suvie
nytų Valstijų Valdžia prašo mus sko
linti' jai 13 bilijonų dolarių sekančių 
keliu savaičių bėgyje. Prašo mus in

vestuoti virš tų War Bonds ką regu
liariai perkam. Ir nepadarykit tame 
klaidos: Dėdė Šamas turi gauti tuos 
ekstra pinigus kad galėtų tęsti karia
vimą šio karo! 

KAIP INVESTUOTI JUSŲ DALĮ 
Bėgyje sekančių kelių savaičių jus 

gal atlankys vienas iš tūkstančių lais-
vanorių darbuotojų kurie pašvenčia 
savo laiką ir pastangas šiame Vajuje. 
Bet nelaukit jo. Nusistatykit sau da
bar kad pirm negu vajus baigsis jus 
maršuosit į artimiausi savo banką, 
Paštą, arba vietą kur War Bonds par
duodami ir atliksit savo pareigą. Ir 
neužmirškit šito: atlikdami savo par
eigu jųs padarot sau vieną iš didžiau
sių savo gyvenime patarnavimų! 

Nes United States War Bonds yra 
pats žymiausias investmentas pasau-
ly.je—nėra nieko kito lygaus. šitie 
investmentai pritaikyti atitikti jusų 
ypatingai padėčiai. Ir jie duoda jums 
progą užsisakyti ir gauti sau tokį pa
saulį kokiame jųs norėsit gyventi po 
šio karo. Kiekvienas centas ką dabar 
įdėsit į War Bonds pagelbės jums ga
rantuoti pakankamai darbo taikos me
tais po karo ir tas darbas bus taikus 
ir naudingas kiekvienam iš musų. 

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

Yra 7 Skirtingų Rūšių U. S. Gov
ernment Securities — Pasirinkit 

Kuri Jums Geriausia Tinka 
United States War Savings Bonds— 

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 
iškeisti bent kada 60 dienų po pirki
mo. Kaina: 75% sueinamo^ vertės. 

2 yz%> Treasury Bonds of 1964-1969. 
Gatavai vertybėje, priimami bankuo
se užstatais, šie Bonds yra idealus in
vestmentai trustų fondams, paveldėji
mui ir pavieniams. Specialė ypatybe 
kad jie galima iškeisti pilnoj vertėj su 
suėjusiu nuošimčiu tikslu patenkinti 
Federal estate taxes. Datuoti April 
15, 1943; sueis June 15, 1969. Vertės: 
yra $500, $1000, $5000, $10,000, $100,-
000—taipgi $1,000,000 jeigu užregis-
truojarni. Sueina: ne anksčiau kaip 
June 15, 1964; po to išmokami pilna 
verte su nuošimčiu davus 4 mėnesių 
išanksto pareikalavimą, Taksuojami 
tik Federaliais taksais. Kaina: pilna 
vertė ir suėjęs nuošimtis. 

Kitos Securities: Series "C" Tax 
Notos; 7/8% Certificates of Indeb
tedness; 2% Treasury Bonds of 1950-
1952; United States Savings Bonds 
Series "F"; United States Savings 
Bonds Series "G". 

Jie Deda Savo Gyvastis!.. Jiįs Skoiinkit Savo Pinigus 
The Lithuanian Savings and Loan Ass'n 

6712 Superior Avenue 

Dr. John T. Vitkus 
1284 Norwood Road 

Lithuanian Chamber of Commerce 
6606 Superior Avenue 

Peter P. Muliolis 
6606 Superior Avenue - ' 

Brazis Brothers Clothes 
6905-7 Superior Avenue 

The Ohio Lithuanian Publishing Co. 
6820 Superior Avenue 

I. J. Samas 
6704 Superior Avenut • 

Pat's Tąvern 
. 1386 East 65th Street 

UNITED STATES TREASURY WAR FINANCE COMMITTEE—WAR SAVINGS STAFF—VICTORY FUND COMMITTEE 
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Imkimės Dirbti už Savo Tėvynę Lietuvą — Neati
dėliojant «* Dabar! 

WATERBURY, Qonn.— Mur 
sy kolonijoje buvo veikiama 
sąmoningai praeityje. Kai už
puolė šią šalį agresoriai ir iš
šaukė Ameriką į karą, mes Lie
tuviai puolėmės vieningai rū
pintis apsigynimu nuo pavo
jaus. Vienijomes, tarėmės, or-
ganizavom. Tapo sudaryta iš 
14-kos Lietuviškų organizacijų 
Defense Komitetas; aukota R. 
Kryžiui, pirkta Karo Bonai ir 
Štampai, rūpintasi visais bu
dais prisidėti šios šalies gelbė
jimui. 

Bet dabartiniu l#iku, kairė-
jf srovė, nors jų yra maža da
lis pas mus, neiškenčia nekai
šiojus kojos visiems tiems dar
bams. Praeitą vasarą jie šu

tines laisve*, fte$ tayo laisvu 
ir tavo tikėjimą paniekinti: jie 
ruoši&si ateiti čia su prievar
ta ir teroru. Jų žadama atei
ties gyvenimo santvarka ne
gali pateisinti nei vienos aša
ros išlietos kankinamo nors ir 
mažo vaiko. 

Mes nieko neturim prieš 
Rusijos žmones, mes vertinam 
jų narsumą ginant savo kraš
tą; Rusijos vidaus santvarka 
yra pačių Rusų dalykas. Mū
sų gi dalykas ir mes kaip Ame
rikiečiai jokiu budu nesutiksi
me kad čia kištų savo nagus 
kokie komunistų, mzių #r fa
šistų agentai. 

Kai milijonai geriausių A-
merikos vyrų išėjo savo kruti-

manė surengti pikniką pagal-1 nėmis užtvenkti kelią besiver-
bai Rusijai ir Kinijai. Gaiu 
ta $300; turėjo buti paskirta 
po $150 Rusijai ir Kinijai. Neįmes krašto viduje turime bu-
laukiant nei susirinkimo aptar
ti reikalą, komisijos kasierius 

& 

ir pasiuntė pinigus raudonajai 
Laisvei j Brooklyn, N. Y. Mat, 
komiteto kasierium įsibriovė 
raudonukas, kuris sau ir dar
bavosi. Ir iki šiai dienai ne
gaunam pakvitavimo už pini
gus, ir vargiai gausime. 

Dabartiniu laiku suuodę kad 
rengiamasi sutverti Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyrių tai ir 
v§l musų raudonukai ėmė sir
gti: laksto naktimis kaip šikš
nosparniai su plakatais, kaišio
ja juos po duris, kaišioja Lie
tuviams tą savo "literatūrą" 

*su agitacija prieš viską Lietu
viško. Persergsti visus Lietu
vius neduoti Lietuvai nei cen
to. O jau musų gerus tėvy
nainius ir Lietuvos Prezidentą 
A. Smetoną tai neigia visais 
aršiausiais Sovietų Sąjungos 
žodyno žodžiais. 

Lietuvoje būdavo sako kad 
vasaros metu nuo karščio n-
neliai gauna karštį galvoje ir 
net savo namų šeimininkus 
kanda. Bet Lietuviški "Rus-
keliai" tai kitaip, jie karštį 
galvoje gavo nuo šalčio, nes 
šymet žiema buvo labai šalta. 

Mums gaila kad atsiranda 
saujelė žmonių kiu*ių širdyse 
teka Lietuviškas kraujas, o jie 
tarnauja' SSSR kominternui, 
paniekindami Amerikos svetin
gumą. 

Lietuvos žmoflės paragavę 
savo tikros laisvės įrodė kad 
savo kultura ir progresu gali
ma pralenkti kitas tautas. Tų 
išgamų atstovas Paleckis kaip 
Judas pasirašė laisvės išsižadė
jimo aktą. Tai nereiškia kad 
visa tauta išsižadėjo laisvės— 
kas taip mano tas kaip Judas 
irgi pasikars... . 

Taigi, tikrieji Lietuviai, bu
dėkime kartu su Amerika, ir 
neišsižadėkime * savos tautinės 
trispalves. , 
Viltys yra — ir didelEs viltys, 
štai Prezidentas Roosevelt pa
siremdamas lazda vyko i toli
mą Afriką ginti Amerikos ir 
musų teises. Dirbkim su juo 
visais galimais budais. Lietu
vos nepriklausomybė nepraras
ta, tik laikinai pagniaužta, jis 
pasakė. 

Daugiau gerų Lietuvių stoja 
į tikrąjį darbą, kurie skeptiš
kai žiurėjo i Lietuvių tautinį 
ir ,patriotinį judėjimą visame 
pasaulyje. Ypač dabartiniame 
neaiškiame momente daugiau 
susipranta, kai pasigirdo ko
munizmo imperijos užsimoji
mai galutinąjį pasmaugti Lie
tuvą. į: 

Mes galime Šimtu procentų 
pasisakyti už Amerikos bend
radarbiavimą su Rusija kare, 
prieš bendrus musų priešus fta-
zius, bet iš kitos pusės mes 
šimtu procentų pasisakome 
prieš raudonojo kominterno ki
šimosi į Ameriką. Mielus šios 
šalies žmones turime perspėti 
apie norinčius čia sukelti re
voliuciją komunistus, kuHe to 
tyko kaip katinai ant pelčfc 
pulti, paveržti tavo nuosavą 

tavp^rb&ir tavo ęoli-

žiantiems priešams ir lieja sa
vo kraują, stato savo gyvastis, 

IŠLIKO GYVAS PO 7 
MŪŠIŲ JUROSE SU 

JAPONAIS 

THOMPSONVILLE, Conn.— 
Amerikoniškas laikraštis patie
kė aprašymą apie jaunuolį Lie
tuvį, Benny Grigaitį, 22 metų 
amžiaus, iš karo laivyno, kuris 
dalyvavo Pacifike septyniuose 
jurų mušiuose su Japonais ir 
išliko gyvas. Jis parvyko pas 
savo tėvus paviešėti ir pasima
tyti su draugais. Jo vienati
nis sužeidimas buvo tai šovi
nio sprogimas tos kanuolės ku
rią jis liodavo ir šovinis spro
go pirm laiko. Jis apsakė įdor 
mius prietikius žygiuose už-

RUSAI MATYT 
BADAUJA 

fš AMERIKOS PRAŠO MAI
STO, RINKLŲ PIRMOJ 

VIETOJ 

Amenkps valdžios nariai iš
kėlė aikštėn kad Rusijai reika
linga maistas lygiai taip labai 
kaip ir tankai ir lėktuvai, tat 
gabenant į Rusiją karo reikme
nis iš Amerikos, kartu stengia
masi siųsti ir maistas. 

Sovietų Unija, toliau prane
šimas iš Washingtono sako, 
dabartiniu laiku iš Amerikos 
gauna maisto daugiau negu 

pulti Japonus, ir kaip Japonų *uri alijant? ušalis' K
4

a1' 
lėktuvai užpuola jų laivą, kaip ba*%a. nu0 dabar malstas 

mm. OHIO 
degfT ' nuvelti ligoninėn, 
automobilio vairuotojas, John 

v . . J,, > I 

* 4 • 4 
-f:-J ft* lepinasi padidinimu " ^ 

darbių fondo kad likusiems | 
Fisco, 19 m. amžiauę, gyvenąs darbo butų iš ko mokėti kom-#|| 
biznieriaus J. Gari jono kaimy- pensacijas. ? 

An%no įBernotavičiaus tu- nystėje, kovoja su mirtimi. | Ohio valstijos bedarbių foH-| | 
nus vaistininkas išėjo kariuo
menėn. Jisai užlaikė nuosavą 
vaistinę Ashland, Ohio. Biz
nį darė pasekmingą. 

Lekerauskienės jau trys su-
nai tarnauja karinėse jiegose. 

Trys Akrono darbininkai va
žiuodami automoibiliji pateko į 
nelaimę: jų automobilį didžiu
lis trokas iš Pontiac, Mich., 
taip smarkiai sutrenkė kad au
tomobilis užsidegė, eksplodavo 
ir jame važiavę vyrai labai ap-

Nelaimė įvyko prie Triplett de dabartiniu laiku randasi 
Road, arti P. Kazlausko įstai- $283,000,000, oy iki galo metų 
gos. Jie dirbo Firestone kom- Uuaugs iki $350,000,000. **4 

pamjoje. Kalnas. 

BUS 1,000,000 BEDARBIŲ 
V, 

Ohio valstijos bedarbių at
lyginimo biuro vedėjas prane
ša kad jo spėjimu, karui pasi
baigus puse iš 2,000,000 šios 
valstijos industrinių darbinin
kė laikinai liks be darbo. 

HELP WANTED 
DRY CLEANING PLASTT 
Pressers, Tailors, Counter 

and Markers. 
Full or part time 

FORMAL CLEANERS# 

(Juozas Bindokas, Prop.) 
1194 EAST 79th ST. 

jie lėktuvus naikina. 
Jis pasakoja kad jurininkai 

nenusigąsta kai jiems praneša 
jog submarinas randasi arti 
jų. "Mes patėmijam submari-
ną daug greičiau negu jis spė
ja prisiartinti prie musų ir 
vienatinis dalykas ką jis gali 
padaryti tai paleisti į mus žu-

dėti ir padėti jiems prieš bent (torped!i>:. ,Mes tarpu 

kokius užsienio diktatorius ir mesh .s laivo dezes (tai 
jų samdinius, ar jie butų juo Uutoarmų sprogm.mo vande-
dais, ar rudais ar raudonais nlnes hombas> ir kapitonas tik 
marškiniais apsimovę. 

Bet Lietuvių kūnas yra labai 
sudėtingas: dalis įsikalė fana
tišką neperkalbamą tikėjimą 
kad tik Maskvoje "saulė" te
ka. Jų buvę "bendro fronto" 
draugai šmeižė Lietuvą ir pa
nieka pripratę, dabar nesi-
orientuoja ir neranda savyje 
reikiamos Tėvynės meilės. Da
lis ištautėjo arba gyveno zoo
loginiu gyvenimu. Sovietų Ru-

taiko išsukti laivą iš kelio tor
pedai, ir tada mes submariną 
paskandinam.. 

Su suhmarinais paprastas 
dalykas, jo apsakymu, bet ki 

siunčiamas Rusijai perviršys 
visą maistą kiek tik jo iš čia 
siunčiama į visas kitas Ame
rikos talkininkes. 

Maisto trukumas Rusijoje 
taip didelis kad Sovietų val
džia reikalauja siųsti maisto 
daugiau negu ko kito, ir taip 
nusistatė daryti Amerikos ka
ro alijantų šelpimo Lend-Lease 
administracija. 

Nors civilinių Rusijos gy
ventojų maisto ištekliai visai 
sumažėjo del Vokiečių užval
dymo tų Rusijos sričių kur 
geriausia auga javai, iš Ameri
kos gaunamas maistas teikia
mas tiktai raudonajai armijai, 

Maloni Muzika Rationed Draiveriui 

tas reikalas su lėktuvais. Kai! °>^atL. zmones pahe,karru 

paskelbia lėktuvų atvykima, vi-|^adautl- Tle, gyvent0Jai kur'e 

si jaučiasi susinervave. Kada'*"" gauna duonos, minta tik 
jie atvyksta tada įtempimas <^°na lr kokia nors s™oa, tik 
išnyksta ir prasideda tikras dlrbtuvl« darbininkams paveli-
darbas į juos šaudyti. ' 

Jo apsakymu, Japonai laku-
jama duoti duonos po svarą į 
dieną. '• 

Nežiūrint to viso Ttą Ameri
ka daro bolševikų gelbėjimui sija finansavo kai kuriuos par- nai n5ra ie narsus kaip jie 

sidavėlius judošius ir «al dar nuo išnykimo badu. Maskvos 

ko kad Amerikos laivo kanuo- v
A

aldovf'. turi drąsoa 

lės šoviniai numuša ir savo la-1 Anf™kai sav0. ^ogantiskus 
kun%, kuris arti seka vydamas reikalavin?u,8 u**robimui k.alJ 
Japoną ore. Tada tai, sako, ™ymn'u salių, tiesioginai pries 

Amerikos nusistatymą. 

t<* 

finansuoja, leidimui lapelių ir 
laikraščių; kiti tarpininkauja 
pasaulinėje spaudoje ir sten
giasi kenkti visiems darbams. 

Mes Lietuviai kol kas vis dar 
laukiam ir jokio propagandos 
biuro neturim. Tai yra didžiau
sias musų apsileidimas ir da
vinius auksinės progos "penk-
takojams" užimti svarUas vie
tas, kurie sėja neapikantą tarp 
Lietuvių šioje laisvoje šalyje 
ir tankiai juos demoralizuoja 
ir vdaro juos nesukalbamais fa
natikais. Gyvenimas meko. 
Fasisemkime iš jo nors vieną 
pamoką. Turėkim gailestingu
mo širdyje šelpimui savo bro
lių nuo karo nukentėjusių, sa
vo Tėvynei Lietuvai kaip tik
rai savo motinai. 

Ir ano karo metu Kovojant 
už Lietuvos nepriklausomybę 
musų tarpe ilgai tąsytasi, bar-
tasi, sfyruota, betgi atsiekta. 
Dabar turėtume matyti anas 
klaidas, jas šalinti ir dirbti 
nuosekliau, jei nenorime buti 
gyvenimo audrų paskandinti 
klastingoje likimo juroje. 

Taigi daugiau vieningumo, 
pasitikėjimo savimi, ir veiki
mo, o viskas svirs gerojon pu
sėn. Dirbkime už garbę sayo 
tautos. Dirbkime už išlaisvi
nimą musų Motinos Lietuvos!, 
Visi Amerikos Lietuviai į vie
nybę, į vienybę, d^r sykį Į 
vienybę! r 

Su savo gerų patriotų pagal
ba galėsim vėl nepoilgo maty
ti Lietuvą laisva ir nepriklau
soma. 

Petras Steponavičius. 

jautiesi blogai. 
Benry Grigaitis paskirtas i 

Miami, Florida, kur studijuos 
Iš šito galima prisiminti ne

senai paskelbtą žinią kaip So
vietai slėpė iš Amerikos gau-

S © IS 10's 
"ALL OUT" SPECS ML 

duoda 10 didelių karui naudų 
tiktai už $3.69 

svarbus pasiūlymas yra galimas tik 
de] naujes motoru valymo priemonės 

Sl'HIOTONK. Ji duoda galimybę jusų SO-
HIO pardavėjui išvalyti jusu motoro vidų 
pilniausia nauju procesu. į apie trisdešimts 
miliutų laiko. 
Bet tai ne viskas? Viri to visko SOHIO-

TONE priežiūra, tas "ALL-CUT" apima jr 
PILNĄ GEAR ALIEJAUS PAKEITIMA <*•* 
už<enka ir del transmission ir differential} 
ir PENKIAS KVORTAS SOHIO MOTOR 
OIL! 

THE STANDARD OIL COMPANY (OHIO) 

plačiau submarinų gaudymą ir . , 
naikinim#'. Jis įftojo laivynan | nia,"I 

ms!st,°' kar0 rflkme"| 
Geg. 19, 1938 metais, ir da-lf18/. J* " Maskvos saukė-rei-
bar tik pirma kartą pargryžo kalavo kad Ame"ka siųstų 
apsilankyti. Jis matė baisius 
vaizdus Japonų begėdiško už
puolimo Pearl Harbor, Gruo
džio 7, 1941 metais. 

U Ž E I G O S  

• IŠ 90,000 asmenų kurie 
kasmet šioje šalyje žūsta nuo 
nelaimingų atsitikimų, , apie 
ketvirta dalis * užsimuša įvai
riomis namų nelaimėmis. 

i ^ 
• ŽMOGAUS dantų ir žuvies 

žvynų pagrindinė struktura ta 
pati. 

JONAS G. 
POX.TER 

L i e t u v i s  
Nftfnt! Maliavotojas, 

Popieriiiotojas 
Dekoratoriuo 

Turto pilr$ apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

V 
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S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUQfl WIN? BEER 

Vieta kur uusteja kitų 
pravažiuojanti Lietuviai , 

IHen Urbšaitis Helen Ounbar 
' f Savininkės 

daugiau maisto ir reikmenų, o 
visko gavimą slėpė, girdamesi 
kariaujantiems vyrams jog tą 
viską gauna "genijališko sau
lės" išperėjimu ar kaip kitaip. 

Toks bolševikų elgimasis ne
buvo galima užtylėti nuo Ame
rikos žmonių, kurie pagalbą j 
teikė, ir* Amerikos laikraščiuo- j 
se paskelbta pranešimas apie j 
tai nuo spaudos atstovų iš So-; 
vietų sostinės Maskvos. i 

L TAĮ/fO GA8Ą. šis "ALL-OUT" dar baa 
prailgina važinėjimą. Daugelyje karii sutau-
pymas vien tik }?asolino užsimokės už ią. 
2. ATNAUJINA JIEGĄ! SOHIO's "ALL« 
OUT'' Special duoda daugiau jiegos ir nau-
įo aryvumo nerangiems motorams. 
3. MOTORAI 'IŠMAUDOMI' Iš VlbALS! 
Ačiū naujam išradimui, jūsų motoras išva-

iš vidaus, taip kad aliejus plaukiotų 
laisvai ateinančiais vasaros mėnesiais, 
i. CARBON IŠIMAMAS! šis "ALL-OUT" 
apvalymas paliuosuoja suctrtžius ir jie išva
lomi laukan su senu išleidžiamu aliejum be
laukiant. 
5. IŠIMAMA UŽKREKĖJIMAI! šis "ALL-
OUT" Special prašalina jusų motore esan
čius kenksmingus užkrekejimus kurie susi-
dt-jo krankšafte per .ęaso-rr-cionuolą žiemą. 
6. VALVES IR ŽIEDAI IŠVALOMI! Ne
nuimant motoro galvos, tis "ALL-OUT" pa
porina xiedų veikmę ir paliuosuoja sulipu
sias valves. 

7. A LIFJW iXAVF&Kim- mm* Šito -
garbaus apdirbimo, aliejus vis bus daug 
švaresnis . . ilgiau. Jųs gausit 5 kvortas 
garsaus SOHIO MOTOR OIL už tą pačią 
kainą ką mokėsit už davbą. 

8. GEARS ILGIAU LAIKYS! Gyros išvalo
mos nuo kenksmingu dalykų . . ir šviežias, 
naujas SOHIO Vasarinis Gear Alieju;> dade 
rr.as. Pilnas gyrų aliejaus pakeitimas—kas 
tik reikalinga—Įskaityta Į šią "ALL-OUT" 
Specialę kainą. 

9. ILGIAU LAIKYS! Atnaujinant gyvastį 
jusu brangaus motoro, transmisijom ir diffe
rential, "SOHIO's "AI.L-OLTT" Special tie
siog prailgins jusy karo gyvenimą. 

10. APSAUGA NUO KARŠTO ORO! Dabar, 
su atnaujintu, smagiai užiančiu motoru, vi
sais punktais apsaugotais, jųs galit ineiti Į 
karštus vasaros mėnesius su savo transpor-
tacfja pilnai apsaugota. 

Geresnies Rūšies Muzika 

M. J. VOTTELER & S(f 

ARCADE MUSIC 
STORE 

Hjheo. Langer, Prop. 
17 The Arcad® 

MAin 2217 Cleveland 

Didelis pasirinkimas ivai'rių im
portuotų muzikos dalykų, reikme
nų, ir Lietuviškų muzikos gaidų. 

SOHiO 

fetaNM 

only 

Wherever you see this banner displayed— 

COMPLETE with 
New SOHIOTONE treatment 
Gear Oil Change (oil you need) 
Five Qnnrts SOHIO 

coo)Įr»#| 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

/ "Arielkėlė šiltesnė" 
DKGTINĖ, VYNĄ& 

UŽKANDŽIAJ 
584 Eucild Avenue 
Ant U. S. Roule 20 

. Kazys Stonis. Savininkui 
WICKUFFE, OHIO 

Senovėj — kanklininkai {:eliaidomi per Lietuvą, apsakydavo lietuvių Bočių karžygiškus darbus ir vi
sokius atsitikimus iš tu dienu mažo nasauiio 
DABAR — Jums tą viską ansako DIRVA — pasiekdama Jusų namus plačioje Amerikoje —* Istoriškus 
narsius bočių darbus, ir įvairius šių dienų pasaulio įvykius — ir tik už $2.00 per ištisą metą! 

Dirva metui vis dar Dfi^ 

f 1 N 

PUOKIT SKALBTI 
"Save-a-Day" Skalbykla 

.New Method Laundry .suteikia, 

.prieinamą gerą skalbimo rrfctarna-. 

.vima>. Didelis 25 svarų bundulis. 
TIK $1.99. 

15 nuoš. pigiau jei patyp f^ve&it 
ir pasiimsit. 

New Method kąundry 
6710 Lexington Ave. 

HEnderson 7761. 1 

f. f m/' 
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TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 
ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

Dirva dar vis duodama už $2.00 visam metui tiems kurie at
naujina savo prenumeratą ne vėluodami, 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-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku, palengvinsit jai eiti. 

Jųs turit daug savo draugų įr.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 1^43 metui. 

({dėkit į laišką $2 ir įrašę piliai 
gavo adresą, siųskit 'IW 6820 Superior Ąvenue 

A f* 
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i CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
''DIRVA"—6820 Superior Avenue, EN& 4486—Atdara vakarais | 
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PREZ. ROOSEVELT PATARIA TAU
PYTI aKOLINANT VALDŽIAI 

Pirkit War Bonds Dabar, Antroje Karo Paskoloj. 
Tai Pelningiausias Taupymas 

VAIKAMS UŽDRAU
STA BUTI GATVĖ
SE PO 9 VAKARE 

1 

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPEKIOR AVE. - CLEVELAND. 

Prezidentas Roosevelt ėmėsi 
labiau varžyti šalies gyvento
jų pinigų švaistymą ir leidimą 
pereitą savaitę įsakydamas už
šaldyti algas ir reikmenų kai
nas ir pareiškė kad mes priva
lom daugiau taupyti ir mažiau 
laidyti pinigus. 

Algų kilimas ir kainų bran
gimas yra neišvengiamos prie
žastys sunaikinimo pinigų ver
tės. Kaip tik pirkimas eina 
nevaržomas, kainos ima kilti 
nesuvaldomai, tada atsiranda 7 * 
reikalas algas didinti, ir taip 
eina lenktynė tarp kainų ir 
algų. Šalyje pradeda pritruk
ti pinigų, valdžia turi leisti po
pierinių pinigų daugybes, ir 
tuoj reikalai susimaišo. 

Del to Įvedus kainų ir algų 
užšaldymą jums lieka tik vie
nas kelias — taupyti pinigus 
labiau ir labiau. Naudingiau
sias taupymo būdas tai per
kant War Bonds, už kuriuos 
valdžia moka gerą nuošimtį. 

War Bonds pirkimas turi ir j 
kitą svarbą: tuomi gelbėsit 
valdžiai apmokėti karo vadimo 
kaštus be Įvedimo didelių tak
sų, kokius Įvedę kitos šalys. 

Jei neskclinsit valdžiai, ji ras 
budus paimti iš jusų pinigus 
karo kaštų padengimui aptak-
suojant jus iki to kad pusę ar 
daugiau savo uždarbių reiks 
atiduoti valdžiai taksais ir ne
gauti už tai nieko. 

Pirkdami karo bonus gau
nat nuošimti ir visą savo su
mokėtą sumą atgal kada tik 
jums prireikia pinigu. 

Paklausykit Prezidento Roo-
sevelto patarimo: Mažiau leis
kit, daugiau taupykit. 

SAKO GRYŠ "BUT-
LEG^RYSTĖ" 

• Ohio valstijoje su degtines 
gavimu darosi prasčiau, ir to
dėl spėjama netrukus prasidės 
vėl tikras 4 'butlegeriavimas". 
Jau dabar veikia priešingai Įs
tatymams slapti degtinės pri
statytojai iš kitų valstijų. Da
bar dar gaunama tikros degti
nės. Bet karčiamos perkasi ją 
slapta, negalėdamos gauti pa
kankamai savo biznio palaiky
mui. 

Toliau, kaip dabar valstija 
rengiasi Įvesti degtines racio-
navimą, kada Į mėnesi žmo
gus galės gauti pirkti tik pus-
kvortę ar kvotą, atsiras slapti 
degtindariai, kurie ims siūlyti 
gėrikams savo "štofą", ir taip 
atgryš ano karo dienų "butle-
gerystė", kurią užbaigė Prez. 
Roosėveltas i nėjęs valdžion. 

WANTS BALTIC STATES ADMITTED 
TO UNITED NATIONS 

•iim 

šiuo metu Clevelande pradė
jo plisti jaunamečių kriminali-
ški darbai, kas privertė mies
to Saugos direktorių išleisti 
Įsakymą draudžianti vaikams 
16 metų ir jaunesniems vaikš
čioti'gatvėse po 9 valandos va
kare. Tokie vaikai turi rastis 
prie savo namų. Sugautus be 
tikslo po gatves slampinėjan-
čins policijos vežimai turi nu-įRussian nation was formed. It lived 
gabenti namon pas tėvus arba'"6 a free nation on the Baltic shores 

(CLEVELAND PRESS, 
April 9, 1943) 

By P. J. Zuris, President, American 
Friends of Lithuania 

Raymond Clapper in The Press 
recently yoiced some opinions about 
the Baltic states. Some of his ideas 
are a challenge to all the liverty 
loving men and women as well as 
to the very aims and principles of 
freedom and justice as expressed 
in the Atlantic Charter. • 

Lithuania was a free nation for 
hundreds of years even before the 

Fats Mayor as Ištyrė 
ir Nubaudė 

Miesto gyventojai skundėsi 
del netvarkaus surinkimo iš
matų. Pats May oras Lausche 
aplankė kelias vietas kur nu
siskųsta kad miesto išmatų su
rinkėjai neatliko tinkamai sa
vo užduoties. Po ištyrimo da
lyko trys to darbo užvaizdos 
tapo prašalinti iš vietų. 

•PER METUS laiko Cleve
lande, darbams nuolat gerė
jant ir dirbtuvėms reikalau
jant daugiau darbininkų, nuo 
viešes pašalpos atsisakė 14,528 
asmenys. Visi kas tik galėjo 
dirbti darbą gavo dirbti, liko 
tik tokie kurių darbingumo ga
limybės yra apribotos. Tiems 
taip pat stengiamasi parūpinti 

Šį pavasarj Apsivalymo Sa- nors trumpomis valandomis už-
vaitė nustatyta Balandžio 26|siėmimai kad jie patys užsi-
iki Gegužės 1. Visi namų sa- dirbtų ir kad miestui nereik-

APSIVALYMO SA
VAITĖ BAL. 26 -

GEGUŽĖS 1 

vininkai ir gyventojai ragina
mi ir prašomi apvalyti savo 
namus kiaurai viduje ir iš lau
ko, aptaisyti, nudažyti naujai, 
pagražinti kiek galima pasta
tus ir tvoras; išvalyti kiemus 
ir patvorius nuo šiukšlių. 

Kurie ras savo namuose at
liekamų geležų ir gumo priva
lo atiduoti juos karo reika
lams. 

Patartina tap pat apsirūpin
ti namuose geresne šviesa, pa
smaginimui namų, nes dabar 

tų juos šelpti. 
Kovo mėnesi šymet darbus 

gavo 9,653 darbininkai per 
valdžios darbininkų samdymo 
biurą. 

net policijos nuovadon. 
Lietuviai, prilaikykit savo 

vaikus nuo padaužų gyvenimo. 
Taip jie išvirsta Į didelius kri
minalistus. šio karo darby-
rnetė, kai abu tėvai dirba, pa
likdami vaikus jų laisvai valiai 
ir jie išeina Į niekus. Po per
eito karo Clevelande pragarsė
jo keli Lietuvių vaikinai kri-
minališkais darbais ir žmogžu
dystėmis vien del to kad karo 
metu palaidai augo vaikais bū
dami ir išaugo i pirmos rūšies 
niekšus visuomenei, tautai ir 
tėvams. 

Mokyklos, bažnyčios ir vie
šos globos organizacijos ragi
namos dėti pastangas sulaiky
mui jaunamečių krypimo Į nu
sižengimui. 

NUO GEGUŽĖS 16 nustaty
ta Clevelande Įvesti 48 valan
dų darbo savaitę, karo bėgiui, 
vietoje kaip dabar 40 valandų. 
Michigan-Kentucky valstijas. 

OPEROS PAVYKO 

Pereitą savaitę, per visas 8 
operas lankytojų buvo rekor
dinis skaičius — suvirs 70,000, 
arba po virš 9,000 kiekvienai 
operai. " Iš to atliko gerokai 
pinigų parėmimui kitų metų 
operos. Per pastarus 18 metų 
kai Metropolitan čia lankosi, 
visada apsimokėjo ir susikrovė 
virš $55,000 perviršius, kuris 
laikomas padengimui nedatek-
lių jeigu tas kada pasitaikytų. 

• Iš CLEVELANDO srities 
Į Amerikos ginkluotas jiegas 
iki šiol Įstojo jau apie 100,000 
vyrų ir moterų. Pilnas 100,-
000 skaičius bus pasiekta Lie
pos pradžioje. 

• REPUBLIKONAI Ohio Le-
tenka daugiau buti namuose I gislaturos atstovai atmetė net 
laisvu laiku. paties Republikono Guberna-

Popieras ir senus rubus ir, toriaus Bricker siūlymą panai-
šiaip nereikalingus namų pa- j kinti sales tax ant valgių 
dargus išveš iš jusų Salvation Į restoranuose ir vaistu įecep-
Army, HEnderson 5357, arba! 
Goodwill Industries, CHerrv ^ tų sales tax susidėjo 
7115 daug milijonų dolarių pervir-

, šio, bet Reputlikonai ir toliau 
•Dr. EDVARI) HAMBRO,1 nor* valstijos gyventojus skus-

Norvegas advokatas ir veikė- j ^1-
jas savo šalyje, pereitą savai- j 
tę lankėsi Clevelande pas savo 
tautiečius. 

ATSIIMKIT KNYGAS 
Jau gatava J. O. širvvdo 

biografija, ir Dirvos adminis-
traeijoje randasi po knygą se-

KORTAVIMO VAKARAS kančių prenumeratorių: 
Amerikos Lietuvių War Ac- Alb. Melinienė, 

tivity Komitetas rengia smagų Jonas G. Polter, 
kortavimo vakara šv. Jurgio Jonas Verbela. 

parapjos salėje, šĮ šeštadienį, eRjNKIT savo namuose iš-
Balandžio 17; pradžia 8 vai. , naudotas konservų skardines 
vakare. Pelnas Amerikos Rau- Į dėžutes atidavimui jų karo rei-
donajam Kryžiui. Tikietai poįkalams. Kartą į mėnesi jusų 
50c. Bus duodama skanus bul- S^ve pravažiuos surinkti tas 

skardines, sekmadieniais. 

•OHIO ūkininkai' pradėjo 
arti savo dirvas ir ruoštis pa
vasario s§jai ir sodinimui. 

Del ilgai užsitęsusio šalto 
oro darbas vis buvo atideda
mas. Pereitą savaitę buvo pa
vasariškai atšilę, bet Į savaitės 
pabaigą staiga vėl žiemiškai 
atšalo, ir buvo šalta šios savai
tės pradžioje. 

Daugybės žmonių darbuoja
si daržuose prie savo namų — 
ten kur seniau buvo tušti plo
tai apie namus miestuose, pra
deda apsireikšti daržai. Vė
liau juose ims želti, dygti, au
gti, žydėti daržovės. 

PARSIDUODA GERAS ŪKIS 
10 akru, 13 kambarių namas ir 

3 maudynės; tvartas del 2 karvių 
iv 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. 
ruo Barton Road, Stop 47. 
20 kelio, 4-tas narnos i vakarus 

Raštu kreipiantis: 
STANLEY LUKASSUS 

North Olmsted, Ohio. (16) 

__ REIKALINGA MERGINOS 
Ir Moterys dirbti keptuvėje, virš 

16 m. amžiaus; unijos algos, mo
kestis už vir.šlalikį, geros darbo są
lygos. Priimam moteris ir virš 40 
m. v amžiaus. Kreiptis: 

ACME PIE COMPANY 
S747 CARNEGIE AVE. 

for many centuries. When Poland 
was partitioned in 1795 Russia was 
handed over the greater part of 
Lithuania not as willing people but 
as victims of international collusion 
and treachery,. 

In 120 years it revolted six times 
against this oppression ant even
tually in 1918 it became free again. 
The argument that Lithuania was 
carved out of Russia is unsound. 

It is\ true that Lithuania was oc
cupied by Soviet Russia in 1940, 
but this needs some elucidation. In 
1939 when Poland was treacherous
ly butchered by murderous Nazis, 
the Soviets saw fit to become their 
"bed-fellows" and to divide the fal
len "body" between ^hem. 

At this time though the p&st un
fair treatment of Lithuania by Po
lish ultimatums and intimidation 
was still fresh in „ the Lithuanian 
minds, the Lithuanians received and 
fed and cared for over 120,000 Poles 
and Jews and befriended them. 

The Nazis made two offers to 
Lithuania to avail themselves of 
Polish misfortune and to take over 

j additional territories; the Lithuan
ian government refused to be a 
party of this act. 

Very shortly after this the Rus
sian Soviets demanded a "right" to 
garrison its armed forces in Lith
uania. The Lithuanian government 
consulted the signatory powers that 
guaranteed their independence; 
upon receiving their reply, urging 
to cede to Soviet's - demand (Eng
land), this nation had no alterna
tive but to comply with the unpre
cedented and treacherous Soviet 
Russian demands. The Russian gar
risons were established in 1939 and 
their armies of occupation marched 
into Lithuania in 1940. The Lith
uanian government was dissolved, 
schools were closed, banks, ware
houses and factory stocks and ma
chinery were plundered and remo
ved to Russia, all the co-operatives 
and private enterprizes were "na
tionalized" and the pauperizing Bol
shevistic regime engulfed the entire 
country. All the best and loyal 
elements of Lithuania were impri
soned, exiled or murdered. This is 
the "occupation7' of Lithuania, to 
which Mr. Clapper so casually al
ludes. 

At the point of thousands of So
viet bayonets the "elections" for 
incorporation into the U. S. S. R. 
were conducted. One either voted 
or was refused a meal ticket, or 
voted "right" or else was either 
eliminated or deported into the 
depths of Russia to starve and die. 

This is the type of "plebiscite" 
that was conducted1 in Lithuania. 
Would Mr. Clapper as an American, 
a free man and lover of democracy, 
call this a fair, just and lawful in
corporation to which a self respect
ing human being' could agree? 

If we permit this wanton anni
hilation of the Baltic states how 
can we consistently claim to support 
the Atlantic Charter, guaranteeing 
freedom, independence and restora
tion of all nations and making such 
unfair, unjust exceptions for the 
sake of temporary expediency? 

Furthermore, what aSSBremoe cftn 
we have that the imperialistic ap
petites will be appeased by Baltic 
states only? It is Baltic states to
day, Poland tomorrow, Bulgaria, 
Jugoslavia, Ukrainia next day and 
eventually an outlet to the Atlantic 
through Norway, etc. This becomes 
not a question of the Baltic states 
but a question of a basic principle 
upon which the Atlantic Charter 
and sense of justice are based. The 
small nations comprising 200,000,000 
Europeans will begin to wonder and 
will start to question the sincerity 
of the Atlantic Charter. 

At this time we should see to it 
that the Baltic states be> given a 
full representation in he United 
Nations and be granted an oppor
tunity to voice their desires. Unless 
the United Nations do this, then 
they are assuming a role of a judge 
where the plaintiff is denied a plea. 

As Americans we should stand 
up for justice, fairness and a 
square deal to all with no partiali
ty. This has been our creed in the 
past and we grew to a great na
tion and it should remain so for
ever. The world has learned, to 
love and respect us, we cannot af
ford to deviate and lose so dearly 
won the respect of the world. 

OHIO 
• • n 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

'millennial' Russian 'wanting'. Thė 
Lithuanians were a powerful nation 
in the Middle Ages, and at one 
period it was toss and go as to 
who will resurrect the Russian 
state shattered by the Tartar yoke: 
Lithuania or Moscow. Lithuania 
lost and in 1795 was occupied by 
Muscovite Russia. However, she 
never lost her desire to be an in
dependent state again. It may be 
true that the Allies in 1918 hesita
ted to recognize the resurrected in
dependent Lithuanian state, not 
wishing at that time to alienate 
Russian territory. But it is also 
true that since 1918 the Lithuan
ians, Latvians and Estonians have 
won the right to be. regarded by 
the civilized people of the world 
as nations fully capable of orderly 
self-government possessed of an 
economic capacity to exist and a 
talent to develop a worthy and 
clean culture of their own. 

tit 

LITHUANIAN AMERICANS lost 
by death two worthy members. One 
was Julius Baniulis, a poet, wh<v 
died at the age of 61 in Brooklyn, 
N. Y. The other was Rev. Antanas 
Milukas, who published over one 
hundred Lithuanian books. During 
the past 15 yeai's Rev. Milukas was 
engaged in collecting and publish
ing valuable material on the history 
of Lithuanian Americans, r ' 

it! 

, IN SEVERAL cities of the United 
States Lithuanians arranged meet
ings to discuss the 4th anniversary 
of the Nazi aggression against 
Lithuania. After gobbling up Aus
tria and Czechoslovakia, Hitler, as 
is known, pounced upon peaceful 
Lithuania and took away its valu
able port of Klaipeda (Memel), 

Perfect W A AC 

I * * <•*<•-

THE Et)ITOR of the Catholic 
World (April) writes: "If, in the 
post-war settlement, Russia takes 
possession of the Baltic States and 
the Baltic States demand indepen
dence in the name of the Atlantic 
Charter, do we or do we not fight 
Russia to dislodge her from the 
Baltic States?" The natural ans
wer to this question is, without 
doubt, no, which shows in what a 
strong position the "nascent Soviet 
nationalism" (the words are of 
Prof. Karpovich) will be at the end 
of this war to demand boundaries 
and get them. In some respects 
these demands, as expressed by So
viet publications and leaders, seem 
just. For instance, the demand to 
have the Slavic White Russians and 
Ukrainians (who were formerly un
der Poland) joined to the Soviet 
Republics of White Russia and Uk
raine. But similar demands in re
gard to the Baltic republics of 
Lithuania, Latvia and Estonia have 
no justifiable grounds. These na
tions are not Slavic/; They differ 
in religion and outlook. And they 
do not wish to be ruled by Slavs. 

nt 

A VERY ABLE presentation of 
the Russian imperialistic case ag
ainst the Baltic republics appeared 
in The Nation (March 27) from 
the pen of Vassili Soukhomline. He 
denies the right of Lithuanians, 
Latvians and Estonians to be free 
on four grounds: (1) the Russians 
want and wanted the Baltic states 
as early as the tenth century, (2) 
the Allies had no wish to separate 
the Baltic provinces from Russia 
in 1918; (3) the Baltic republics 
were created by German initiative, 
and (4) the Lithuanians, Latvians 
and Estonians will not get "hurt" 
by Russian occupation since it will 
rid them of their local despoilers 
and fascists. 

//I 

THE ABOVE ARGUMENTS of 
Russian imperialism are specious 
and the last two are untrue. The 
Russians want the shores of. the 
Baltic and the Lithuanians want to 
be free. They were free mueh 
earlier than the beginning of the 

Introducing the perfect WAAC, 
Jane A. Whiteman, pretty blond® 
21-years-old employee of the fusp* 
lage tail department of Consolida* 
ted Aircraft Corp., Fort Worth, 
Texas. She has just passed he* 
physical examination for the WAAC 
with a score of 100 per cent, and 
was declared by examining physi
cians the first 'to fit perfectly the 
WAAC physical specifications. * 
Weight 143, bust, perfect 36. 
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FOR OUTSTANDING flying ire 
the Guadalcanal region Lieut. Vic
tor Yuska of Chicago received thtt 
Distinguished Flying Cross. It is 
said he made 50 daring flights. 
Lieut. General Kenney wrote a pet* 

where Lithuanians put in 4bout 20 gonal ]etter t0 the young flyer'a 
million dollars worth of harbor im- mother. 
provement. 

tti 

TWO BOOKS in English on Lith
uania will soon see the light of 
day. One is "Timeless Lithuania", 
written by Mr. Norem, United 
States Minister to Lithuania. Dur
ing his stay in Lithuania, Mr. Nor
em had ample opportunities to get 
acquainted with the Lithuanian 
people and their achievements. 
The other book will be written by 
a group of Lithuanians and Lith
uanian Americans, and will be pub
lished by the Council of New York 
Lithuanian Americans. 

/// 

IT SEEMS there are about 80 
Lithuanian members of a Litho-s 
Australian Society in, Sydney, Afis-» 
tralia. One of its members, Rev. 
Tamulis, is taking a course in mod-
dern language and journalism at 
the Queensland University. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

ATLANKYKST MUSU PUIKIA 

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

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkta 

Duosim kuogeriausį patarnavimą. 

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS 
Krautuvės pavadinimas 

STANDARD FOŪ& MRWEXT 
854 EAST 185TH STREET 

viniai blynai. 

PAŠTU prenumeratą galima 
siųsti ir iš Clevelando. Kas ne
turi laiko ateiti administraci-
jon gali pasiųsti laišku .$2 su 
pilnu savo adresu, 
^ 

Skardines nulupę popierį ir 
atidarę abudu galu, suplokit 
koja, ir laikykit sausai iki at
eis surinkimo diena. Per mė
nesi laiko pas jus gali susida
ryti keliolika skardiniu kuriu 
viršus apteptas cinu. Netinka 
skardinės nuo maliavų ir kitos 
kurio* neturi cino viršaus. 

L i e t u v i š k a  
V A I S T I N Ė  
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 vaistine visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

I .i » 

MgimiimiiimiimimiiiimiiiiiiiiiiimiiMiiimmimiiiiiiiiiiiimimiiimiiiiiimiiiii'.; 
5 Naujoje Vietoje | 

j Nikodemas A. Wilkelis ( 
i Laisnuotas Laidotuvių Direktorius | 
= IR BALZAMUOTOJ AS = 

šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 5 
Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj ' = 

(5202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
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VISOKIA APDRAUDA 
X Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas inusų 1 

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

ir Apdraudos Agentūra. iį 

P .  - P .  M U L I O L I S  
Vienatinė Vietinė Paetovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672t 

Jau Pavasaris! 
Vyram* 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 — $C.OO 

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

SWETERIAI $1.95 MARŠKINIAI $1.95 
Vilnoniai, be 
na Sveteriai. 
dų spalvų. 

rankovių apsimav-
Maišytų ir vieno-

Sanforizuotai sutraukti. Broad
cloth medegos vienodų spalvų ir 
mišiniu. 

Neperlyjami JACKETS — $3.45 
DU PONT ZELAN. Tvirtas rteperšlampamas apvalkalas. Leng
vo svorio, bet teikia fyerą apsaugą nuo vėjo ir lietaus. Rasit sau 

reikalingo didumo. Vyrams ir vaikinams mieros. 

YĮ/' Al GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. I^Ylf Al 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. * IX>V1 

THE KRAI 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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