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D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

f. • 

27 Milijonų Darbininkų 
Darbai "Užsaldyti" 

vilinių gyventojų — apie 
vilini ųgyventojų — apie 
pusė visų šalies darbo vy
rų ir moterų — dabar pil
nai supranta karo reikšmę. 
Jie nustojo savo teisės per 
karo bėgį mėtytis iš vieno 
4arbo į kitą, jieškant sau 
pasigerinimo, kuomet išlei
sta įsakymas užšaldyt juos 
dabartiniuose jų darbuo
se. 

"Užšaldyta" ir darbinin
kams algos, kaip jos dabar 
yra, ir jų keitimą, arba di
dinimą skaitys kriminališ-
ku prasižengimu. 

Amerikos Darbo Federa
cijos vadai pareiškė pro
testą prieš "darbų užšaldy
mą", tas, sako, prastai at
silieps i darbininkus ir nu-
puldys jų norą dirbti. 

Dabartiniu laiku šalies 
dirbtuvėse dirba 58,500,000 
darbininkų, arba apie 8 mi
ll jonai daugiau negu šiuo 

jypat laiku perpai. -
> Ukėse, tačiau, f Vasario 

jpėnesį darbininkų radosi 
fcpie 100,000 mažiau negu 
tą pat mėnesį 1942 metais. 

šį mėnesį, kaip praneša, 
bus išstatyta apie 7,000 ka
riškų lėktuvų, kas rodo di
delę pirmynžangą lėktuvų 
statyboje. 

Boston, Mass. — Naujoj 
Anglijoj apie 5600 darbi
ninkų 48 viešų reikmenų 
kompanijose valdžios suti
kimu gaus algų pakėlimą. 

New Yorko plote, 22,500 
darbininkų dirbančių Edi
son elektros kompanijos įs
taigose gaus algų pakėli
mą, kadangi jiems nemo
kama dar pakankamai. 

VISA AMERIKA 
PIKTINASI TUO 

BARBARIŠKU 
DARBU 

VOKIEČIAI TUNISI-
JOJE SPAUDŽIAMI 

LABIAU 

New York. — Kietos an
glies algų derybose kelia
ma klausimas sutrumpini
mo maineriams darbo sa
vaitės. Tarybos apiman
čios 80,000 angliakasių al
gų ir darbo valandų sutar
tį manoma baigsis apie Ge
gužės 1 dieną. 

Iš Japonijos pranešė jog 
Japonų ka^o vyriausybė 
nužudė kelis Amerikos la-
nus kurie pernai atakavo 
Japoniją ir buvo priversti 
nusileisti ir patekti į Ja
ponų nagas. Jie kaip ka
ro nelaisviai turėjo buti 
laikomi gyvi iki karo pa
baigos, tačiau Japonai su
laužydami visas tarptauti
nes sutartis ir taisykles at
liko barbarišką nužudymą. 

Prez. Roosevelt apie tai 
patyręs pareiškė didžiausį 
pasipiktinimą, sakydamas, 
"mes laikysime visus tuos 
Japonų viršininkus asme
niškai ir oficialiai atsako-
mingais už šį jų velnišką 
darbą ir laikui atėjus pa
statysime juos prieš teisin
gumo teismą". 

"Musų priešų tokie jaajsi-
elgimai yra barbariški. Ta
čiau jų tokie darbai pavei
kti musų dvasią nepasieks 
tikslo", pranešimas iš Bal
tojo Namo sako. 

Tik šiomis dienomis iš
duota paslaptis iš kur tie 
Amerikos lakūnai atliko 
Japonijos užpuolimą: pra
nešama oficialiai kad lėk
tuvnešis laivas Hornet bu
vo prisiartinęs iki 800 my
lių nuo Japonijos, Pacifi-
ke, ir keliolika didžiųjų or
laivių pakilę nuskrido Ja
ponijos miestų sprogdinti. 

Pasekmės, kaip žinoma, 
atsiekta geros: padaryta 
dideli nuostoliai priešams. 

Diduma lėktuvų pasiekė 
laimingai Kiniją, vieno nu-
sileidusio Sibire vyrus Ru
sai suėmė ir laiko po šiai 
dienai, nors Amerika yra 
Rusijos talkininkė. Aštuo
ni nukrito Japonijoje ir jie 
buvo suimti. Jų daugumą 
jei ne visus, Japonai sušau
dė. 

Bal. 21 praneša iš Ali
jantų stovyklos šiaurinėje 
Afrikoje apie užėmėmą iš 
Vokiečių miesto Enfidavil-
le ir kalnų tvirtovės Tak-
rouna; taipgi žygiuojama 
pirmyn 10 mylių frontu. 

Bal. 20 alijantų lakūnai 
sako numušę 68 iš apie 100 
transportinių lėktuvų ga
benančių kareivius ir reik
menis. 

Britų armija randasi už 
50 mylių nuo Tunisijos so
stinės, ir ašies laikomas 
Tunisijos plotas kasdien 
mažėja. 

JAPONAI PACIFIKE 
BOMBARDUOJAMI 

Linkime višietns 
Dirvos Skaitytojams 
ir Rėmėjams 

LINKSMŲ VELYKŲ! 

Dirvos Redakcija 
Ir Administracija. 

ROOSEVELT LAN
KĖSI MEKSIKOJE 

Šiems Italams Karas Tunisijoje Pasibaigė 
v 1 

Bermudoj atsibuna kon
ferencija reikale gelbėjimo 
karo nukentėjusių. Pasiro
do kad iki karas nesibaigs 
maža tėra viltis pagelbėti 
kūnai nors šaliai esančiai 
jiO Vokiečių okupacija. 

Atlantike, alijantų lėktu-
tuvai ginanti savo reikme
nų gabenimo laivus, spėja
ma sunaikino penkis priešų 
submarinus keturių dienų 
mušiuose. 

Vokiečiai sakoma tušti
na Prancūzijos pakraštyje 
plotus per 30 mylių, tikė-
mi alijantų įsiveržimo an
tru frontu. Visi gyvento
jai iš tų sričių iškeliami. 

Amerikos didieji bombe-
riai buvo užpuolę Breme
ną. Kelionėje jie numušė 
apie 50 Vokiečių mažų už 
puolančių lėktuvu. Negry-
*o 16 lėktuvų. į 

PREZ. Roosevelt patie
kė Kongresui reikalavimą 
skirti $2,514,538,000 pinigų 
fiskaliam metui statymui 
daugiau prekinių laivų ir 
paruošimui jiems operuoti 
vyrų. 

Šiauriniam Pacifike, S. 
V. lakūnai be perstojo ata
kuoja Kiška salą Aleutiš-
kų salų grupėje, suardy
mui Japonų pastangų tose 
palose įsistiprįnti._ : 

Pietų Pacifike, Domba-
nešiai atakavo priešų stip
rų karo punktą. Kieta, ant 
Bougainville salos. 

Kiti lėktuvai užpuolė ir 
apsprogdino priešų laivus 
Tonolei uoste. 

Pereitą savaitę Amerikos 
submarinai paskandino 5 
kitus Japonų laivus ir su
gadino porą kitų. 

SMARKESNI MŪŠIAI 
TIK KAUKAZE 

Sovietų lėktuvai ataka
vo Suomijos didžiausį uo
stą Kotka. Suomiai smar
kiai atsišaudę ir Rusai ne
galėję pasiekti reikalingas 
vietas, numetę bombas už
miestyje, kur padaryta ne
dideli nuostoliai. 

Bolševikai, be abejo, tik
rino savo žmonėms kad jų 
rojuje nėra kas valgyt del 
to kad maistą, gal but, "iš
siuntė gelbėt Amerikai". 

Bet taip visada negalėjo 
muilint savo žmonių akis 
ir Ameriką žemint. Dabar 
Maskvoje pradėta parda
vinėti iš Amerikos atvežti 
kumpiai ir alkani bolševi
kai pradeda palengva su
žinoti kas ką gelbstį : 

Sovietą praneša apie da
rymą "baisių nuostolių" 
Vokiečiams stengiantiems 
atsispirti prieš Rusus šiau
riniame Kaukaze, kur rau
donieji deda pastangas at
imti iš Vokiečių Novorosij-
ską, prie Juodųjų jurų. 

Vokiečiai tikrina jog su
sirėmimuose prie Novoro-
siįsko jie numušę 90 Rusų 
lėktuvų viename mūšyje, o 
savo netekę tik dviejų. 

Kitose dalyse Rusų fron
to mūšiai atsibuna papras
to pobūdžio. 

HILTLERIUI suėjo 54 
metai amžiaus. Laike jo 
gimtadienio minėjimo Ber
ime, laike kalbos per radio 
įsimaišė kitas balsas, kuris 
Vokiečiams skelbė, "visa 
Vokiečių tauta prakeikia 
tą valandą kada tas žmo
gus gimė. Jis jau taip per
ilgai valdė. Vokietijos gy
ventojai, išbuskit, padary
kit Hitlerio gaujai galą—-
jį prašalinus karas baig
sis". į 

Prez. Roosevelt, po -iškil
mių dedikavimo Jerfersono< 
paminklo, Balandžio 14 iš
važiavo ilgon kelionėn ap
lankymui karo stovyklų ir 
darbų pietinėse ir pietų va
karinėse valstijose. Tuo 
pat laiku buvo sutarta jo 
pasimatymas su Meksikos 
Prezidentu Avila Camacho 
Meksijoje, Monterrey mie
ste, netoli Texas sienos. • 

Meksikos prezidentas p. 
Rooseveltą iškilmingai pri
ėmė ir vakarienės metu abu 
prezidentai pasakė kalbas. 
Pirmas kalbėjo Prez. Ca
macho, Ispaniškai; antras, 
Prez. Roosevelt, Angliškai 
Roosevelt pareiškė reika
lingumą šiom kaimynėms 
šalims palaikyti artimus 
santikius ir kad jų prezi
dentai turėtų dažniau su
sieiti. Dabar, tik pirmą 
kartą bėgyje 34 metų susi
tikimas pasitaikė. 

Ši Prez. Roosevelto ke
lionė yra tai aplankymas 
jau 12-tos svetimos šalies, 
ko nėra padaręs joks kitas 
Amerikos prezidentas. 

Sekančią dieną, Bal. 21, 
Prez. Camacho lydėjo savo 
aukštą svetį, Prez. Roose
veltą į Suv. Valstijas, ir 
nepaskelbtame mieste jie
du tęsė pasitarimus toliau. 

iiTfifnrfc 

Italai kariai aukštai iškėlę baltą vėliavą pareiškia kad jie 
pasiduoda ir daugiau neksriaus. Britų karininkas priima pasi-
duodančiufe Italus prie Gaber, Tunisijoje. 

Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugis. 

Britanijoje, per šio karo 
du metu kareivių nuostolių 
buvo 145,012 vyrų, gi per 
vienus 1942 metus trafiko 
nelaimėse užmušta ir su
žeista 147,544 asmenys. 

Taigi karas , nėra toks 
baisus. 

APGINKLUOS 300,-
000 PRANCŪZU 

S. Valstijos pasiėmė ap
ginkluoti ir aprengti apie 
300,000 Afrikos Prancūzų 
kariuomenės. Jai skubiai 
gabenama nauji, moderniš-
gi ginklai, vietoj 19 šimt
mečio šautuvų. 

Nuskandino 12 Milijo
nų Tonų Laivų 

Oficialiai paskelbta jog 
1942 metų bėgyje priešai 
nuskandino apie 12 milijo
nų tonų alijantų laivų — 
daugiau negu per visą ^ me-
tg išstatoma Britanijoje. 

LAIKRAŠČIO boikotuoti 
neleidžiama. Štai 15 krau
tuvių New Yorke, kurios 
susitarė neduoti skelbimų 
dienraščiui New York Ti
mes už tai kad jis pakėlė 
skelbimų kainas, nubaus
tos po $5,000 kiekviena. 

RAKETIERIAI VA-
GIA GALVIJUS 

Vakarinėse valstijose iš 
galvijų ūkių dažnai pradė
jo dingti galvijai. Juos 
vagia greitais trokais at
važiuodami raketieriai ku
rie parduoda skerdykloms 
mėsai, ir ta mėsa platina
ma slaptoje, arba "juodo
je", rinkoje. „ 

Iš ALCATRAZ salos ka
lėjimo, Kalifornijoj, pasi
kėsino pabėgti trys despe-
raiški kaliniai, šokdami į 
vandenį ir norėdami plau
kti į laisvę. Du jų nušauti 
sargų šautuvais, du suimti. 

Iš GRAIKIJOS praneša 
apie riaušes prieš Vokie
čius kurie verčia žmones 
vykti į darbus Vokietijon. 
Riaušėse užmušta 300 as
menų Atenuose ir Pireus. 

REPUBLIKONAI nori iš
gauti žodį ar Prez. Roose
velt mano kandidatuoti į 
prezidentus 4-tam termi
nui 1944 metais. Jeigu jis 
atsisakytų kandidatuoti tai 
Republikonai sutiktų vesti 
tik trumpą rinkimų vajų, 
palaikymui šalyje vienybės 
ir abiejų, partijų. gerų san-
tikių* - ' " ' . * %• f v, 

ŠVEDIJOS šubmari n a s 
nuskendo su 33 vyrų. Jų 
išgelbėjimui viltys sako la
bai menkos. Kiti praneši
mai skelbė jog tą submari-
ną apšaudė Vokiečių pre
kinis ginkluotas laivas. 

BUS PAKARTAS. Det
roit, Mich, — Vokietis Max 
Stephan, už priglaudimą 
pas save Vokiečio kareivio 
pabėgėlio iš Kanados, pri
pažintas šalies išdaviku ir 
pagaliau priteistas pakar
ti. Jis bus pakartas Balan
džio 27, saulei tekant. Jis 
yra gimęs Vokietijoj Ame
rikos pilietis, taigi kaipo 
savo naujos tėvynės išda
viką jį ir baudžia. 

TURKIJA pasirašė su 
Vokietija naują prekybinę 
sutartį, kuri apima* pasi
keitimą reikmenimis sumo
je 30 milijonų dolarių me
tuose. Vokiečiai matyt no
ri stovėti geroje, pusėje SU 1raudonosios 25 metų 
Turkais. , - v > t sukakties; 

SUV .VALSTIJOS, kaip 
praneša Karo Laivyno Se
kretorius Knox, užlaiko di
dokus karo laivynus stra
teginėse dalyse visuose 7-
se vandenynuose. 

Amerikos Leit. Pulk. Joseph 
Stilwiell (dešinėje) atvykęs į 
Sovietų ambasadą (^.mgking, 
priimamas Pulk. Ročšino, So
vietų attačės, laike paminėjimo 

Karo Darbo Taryba at
meta nekuriu dirbtuvių sa
vininkų siūlymą savu noru 
pakelti savo darbininkams 
algas. Tokį pageidavimą 
pareiškę apie 10,000 mažes
nių dirbtuvių, kurios ben
drai užlaiko arti milijono 
darbininkų. 

ANGLIŠKA KALBA infor
mavimo spragą užkiš Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos leidinis Ti
meless Lithuania. Smagu kad 
jam aukos ir prenumeratos 
gausiai plaukia. Tiktai reikia 
skubinti, nes laiko ir taip jau 
daug bergždžiai praleista. Ki
tą leidinį ruošia New Yorko 
Lietuvių Taryba. Išbudo ir 
Lietuvių Tautinė Taryba, pra
dėjus leisti 4 puslapių biule
tenį. Miega tik Amerikos Lie
tuvių Taryba — ji Amerikos 
visuomenei nesiruošia nei BE! 

, tarti. 

TEKO PATIRTI, patikėtinos 
Amerikos Lietuvių organizaci
jos matėsi su Gubernatorium 
Lehmanu ir jo vadovaujamas 
komitetas susipažino su poka
rinio i Lietuvos šelpimo reika
lais. Kaip žinoma, visas pa
šalpos klausimas kybo ant po
litinio: jeigu Maskva atsisa-
sakvs pripažinti Lietuvą nepri
klausoma valstybe, Amerikos 
ir Amerikos Lietuvių ranka 
prie karo nuvargintų Lietuvos 
žmonių neprieis, kaip neprieina 
prie Sibiran deportuotų Lietu
vių. 

• 
KAS BUS LIETUVOJE po 

karo? Atsakymo dali rasime 
Graikų Co-Ordinating komite
to pareiškime Amerikos spau
dai. Graikai pašalpos darbo 
imasi rimtai. Jie sudarė prie
lankų Amerikonų Co-Ordina
ting komitetą, kuris apsvarstė 
visas klausimo kryptis. Poka
rinę Graikiją komitetas vaiz
duoja • Sako, -tai bwfc 
kraštas sti žymiai sumažėjusi#1 

gyventojų skaičium (apie & 
milijonai). Tie gyventojai biit 
badmiriavimu nukankinti, be 
upo, be noro dirbti ar ką nors 
kurti. Pirmiausia teks jų ku-
nus atgaivinti, po to suteikti 
galimybių dirbti. Sako, reikšs 
juos apauti ir aprėdyti, nes 
jau beveik dabar jie veik basi 
ir apdriskę. Tai milžiniškas 
darbas, bet Graikai jau telkia 
laivus ir medegą tam tikslui. 

Mums nėra žinoma ar Lie
tuvių organizacijos (ar Atsto
vybė) daro Graikams panašius 
apskaičiavimus Lietuvos žmo
nių sušelpimo reikalu. Bet bu
tų svarbu kad nebūtų miega
ma! 

KUN. J. PRUNSKIS, Garse 
aprašo Holandų veiklą "atitia« 
karnai nuteikti Amerikos vi
suomenę", nes dabar "galin
giausia pasaulyje valstybė yra 
demokratiškoji USA", kur la* 
bai daug kas priklauso nuo 

viešosios žmonių nuomonės". 
Holandai, pasirodo, turi veik
lų Informacijos Biurą, kuri# 
leidžia du Angliška kalba žur
nalus : Netherland News ir 
News Digest. Be to, biuras 
leidžia atskiras knygeles įvai
riais su Holandija surištais 
klausimais, parūpina paskaiti
ninkų ir turi 6,000 paveikslų 
bei filmų. Biuro knygyne yra 
visiems prieinamų 5,000 kny
gų. Holandija per pusę ma
žesnė negu Lietuva, bet turi 
9 milijonus gyventojų ir ilges
nę kulturinę istoriją. Kun. J. 
Prunskia sako, Lietuviai galė
tų iš Holandų pasimokinti. 
"Informacijos Biuro klausimas 
jau labai pribrendęs ir tokią 
platesnę įstaigą mes turėtume 
greičiau sukurti." 

Klausimas ne tik pribrendęs 
bet tiesiog pernokęs. Jei Biu
ro neturime tai kaltė musų 
katalikų vadų nemokėjusių pa
sinaudoti tautininkų atstovo 
rimtais patarimais, organizuo
jant Lietuvai Gelbeti Tarybą 
1940 metais. Kaip gaila kad 
musų vadai vis gyvenimo už
pakalyje toli velkasi] ^ ̂  



PITTSBURGH ' 

Gyvensim Stikliniuose 
Namuose 

Vienas Pittsburgho Univer
siteto profesorius kalbėdamas 
Amerikos Ceramiškos draugi
jos konvencijoje pareiškė jog 
ateina laikai, ir jie netoli, ka
da žmonės gyvens stikliniuo
se namuose. Tie namai bus 
ne tik gražus pažiur#ti bet ir 
praktiški. * 

. ft i.. 

PHILADELPHIA 

ŠEŠI MIRS 

Pittsburgh ir priejniesčiuo-
pereitos savaitės pabaigoje 

įvairiomis staigiomis natura-
lėmis ftiirtimis mirė šeši as
menys. Vienas iš jų, dentis-
tas Dr. John Codori, tik 34 m. 
atnžiaus, mirė staiga prie dar
bo karo dirbtuvėje. 

JAUNA PERSISKYRĖ 

Pittsburgho teisme persisky
rė pora kiiri išgyveno vedus 
keturis metus ir moteris tik 
^tebar dar tėra 18 metų am
žiaus. Lois James kreipėsi i 
teismą divorso del jos vyro 
žiauraus apsiėjimo su ja. Ji 
Istivo 14 metų amžiaus kai jie-
du apsivedė, leidimą vesti ga
vo paduodama savo amžių žy
miai senesni, 21 metų. Jie tu
ri du kudikiu. Vyras dabar 
34 metų amžiaus. 

Detroit, MichNaujienos 

- -i J 

WYOMING KLONIS 

SMULKIOS ŽINIOS 

ORAS. Gal niekas ir neat
mena tekio ypatingo oro kaip 
dabar turim. Vieną dieną iš 
lyto buvo ūkana, pietums srii-
įįo, pavakare saulėta; vakare 
perkūnija. 

Pereitą savaitę temperatūra 
čia nupuolė iki 15 laipsnių F. 
Balandžio 16 visa dieną snigo 
ir privertė iki 8 colių sniego. 
Oras drėgnas, geras ligoms. 

JAUNUOLIUS jau baigia 
visus išrinkti į kariuomenę. 
Nuo Naujų Metų iš šios srities 
išėjo tarnybon virš 200 vyrų, 
nes pradėjau vesti jų surašą. 

Atgarsiai 'iš karo laukų vis 
girdėti — apie vienų atsižy-
mėjimus, kitų žuvimą. 

Tėvai gavo žinią kad duktė 
slaugė Leit. Magdalena M. Re>-
kus laimingai pasiekė Indiją, 
kaipo kariuomenės slaugė. 

Hermina Brazauskaitė, iš 
Edwardsville, netikėtai gavo 
susitikti sų savo broliu Juozu 
A. Brazausku keletui valandų 
kariuomenės stovykloje. 

M. Yuškevičiutė, WAAC na
rė, iš Wilkes-Barre, buvo ke
letui dienų namie, nes motina 
sirgo ligoninėje. 

Vis daugiau lanko savo tė
vus ir gimines jaunuoliai gau
dami paliuosavimus keletui 
dienų iš karinės tarnybos. 

Diduma iš parvykusių pasi
sako kad gerai yra užlaikomi, 
tik mažuma skundžiasi; jiems 
gal patiktų nieko neveikiant 
gauti algą. To tikėjosi val
džia, to tikėjosi žmonės: kari
nė tarnyba karo metu nėra jo-
kis malonumas. 
. Mėsos ir bulvių čia trūksta, 
fnat jas slepia spekuliantai iki 
viskas paaiškės. 

Jonas J. Nienius. 

KEISTI REIŠKINIAI. Pas
taru laiku ir čia Lietuvių kap 
talikų kunigai jau susibičiulia^ 
vo su atvirais bedieviais-rau-
donukais, kurie juos, kunigus 
tarytum mulus įkinkė į savo 
reikalų vežimą. 

Dalykas ve kame: pastaru 
laiku čia tarp Lietuvių, kaip ir 
visame mieste, buvo renkama 
aukos Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Tas aukas, kaip čia 
kalbama, užvaldė Kremliaus 
antrininkai. Žmonės kalba ir 
taip kad jie tas aukas atiduos 
ne ten kur buvo taikoma, bet 
į "Russian War Relief" fon
dą, o jeigu bijodami atsako
mybės atiduos ir Raud. Kry
žiui tai kreditas už tas aukas 
bus ne aukotojams (didumoje 
katalikai) ir kunigams, kurie 
net per savo įstaigas tas au
kas rinko, bet bedieviams Lie
tuvos laisvės priešams. 

,Antra keistenybė tai yra ši: 
Vienas Vietinių iškaplunytų 
"tėveliu", gerai žinomas var
du "Philadelphijos Katalikas", 
keršydamas sekretoriui komi
teto kuris parkvietė į Philadel-
phiją Lietuvos Prezidentą A. 
Smetoną, Juozui Gusčiui, nori 
išvaryti iš biznio jo leidžiamą 
laikraštuką, Lietuvių Naujie
nos. Tas "katalikas" atkalbi
nėja ir teroru spiria biznierius 
iš to laikraštuko išimti savo 
skelbimus. Įstabu: jei šis "tė
velis", šis neva "katalikas", 
pamiršo Kristaus prisakymą 
mylėti savo artimą, tai turėtų 
nors žinoti kad Amerikos įsta
tymais yra kriminališkas nusi
žengimas boikotuoti kitų žmo
nių legali bizni. 

Viengenčiai ir viengentės, 
kas jųs nebutumet, ar prakti
kuojanti, geri katalikai,' ar lai
svų pažiūrų tautininkai, žino
kite tą kad visi tie kurie ne
veikia išvien su Lietuvos Pre
zidentu A. Smetona už atstei-
gimą Lietuvos, yra, sužiniai, 
ar iš savo nesusipratimo, Lie
tuvos laisvės priešais bei šali
ninkais ar tai Maskvos, arba 
Varšavos. Tai neužginčijamas 

i faktas, ir reikale galėsiu tai 
; jrodyti faktais, nutraukiant jų 
juodas kaukes. Visi geri pat
riotai Lietuviai laikykitės vie
nybės ir eikite su vienu tikru 
vadu. Dirbantieji su raudonu
kais, jųs padėsit jiems kalti 
Lietuvos laisvei retežius! 

Vienas Northsaidiečių. 

LIETUVIŲ DŽIO
VININKU SVEI-

KINIMAS 

BALSAS M GYVŲJŲ KAPŲ 
t 

Malonųsir Brangus Tautiečiai: 

Mes visi sanatorijos džiovi
ninkai ligoniai Lietuviai svei
kinam Dirvos redaktorių ir po
nią, taipgi visus Dirvos skai
tytojus ir bendradarbius su 
šventomis Velykomis. Linkime 
jums visiems, brangus tautie
čiai, išsimarginti gražių Lie
tuviškų margučių ir linksmai 
praleisti šventes. 

Mums Velykos, kaip ir vi
suomet, atrodo vėl bus liūd
nos, del to kad čia daugumes 
iš mūsų neturim giminių, o 
per ilgą ligos laiką jau ir sa
vo geriausių draugų likomės 
pamiršti.... žinom gerai kad 
ir per šv. Velykas čia musų 
niekas neaplankys, centu nesu
šelps ir niekas neapdovanos 
Velykų margučiais. 

Mes tariam Dirvos redakto
riui ačiu ir esam labai dėkingi 
kad siuntinėja mums nemoka
mai Dirvą, kurią mes visi čia 
pasidalindami maloniai skaito
me. 

šiuo laiku mes jaučiamės 
biskį linksmesni sulaukę pava
sario, šiltesnių dienelių. Gal 
jums yra žinoma kad turint 
džiovos ligą esam priversti 
dažnai buti atvirame ore, tai 
šalta žiema > atsakančiai mus 
prikankino. Gaila kad netu
rim jums svarbesnių naujienų 
parašyti; matot, kaip mes iš 
šitų gyvųjų kapinių niekur 
negalim išeiti tai mąžai ką ir 
žinome. 

Šiądien Verbų sekmadienis, 
tai mes kitą ką neišgalėdami, 

LtetftVitį Dratigijfį'lfon* 
ferencįjft 

Sekmadifcttį, Bal. 18, Lietu
vių salėje įvyko Detroito Lie
tuvių draugijų atstovų skait
linga konferencija, dalyvavo 
virš 60 draugijų atstovų ir 
darbuotojų. Pagrindinis šios 
konferencijos reikalas tai ap
tarimas dalyvauti "I Am An j 
American" Dienos iškilmėje, i 
Gegužės 16, 1 kaip ją paskelbe 
Prez. Roosevelt. Tą dieną vi
soje Amerikoje bus švenčiama 
ir paroduojama visų piliečių, 
čiagimių ir ateivių, ir pareik
šta kad mes esam pasiryžę vi
su kuo padėti laimėti šį karą. 

Detroite šis parengimas bus 
vadovybėje P. M. Deak, The 
Detroit Free Press leidėjo. 

Sėkmingam Lietuvių prisi
dėjimui prie ap vaikščiojimo, 
konferencija išrinko valdybą 
ir komisijas. Valdybos pirmi
ninku išrinktas M. J. Šimonis; 
vice pirmininkai — Prokuroro 
padėjėjas Adv. Alex Conrad ir 
J. Ambrose; Julė Medinienė— 
užrašų rašt.; Marė Sims — fi
nansų rašt.; Viktoras Petriks 
— iždininkas. Delegatės daly
vauti bendrame tautų pasita
rime išrinkta: E. Paurazienė 
ir Ona Owens; spaudos komi
sija: F. Motuzas, Marė Sims, 
J.' Medinienė, B. Keblaitienė, 
M. J. Šimonis, P. Bandzienė ir 
Adv. A. Conrad. Dar išrinkta 
20 asmenų komisija, kuri dar
buosis surengime eisenos. 

Kadangi ši konferencija x bu
vo viešai per radio šaukiama, 
ir kviesta visos Detroito Lie
tuvių draugijos dalyvauti, da
lyvavo katalikų, tautininkų ir 
socialistų atstovai, todėl pri
imta kad ši konferencija re
prezentuoja visus D e t r d i t o 
Lietuvius. Taipgi p. Paurazit-
nė praneš? kad kalbėjus su p. 

Pargryžo Sveiki5 

šiuomi pasiunčiam penui ir po
niai Karpiams nors žalią ver- j Jočioniu, kuris irgi dalyvavo 
bos šakelę. Pasilikt sveiki ir j vjSg tautų pasitarime ir jai 
linksmi, musų visų pasveikin- parciškęs jog komunistai pa
ti su šv. Velykomis. 

Sanatorijos džiovininkai 
ligoniai Lietuviai. 

(Adresas: Peter Yankus, 
State Sanatorium, 

Maryland 4 West.) 

SAKO, DARBAI 
MAŽĖS 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženkleli atsi-
Įcymui, Tas butfnft. 

Skaityk Amerika 

'Lietuvių Naujienas' 
. Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 
getams tik 50c. (45) 

JJETUVIŲ NAUJIENOS 
~ N. 6 St. Philadelphia, Pa. 

CIO prezidentas Philip Mur
ray skelbia jog apie 650,000 
Amerikos karo industrijų dar
bininkų sekančių kelių mėne
sių bėgyje liks be darbo pra
dėjus mažinti karo produkciją. 

Jis tikrina jog ši šalis plės
dama gamybą padirbdino karo 
reikmenų tiek daug jog Ame
rikos alijantės šalys negali 
spėti sunaudoti. 

Toliau Murray pareiškė kad 
apie 10 milijonų šios šalies 
darbininkų neteks darbų bė
gyje trijų mėnesių po karo pa
sibaigimo. Anot jo, taika ga
li ateiti netikėtai, kaip atsiti
ko 1918 metais. Mes nepriva
lom buti užklupti netikėtai ir 
likti be darbo, nors ir trokšta
me kad karas tuoj baigtųsi. 

Tas lai primena tiems darbi
ninkams kurie dabar daug už
dirbdami viską praleidžia, kad 
pasirūpintų taupyti juodai die
nai. Iki industrijos pasiruoš 
taikos meto reikmenų gamybai 
jiems gali tekti ir vargas ir 
vėl pastovėti "sriubos eilėse". 

J. Žemnntaijska* 
"Dirvos" Agentas 

N o t a r a s  
130 Congress Aven$p 

Waterbury, Cciiiv • 

MIRTYS NUO ELEK
TROS 

žaibas yra baisus gamtiškas 
apsireiškimas, bet nuo jo šio
je šalyje per metą laiko žūsta 
tik apie 400 žmonių. Dusyk 
tiek žūsta nuo žmogaus pada
rytos elektros. 

Reikia prisilaikyti tam, tik
ro atsargumo nuo žaibo, kaip 
tei nestoti po pavieniu medžiu 
leike žaibavimo, nestovėti arti 
vielinių tvorų ir tt. 

Vanduo padidina pavojų su 
elektra, nes šlapiom rankom 
brndant uždegti ar užgesinti 
elektros lemputę pasitaiko ūž
ti'onkimų, del to kad vanduo 
gali nubėgti per elektros prie
taisą iki gyvos elektros srovės, 
o elektra vandeniu eina lygiai 
taip kaip vielomis, 

J)irva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau
gas; platinkit ja tarp savu. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai) 

Amerikos lakūnai sugryžę iš 
žygio laimingai savo oro tvir
tovę, kurią Vokiečių lėktuvai 
užpuolę norėjo suplaišinti ir 
pramušė didelę skylę. 

draugijų, galutinas Tarybos 
sudarymas palikta po Gegužės 
16 dienos. 

Apie pasirengimą šiai dide* 
lei Lietuvių dienai tėmykite 
spaudoje ir per radio. 

Konferencijos dalyviai pra
džiai ir aukų sudėjo: J. Am
brose $5; po $1: F. Motuzas, 
A. Conrad, A. Rinkunas, Dr. 
Sims, J. Laukonis, A. Miški
nis, A. Kavaliauskas, J. Valiu
kas, P. Gasc-ievski, J. Rokas, 
M. Raublin, J. Medinis, Dr. Jo-
nikaitis, K. šalaviejus, V. Pet
riks, A. Strazdas, H. Kaptu-
rauskas. J. česonis ir F. Var
nės po 50c. Viso $23. Medo-
nis pridavė parapijų sušaukta
me susirinkime tam reikalui 
surinktų aukų $21. Viso su
sidarė $43. D. Rep. 

PROTESTAI PRIEŠ 
SOVIETUS 

rengime tą dieną oficialiai ne
dalyvaus, bet Gegužės 16 d. 
eisenoj dalyvausią. Jeigu taip 
tai butų pirma tokia diena De 
troito Lietuvių istorijoje kad 
visi kaip Lietuviai sueis Į vie
ną sueigą, kad ir po obalsiu 
"Americans AH". 

Galutiną eisenes ir progra-
mo planą išdirbs komisija, ku
rios posėdis jvyks antradienį, 
Bal. 27, 7:30 viki. vakare, lie
tuvių salėje. ę 

Poni Stapulionienė pasigedo 
musų Lietuvių profesijonalų, 
mat, konferencijoje dalyvavo 
tik trys, būtent Adv. A. Con
rad, Dr. J. Jonikaitis ir Dr. J. 
T. Sims. Pasigesta ir Detroi
to Lietuvių Vaizbos Buto. Ma
tomai, dabar toks laikas, arti 
Velykos, gal margučius margi
no. Aš tikiu musų prof esi j o-
nalaL kaip buvo geri Lietuviai 
patriotai taip jie ir dabar te
bėra. Jie ateis mums į talką 
vėliau. 

Pabaigoje, F. Motuzo pasiū
lymu kalbėta apie organizavi
mą bendros Detroito Lietuvių 
Tarybos. Tuo reikalu kalbėjo 
apie dešimtis atstovų ir visi 
pritarė Tarybos organizavimui, 
tik del stokos laiko ir gavimui 
daugiau informacijų iš savo 

Apdovanojamas Gu adai kanalo Kariautojas 
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šiomis dienomis eina dideli 
protestai įvairiuose Amerikos 
miestuose prieš Sovietų Rusi
jos valdžią del nužudymo Ru
sijoje dviejų Lenkijos darbi
ninkų vadų, Viktoro Atler ir 
Henriko Ehrlich. Kada Vokie
tija užėmė Lenkiją, šitiedu 
darbininkų vadai, žydiškos kil
mės, išvažiavo į Rusiją, pro
testuodami Hitleriui. 

Kada jie į Rusiją pateko, 
jiedu buvo suimti ir netrukus 
nužudyti, nes jie nebuvo ko
munistai, o socildemokratai ir 
nesielgė taip kaip jiems Mas
kva diktavo. Jeigu Amerikos 
valdžia elgtųsi taip kaip Rusi
ja tai turėtų nužudyti Norman 
Thomas, Amerikos socialistų 
vadą, už tai kad jis priešingas 
Roosevelto naujai valdybai. 

šie du darbininkų vadai bu
vo nužudyti 15 mėnesių atgal, 
o Rusijos ambasadorius Ame
rikoje, Litvinov, tik Vasario 
mėnesį šių metų apie tai pra
nešė. 

Del fų nužudymo keliama 
dideli protestai; jie buvo New 
Yorke, ten kalbėjo pats New 
Yorko may oras La Guardia, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green, Sena
torius Mead, ir David Dubins-
kv, rubsiuvių unijos preziden
tas. Atsibuvo protestai Chi-
cagoj ir Detroite. 

Kiek laiko atgal, Litvinov 
išsitarė savo draugui koks yra 
skirtumas tarp komunistų ir 
socialistų, pareiškė kad socia
listai bijosi komunistų. Bet 
pasirodė kas ko bijosi: komu
nistai tuoj likvidavo du socia
listus. Komunistų akim žiū
rint demokratai yra darbinin
kų priešai ir reikia juos su
šaudyti. V. M. 

LIŠKAUSKA& Antanė pus
amžis, mirė Bal. 6, Chicago-
je. — Vilkaviškio ap. Ame-' 
rikoj išgyveno 50 . metų. 

RADŽIUNIENĖ Pranė (Dara-
škiutė), mirė Bal. pradžioj, 
Chicago j. — Marijampolės 
ap. Amerikoje išgyveno 35 
metus. 

MISIULIS Jonas, pusamžis mi-
, rė Bal. 5, Chicago j. —-> Šiau

lių aps., Žagarės p., Gaudi-
kių k. Amerikoj išgyveno 
40 metų. 

WEIKUTIS Mykolas, 46 metų, 
mirė Baland. 5, Chicagoj. — 
Švenčionių ap., Kaltinėnų p. 
Aškinų k. Amerikoj išgyve
no 30 metų. 

DEIVIKIENĖ Amilija, sertyvo 
amžiaus, mirė Bal. 4, Chica
goj. — Telšių ap., Rietavo 
p., Rindžių k. Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

JUŠKIENĖ Marijona (JBuzai-
tė), pusamžė, mirė Bal. 4* 
Chicagoj. — Panevėžio ap,. 
Velykių par., Mažeikių km, 
Amerikoj išgyveno 31 metą. 

m. ERNEST JONAITIS, 44 
m., mirė Bal. 3, Chicagoj e, 
kur buvo ir gimęs. 

KAZMINSKAS Stasys, 32 m., 
mirė Bal. 2, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

KAREIVIENĖ Antanina (Bar-
ganaitė), 57 m., mirė Bal. % 
Chicagoj. —- Šiaulių apskr., 
Pakapės k., Naujamiesčio k. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

ZALECKIENĖ Juzė (Traupai-
tė), pusamžė, mirė Bal. 2, 
Chicagoj. — Telšių ap., Kon-
taučių p., Glibinų k. Ame
rikoje išgyveno 34 metus. 

FREICIKAS Antanas, 71 m., 
mirė J3al. 2, Chicagoj. — Tel
šių ap., Naumiesčio p., Lau-
kštenų k. Amerikoj išgyve
no 39 metus. 

JURGAITIENĖ Ona (Bartkiu-
tė), mirė Bal. 2, Chicagoj.— 
Panevėžio ap., Naujamiesčio 
par., Masgaigalio k. 

SKAMARAKAS Vincas, 62 m. 
mirė Kovo 29, Worcester, 
Mass. 

VASKELEVIČIUS Petras, 46 
m., mirė Kovo 24, Philadel
phia, Pa. 

ZAKARAUSKIENĖ Elzbieta, 
mirė Kovo m., Philadelphia, 
Pa. 

DOVYDAITIS Antanas, 77 m. 
mirė Kovo m., Hartford, Ct. 

JONYNAS (vardas nepažymė
ta), mirė Kovo m., Roches
ter, N. Y. 

SKIRMONAS J., rastas užmuš
tas gatvėj Kovo m., Balti
more, Md. 

MURAUSKIENĖ Pranė, 72 m. 
mirė Bal. 3, Chicagoj. — Ra
seinių ap., Viduklės p., Pau
py nes k. Amerikoj išgyve
no 35 metus. 

KANIKAS Jonas, mirė Kovo 
mėn., Toledo, Ohio. 

BRUNDZIENĖ Ona, mirė £o-
" vo m., Ashland, Pa. 

JOVARAUSKIENĖ Magdė, M 
m., mirė Kovo 2, Waterbury, 
Conn. — Raudonės p., Disiu-
gų k. 

GRIčlENĖ Ona, 51 m., mirė 
Bal. 7, Dorchester, Mass. 
Biržų par. Amerikoj išgyve
no 35 metus. 

BALTRUSIS Juofca#, 12 metų, 
mirė Vas. 2, Waterbury, Ct. 

Suvalkijos, Bliuviškių k. 
SIROCKIENĖ Marė, 67 metų, 

mirė Kovo 10, Frackville, 
Pa. — Kalvarijos ap. 

LUKOŠAITIS Bernardas, pus
amžis, mirė Bal. 7, Chicagoj, 
— Drabičių k. 

VALENTUKĖVIČIUS Juozas, 
užmuštas orlaivio nelaimėje, 
JCovo m., Port Richmond. 

RAJAUSKIENĖ Elena, 80 m., 
mirė Kovo 26, DuBois, Pa. 

TRESNINAS Kazys, 78 metų, 
mirė Kovo m., Mahanoy Ci
ty, Pa. 

PELOSKIENĖ Aleksandra, mi
rė Kovo m., Frackville, Pa. 

TARE1LIS Jurgis, 55 m., mi
rė Lincoln Park, Mich. Pa
laidotas Bal. 20, pamaldos 
fetsibuvo Šv. Antano Lietu
sių bažnyčioj. Laidojime pa
tarnavo laidotuvių direkto
rius D. B. Brazis. Liko žmo
na, Viktorija, sunus ir duk
tė. Paėjo Civilių k., Male-
tų par., Vilniaus krašto. 

Vice Admiroian Aubrey \Y. F itch (dešinėje) parodoma sega Laivyno 
Ąteiž-yrrtėjimo Tarnybos Medali M a j. Geh. Alexander M. Patch, kurjs va-' 
divauja U. , kariuomenę. Gyadalkamtlo saloje. • v • t 

•MIŠKŲ plotas Suv. Valsti
jose sudaro 630 milijonus ak
rų, arba pusantro sykio tiek 
kiek^yra dirbamos ūkių žemės. 

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

WM. MESKAUSKAS 
R. D. 1 CORRY,' JPA* 

BOSTON MASS. 
SURENKA AUKŲ FILMAS 

RODANT 
Lietuvai Remti Draugija bu

vo surengus čia Kaziui Motu
zai ir Jonui Valaičiui filmoms 
rodyti vakarą, Amerikos Rau
donojo Kryžiaus paramai. Fil
mas berodą Valaitis ir Motuzas 
mielai talkininkavo ir Raudo
najam Kryžiui surinkta $43.50. 

Filmas berodą šiedu vyrai 
yra pagelbėję parduoti daug 
karo bonų, surinkę virš $400 
paralyžiaus fondui, apie $100 
Ntfrem'o knygai išleisti ir pa
gelbėję paagituoti musų spau
dą skaityti, radio, ypač Conn, 
valstijoje, paremti, nes šioje 
valstijoje uždrausta radio ne 
Angliška kalba perduoti; SLA 
vajų propaguoti ir pagelbėti 
kitoms draugijoms ir Lietu
viams artėti. 

Nepamiršta kitų jie, jų fW-
pamiršta Lietuvių visuomenė. 
Montello, Mass., po paveikslų, 
prieina biznierius Zimkevičius 
ir pakloja dešimtinę pareikš
damas: "Už tokius puikius ir 
kulturingai paruoštus paveiks
lus jųs turite imti nemažiau 
dešimtinę. Savo įvertintą ti-
kieto kainą ir duodu". 

Motuzas-Valaitis filmas r<Sį-
do dabar rytinėje Mass. vali* 
tijos dalyje. Rep. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BU DU 
• Kuomet kankinatės vidurių užkie

tėjimu—žarnos neveiklios, skaudi* 
galvą, nėra energijos—palengvinsite 
sau šiuo modernišku budu—kramty
kite FEEN-A-MINT. Ši skonin 
kramtoma guma vidurius liuosuo 
švelniai ir tikrai. Milijonai žmon 
naudoja FEEN-A-MINT. Tik pa-
krnmtykite- FEEN-A-MINT einant 
gulti, naudokite tiktai pagal nurp-
dymus ant pakelio. Sekantj rytą 
malonus palengvinimas jums pagel
bės vėl jaustis puikiai. 

DET,X,A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorių 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 17«S 

f i  P. J. KERSIS 
^ 809 Society for Savings Bldg. 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. N 

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmwtiilmL 
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Tegul meile Lietuves 
Degai musų širdyse!,. 

Laisvę Pažinę —. 
Jungo Nevilksim! 

'<£} 
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IS UETUVOS 
(žinios gautos per Lisaboną) 

PIENO pristatymams suma
žėjus, Vokiečių įstaigos įvedė 
premijas tiems kurie pristatys 
pieno virš normos. Už 30 klg 
pieno duodama leidimas pirkti 
10 papirosų. 

ŠIAULIUOSE buvo sureng
ta futbolo rungtynes tarp Lie
tuvių komandos "Šarūnas" ir 
Vokiečių kariuomenės įgulos 
komandos. Lietuviai Vokiečius 
nugalėjo. Vokiečiai žaidė per
daug šiurkščiai, del ko buvo 
sužeistas geriausias Lietuvių 
vartininkas Kriščiūnas. Del 
Vokiečių šiurkštaus žaidimo 
nukentėjo ir Kuršėnų žaibo 
komanda, kuri negalėjo stoti 
į rungtynes su Joniškiečiais. 

Kaip matyti, Vokiečių fut
bolininkai taikė spirti ne' į ka
muolį, bet į Lietuvių žaidėją. 
O Lietuviams spirti Vokiečius 
"griežtai draudžiama".... 

GARDINE, kaip rašo Lietu
viški laikraščiai, įsisteigė Gar
dino Lietuvių Komitetas, kuris 
rūpinasi Lietuvių sušelpimo ir 
kultūriniais reikalais. Iš Kau
no pasiųsta Lietuviškų knygų 
ir laikraščių. Taip pat įstei
gta mažiems vaikučiams dar
želis. ; ' 

Karo' včiksmų "metu Gardi
nas stipriai nukentėjo. Nemu
no krante esantieji senos pi
lies griuvėsiai išliko. Nesenai 
šios pilies kalne tyrinėtojai iš
kasė įdomių senyfoių, siekian
čių 9-tą amžių po Kristaus. 

• 
LIETUVOS laikraščiai pra

neša kad Vokiečiai valdininkai 
nustatė tokias prekių kainas 
jog Lietuviai krautuvninkai te
gali uždirbti menkutį nuošim
tį. Tokiu budu Vokiečių poli
tika siekia kad Lietuvis • pre
kybininkas vos galėtų suvesti 
galą su galu. 

NORI KAD AMERI
KA ATSAKYTU 
PATI UŽ SAVE 

Rašytojas Jay Franklin pa
tiekė straipsnį, kuriame išdės
to kad po šio karo nebus stei
giama taip vadinamos "bufe-
rinės" valstybės, įterptos tarpe 
kitų valstybių, kurias savu ke
liu kontroliuotų išlaukinės ša
lys^ Kad tokios tarpinės vals
tybės nebus steigiamos, mintį 
paskleidė vienas iš State De
partment© sekretorių, Berle. 

Bet Jay Franklin toliau sa^ 
ko: 

"Mes turime gerus politiš
kus santikius su Sovietų Rusi
ja ir Kinija, kaip ir su Didžia 

Britanija, todėl butų geras da
lykas išnaikinti, kartą ant vi
sados, mintį jog Suv. Valstijos 
yra pavedusios savo pasaulines 
politikos kontrolę Londono Už-
aienių Ofisui. Mes ypatingai 
dabar turim tą padaryti kuo
met išrodo lyg Eden veikia 
l|aip tarpininkas tarp Washin
gton© ir Maskvos. Stalinas 
galima tikėti padarys savotiš
kas išvadas link musų nuošir
dumo ir pasiryžimo jeigu jis 
Hiatys kad mes nesam priešin
gi prisiimti kitos šalies patar
navimą tarpininkauti tarp mu
lų ir Sovietų Unijos. Per gent-
lęartes, Britų interesai turėjo 
tiesioginius ryšius — ir kart
kartėmis nesusipratimus — su 
Busi j a. Mes turime apsisau
goti neįsivelti šiame konflikte 
| Azijos, Artimų ir Vidurinių 
JĮytų konfliktą. 

"Niekas negali labiau pablo
ginti Amerikos-Anglijos santi
kius arba kelti priekaištų apie 
jtiusų atsimetimą nuo Europos 
feikalų, kaip daleidimas kitoms 
falims tikėti buk mes leidžia
mės buti pastumdėliais Siame 
kare". 

KO LAUKIAMA? 
Apie Leidinį Angliškoj Kaboje. — Norem Knyga 

Britų Karalius Apsilanko Amerikiečių Klube tniNiitiNiiiiiiHiiiimi 

Musų spauda atvejų atvejais 
rašė apie Angliška kalba leidi
nio ginti Lietuvos laisvę buti-
numą. Daugiausia rašė Dirva, 
bet rašė katalikų Draugas, ra-
Sė Studentų žodžio redaktorius 
A. Vaičiulaitis, rąš§ katalikų 
Amerika, kuri sakė: 

"Lietuvos gynimas daug pa
reis nito Amerikos viešosios 
nuomonės. Tat būtina turėti 
žmonių kurie rašytų į Angliš
kus laikraščius, kurie rašytų 
laiškus svarbiems asmenims ir 
Amerikiečių organ izacijoms. 
Tegul skamba Lietuvos vardas 
visur ir visada!" 

Tie raginimai vaisiaus dar 
nedavė. Kokia ironija! Mes 
skundžiamės, aimanuojam mu
sų jaunimo suamerikonėjimu, 
nebemokėjimu Lietuviškos kal
bos, bet, štai, nerandame toje 
fiuamerikonintoje masėje aks
tino leisti Anglų kalba žurna
lą, kurį skaitydama ir bendra
darbiaudama ta masė palaiky
tų ir kuris Lietuvos laisvės 
reikalą gintų! Kaip žemai mu
sų kūrybinės pajiegos nuseko! 

Katalikai, matyti, daug vil
ties dėjo suorganizuodami p. 
K. Pakštui Lietuvių Kulturinį 
Institutą. Tačiau, to Instituto 
leidiniai parodė, jo vedėjas la
biau linkęs dirbti ramia kultu-
rine vaga negu kovinga Lietu
vos laisvės kasdieninio gyve
nimo aistra. Išleista labai ge
ros ir naudingos knygelės apie 
Lietuvių literatūrą, Lietuvių 
kalbą, bet ne jos pateko į Ame
rikos Congressional Record'ą. 
Tame svarbiame leidinyje pa
teko New Yorko Lietuvių Ta
rybos, tautininko nario Adv. 
K. Jurgėlos pagaminta ilga ir 
išsami rezoliucija. , 

Gyvenimas iškila Lietuviams 
svarbų reikalą. Pavyzdžiui, at
eina žinių apie Lietuvių kovą 
prieš naziuš Lietuvoje. Ateina1 

žinių apie Vokiečių žiaurius 
dftrbus Lietuvoje. Čia ir ten 
daroma pareiškimai Lietuvių 
naudai, ar nenaudai. Reikia 
Amerikonų visuomenę infor
muoti, aiškinti, "tegul Lietuvos 
vardas skamba visur ir visa
da!" (kaip katalikų Amerika 
sako). Bet mes neturime tam 
tikro įrankio — nėra periodi
nio leidinio Angliška kalba. Vi
sos kitos tautelės tokių leidi
nių turi. Jos išleidžia net kny
gų. O mes — pasitenkiname 
tik žodj-kitą nudribiinti savoje 
Lietuviškoje spaudoje, kurią 
Amerikos visuomenė neskaito. 

Chicagos Universiteto žurna
las Journal of Modern History 
Sausio mėnesi recenzuoja aš
tuonias Angliška kalba knygas 
apie Lenkus, 0 Lietuvių tik 
vieną (Simučio Economic Re
construction). 

NOREM'O KNYGA IR KT. 
Tenka karštai pasveikinti 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos ini
ciatyvą išleisti Noremo "Time
less Lithuania" ir New Yorko 
Lietuvių Tarybos pasimojimą 
atspausdinti kolektyvi kelių 
rašytojų veikalą apie Lietuvą 
ir Lietuvius. Abu leidiniai at
sieis didelės sumas pinigų, bet 
tai bus gerai investuoti pini
gai, nes, štai, turėsime dvi 
knygas apie Lietuvą, jos mo
derninę istoriją ir Lietuvių 
tautos politinius siekius; dvi 
knygas, kurias galės skaityti 
ir Amerikonų visuomenė ir 
musų -iHamerikonėjęs : jauni
mas. ' 'V 

Tikime, visuomenė tuojau stos 

* Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
SPAUDOS KOMISIJAI 
9620 Superior Ave., Cleveland, Ohio. 

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

Siunčiu savo Narystės mokesti LVS. $ Auką 
parėmimui Lietuvai Vaduoti Sąjungos jos dideliame darbe. 

Vaftiarf ir Pavarde. 

Adresas 

Klėstas Valst. 
ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

IINIIIIIIISIHItltflHIIIMIIMIHIIIIIIIMIUIIIiaillMIMIIIIIHMMMtlHIIMMIHHHIIHIlMHMIMMIlMHaiMIN 

Anglijos karalius ir karalienė parodoma laukusi Amerikos 
kareivių klube, Northampton, Anglijoje. 

paremti šį praktišką ir labai 
reikalingą^ darbą, urnai suda
rydama tokį prenumeratorių 
skaičių kad abi knygos tuojau 
pasaulį išvys. Jos reikalingos 
kaip druska. Jos buvo reika
lingos du metai atgal, bet ge
riau vėliau negu niekad. 

Ta proga reikia prisiminti 
budingą musų socialistų (tik
riau pasakius, vieno tariamo 
socialisto) laikyseną šiuo klau
simu. Jodamas savo viską nie
kinimo arkliuką, jis bara Lie
tuvos Atstovą Washingtone už 
neleidimą Angliška kalba kny
gelės apie Rusų okupaciją Lie
tuvoje, "rinkimų" komedijas, 
ir tt. Gali buti, Atstovas ir 
kaltas, bet dar labiau kaltas 
pats kritikas, nes jis per du 
metu buvo Amerikos Lietuvių 
Tarybos sekretorius, reiškia, 
reiškia, žmogus diktatorišku 
budu pasigrobęs teisę kalbėti 
"milijono Amerikos Lietuvių 
vardu". Tokią teisę turėda* 
mas, kodėl jis per du metu ty
lėjo? Kodėl neparašė ir neiš
leido Tarybos lėšomis tokios 
reikalingos ir Lietuvos laisvės 
klausimu knygelės? Aišku ko
dėl: jis neturėjo laiko, nes bu

vo užimtas ergeliuotis su dur
niais komunistais, arba niekin
ti Lietuvos Prezidentą ir Lie
tuvos Respublikos teisėtus at
stovus. V. 

Nuo Redakcijos: Paruošus 
šį straipsnį spaudai, gavome 
pirmą numerį "The Lithuanian 
Bulletin", kurį leidžia Lietuvių 
Tautinė Taryba. Tarp kita ko 
tas biuletenis pasisako už Pa
baltijo Uniją ir talpina žinias 
apie Lietuvą, Latviją ir Esti
ją. Buletenis yra dviejų lapų. 
Išskyrus pačios Tarybos parei
škimą, kitkas yra pasėkimas 
Lietuvos Pasiuntinybės leidžia
mo didesnio biuletenio. 

LIETUVOS laikraščių pra
nešimais, Lietuvoje vėl pradė
jo siausti dėmėtoji šiltinė. Su
sirgimų daug registruota Tel
šių ir Kretingos apskrityse. 

• 
LIETUVOS laikraščiai rašo 

kad privačiams reikalams išvi
so neleidžiama naudotis gele
žinkeliais. Leidimai keliauti 
geležinkeliais duodami tik va
žiuojantiems kariuomenės rei
kalais ir "labai svarbiais tar
nybiniais ūkio interesais". 

STAMBIOS AUKOS NOREM 
UETUVOS ISTORIJAI 

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

Vėl $45 Aukų Knygai 
iš Baltimore* 

Darykime Lietuvių Tautos Pagei
davimas Angliškoje Kslbcje! 

Musų savitarpiniai Lietuviški barniai, kad ir pikčiausi, nepagelbės Lietuvai! Mums reikia kad 
apie Lietuvą žinotų plačiau ir viską, kuodąugiausia Amerikiečių — Valdžios narių, Kongre
so atstovų, Diplomatų, Spaudos darbininkų-redaktorių! 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 f 

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

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. 

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

Dr, Norem rašė ne tik susidomėjęs, bet ir įsimylė
jęs Lietuva. Ta jo budo savybe 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
ti greičiausiu laiku prisiunčiant savo auką sulyg išga
lės. Ko daugiau ir skubiau bus aukojama to lengviau 
bus ivykdyti tas patriotiškas darbas. "j * * .tJr- *i " 

AUKAS SIŲSKITE kartu su čia pridėtu aukų ku
ponu, įrašę 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. Aukotoju 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. 

Marė Miluriaitienė, iš Balti
more, Md., kuri pereitą savai
tę prisiuntė knygai leisti $40 
surinktų iš draugijų, dabar 
vėl prisiuntė $45 pavienių ku
rie užsisašė knygą 'Timeless 
Lithuania". Ji rašo: 

"Šiuomi prisiunčiu ir kitą 
čekį, $45.00, Dr. Norem kny
gai. Tai yra mano ir Julės 
Rastenienės darbas. Supras
damos svarbą rinkimo aukų 
geram tikslui mudvi pradėjom 
dirbti." 

Baltrmoriečiai - nori pralenk
ti aukomis knygai Clevelandą 
ir Detroitą! 

Baltimoriečių aukos: 

Mr. & Mrs. V. Lukas $5.00 
Juozas ir Lelija Bakerckai 5.00 
Mr. & Mrs. Jos. Adams 5.00 
Mr. & Mrs. A. Bradunas 5.00 
Kazys Stupuras 5,00 
Mr. & Mrs. J. Gutauskas 5.00 
Stanley Butkus 5.00 
Marijona Jurkšaitė 5.00 
Mr. & Mrs. J. Milunaitis 5.00 

Poni Milunaitienė prižadėjo 
prisiųsti dar daugiau. 

K. Demikis, iš New Britain, 
Conn., rašo: 

"šiame laiške prisiunčiu $25 
Lietuvos Jubilejinių Metų pro
ga Lietuvai vaduoti auką. Taip 
pat prisiunčiu $5 'Timeless Li
thuania' knygos išleidimo fon-
dan. Viso siunčiu $30.. Kny
gą kada ji bus gatava norėsiu 
gautį". 

J. Tamošiūnas, iš Detroit, 
Mich., knygai leisti 10.00 

Vincas Dapkus, id Detroit, 
Mich, knygai 5.00 
Ohio, knygai 5.00 

TMD. 68 kuopa, iš Detroit, 
Mich., knygai 5.00 

D. Krakauskas, iš Cleveland, 
Ohio, knygai 5.00 

V. P. Banionis, iš Cleveland, 

(Bus daugiau) 

IŠ LVS CENTRO 
VALDYBOS SU 

VAŽIAVIMO 

LVS Iždas Paaugo apie 
$2,000 į 10 Mėnesių 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, O. 

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

MARGUTIS; 
Skaitykit "Marguti",, komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kain& 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vienf 
numerį pamatymui. ' 

" M A R G U T I S "  
6755 So. Western A v*. 

Chicago, m. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

0-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenuo 
CLEVELAND, OHIO 

,,A* ^ J&Y -r. % H / 
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Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdybos nariai turėjo 
savo specialj suvažiavimą Det
roite sekmadienį, Balandžio 18, 
aptarimui susibėgusių svarbių 
organizacijos reikalų. 

Posėdyje dalyvavo Centro 
Pirmininkas Dr. S. T. Tamošai
tis ir sekretorius K. S. Kar
pius iš Clevelando; vice pirmi
ninkas Dr. J. Jonikaitis ir nau-, 
jai išrinktas centro iždininkai 
J. Smailis, Detroitiečiai. 

Posėdis atsibuvo Dr. J. Joni-
kaičjo rezidencijoje. 

Aptarta centro pinigų d«*. 
mas Detroito banke, kur gyve
na iždininkas; 

Užtvirtinta įsteigimas LVS 
Spaudos Komisijos, kuri vado
vauja Dr. Norem knygos — 
"Timeless Lithuania" leidimo 
darbą ir atliks kitus spaudos 
srityje darbus; 

Nutarta laikyti metinis Lis* 
tuvai Vaduoti Sąjungos suva^-
žiavimas Clevelande Birželio 
mėnesį. 

Apkalbėta Ir aptarta kiti bu
tini reikalai, kurie atsiranda 
dalykų eigoje. 

Nutarė pakviesti Baltimorio-
tę veikėją Marę Milunaitienę { 
LVS Ekzekutyvį Komitetą už 
jos pasidarbavimą. Ji yra pir
mutinė Baltimorietė įsirašius 
į LVS pereitą metą, o j Balti-
morės skyrių tik dabar nutar
ta prirašinėti moteris. 

Nutarta užrekorduoti Lietu
vai Vaduoti Sąjunga Washing-
tone; 

Dabar tokiu budu Washing-
tone bus užregistruota ir Li
thuanian National Relief Fund 
ir Lietuvai Vaduoti Sąjunga. 

Iš bendrų apyskaitų paaiš
kėjo kad LVS iždas per 10 mė
nesių, nuo suvažiavimo PittB-
burghe Birželio pabaigoj, 1942, 
iki dabar, Balandžio, 1943, pa
augo arti $2,000 suma. 

F L O R A L  
TRINAMA MOSTIS 

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

Kiekvieną prašom šią Mostį atsa
kančiai išbandyti. Mes tikime kad 
jųs paskui pripažinsit kartu su tūk
stančiais musų reguliarių naudotoju 
kad tai vienas iš geriausių šeimoo 
vaistų. Neturi chloroformo nei nar
kotikų ar opiatų ir todėl yra 
dingas ^ vaistas naudojimui. ISba** 
dykit ją atsakančiai. Kaina: 4 
indas 50 centų (su prisiuntimu MK 
Klauskit urmo kainų. f v 

Fį0RAL HERB CO. Dept. ® 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

KAS KĄ RAŠO 
pAČIOS Amerikos valdžios vadų tarpe nera aiškaus (Spaudoje Pasidairius) 
* nusistatymo kaip ištikro bus pasielgta su mažomis w 
pavergtomis šalimis, kurias pats Prezidentas Roosevelt Kaso Vyt. Sirvydą* 
kaip Lietuvių delegacijai Spalių 15, 1940 metais, ir ki
tais atvejais pažadėjo atsteigti, ir kurių viltis pastipri
no Atlanto Čarteriu paskelbtu Rugpjučio 14, 1941 me
tais. Vieni valdžios pareigunai kalba apie visišką už
tikrinimą toms šalims nepriklausomybės atstatymo, ki
li kalba kad Amerika sutiksianti su Rusijos reikalavi
mais atiduoti Sovietams dalį Suomijos, visą Lietuvą, Es
tiją ir Latviją, rytinę Lenkiją, Bukoviną ir visą Besara
biją. Tai plotai kuriuos valdė sugriuvus senoji carų 
imperija. Dabartiniai Kremliaus valdovai, naudodamie
si šiame kare santikiais su Britanija ir Amerika, stato 
toms didelėms valstybėms tuos reikalavimus, matomai 
paremiant juos tam tikrais pasalingais grąsinimais, ir 
kliudo joms aiškiai pasisakyti ar Lietuva ir kitos šalys 
kurias ilgi bolševikų nagai siekia užgrobti, bus atsteig-
tos laisvos ar pavestos vergijai ir išnaikinimui Sovietų 
globoje. 

Yra net diplomatų ir laikraštininkų kurie j smar
kius Kremliaus rėksmus buk Rusijai reikalinga "saugos 
sumetimais" turėti eilę svetimų tautų žemių apsupimui 
ir apsaugojimui Rusijos nuo Vokiečių užpuolimų ateity
je, atsiliepia pritariančiai ir mano kad bolševikai tikre
nybėje tik to ir siekia. 

Tie diplomatai ir tie laikraštininkai nei kiek nepa
galvoja kad siauri mažų tautų plotai tarp Rusijos ir Vo
kietijos kaip nebuvo jokia apsauga praeityje, taip ne-
i>us apsauga ir ateityje. Carams valdant ir laikant sa
vo žinioje Lietuvą, Lenkiją ir kitas tas šalis Rusijos pa
šonėje, Napoleonas 1812 metais ėjo ir nuėjo į pat Mas
kvą. Pereito karo metu, jau kada Kaunas ir kiti mies
tai tarp Rusijos ir Vokietijos buvo išrengti didžiausig-
mis tvirtovėmis, Vokiečiai ėjo ir nuėjo i pat Rusijos gi
lumą. Tas pats pasikartojo ir dabar, nors pats Hitleris 
buvo atidavęs tas šalis Stalinui ir davė visą metą laiko 
jose įsistiprinti ir pasiruošti Vokiečius atlaikyti. 

Rusijos tikroji apsauga nebuvo ir nebus kaimyninių 
šalių žemės. Jeigu Maskvos raudonieji carai nori ap
saugoti savo žemes lai statosi sau sienas dar stipresnes 
negu ta garsi istoriška Kinijos siena — ir lai statosi jas 
savo žemese. ne svetimų, mažų kaimynų žemėse. Kada 
Vokiečiai matys jog ta siena yra tokia stipri kad jos 
neperlauš ir neišgriaus, tada nei nesikėsins Rusijon eiti. 

Vietoje per 25 metus naikinus žmones, badu mari
nus. o pinigus mėčius svetimose šalyse komunistinei žygius" prikalbinti Rusiją ne-
propagandai, Maskvos valdovai galėjo išsistatvti aplink j skaityti iš buvusios Lenkijos 
Rusiją sieną kelis kartus stipresnę negu Maginot linija j ribų Sibiran išvežtų žmonių 
gynimui Prancūzijos. Rusija turi pakankamai žemės "Sovietijos piliečiais", bet Len

kijos. Tokiu budu, butų gali
ma prie jų prieiti su pašalpos 
ranka. Tokių, sakoma, esama 
apie 300,000. šiame rekale tar-

fdomi Apyskaita 
Amerikos Lietuvių Tarylba 

skelbiasi gavus $1,461.57 au
kų iš Amerikos Lietuvių visuo
menes. Aukotojų sąrašas įdo
mus atžvilgiu kad jame nėra 
nei vieno socialisto, ar socia
listinės organizacijos. Grynai 
katalikų iniciatyva aukų pri
siųsta $558. Likusias sudėjo 
maišyta visuomenė Vasario 16 
minint. 

# / # 

lietuviai RarupiAtf 
12,000 

Vilnis skelbia Russian War 
Relief fondo sumanymą suor
ganizuoti 2,000 komitetų ir iš
gauti iš Amerikos visuomenės 
penkis milijonus draugiškų So
vietų Sąjungai ir jos piliečiams 
laiškų. Tie laiškai butų išda
linti Sovietijoje, Birželio 22, 
kada sueis trys metai Rusų-
Vokiečių karo. 

Amerikos Lietuviai mielu 
noru parūpintų mažiausia 12,-
000 tokių laiškų, tikslu sura
minti toki skaičių iš Lietuvos 
Sibiran išvežtų Lietuvių. Bet 
abejotina ar Sovietų Rusijos 
cenzūra tuos laiškus adresa
tams įteiktų. Tuos» išvežtuo
sius Maskva skaito "Sovietijos 
piliečiais", bet neleidžia nau
dotis tos pilietybės teisėmis. 

Ferdinand Kuh iš Londono 
praneša nugirdęs jog Amerikos 
ir Anglijos vyriausybės netru
kus darysiančios "draugiškus 

plotų tokiam projektui, ir dar kas svarbiau, Maskvos 
valdovai žinojo kad Hitleris ruošiasi Rusiją kada nors 
užpulti. Ko pražiopsojo, ko neįsistiprino savo žemėse, 
o dabar kabinasi i svetimas mažų kaimynių tauty že
mes? " ; " • 

Ko kabinasi? Tą mes gerai žinome, žino ir visa 
Europa, tik nežino tlili ant greitųjų nulipdyti diploma
tai ir upu vadovaujasi tūlų laikraščių rašytojai: 

Raudonajam Stalinui rupi ne Rusijos sienų apsau
ga, bet. pasinaudojant progomis, tai sutartimis su Hit
leriu, tai dabar karo sąjunga su Amerika ir Anglija, 
užgrobinšti nors mažas aplinkines šalis, savo imperia
listiniams siekiams, komunizmo plėtimui. Ir reikia ži
noti, neapsistos jie Lietuvoje. 

Kremliaus raudonieji carai nenori apsistatyti siena 
nuo pasaulio, kaip darė Kinai, jie tiki ir skelbia kad 
visas pasaulis jiems priklauso, ir apie jo užkariavimą 
svajoja, pasinaudodami net Amerikos ir Anglijos pa
galba. 

CUMNER WELLES, Suv. Valstijų Sekretoriaus pade-
jėjas, teisingai įrodinėja jog Suv. Vallstijoms reika

linga pasiaukoti ir imtis pilnos atsakomybės palaikymui 
praktiškos pasaulinės organizacijos kurios tikslas" bus 
vykdyti pasaulyje taiką pavartojant jiegą, jeigu nori
ma buti liuosais nuo baimės negerovių kokios pokari
niame pasaulyje galės įsivyrauti. 

''Iškilmingi žodžiai ir bendri privedžiojimai", sako 
jis, "dalykų nepagerins. Mes žiūrim pirmyn turėdami 
mintyje įgyvendinimą tokio pasaulio kuriame žmonės 
galės gyventi taikoje, saugume ir laisvi nuo baimės. To-

•' 1*'"^ R v 'k -

pininkauja New. Yorko arki
vyskupas Spellman, kuris, sa
koma, vyksiąs Maskvon ir ban
dysiąs padėti konkordatą suda
ryti tarp Vatikano ir Maskvos. 
Tikimės, musų Kunigų Vieny
bė šiuos įvykius seka ir ~ ras 
budų juos naudingai Lietu
viams pakreipti. 

# / # 

Ar Rausttt 
Naujienos įsidėjo joata ne

pažystamo Norvego E. O. Nes-
heim laišką, kuriame šis Ang
liška kalba ragina nepasiduoti 
Stalino užmačioms Pabaltijo 
valstybėse. Rašytojas esąs įsi
tikinęs kad Lietuviai, Latviai 
ir Estai ne tik nazių Ostlando 
nenori, bet ir nenori įsifedera-
vimo Sovietų Sąjungon kaip 
bolševikinės respublikos. 

Nežinome ar Naujienų re
daktorius (kuris yra ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos sekreto
rius) paraudo šį Norvego ra
šinį gavęs ar ne. Tik pagalvo
kime, nepažystamas Norvegas 
rašo Angliška kalba laiškus be
sirūpindamas Lietuvos likimu, 
O garbingoji Taryba per du 
metu saldžiai megojo, nepasi
rūpindama įkurti Angliškoje 
kalboje leidinio, kur tokie lai
škai, straipsniai ir sumanymai 
mums prielankių Amerikonų, 
Anglų, Norvegų ir kitų butų 
dedami ir skleidžiami Anglo-
Saksų pasaulyje! 

Naujienos tą laišką įsidėjo, 
bet, aišku, Naujienų Amerikos 
kongresmanai ir visuomenės 
vadai neskaito. Visi sąmonin
gi Lietuviai supranta kad A-
merika musų vienintelė viltis 
iš Rusų meškos Lietuvos lais
vę išveržti, bet tai Amerikai 
mes net mažo leidinėlio neįku-
rėme, Lietuvos laisvės reikalą 
auklėti ir gynėjus telkti! 

Lietuvių Tautinė Taryba, 
kiek patiriama, ėmėsi leisti sa
vo buletenį. Bet tam reikia 
drąsesnės Amerikos piliečių 
Lietuvių iniciatyvos ir veiklos. 

S K A I T Y M A I  

DAR APIE ANTANO OLŠAUSKO GYVENIMĄ 
Apie kai Kuriuos Atsitikimus ir Jo Pergyvenimus Chicagoje, kurie 

Ne Visiems ir Chicagiečiams Žinomi 

KAUNE, kaip ir kitaese 
Lietuvos miestuose nėra jokių 
susisiekimo priemonių. Auto
busai išviso nevaikščioja, nes 
Vokiečių įstaigos neduoda ga-
solino. Visi gyventojai turi 
keliauti pėksti. 

palaikymą net jiega". 

p REZIDENTAS Roosevelt išleido proklamaciją pa-
1 skirdamas sekmadieni, Gegužės 16, "I Am an Ame
rican" Diena. Tą dieną ragina pašvęsti pagerbimui vi
sų šalies piliečių kurie suėjo i amžių ir tų kurie priėmė 
šios šalies pilietybę bėgyje pastaro meto. Prezidentas 
ragina federalius, valstijų ir miestų valdininkus ir pri
vatines organizacijas pagelbėti ir čiagimiams ir atei
viams tapusiems piliečiais "geriau suprasti jų pareigas 
ir progas" tapus pilnoje prasmėje Amerikiečiu. 

• 
•SUV. Valstijos dabartiniu laiku karo reikalams 

leidžia po $250,9000,000 į dieną. Tai nepaprastai didelė 
suma, ir tai įrodp8»s kokia plačiu m&fctu yra dirbama 

• laimėti karą. 

•REIKIA 75 svarų vatos (medvilnės) aprupinimui 
vieno kareivio metų bėgyie. Du ar tris kartus daugiau 
jeigu kareivis išėjęs i karo frontą. 

P R U S A I  
Nuo kalnų matės — tyvuliavo 
Plati giria, į jurą panaši. 
Ant kalno ąžuolo pilis didžiavos, 
Kaip gervė, bokštais pranaši. 
O giriose su laumėm raganom, 
Vilkolakiais, undinėm ir smakais 
Seneliai tąsyk šventą ugnį degia©; 
Kvepėjo laime ir sakais. 
Taip slinko rudenys ir vasaros, 
Taip bėgo metų daugelis šimtų 
Gyveno jie be kraujo ir be ašarų 
Šlamėjime šilų šventų. 
Ir niekeno ten neužklystam^ 
Ilgai gyveno taip vienų vieni, 
Kol neatėjo vyrai nepažystami 
Kardais ir kryžium nešini. 
Xuomer prie pat Šventosios Gabios, 
Anta alkakalnio vejos žalios 
Adalbertą-Vaitiekų nugalabijo 
Atėjusį - sudrumst tylos 

J. K. Aleksandriškis. 

ŠVENTADIENIS 
(V. Šiugždinis) 

ĮĮrabilo mano širdžiai švento ryto grožis, 
Akis pramerkė saulė už laukų, 
Ir vėl aš pajutau aplinkui žmones, 
Ir vėl aš gyvenu! 
Priimki mano maldą, o Jehova, 
Ir dieną šią palaimink Tu mane, 
Nes ryt gal jau parklupsiu į žemę juodą, 
Ir vėl ištrėmime.... 

PRIVATINIS VELIONI# DRAU
GUI LIETUVOJE APSAKO NEKUR1UOS 
PERGYVENIMUS BUVUSIO LIETUVOS 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Ant rytojaus žmonės ir apgulė mano banką 
kaip juodas debesys. Visi persigandę grūdasi 
prie langelio reikalaudami pinigų. Paklausus 
kiek? Sako — visus! Tuomet mano banke bu
vo suvirs §600,000 žmonių sudėtų pinigų ir be
veik visi buvo investuoti į statymą didelių na
mų ir išskolinti žmonėms ant hipotekų. Ant 
rankų turėjau tik $100,000. Taigi su $100,000 
negalima buvo išmokėti $600,000. Ir kada žmo
nėms pasakiau kad šiądien gali gauti biskį, o 
likusių turės palaukti 60 dienų tai kilo baisiau
sias lermas: Šaukė, rėkė, keikė, norėjo mane 
pasmaugti šaukdami: "žalty, suėdei musų pini
gus!" Moterys verkė, alpo, po kojų man puolė, 
ypač nėščiosios šaukdamos: "Susimylės ant ma-» 
nęs nelaimingos, atiduok mano pinigus". Mė
ginau aiškinti kad su banku nėra nieko blogo, 
kad už 60 dienų visi gaus savo pinigus, kad kor
telės kurios juos išgąsdino yra tyčia išmėtytos 
mano priešų tikslu man pakenkti. Niekas ma
no aiškinimų neklauso, visi šaukia — pinigų, *ir 
nuo banko nesitraukia, o minia vis renkasi di
dyn ir didyn. Minioje atsirado ir advokatai ir 
pradėjo žmones gundinti kreiptis į teismą. Sa
ko, teismas banką uždarys, išlicituos ir jums 
pinigus atiduos. 

Iš minios atsirado trys kurie advokatų pa
klausė ir kreipėsi į bankrutų teismą reikalau
dami mano banką uždaryti ir išlicituoti. Teis
mas tuoj pašaukė mane stoti prieš teisėją Lan
dis. (Teisėjas Landis buvo baisus teisėjas. Jis 
jau kelioliką .tokių bankų buvo išlicitavęs ir jų 
bankierius į kalėjimą sumetęs. Tai dabar ir 
manęs tas pats laukia.) Atsiradęs- prieš teisė
ją drebu. Teisėjas rusčiu balsu sušuko: 

TEISĖJAS: Kodėl šitiems žmonėms neiš
moki jų pinigų? 

(Aš iš baimės negaliu žodžio ištarti. Vos 
galėjau prabilti) 

Aš: J IKSU mylista, ne tik šitie bet tūkstan
čiai kitų, išgąsdintų išmėtytomis kortelėmis, ap
gulę banką reikalauja visų pinigų, o banke vi
sų neturiu. Diduma išskolinti žmonėms, kiti in
vestuoti į namų statymą, ir dabar aš perorga
nizuoju savo banką į valstybinį tai galiu tik da
lį dabar mokėti, o rešto norėčiau kad palauktų 
nors 60 dienų. 

TEISĖJAS: Kkk žmones turi pinigų ta
vo banke? 

Aš: šešis šimtus tūkstančių dolarių. 
TEIS.: Kiek turi pinigų ant rankų? 

, Aš: Šimtą tūkstančių. 
TEIS.: Ar kas nors egzaminavo (peržiu

rėjo) tavo banko knygas? 
Aš: Taip, jusu mylista. 
TEIS.: Kas? 
Aš: Marwick, Mitchell, Peat and Company. 
TEIS.: Ar turi jų raportą? 
Padaviau teisėjus 18 puslapių atspausdin

tą raportą. Teisėjas pamatęs kad raportas yra 
darytas žymiausių auditorių kurie egzaminuoja 
knygas didesniųjų tankų, atsigręžė į savo sek
retorių ir sako: "Pašauk Marwick, Mitchell, 
Peat and Company." Sekretorius telefonuoja, 
o teisėjas versdamas raporto lapą po lapui tė-
mija tūlas raporto skaitlines. Už kelių minutų 
jau stovėjo prieš teisėją vienas is pašauktos au
ditorių firmos. 

TEIS.: Ar jųs egzaminavot Olšausko ban
ko knygas? 

AUDITORIUS: Taip, jusų mylista. 
TEIS.: Ar šis raportas yra jusų? (Pa

duodamas raportą pašauktajam.) 
AUD.: Taip, jusų mylista. (Grąžina tei-

IŽjui raportą.) 
TEIS.: Tai viskas. AČiu. Galite eiti. (Ir 

pašauktasis išėjo. Teisėjas nusigręžė į šoną ir 
valandžiukę ant rankos parymojęs, atsigręžė į 
mane). 

TEIS.: Sekai organizuoji valstybini ban-
N? 

Aš: Taip, mylista. 
TEIS.: Kaip toli esi pasiekęs to organi

zavimo ? 
Aš: Turiu jau $40,000 užsirašytų akcijų. 
TEIS.: Gerai. Organizuok ir už poros sa-

Jpaičių reportuok man jo progresą, žmonėms 
reikalaujantiems pinigų nemokėk nei cento kol 
šis teismas nepalieps. Nuo nuorinčių pasidėti 
pinigus į banką gali priimti, bet tokius laikyk 
atskirai nuo pirmiau padėtų. Gali eiti. . 

Tartum sunfrtertwias kžtl»as nuo mano kru
tinės nuslinko. Gryžau namon linksmas ir 8o-v 

kau 'baigti organizuoti pradėtą valstybinį banką. 
Angliški laikraščiai stambesnėmis raidėmis 

paskelbė Teisėjo Landis nuosprendį sekančiai: 
"Antanas Olšauskas, pirmas iš privatinių 

bankų, rado pas Teise ją Landis užsitikėjimą. 
Ne vien kad teisėjas banko neuždarė bet net 
prisakė nemokėti užpuolusiems depozitoriams 
nei cento kol teismas nepalieps, ir leido priimi
nėti naujus indėlius. Taipgi ledo baigti organi
zuoti jo pradėtą valstybinį banką." 

(Bus daugiau) 

APIE ANKSTYVAS IR 
VĖLYVAS VELYKAS 

•£Hm 

šymet Velykos vadinasi ankstyvos,— ir Ba
landžio 25 yra vėliausia diena kurią Velykos 
gali atsibūti — nuo 25-tos Balandžio vėl šoka 
atgal i Kovo menesį ir atsibuna kurį nors sek
madienį po Kovo 21-mos. 

Paskutinį kartą kada Velykos buvo Balan
džio 25 buvo 1886 metais. Dabar vėl teatsitiks 
už 95 metų — 2038 metais. Mes nei vienas-tą 
metą jau ant žemės nebusime. 

Kalėdos, Kristaus gimimo diena, paveizdan, 
taip pat bažnytinė šventė, bet jai nuskirta ka
lendorinė diena — Gruodžio 25. Velykos pasi
liko sulyg sena tradicija, kuri buvo priimta ir 
prilaikoma, rišant jų dieną su mėnulio judėji
mu. Mėnulio judėjimą dar sujungia su pava
sario susilyginimu dienos su naktimi. Visi ži
not kad metuose buna du susi lyginimai dienos 
su naktimi: Pavasarinis Kovorudeninis — 
Rugsėjo 23. 

Velykų diena taip ir slaidžioja lyg koks po
teris ant šniūro, nuo Kovo 21 dieno? iki Balan
džio 25 dienos. 

Kodėl taip est! čia paaiškinsime ir pasistsa-
gkit suprasti, tada bus aišku ant visados. 

Katalikų bažnyčios galvos nustatė kad Ve
lykų Sekmadienis išpultų visada pirmą sekma
dienį po pilnačio kuris seka po Kovo 21 dienos. 

Šymet gi pilnatis buvo pačią Kovo 21 dieną. 
Taigi, Velykų dienai šis mėnulio pilnatis per-
ankstvvas. Reikia Velykų sekmadieniui lauk
ti tikro pirmo sekmadienio po pilnačio, kuris 
įvyko po Kovo 21. Tas gi pilnatis pasitaikė 
tik Balandžio 20. Na o Balandžio 20-ta yra an-
lykos išpultų sekmadienį ir visada pirmą sekma-
tradienis — tat Velykos turi palaukti sekmadie
nio, ir jis šymet pasitaikė 25-ta diena. 

Jeigu, sakysime, kaip kitais metais pasitai
ko, Kovo 21-ma butų buvus šeštadienį ir pilna
tis butų buvęs tą pačią dieną, tai ant rytojaus, 
Kovo 22 dieną jau ir butų buvusios Velykos. 
Arba, jei pilnatis butų buvęs pirmadienį, Kovo 
22, tai Velykos butų buvusios sekantį sekmadie
nį, Kovo 28, ir butų buvę ankstyvos Velykost, ? 

Jei kalendoriniai mėnesiai butų sutaikyti 
su mėnulio kelione aplink žemę, tada Velykos 
galėtų buti maždaug vienu laiku kas metą, pri
silaikant ir dabartinio Velykų nustatymo budo. 
Bet žinot, mėnesiai turi dienų po 30, 31 ir vieną 
iš 28 dienų. Mėnulis aplink žemę gi apkeliauja 
į apie 28 dienas, arba apie 13 kartų į metus. 
Todėl kiekvieną metą jis randasi skirtingoje 
vietoje artėjant Ęovo 21 dienai, ir nepasitaiko 
buti pilnas prieš tą sekmadienį kuris seka po 
Kovo 21 dienos. Pilnačiai pasitaiko bent kurią 
dieną pradedant Kovo 21 ir baigiant Balandžio 
20 diena. 

• PIETŲ AlVfČrklfCA turi mažiau negu 100 
popicros dirbtuvių kurios aptarnauja 90,000,000 
žmonių, gi Suv. Valstijose veikia 638 dirbtuvių 
gaminančių storą popieri ir 194 plono pipierio 
dirbtuves. ' • *• • * ' r ; ' * 

S A P N I N I N K A S  

Kaina su prisiuntimu $1.25 
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykaą,. 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieni 
japną. Kiekvienas privalo jį turėti s&t# 

n^uuose. 

Reikakakft "Dirvoje* 
6820 Superior Avem* Cleveland, OMi 
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Dr. Vincas Pietaris 

A L G I  
(Tęsinys iš pereita nr.) 

Visi sveikino Virpšą ir jo draugus, 
dėkodami ir gerbdami juos už pagalbą. 
Bet Ilgunui mieliausias padėkojimas bu
vo Danutos. Tiesa, jis buvo trumpas ir 
labai trumpas, bet jam, jis ir pats nega
lėjo pasakyti kodėl, tas trumpas žodelis 
"dėkui" visus kitus nusvėrė. Nustebino 

. jlguną nemažai Skirmunto, Danutos bro-
r-.jlo, apsiėjimas. Sužinojęs jog Bukotukas 

gerokai sužeistas guli be žado, Skirmun-
fas pasišaukęs kokią ten moterį ėjo duo-
|i tam ypatingos pagalbos. Pas Romaną 
Ilgūnas negirdėjo niekados kad taip gali
ma apsieiti su priešu. Ten jisai girdėjo 
tiktai tokias šnekas: ot toks tokį suėmęs, 
akis jam išdūrė, toks tokiam liežuvi nu
pjovė, ausis nukirto, rankas nukapojo, 
feet kad Gudas sužeistą priešą gydytų ir 
karšintų tai to negirdėjo jis niekados. 

Atsiminė dabar jisai ir Gudų kalbas 
'apie Lietuvius, kad jie bedieviai, kad jie 
leaip žvėrys gyvena ir vienas su kitu kaip 
Žvervs elgiasi. Ir pasirodė dabar jam ne 
Lietuviai, tiktai-Gudai ir žvėrimis, ir tam-
iiais, ir tikėjimas jų taip niekiškas kad 
iliekiškesnį ir rasti sunku. Jis ne sykį gir
dėjo kaip patys jų popai gundė ir kurstė 
kankinti žmones ir Gudų bajorus ir kuni
gaikštį. Jis girdėjo kaip popai visokias 
piktenybes šventu raštu teisino. 

Čia jisai išgirdo keistą ištarimą: 
— Dievai nemėgsta kentėjimo. Jfei 

sumažinai kam nors kentėjimą tai pa
tinki dievams. 

Be to Ilgūnas sužinojo jog Skirmun-
tas ir Bukotukas buvo iki paskutinių ga
dynių du draugu. 

— Visą amžių jiedu bičiuliavosi, — 
kalbėjo jam Triobius, — ir dabar dar jų 
bičiulystė nepairo. Tiesa, dabar jiedu ne-
Irimato, bet tai vistiėk.(( 

— Ar tai pas jus čia visur tokie pa
pratimai užsilaiko? — užklausė Ilgūnas, 

— Ne! — atvertė Triobius. 
— Ir niekas nei sunų, nei sveiką ne

pabartų jeigu Bukotuką ir nužudytumėt? 
•— O kas mus galėtų barti? Pas mus 

nėra tokio papročio kad kištis i svetimus 
darbus, jeigu tie darbai teisingi ir be vie
šos skriaudos. O ar gyvas Bukotukas ar 
Tiegyvas viešiems reikalams vistiek. 

— O Bukotuko giminės? 
— Tamsta, kaip matau, visai nežinai 

musų papratimų. Žmogus kovoje perga
lėtas ir paimtas yra tai ne žmogus, tiktai 
daiktas, prigulintis pergalėjusiam, ypač 
S1. užpuolikas. Per tai ir Bukotuko gimi
nės galėtų, nužudžius jį, pasakyti tiktai: 
aštriai apsiėjo su juo, o daugiau nieko. 
Lenkuose, Gudijoje, ne taip apsieina. Bet 
„...ar priešas ne žmogus? Ar jis ne to 
paties dievo leistas? Ir priešą reikia skir
ti nuo priešo. Jeigu jisai, žemų ir piktų 
jausmų keliamas, tau pikta daro tai ir jis 
piktas ir žemas žmogus. Ir nėra ko gailė
tis; bet buna ir priešai kaip Bukotukas, 
kurie per paklydimą tampa priešais, ot 
apie tokius visada reikia atsiminti jog jie 
įmonės Bet ką čia mudu taip ilgai 

"kalbamės apie tuščius dalykus, — tarė ga
lop Triobius. — Ana jau visi už stalų sė
da. Po tiek truso ir gerti ir pasidrūtinti 
norisi. Eime! 

A N T A S 
Ilgimas jautė dabar jog jį suvis nau

jo gyvenimo srovė apsiaubė ir jog ta sro
vė tinka jo budui ir proto žvilgsniams. 
Žmonės visi čia jam rodėsi savi. 

Triobius greta su savim pasodino Il
gūną iš vienos pusės, iš kitos sėdėjo Vir
pša ir Radusis, kurį vienok turėjo atneš
ti ir pasodinti už stalo. Nebuvo tiktai 
Skirmunto. Kalbos ėjo linksmos. Trio-
bienė su Virpša minėjo senovę, kada jisai 
lydėjo ją iš tolimos Senpilės į Detuvą. Ku
ras paminėjo imtynes Virpšos su jų kam
po vyrais. 

— Ir šiądien dar Virpšos" ranka ne-
apsilpo, aš mačiau iš kuoro jo darbą, — 
atsiliepė Triobius. — Bet ką gali sakyti 
apie Ilgūną? Kiekvienas jo kirtis kaip 
Perkūno trenksmas, guldė po vyrą ant že
mės. Bukotukas apšauktas vyras visame 
kampe, o susirėmęs su Ilgunu ką pelnė? 

— Nustojo skydo ir guli dabar su 
perskeltu šalmu, — atsiliepė vienas pulko 
vyrų, sėdintis už stalo. 

— Argi ištikro šalmą perkirto? 

RUSAI LABIAU AR
TINASI SU BRITAIS 

Churchill nesenai pareiškė 
kad Britai ir Rusai vieni prie 
kitų rišasi labiau ir labiafk 

Jei tas pasirodytų teisybe, 
sako Paul Mallon, mes susi
durtume su kita virtine poka
rinių sąlygų. 

Amerikos oficialai apie Ru
sijos pokarinius tikslus žino 
tiek kiek ir mes. Gali buti ne
buvo su jais jokių pasitarimų 
apie tai. v 

Visos aplinkybės rodo jog 
pokarinis pasaulis bus sutvar
kytas tarybomis ateityje, ne 
kaip Washington© valdininkai 
norėjo pirmiausioj vietoj, sa-
ko Paul Mallon. 

•PATIRTA kad uodai išne
šioja ligą vadinamą "smegenų 
liga", arkliams ir kitiems gy
vuliams, kuri# gali užsikrėsti 
ir žmones. 
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9-į, Po Atmetimo Naujojo Taksų Biliauf PER TVOKA 
PASIŽVALGIUS ' ss y 

Atstovu Rūmuose, Washington-. po atmetimo Run,i taksų plano, su-
lyg kurio butų tekę mokėti taksus kada uždirbi, o ne sekantį metą. Tas 
planas atmesta. To plano priešininkas (kairėje), Robert L. Doughton, iš 
North Carolina, sveikinasi su to plano gynėju, atstovu Frank Carlson iš 
Kansas. 

Tai nežmoniškas apsiėjimas, — at
sakė Triobius, — dėlto aš ir nesutinku. —-
Ir jis paaiškino jog yra kitas būdas atsi
ginti: apskųsti Bukotuką prieš kunigus ir 
lietos vyrus, susirinkusius seiman, arba 
tam tikrai surinktus tokiam reikalui nu
spręsti. 

— Neužilgo dabar pas mus ^ rinksis 
musų apygardos seimas tai aš ir nieko ne
darau. Susirinks be jokios baldos ir tru
so iš savo pusės, nuspręs jie susirinkę lu
tus viešus reikalus, nuspręs ir mano, — 

paklausė Kuras su. nepasitikėjimu .metęs {užbaigė Triobius. 
akim į Ilgūną. 

Mes O kaip gi! atvertė vyras. 
visi subėgome žiūrėti. 

— Vienu smugiu perkirto prie mano 
akių, pritarė kitas. 

— Na! — tarė, pakraipęs galvą, Ku-
raa — Su juo galėtų remtis kitas tiktai 
musų Skirmuntas. 

— Gerai padarei sveikas, užsiminęs 
aPte \h — atsilipė Triobius. Ir atsisukda
mas į savo žmoną klausė kur sunus. 

— Jisai nulydėjo Bukotuką namon. 
— Kaip nulydėjo? -s- paklausė suju

dęs visas Triobius, — ar tai Bukotukas at
sipeikėjo? 

— Taigi! Atsipeikėjo ir atsipeikėjęs 
paprašė musąjį palydėti jį iki namų. 

Iš visko matyt buvo kad ši žinia ne
patiko Triobiui, nes ir veidas, iki šiol lin
ksmas, dabar apsiniaukė. Ir neiškentė ji
sai nepapeikęs sunaus apsiėjimo. 

— Na, šito jo darbo aš nepagirsiu. 
Galėjo jį gydyti, karšinti kiek norėjo. Bet 
iš pilies išeiti.... ir dar lydėti iki namų 
tai jau suvis nereikėjo. Kol Bukotukas jis man numetė kelis žodžius, 
butų buvęs pilyje ir musų rankose tol bu-l * — O kaip jis jaučiasi? 

Pietus, vėlai prasidėję, traukėsi ilgai. 
Ir tokiu budu Ilgūnas gavo progos susipa
žinti arčiau su pilies gyventojais, su jų 
budu, su papratimais. Čia jisai po ilgai 
eilei metų pamatė v'el kaip sėsdami už sta
lo Lietuviai aukauja dievams, nuliedami 
pirmus lašus sriubų, gėrimų ir pirmus tru
pinius visokių sausų valgių nuberdami ant 
žemes. j 

Po pietų i ėmė rengtis mergos pasiirs
tyti po ežerą; Su jomis rengėsi ir jauni 
vyrai: Komiškių valdovas, Sparų kunigo 
jaunas sunus. Bet nespėjo jie dar lemtai 
prisirengti kaip pilyje pasirodė Bukotu
ko sesuo, kurią priėmė visi meiliai, gali 
sakyti, išskėstom, rankom. Pasirodė jog 
ji Triobius ir persergėjo apie užmanytą 
jos brolio užpuolimą ant Detuvos ir jog 
dabar ji atvyko į Detuvą pasitarti kaip 
padaryti kad išnaikinti pakilusią nesantai-

kėtai atsirado ant pievos, nutysusios nuo 
pilies į ežero šalį. O ta pieva užsėta žoly
nų žiedais, tartum traukė prie savęs, tar
tum, viliojo takelis smilties nubėgęs eže-
rop ir atsirėmęs į jo skliovas bangas. 

— O gražiai išrodo jusų ežeras, — 
prašneko Ilgūnas. — Gaila kad mergos 
išnyko ir nepasiirstysime po jį. Vėjo nė
ra; butų labai smagu! 

— O pabandykime! — atsiliepė Ko-
miškis. 

— Užpykti jos gali, — tarė Ilgimas. 
— O ko jos išsislapstė, vietoje eiti, 

kaip buvo sukalbėta? — nesiliovė Komiš-
kis. — Antgalo, irstykimes pakraštyje; jei 
jos, pamačiusios mus, norės prisidėti prie 
musų, mes ir jas priimsim. 

— Be reikalo apie jas ir rūpinatės, — 
pratarė Danuta. 

— Tai tavo nuomone, jos neružys?>— 
norėjo persitikrint Ilgūnas. 

— Ne, aš nemanau. 
— Tai sėskime į valtį! —paskatino 

Ilgūnas savo draugus. 
O tuo tarpu priėjo jie visi prie ežero 

krašto, ant kurio paviršiaus liūliavo, su
posi išlėto kelios gelsvos naujos valtelės 
ir gundė pasiirstyti. 

— Tiktai he toli nuo krašto, — išsi
derėjo Danuta. 

Vyrai susėdo prie irklų, o Danuta, 
kaip pratus, prie vairo. 

Mažai pratęs Ilgūnas po vandenį ir
stytis, nekemežnai irė irklu, tėškė vande-ką tarp draugiškų iki šiol šeimynų. 

— Pirma &š nuo brolio negalėjau nei nio # Vąšais, pakeldamas juokus. Valtelė 
ierio žodžio sužinoti apie jo priežastis, — kraipėsi iš vienos į kitą šalį ir Danuta to

tu me turėję ramybės. O dabar Tėl kaip 
į koją įkirtę. • 

— Tiesą kalbate! — pridėjo užsimąs
tęs ir Kuras. 

— Et!# Gavęs i kailį kaip dabar, aš 
manau, liausis jis kvailioti, — tarė vienas 
pulko vyrų. 

— Vargiai taip bus, — atvertė Ku
ras. — Ak jau, brolau, ir pats žinai jog 
Bukotukas ne pirmą sykį ant musų už
puola ir jog ne pirmą sykį tampa nuvy
tas su gėda. O ar liovėsi? Nesiliovė iki 
šiol, nesiliaus ir toliau. 

— Tikriausia! — pritarė ir Triobius. 
— Argi jau tokį niekądėją ir negali

ma nieku atsikratyti? — paklausė Ilgū
nas. 

— Kur negalėsi! Gali. Bet reikia 
tapti tokiu jau kaip jis, — atsiliepė Virp
ša. Reikia ant jo pilies užpulti, išnai
kinti visą jo šeimyną, kad neliktų kam 
keršyti— bet bandykite tam prikalbin-

'ti Triobiu!: 

vieno 
kalbėjo mergina. — dabar iškeliaudamas 

paklausė 
Triohienė. 

— Aš laukiau ties galu ežefo, bijoda
ma kištis i kniuvynes. Brolis pagrasino, 
jeigu aš kjšiuosi tai jis uždarysiąs mane 
į kalėjimą pusei metų. Čia aš jį ir sulau
kiau. Gyvas, šneka. Tiktai galva labai 
jam sumušta. 

— O Skirmuntas? 
— Skirmuntas liko su juo Šaulių na

melyje. 
— Ar ne sužeistas labai katras iš jų? 

— paklausė vyresnėji Euškytė, visa už
kaitus. * ^ 

— Ne! Abu sveiki, tiktai brčliui g&I-
va Ulbai sutrenkė. Drūčiai negali! 

lydžio turėjo buti ant atsargos kad neat-
siremtų kur į krantą valtelė netikėtai ir 
kad neapvirstų jie, kas prie juokų buvo ne' 
taip lengva atlikti. Juokavimai, lengvi 
ir meilus pašiepimai mergų skrido su juo
kais kas akimirką, keldami vis naują link
smumą valtyje. Pajuokdavo save ir pats 
Ilgūnas^ stengdamasis sutavalioti nepa
klusni irklą, o tas kaip naravistas žir
gas, nors maišomas, vis dar spardėsi, nu
plaukus gerą varsną. 

Komiškis žydėte žydėjo iš džiaugsmo, 
matydamas kaip jo mokėjimas valtį irti ir 
valdyti pranoksta kitą jo vyriški draugą. 
Vienok tarp juokų ir krykštavimų nepa-
tėmytinai pradėjo Ilgūnas priprasti prie 
irklo. Valtelė pradėjo skrieti ramiau ir 
lemčiau. Trklas nustojo taškęs. Aprimu-

Pasilinksminimas po ežerą daba!1 nie- sios mergos uždainavo. 

kosi dvi poros: Ilgūnas su Komiškių val
dovu ir Danuta su Kasa vos kunigo dukte
rim. Danuta likosi Kasavičiutės delei. 

Išėjusios iš pilies šitos dvi poros neti-

štai apysaka kuri jums patiks! 

A L P i s 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viriais. $2.00 Tyirtais viršais 

# Didele, [dorai, lengvai skaitoma K. S. Kar
piau s istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, tar 
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuq» 
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at* 
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pusi. 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turimi. 
Pasiuskit laiške $2 arba $1.50 (50c galima siųs
ti pašto ženklaisi). 
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Reikalaukit Dirvoje 

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

lias krantų girias Mesti irklai gulė 
jo valtyje. Lengvas vėjelis varė išlengvo 
vaiteli į ežero vidurį, drauge su lengvais 
debesėliais, atsimušusiais į vaisku, lveru 
vandens paviršių. 

Ilgūną užsidumojusį apsiaubė dar nie
kados nejausti jausmai. Mėlynos Danu
tos akys pavirto jam į gilias juras-marias, 
kuriose paskendo jisai galutinai, nenorė
damas nei gelbėtis. Ir linksma ir miela 
jam darėsi, nors ir pats jis nežinojo delko. 
-lis norėjo taip plaukti ir plaukti visą am
žių, žiūrėdamas į skaistų veidą, į mėlynas 
Danutos akis, ir klausydamas jos skam
baus ir  meilaus balso. . . .  

Tarpelis laiko siekė kitą tarpą, o li
aunas užsidumojęs sėdėjo ir klausė. Ir 

j ilgai,^ gal but, jiš taip butų sėdėjęs jeigu 
•• I kiti jo bendrai nebūtų patėmiję pakilusį 

smarkesnį vėjelį. 
— Atgal! — tarė Danuta. — Včjas 

pakilo, turbut, debesys eina. 
# Viršum girių ištikrųįų pasirodė tam

siai mėlyno debesio kraštelis. 
— Na, už irklų dabar! Už irkkf, kad 

suspėtume pasiekti kraštą, kol neužtiks 
čia mus audra su lietum. 

Vėjas ėjo vis smarkyn. Sukilo ban
gos* 

(Bus daugiau) 

BUVĘS Amerikos ambasa
dorius Prancūzijai, p. Bullitt 

aną dieną paaiškino kurią po
litinę liniją Sovietija geriau
sia supranta. Pasirodo, ji ge
riausia supranta asilo politi
ką. O kas yra asilo politika? 
Pasak p. Bullitt, asilo politika 
tokia: prieš asilo nosį mosuoji 
morką, o ties jo užpakaliu mo
suoji storą lazdą. Morka kve
pia ir vilioja, o lazda varo ir 
grūmoja — ir asilas žengia 
pirmyn. Su gera morka ir sto
ra lazda, matyti, su Sovietais 
galima viską padaryti. 

MOKSLININKAI sako, žmo
nės iš beždžionių kilę, bet Lie
tuviški bolševikai turbut bus 
iš karvių kilę, nes vis Maskvos 
gromulą atrajoja. 

ROOSEVELT ir Churchill 
pusę pasaulio apsuko, o Stali
nas bijo iš Maskvos pasijudin
ti. Kaip ta pereklė višta, kuri 
bijo nuo gūžtos nulipti kad 
kiaušiniai neatvėstų. 

ATLIEKAMAS Poetas sa
ko: 

Adolfui labai parupo 
Kada Anglai puls Europą; 
Bolševikai kelia buntą, 
Labai nori antro fronto. 

NEW YORKO miesto mayo-
ras La Guardia, kuris pramin
tas "mažaja gėlele", sakoma, 
bus pasiųstas netoli Italijos 
kad išaugtų Mussoliniui didele 
usnim. 

LIETUVOJE blusos, sako
ma, kanda lygiai Lietuvį, ly
giai Vokieti. Matyti, smarkie
ji nazių komisarai dar nepa
mokė Lietuviškos bluselės at
skirti kur Ari jonų kraujas, 
kur ne. 

PO TREČIO stiklelio Jurgis 
Paprieniokas sudėjo šitą nau
ją dainą: 

Dėdė Juozas gal ir geras, 
Gal ir reikia jį mylėt, 
Bet jo klapčius-šiaudadušius 
Tik į upę tink' lydėt. 

čia pašoka, ten pastraksi, 
Kreivą liniją vagoja, 
Jie meluoja, veidmainiauja, 
Ir vis plepa, plepa, plepsif 

Bet ir dėdė klaidų daro: 
Sykį Adolfą bučiavo, 
Sylų puolė Baltų tautas 
Ir jų laisvę nugalavo. 

Bet dabar per drąsią kovą 
Jojo nuodėmė maž dils, 
Bet jau musų bolševikams 
Niekas proto neipils. 
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D Y K A I  
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

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

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 

Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo-
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduoa 
greito paliuosavimo nuo skausmo i* 
jųs busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudots* dalį, ir jums nieko at
kastuos. Ncsiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą. į: 

ROSSE Products Co. Dept. 
2708 W. Farwell AYCU Chicago, UL 
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DEL KO PRIVALOT PIRKTI 
WAR BONDS 

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

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

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

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

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

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

Tie kurie netikit valdžiai, kurie manot kad jusų 
bonai gali likti be vertės — tikškit šitam: jusų pinigai, 
kišeniuose ar kitur slapstomi, arba bankuose laikomi, 
bonai gali likti be vertės — tikėkit šitam: jusų pinigai, 
irgi liks be vertės, ir bankai nustos reikšmės, jeigu ju
du apsileidimu ir nepasitikėjimu karas butu pralaimėtas. 

Todėl, skolinkit savo valdžios iždui, remkit tuos ku
rie kariauja, ir karas bus baigtas su pergale mNsų pu-
seje — ir jusų pinigų ir bonų vertybė bus nepažeista. 

Pagerinimui Šviesos 
Rekomenduoj ami 

Jdėti Naujus Bulbs 
Namų Apšvietimo Diena yra dft-

limi Apsivalymo Savaitės Vajaus— 
Balandžio 26 iki Gegužės 1—ir jųs 
padarysit gero savo nuvargintoms 
akims jeigu apžiurėsit visas švie
sas savo namuose. 

Geros Sight-Saving lempos grei
tai nyksta iš parduotuvių, bet jųs 
galit nors naudoti tinkamo didumo 
bulbs lempose kurias jusų šeimyna 
naudoja skaitymui arba siuvimui. 

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 
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! 

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

Kainos visai prieinamos — 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 RUBĄI 
Pilnas Pasirinkimas Vyrams ir Vaikinams Sinty 

Portis Skrybėlės — Manhattan Marškiniai 
Superb Kaklaraiščiai 

# PILNAS PASIRINKIMAS VAIKAMS IR 
VAIKINAMS PAVASARINIŲ SIUTŲ 

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

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

FRANK BELAJ 
Wear 6205 8t. Clair Ave. 

Bent  stalinė ar grindų lempa 
kuri naudojama artimam darbui 
turi turėti nors 150-watt bulb joje, 
gi 100-watts yra minimalis didu 
mas naudojamų sienų lempose. Ži 
noma, net atitinkamo didumo bulb 
neatliks savo pareigos gerai jeigu 
lempos gaubtuvas neturės balto pa 
mušalo ir jeigu lempa nebus gana 
aukštai kad plėstų šviesą kur rei
kia. 

Taipgi, net jeigu turi pakanka 
mai geros šviesos ant savo knygų 
ar siuvimo, kambaryje turi buti dar 
kita šviesa kambaryje pašalinimui 
varginančio persikeitimo kokis ten
ka jusų akims nusisukančioms nuo 
šviesos ant jusų darbo i kitas dalis 
kambario. Ta priedinė šviesa gali 
paeiti i S netiesioginės grindų lem
pos kambnryjo. 

Lemputės pajuosta ir apsitrauki* 
po perilgo kelių mėnesiu naudojl-
™ ir tada negaunat pakankamai 
šviesos iš jų, nors tiek pat elektros 
išdega. Kada jos ima pajuosti, iš
imkit lemputes iš tų lempų kuriai 
naudojat skaitymui ar siuvimui, įsi
dėkit naujas, o tas apjuodusias ga
lit Įsukti ten kur mažiau reikalinga, 
šviesos. „ 

Net skaisčfos naujos lemputes 
neduos gana šviesos jeigu duosit 
joms apdulkėti. Reikalinga kas sa
vaite jas nuvalyti ir užlaikyti vi
sa lempą švar:ai. Pajuodusio's lem>-
putės sulaiko kartais šviesa net iki 
50 nuošimčių. 
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NAUJA LIETUVĖ SAVININKĖ 

TERRACE BEAUTY SALON 
1161 East 71st Street 

HEnderson 3920 
Plaukų Styliai Visokiems Atsitikimams. 

Permanents b # |3.50 ir daugiau 
Maehineless $5.00 ir $6.00 

Sophia Mikėnas-Palunas, Sav. 

UŽMUŠĖ 

Du jauni nigeriukai, vienas 
14 metų, antras 17 metų am
žiaus, dirbę senų popierų par
davėjo įstaigoj, Bal. 17 d. jf 
užmušė apvogimo tikslu. Už
muštas buvo 69 m. amžiaus 
žydas. Tiedu nigeriukai buvo 
pristoję prie jo neva dirbti ir 
pataikė progą nužudyti. Pa
čiupo $34 pinigų. Už poros 
dienų jie sugauti ir prisipažino 
prie pikto darbo. Jaunasis sa
kė iš tų viso gavęs tiktai 34c. 
Vyresnysis pasilaikęs visus pi-

j nigus sau. 
j Plėšimais, vagystėmis užsi-
: ima ir baltieji jaunamečiai vai-
| kai. Jaunamečių nusižengimai 
į smarkiai pašoko visame mies-
! te. 

Jauni kriminalistai sugau
nami kas savaitę dešimtimis, 

j Tuli jų jau yra atbuvę patai* 
!sos namuose, ir kaip tik išėjo 

į laisvę vėl pradėjo savo kri-
minališkus darbus. 
/ N 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEER 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai. 

lelen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

M M _ _ _ m m m m m  
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STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arieįkėlė šiltesne" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 
Ant U. I Route 20 

Kazys Stonis. Savinin 
WICKLIFFE, OHIO 

E 79 ST 

iSTBDIOS 
Sveikiname Visus 

ir Linkime 

LINKSMU VELYKŲ 

Specialės Kainos , 

PIRMOS KOMUNIJOS 
GRADUACIJOS 

FOTOGRAFIJOMS MUSU STUDIJOJE 

£adt Seventy, Ninth Studiô  

113 7 EAST 7 9TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 

KOMPLIMENTAI IR LINKĖJIMAI 

LIETUVIAMS 

Velykų Se2one 

Wm.Taylor Sons & Co, 
DEPARTMENT STORE 
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Remkit 2-ra War Loan Paskolą! 

LAIMĖTOJUI 
TEKS VISKAS! 

» 

KARIAUJANT NĖRA ANTROS VIETOS - TIK LAIMĖJIMAS AR PRALAIMĖJIMAS 
Yra vienas aiškus faktas apie karą, su kuriuo kiekvienas greitai privalot susipažinti^— 

mm 

' šis karas yra tai likimo arba pra
laimėjimo karas — 

. .. už jusų gyvybę ir laisvę. 

. . .  u ž  j u s ų  b a ž n y č i ą  i r  j u s ų  v a i k u s .  

. . .  u ž  j u s ų  l i u o s y b ę  i r  j u s ų  a t e i t į .  

Ir tai karas kuriame LAIMĖTOJAS 
PAIMS VISKĄ. Neužmiršk tą nei va
landėlei. 

Laimėtojas diktuos ar rytoj tu bu
si laisvas pilietis laisvame pasaulyje, 
ar bejiegis vergas "aukštosios rases" 

Laimėtojas padiktuos ar jųs turit 
gyventi ir tarpti po Keturiomis Lais
vėmis, ar dirbti bevilčiai tamsybėje 
"Naujosios Tvarkos". 

Laimėtojas padiktuos — dėlto kad 
laimėtojas paims viską. 

Laimėtojas paims viską. Viską ką 
tu saviniesi, viską ką laikai brangiu. 

Kas bus laimėtojas sprendimas ei
na daJbar — šiądien — šią pat minu-
tą — karo laukuose visame pasauly
je. Ar tu stovėsi rankas susidėjęs ir 
žiūrėsi — ar ir tu pridėsi savo svorf 
musi| pusėje? 

Tp.s svoris tai galingi tankai ir lėk
tuvai. Svoris tūkstančių kanuolių ir 
milijonų šovinių. Svoris bilijonų do-
larių — 13 bilijonų kuriuos jusų šalis 
prašo jus paskolinti šiame Vajuje. 

Jusų šalis prašo paskolinti kiekvie
ną liuosą dolarį kokį tik turi — kiek
vieną dolarį išskyrus tą kuris reika

lingas būtiniausiems pragyvenimo da
lykams pirktis. 

Jųs turit išsižadėti nekuriu pramo
gų ir patogumų kuriuos taip mėgot. 
Turit atidėti nekuriuos malonumus 
kurių laukėt tikėdami įsigyti turimais 
pinigais. 

Bet ką tas reiškia? 
Jusų sunai ir broliai ir vyrai miršta 

ten mušiu laukuose — kariaudami už 
jus. Tikrai tai nėra jokis pasiaukoji
mas skolinti savo dolarius kuomet anie 
tiesiog deda savo gyvastis. 

Jiems reikalinga jusų pagalba. Jie 
šaukiasi daugiau ginklų kuriuos jusų 
pinigai nupirks. Jeigu vienas iš War 
Loan voluntierių atsilankys pas jus— 
pasitikit jį su atviru kišenium. At
minkit, Dėdė Šamas pasiryžęs šį Ba
landžio mėnesį sukelti 13 bilijonų do-
larių. 

Nelaukit iki jus pakalbins. Eikit 
J artimiausi banką, Paštą arba bohų 
pardavimo punktą ir padėkit savo pi
nigus už boną. Atminkit, jųs darot 
sau tik investmentą — investmentą 
kuris moka gerą nuošimtį ir užtikri
na geresnę ateitį jums ir jusų myli
miesiems. 

Taigi skolinkit kiek daugiausia ga
lit. 

Ramiau miegosit už tai. 

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

Kuri Jums Geriausia Tinka 
United States War Savings Bonds— 

Sei *ies 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% sueinamos vertės. 

2 Vi % Treasury Bonds of 1964-1969. 
Gatavai vertybėje, priimami bankuo
se užstatais, šie Bonds yra idealus in-
vestmentai trustų fondams, paveldėji
mui ir pavieniams. Specialė ypatybė 
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,-

1000—taipgi $1,000,000 jeigu užregis
truojami. Sueina: ne anksčiau kaip 
June 15, 1964; po to išmokami pilna 
verte su nuošimčiu davus 4 mėnesių 
išanksto pareikalavimą. Taksuojami 
tik Federaliais taksais. Kaina: pi]j|a 
vertė ir suėjęs nuošimtis. 

Kitos Securities: Series "C" Tax 
Notes; 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!.. Jys Skolinkit 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 Avenue 

Pat's Tavern 
1386 East 65th Street 

UNITED ST4TES TREASURY WAR FINANCE COMMITTEE—WAR SAVINGS STAFF—VICTORY FUND COMMITTEE 
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KIBIRKŠTYS 
Rašo Titnagas. 

KAS PASIBARĖ tiems Lie
tuviškai kalbantiems kacapams 
kad jie taip staiga per komu
nistų Nelaisvę patriotiškai pra
dėjo garbint Lietuvos Didžiuo
sius Kunigaikščius? 

Jie šiądien garbina Lietuvos 
kunigaikščius, visus bendrai ir 
paskirai kiekvieną, aprašydami 
jų nuopelnus Lietuvių tautai 
ir Lietuvai. 

Tiems Lietuvos smaiigiko 
raudonojo Stalino vergams šią
dien yra garbingas Mindaugis, 
Gediminas, Kęstutis ir Vytau
tas, kuriam jie pripažysta lau
rų vainiką už jo gabumus su
triuškinant kryžiuočių galybę 
prie Žalgirio. 

Iš paviršiaus žiūrint atrodo 
kad tie Lietuviškai kalbanti 
Stalino vergai pradeda atgau
ti savo prarastą protą, kurį 
kurį Stalinas jiems atėmė, ir 
gryžti prie "dvasios šventos". 

Tačiau atidžiau įsižiurėjus į 
tą veidmainišką garbinimą Lie
tuves didžių kunigaikščių ma
tai kad tie Stalino vergai at-
liėka tik darbą kaip jiems įsa
kyta atlikti* 

PIRMIAU1, tie Stalino vergai 
niekino kiek įmanydami, žo
džiu ir raštu, net rašė atski
ras brošiūras iškoneveikdami 
Lietuvos garbingus kunigaikš
čius ir tas brošiūras brukte 
bruko Lietuvių visuomenei. 

Šiądien tie musų išsigimėliai 
geria tą vandenį į kurį jie dar 
taip nesenai spjaudė, o gerti 
juos verčia Lietuvos išdavikai 
sėdintieji Kuibiševe. kuriems 
diktuoja Lietuvos žmonių aša
romis ir krauju permirkęs Azi
jatas, kuris jau aiškiai mato 
kad Lietuvos žemė slysta iš 
po jo kruvinų koji|. 

JŲ, tai yra Stalincų tas taip 
staigus pradėjimas garbinti 
Lietuvos kunigaikščius, uyrn 
tik savo rūšies sliekas ant ko
munistinės * meškerės gaudyt 
Lietuviškas žuveles kad paskui 
jas galėtų spirginti ant komu
nistinės skarvados. 

Tačiau aš esu tikras kad tas 
komunistams nepavyks, nes 
Lietuvos liaudies perdaug ge
rai pažysta savo kruvinus pa
vergėjus, kaip raudonąjį Sta
liną, taip ir rudąjį Hitlerį. 

ATRODO kad provokatorių-
šmeižikų Bimbos, Mizaros or
ganas Laisvė jau prilipo liepto 
galą. O tas liepto galas ant ku
rio dabar jau Laisvė stovi yra 
valdiškas teismas, kuris gali 
Laisvę nustumti nuo to liepto 
ir giliai panardinti teismo ri
bose, o Bimbai ir Mizarai bur
neles uždaryti. 

Man negaila nei Laisvės nei 
Bimbos nei Mizaro, kurie per 
Laisvę nuodijo komunistiniais 

AKRON. OHIO 
Smulkios Žinios 

Teisėjas May nubaudė pini-
giškai ir kalėjimu Jim Harris 
ir jo draugą už klastingą ves
tuvėms leidimų ėmimą. Pasi
rodo kad Harris, pakeisdamas 
savo vardą, per vienus metus 
net su trim žmonom gyveno, 
išsiimdamas vedybų leidimus. 

Didžiajam penktadienyj pri
puola Šv. Jurgio diena. Ka
dangi Akrone ir kitur randasi 
Dirvos skaitytojų Jurgių, šia 
proga sveikinu juo* jų vardo 
dienoje. 

Jurgis Rokus rašo Dirvai: 
"Neapsakomai dėkoju laikr. 

leidėjui ir redaktoriui p. K. S. 
Karpiui už patalpinimą Dirvo
je plataus padavimo apie ma
no žmonos mirtį ir laidotuves. 
Sakau, Dirva yra musų A kro
no Lietuvių tikras prietelius 
liūdnoje valandoje, taipgi link
smuose nuotikiuose, draugijų 
ir šiaip parengimus pranešant, 
žodžiu, kas musų kolonijoje 
įvyksta visuomet Dirva apie 
tai gausiai paskelbia, jeigu tik 
ji painformuojama. Dirva yra 
tikras Lietuvos sargas ir skel
bėja teisingų žinių, už tai vi
si ją ir myli". Kabias. 

..v . 

DAR PRIE ALEKNOS MIR
TIES. Per daug metų teko 
man pažinti velionį Antaną 
A lekną-Olehnovičių; jo darbai 
Akrone nėra užmirštim ne tik 
man bet ir visiems Lietuviams. 
Jo linksmas būdas, teisingas 
laikymasis sutarimo ir žodžio 
yra didelė jo pažymė. Man 
tenka mano praktikoje sueiti 
daug Lietuvių, bet tokių kaip 
velionis yra retenybė. 

Jisai buvo didis Lietuvis pa
triotas, giliai tikintis katali
kas, gausiai aukodavo tautiš
kiems ir katalikiškiems reika
lams. Pasiges jo ne vienas ir 
jį gražiai paminės,^ ^ t; 

Aš gavęs žinią apie jo mir
tį dalyvavau jo laidotuvėse ir 
buvo gražu 'matyti kad ne tik 
katalikai bet ir kitų minčių 
žmonės dalyvavo jo laidotuvė
se. Buvusioje Lietuvių šv. 
Petro bažnyčioje tariant jam 
paskutinį atsisveikinimą visų 
ašaros birėjo. Pasirodo kaip 
jį mylėjo ir gailėjosi jo nete
kę. Gaila jo likusiai žmonai, 
Onai, jo sunui ir dukterims, 
gaila ir man jo. 

Didelėje minioje jo palydo
vų matėsi ir Clevelandiečių: 
Baltrušaičiai, J. Rakauskas, p'. 
Angelaitienė, Kun. Angelaičio 
motina, ir kt. 

Geras Lietuvi, ilsėkis šioje 
išeivių žemelėje. 

P. , J. Keršis. 

SEATTLE, WASH. 

•GELEŽINKELIAI Suvie-
nytose Valstijose ir Kanadoje 
1940 metais pervežė apie 600 

nuodais savo pasekėjus ir ko mmjon|J svanj sprogstamy me. 

SIS-TAS IS MUSŲ MIESTO 
Iš musų miesto Lietuvių gy

venimo nėra nieko svarbaus, 
nes Lietuvių skaitlius kaskart 
mažėja; musų vaikai tankiau
sia apsiveda su kitataučiais ir 
Lietuvybė jiems jau nesvar
bu. Priežastis to greito ištau-
tėjimo yra tame kad permažai 
čia musų apsigyvenom ir ne
galim nei Lietuviškos parapi
jos turėti nei kitokių sueigų 
kur musų vaikai butų pamylė
ję draugauti su savo tėvais. 

Čia gyvuoja jau 39 metais 
pašalpinė draugija D. L. Ku
nigaikščio Gedimino; jos na
rių aukščiausias, skaičius buvo 
apie 150, bet šiuo kartu turi 
jau tik apie 60. Bet turtu tai 
gerai laikosi, turi apie $5,000. 

Taipgi gyvuoja SLA. 112 
kuopa, bet ji nieko neveikia ir 
mažai kam žinoma. 

Komunistų Lietuvių Susivie
nijimo kuopa taipgi randasi, ji 
nors nesenai susitvėrė ir dau
gumoje iš senų žmonių, lyg 
naujas vežimas iš senų dalių, 
bet jie yra veiklus ir dirba ga
na energingai, parengia suėji
mus kaip žiemą taip ir vasarą. 

šiuo tarpu Seattle yra daug 
darbų prie orlaivių ir laivų sta
tymo, uždarbiai yra geri, tik 
bėda su butais ar kambariais, 
nes čia privažiavo iš kitur tiek 
darbininkų kad nors jų apgy
vendinimui pastatyta tūkstan
čiai naujų namų bet jų vis dar 
neužtenka. 

Butų malonu matyti kad iš 
rytinių valstijų atvažiuotų čia 
jaunuolių, gal dar čia galima 
butų pabudint senius, o gal ir 
jaunų ateitų prisidėti. Seattle 
yra gražus, miestas, šiuo tar
pu jau išaugo iki pusės milijo
no gyventojų; klimatas palan
kus. 

Gaila kad čia mažai darbuo
tojų Lietuvybės labui; musų 
komunistai rūpinasi Rusijos 
likimu ir Lietuvą jai perša -— 
gaila kad is savo tamsumo už 
partijos principus parduoda 
savo tautą. Gal but, jeigu po 
nakties Vokietija liktų komu
nistinė o Rusija fašistini, tai 
tie musų komunistai persiver-
stų ragožium ir pirštų Lietuvą 
Vokiečiams. 

Skaitydamas laikr ašeiuose 
matau kaip Lietuviai aukoja 
Lietuvos reikalams tai ir aš 
prisidedu nors su maža auka, 
siunčiu $5 Lietuvos reikalams. 

B. G. Sitko. 

Iš Lietuvos 
Okupantų Korupcija. — 

- «v« • • Civiliniai ir Kariškiai 
Valdininkai. — Žy
dai. — Žmonių Vil
tis — Amerika 

šlykščiausią šmeižė jiems ne
patinkamus žmones, kurie ne
šoko pagal Stalino smuiką. 

Man tik gaila tų dolarių ku
riuos tie niekšai išvilios iš su
klaidintų Lietuvių ir gaila tų 
kurie duos tiems niekšams do-
larius, Nei cento tiems niek
šams! 

Geresnies Rušie3 Muzika 

M. t VOTTELER & SON 

ARCADE MUSIC 
STORE 

Theo. Lange r, Prop. 

37 The Afcade 
MAin 221? v Cleveland 

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

DUOKIT SKALBTI 
"Save-a-Day" Skalbykla 

.New Method Laundry ,suteikia, 

.prieinamą gerą skalbimo patarna-. 

.vimą. Didelis 25 svarų buttd u lis. 
; z < TIK $1.99. 

16, nuoi. pigiau jei patys atveši t 
ir pasiimsit. 

New Method Laundry 
6710 Lexington Avi, / 

vsF HEnderson. 7761. ^ . 

degų be vienos mirtinos nelai
mės. Tai buvo 14 metų paei
liui kad ant geležinkelių nuo 
pervežamų sprogstamų mede-
gų nežuvo nei vienas žmogus. 

•HAWAII salų gyventojų 
alfai etas susideda tiktai iš 12 
raidžių. 

Skelbimai "Dirvoje" 
50c už vieną kartą 

% tris kartus už $1.00 
8mulkųs skelbimai "Dirvoj#' 

kaip tai namų pardavimas, iž-
tiuomavimas, krautuvių išnuo-
mavimas ar pardavimas, pajieš-
kojimai, padėkos laiškai, gali 
ma patalpinti šia kaina. 

JONAS G. 

POIJTER 
L i e  t u  v  

Namų Maliavofufas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

"Furfu pllrą apdraudą tos ruliee 
darbų kontraktoriaus. 

-Į 
',4,*: 

1 495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

HIPPODROME 

"Immortal Sergeant" 
John Brophy's veikalas "Immor

tal Sergeant" pradedamas rodyti 
Hippodrome Theatre ketvirtadienį, 
Balandžio 22. Tai yra pirmas ža-
vėjantis veikalas vaizduojantis ty
rų karą kurį vedė Britai užkariau
jant Libya. 

Jame vaidina Henry Fonda ir 
Maureen O'Hara vadovaujamose ro
lėse ir veikalas pilnas įdomumo ir 
prietikių i" to A f riko? karo. 

Veikalas vaizduoja paprasto vy
ro gyvenimą, kuris sąlygų privers
tas patampa karžygiu. Veikale in-
eina karšta meilė tarp Fonda ir 
Miss O'Hara, ir parodo kur karei
vio mintys krypsta kuomet turi da-
l.i laisvo nuo kariavimo laiko. 

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

"Plan For Destruction" 
Hitlerio nekentėjai, istorijos su-

dentai ir tie kurie įdomauja kaip 
Naziai pajiegia maudyti pasauli 
kraujuose privalo pamatyti šią ne
ilgą filmą, kuri pradedama rodyti 
Telenews Theatre penktadienį. 

"Plan For Destruction" yra bai
su? atvaizdavimas budų kuriais sie
kiama užkariauti pasaulis ir ką 
Naziai vadina "geopolitics". Paro
doma kaip jau po pereito karo vie
nas Vokietis generolas stojo profe
soriauti Munich Universitete ir ten 
jis pasišventė gaminti gudriausius 
planus sulyg kurių Vokiečiai tikrai 
galėtų užkariauti pasaulį. 

Parodoma ir kitų įdomių* vaizdų, 
iš karo laukų, taipgi atėmimas Vo
ronežo iš Vokiečių, ir Nashj apsu
pimas Tunisijoje. 

"Dirvos" Redakcija priima tr 
talpina pranešimus apie vietini 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
SSSL S22SEL ™mu 

; ,-x vtn r*-: k;», 

Lietuva dabar valdoma dali
nai kariška Vokiečių adminis
tracija ir civiline valdžia. Ci
viline administracija lošia žy
mią rolę — su ja skaitosi ka
riški Orts-komendantai tr kiti 
kariški viršininkai. 

Ne vien tik Lietuvos žmonės 
nepatenkinti ir neapkenčia na-
zių civil-verwaltungo valdinin
kų, net ir patys Vokiečių ka
riškiai jais piktinasi. Tie ci
vil-verwaltungo žmonės gyve
na geriausiose vilose, rekviza
vo savo įstaigoms ir privačiam 
gyvenimui geriausius namus, 
baldus. Vagiliavimas ir korup
cija plačiausia jų praktikuoja
ma. 

žydų tautybės žmonės senai 
apiplėšti atimant brangenybes, 
baldus, meno vertybes, kili
mus, ir tt. Už tuos dalykus 
žydai laikinai galėjo gauti šio
kių-tokių lengvatų sau ir šei
mai,- o kai nieko neliko, jų li
kimas dabar bendras, o gal ir 
žiauresnis negu kitų. 

Lietuviai, ypač ūkininkai, 
turi atiduoti privalomas nor
mas ir virš jos dar turi aprū
pinti privačias tų civil-verwal
tungo žmonių užgaidas maisto 
srityje, ir dar dažnai dovano
mis tų valdininkų Berline pro
tektorius. Penėti ir baldais 
aprūpinti reikia tiek valdinin- į 
kus, tiek jų šeimas bei gausią 
giminę pargabentą iš Vokieti
jos gilumos. Jie visi valgo ir 
lėbauja namuose, gi visi kariš
kiai turi eiti pietauti ir vaka
rieniauti į bendrą "Deutsches 
Haus" (buvusią Lietuvių kari
ninkų Ramovę). Valgį kariš-

•kiai ten gauna vienodą ir blo
gą, bet kariškiai turi tylėti ir 
negali rugoti, nes gali atsidur
ti fronte. 

RUDUO BUVO GRAŽUS 
Ruduo Lietuvoje buvo labai 

gražus, saulėtas ir šiltas. Der
lius buvo labai geras, deja ūki
ninkai negalėjo juo pasinaudo
ti — tuo pasirūpino "civil-ver-
waltung". Dėka juokingai ma
žo atlyginimo ūkininkai net 
nenori auginti gyvulių; tačiau 
jie priverčiami tą daryti grą-
sinant prašalinimu nuo ūkio, 
ar išsiuntimu darbui Į Vokieti
ją. 

Daug jaunimo slapstosi nuo 
išsiuntimo | darbo stovyklas. 

Ūkininkui pirktis geležies 
ar trąšų neįmanoma. Mieste 
su valgiu blogai, o apavo už 
jokius pinigus negausi. Todėl 
Kaune visi vaikščioja be koji
nių. ir daugelis su medinėm 
klumpėm. Kaune ir provinci
joje daug; Vokiečių policijos ir 
žandarų. 

Gryžę į Lietuvą buvusieji iš
vežti Lietuvos Vokiečiai repa
triantai irgi nusiminę ir nepa
tenkinti.* Negavo to ko tikė
josi važiuodami Vokietijon, ir 
atvežti atgal Lietuvon vėl ne
gauna savo turtų, kuriuos už
grobė civil-verwaltungo "nusi
pelnę Tėvynei žmonės". Ank
sčiau gyvenę Lietuvoje Vokie
čiai buvę karšti Vokietininkai, 
dabar sugryžę visai kitaip jau
čiasi. Daugelis jų nesivaržo 
viešai pasakyti kad anksčiau 
pas Lietuvius buvo geresnė 
tvarka, nebuvę tekios korup
cijos ̂ nei vagiliavimo. Net su-
gryžusiam grafui Totlebenui 
jo Kėdainių dvaro x nesugrąži
no, o pasiūlė persikelti į Len
kiją ar Ukrainą. Pasirodo, jo 
dvaras patiko vienam komisa
ro Rosenbergo artimam žmo
gui ir jis iš jo nemanąs išeiti. 

MOKYKLOS NAIKINAMOS 
Mokyklų skaičius visiškai 

mažas, nes patalpos užimtos 
kariškoms ligoninėms. Viena
me kambaryje turi sutilpt dvi 
ar trys klasės. Vokiečiai nori 
ir tą. skaičių sum&žinti. * 
" i Lietuviu pnofesorlti deleg** 

cija ail Prof. Zubkum mėgino 
apginti medicinos ir technikos 
fakulteto ir taip jau sumažin
tas patalpas. Ta delegacija 
tapo areštuota. Nežinia kas 
ten įvyko, bet po kelių dienų 
juos išleido iš kalėjimo, sako, 
neva kariška vajdžia patarė 
neerzinti žmonių perdaug. 

Lietuvių taip vadinamų pa
tarėjų rolė grynai papuošalas 
— jie jokios galios neturi. 

VILTIS DEDA J AMERIKĄ 

Visi tiki kad Lietuva bus 
laisva. Net didžiausi pesimis
tai tiki į galutiną Suvienytų 
Tautų laimėjimą ir ypač pasi
tiki Amerika: sako ji pati at
siekė laisvės kaip to norėjo, ji 
gerausia supras kad ir mažų 
tautų norą gyventi ir tvarky
tis laisvai. Su Amerikos ir 
Britų pagalba busime laisVi. 

žmonės Lietuvoje del Vokie
čių tvarkos ir vagiliavimo ši
taip galvoja: lai vagia ir sau
valiauja, bet kaip atėjo taip 
išeis iš Lietuvos, laikui atėjus. 
Turtą ir vėl įgysime bi tik lai
svi būtume.^ > 

Tačiau bolševikų frau j o at
ėjimo^ visi bijo: sako, tokiu 
atveju jaunas ir senas grieb
sis gintis. 

Rusų okupantų teroras bu
vo toks baisus kad ir daibar 
Lietuvių nervai netvarkoje. 
Beveik nėra šeimos kuri netu
rėtų ištremtų į Sibirą artimų
jų. 

ŽYDŲ LIKIMAS 
Apie Lietuvos žydus kuo-

mažiausia žinių. Jie yra vi
siškai atskirti. Juos valdo spe
cialus Vokiečiai valdininkai. 

Pradžioje Vokiečiai jiems 
davė mėnesį laiko persikelti į 
Vilijampolę (seniau Slabadą, 
šalia Kauno). Pradžioje buvo 
žudynių ir savižudysčių. Buvo 
iš Vokiečių pusės ir apiplėši
mų. Lietuviams žydų pagailo, 
mėgino jiems gelbėti, bet to
kie Lietuviai pagauti patys 
smarkiai nukentėjo. 

Pastaru laiku apie Žydų žu
dymą nebuvo girdima. Iš jų 
sudaryta darbo komandos ir 
matyt kaip iš Vilijampolės jie 
gatvėmis vedami į darbus. Kai 
kur fabrikuose Lietuviai dir
ba su žydais' drauge. Nors 
stropiai laikomi žydai atskirti 
vis tik Lietuviai su jais apsi-
mano ar laiškais ar vienu-ki-
tu žodžiu. Lietuviai jiems ir 
valgio pakiša, padėdami šalia 
jų ant varstoto, neva j ieško
dami reikalingo instrumento. 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 

Vasario 16 minėjimas buvo 
tai Lietuvių jiegų bandymas 
ir, reikia pasakyti, Lietuvių 
atkaklumas laimėjo. Matyti 
Vokiečių slaptoji policija buvo 
pranešus kad Lietuvių moksl
eivija ir daugumas gyventojų 
visvien buvo pasiryžę minėti 
savo tautos šventę ir tuo pa
rodyti jog tautoje, nežiūrint, 

kas valdytų, aflpriklausoner-
bės idėja gyva. * * 

Civil-verwaltung buvo tftei-
dus įsakymą griežtai drau
džiantį demonstracijas ir žmo
nių susiburimus. Vienok Lie
tuviai tarėjai išaiškino kad 
gali prieiti prie susirėmimų, 
tad Vokiečiai apsimąstę, neofi
cialiai nusileido, sutiko nema
tyti to visko jei šalia tautinės 
vėliavos bus išstatyta ir nazių 
vėliava. Kaunas buvo pasipuo
šęs tautinėmis vėliavomis, Mu-
zejaus sodelyje buvo sudėta 
daugybė vainikų ir gėlių. 

Didžiausia minia išklausė 
Generolo Nagiaus rimtus žo
džius ir gatvėse visur buvo pa
vyzdingiausia tvarka, šventė 
praėjo tiek įspūdingai kad 
okupantai pajuto jog Lietu
viai nesiduos taip lengvai pa
vergiami. 

Rusai okupantai bėgdami 
paliko Kaune savo žmonas, 
pramintas katiušomis. Joms 
Vokiečiai pirmiau įtaisė kon
centracijos stovyklą irgi Vili
jampolėje. Dabar daugelis jų 
vaikšto laisvai į miestą, tar
nauja Vokiečių šeimose. Bet 
kitos jų iš tos stovyklos neiš
leistos iki paskutinių dienų. 

Amerika Lietuvoje visuomet 
buvo populiari, čia gyvena 
milžiniškas skaičius jų tautie
čių. Kas gi geriau supras Lie
tuvą ir gins jos reikalus. To
dėl visų viltys ir nukreiptos į 
Ameriką. Jonas Klajūnas. 

& 

Vielas Pati! 
Armijos Amerikos moterų šią
dien dasideda savo dalimi prie 
Pergalės*h<dkibant karo dirbtu
vėse su įrankiais ir mašinom 
kaip niekad nebuvo net įsivai
zduojama kad moterų rankos 
galėtų operuoti. 
Moterys namuose, taipgi, pri
sideda savo dalimi prie karo 
atliekant pačios elektros pasi
taisymo darbus tinkamai, ži
noma kad galit pasidaryti pa
prastą pasitaisymo darbą pa
čios—kaip tai pataisant lempų 
lt padargų vielas kaip paroda
ma apačioje." 
Tai lengva, paprasta ir patrio
tiška! 

KĄ DARYTI SU IŠDEVĖTOM VIELOM IR PLUGS 
VIELOS NUKEPUSIOS PER VIDU*f 

Nuvalyk sutrukusią Ir tft- Apsuk tape kožną vielą pa- Susuk su tape abi vielas j 
trupėjusią insuliacijf. (rteirai, su elektrikiniu tape. krūvą. Nenaudok kito tape. 

VIELOS NUŠEPUSIOS PRIE PLUG 

Pahuosuok snubehus ir is- Nukirpk nubrizgusias vielų #itrkišk vielas i'plug ir pri
trauk *ie!*s lauk. dalis ir apnuogink- vlįlas. šriutraok salus i vietas. 

NEGERAI 
Būtinai apsuk vielas apie 
jungius pirmiausia. Jei ne 
tai truktelėjus vielą, trau
ki atsilieptų i vielą ir šriu-

kimas liestų vielą.ir šriubus. 

PLUG TURI ĮSISEGTI TANDŽIAI 

GERAI £įr' 
Apsuk vielas aplink 
iungius. Vielą trau
kiant traukiasi visas 

prietaisas kartu. 

Kur plug 'A' nesilaiko tan
džiai skylėj 'B', gal yra nu
dilę springsai skylėj *B'. 

— arba išlenk galus jungių Išlenk plug 'A' jungius pj»-
su replukėm tiek kiek rei- t.vn tiek kiek reikia pritikt-
kalinga atndžiam ' tfit į skyles— 

THE ELECTRICAL LEAGUE OF tttVLAND 
J •. f. 
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LENKAI DŽIAUGIASI LIETUVIŲ 
LINKIMU PRIE LENKU 

(Ačiu Gabaliausko Klastingai "Piršlystei") 

Kai Gabaliauskas ėmė skelb
ti Lietuvių "piršlybas" su Len
kais, Lenkai ėrr^ iš to tiktai 
džiaugtis, tikėdami buk Ame
rikos Lietuvių "nuomonė link 
Lenkų keičiasi, po daugybės 
metų neprielankaus atsinešimo 
j Lenkus" 

Lenkų laikraštis Zgoda tos 
išvados prieina sekdamas Ga
baliausko žinias ir cituodamas 
jo palinkimus su Lenkais drau
gauti ir net visiems Lietuviams 
piršliauti kąd dėtųsi į kokią 
tai Gabaliausko "uniją" su tais 
musų amžinais priešais. 

Amerikos Lietuviai katali
kai, tautininkai, sandareičiai— 
visi tie kuriems tikrai rupi 
Letuvos laisvė, ar jūsų pažiū
ros j Lenkus keičiasi? Ar jus 
norit pavesti, taip kaip Gaba
liauskas siūlo, Lietuvos reika
lus Lenkams "ginti"? Ar jus 
bent valandėlei norit tikėti kad 
Lenkai bendrai nors kiek pa
linkę rupintis kad Lietuva vėl 
butų laisva — laisva nuo Len
kijos? 

Paskutinių dienų įvykiai ro
do ko Lenkai siekia, kokius že
mėlapius jų valdžios galva Si
korskis piešia ir Amerikai bei 
Anglijai siūlo — visame tame 
ne tik kad nėra parodymo 
Lenkų geros valios link Lietu
vos, bet dar aiškus rodymas 

jų grobuoniškų tikslų — Lie
tuvą ir jos svarbias dalis, kaip 
Vilnių ir Vilniaus kraštą ir 
Klaipėdą su visu tuo kraštu iš 
Lietuvių atin^i ir sau išsi
jungti! -

To vieno neaiškaus musų 
tarpe švaistančiosi asmens opi
nija jau Lenkai pasidaro išva
dą kad mes visi Amerikos Lie
tuviai "keičiame savo atsine-
šimą" j Lenkus ir kad norime 
pasiduoti jų globai! 

Patriotai Lietuviai! Laikas 
apsižiūrėti kad tas atsiblaškė-
lis gešeftmacheris nekupčiautų 
mumis Lenkams, kaip mes ne
norime kad Anglija ar kas ki
tas kupčiautų Lietuva su Ru
sija! 

Tas žmogus nemato Lietuvos 
kitokios kaip tik tokios kur jis 
galės sau biznį padaryti. Jei
gu jis lankosi po Lenkų kon
sulatus, su Lenkais tariasi ir 
jiems pažadus daro už mus vi
sus — aišku jis tikisi iš Len
kų kokio nors "zoploto", o gal 
jau dabar už jų zlotus jiems 
agentauja. 

Lenkai irsi privalo būti at
sargiais su tokiais gešeftma-
cheriais: Lenkai privalo žinoti 
kad vienas bastūnas, neištiki
mas savo tautai žmogus negali 
atstovauti ir kalbėti už visus 
Amerikos Lietuvius! 

.. Lietuvis. 

MAYORAS FRANK J. 
LAUSCHE TURĖS 

PRIEŠU 

Kaip jau Jinoma, dabartinis 
Mayoras Frank J. Lausche 
baigia pirmą savo terminą ir 
šį rudenį bus vii maywu rin
kimai. 

Politikieriai jau dabar daro 
spėjimus kad Lausche progos 
laimėti nebus tokios stiprios 
kaip buvo pereitą kartą, ne
žiūrint jo gero stovio politiko
je. Daugelio piliečių registra
cijos konceliuotos del nebalsa-
vimo paeiliui kelis metus; iš
vykimas į armiją daugi® jau
nesnių balsuotojų sudaro ge
resnę progą jo priešininkams 
prieš jį stipriai r manevruoti. 

Yra žinių kad gal vėl susi
jungs buvęs mayoras Davis, 
Republikonas, ir buvęs Kon-
gresmanas, Sweeney, Demok
ratas, suskaldymui Lausche's 
jiegų. 

Lietuviai pereitais rinkimais 
stipriai parėmė Lausche's kan
didatūrą, tikima ir šį rudenį 
tai padarys. 

Youth's 
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PERKA KARO BO
NUS GAUSIAI 

Vienas Clevelando milijonie
rius, Harry W. Hosford, nu
sipirko karo bonų už 21 mili
joną dolarių. Pereitą Gruo
džio mėnesį jis pirko bonų už 
11 milijonų dolarių. 

Šio Antro Karo Bonų vajaus 
laikotarpiu per pirmą savaitę 
bonų išpirkta už virš 100 mili
jonų dolarių. 

Cuvahoga kvota yra 235 mi
lijonai. Ar jau nupirkot sa
vo bona? 

LVS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
svarbus susirinkimas bus lai
komas penktadienio vak., Ba
landžio 30, Dirvas redakcijoje, 
8:15 vai. Yra svarbių reika
lų, šaukimas metinio Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos suvažiavimo 
ir kiti reikalai. Vald. 

LANKĖSI KAREIVIAI 
Leitenantas Juozas Gužaus-

kas, baigęs specialę karo mo
kyklą, šiomis dienomis parvy
ko aplankyti savo motiną ir 
pasimatyti su draugais. 

Marė Gužauskienė taipgi šio
mis dienomis išleido trečią sa
vo sunų, Stasį, į Dėdės Samo 
kariautojų eiles. 

Sunus Pranas jau randasi 
už jury je, kur nors Pacifike. 

Pereitą savaitę buvo parvy
kęs paviešėti Clevelande Cpl. 
Simas G. Lauchis, iš Arcadia, 
Californijos. 

Jonas Brazauskas, iš U. S. 
Navy, lankėsi pas savo tėvus 
pereitą savaitę. Jaunasis Bra
zauskas daro gerą progresą 
Dėdės Savo Karo Laivyne. 

• MIESTO [staigų darbinin
kai reikalauja pakėlimo mokes-
ties. Miesto valdyba pasiryžus 
laukti nuosprendžio iš Washin-
gtono ar galima algas kelti, 
einant karo meto suvaržymais 
darbininkų algų kėlimo. 

• DARBININKAI kurie už
ima svarbius kariškus darbus, 
už girtavimą ir išlikimą į dar
bų gaudomi ir traukiami teis
mo atsakomybėn. 

Valdžia ėmėsi jieškoti tokių 
darbininkų kurie be reikalo ne
ateina į darbą ir surandami 
arba pagiriojanti namuose ar
ba girtaujanti karkiamose. 

• KAINŲ A d m inistratorius 
iš Washingtono praneša kad 
kavos importavimas į Ameriką 
padaugėjo ir todėl bus pradė
ta leisti žmonėms pirktis dau
giau kavos. 

• OHIO valstijoje nuo Lie
pos 1, 1940 metų, iki dabar 
speciales pamokas karo pro
dukcijos darbams gavo 296,-
888 asmenys. 

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

DEGTINĖS RACIONAVIMAS 
IR NAUJA TVARKA 

Pradedant pirmadieniu po 
Velykų, Clevelandiečiai norė
dami pirktis degtinės turės ei
ti tik j savo kaimynystės deg
tinės parduotuves. Gyvento
jai paskirstomi sulyg jų gy
venamų vietų į zonas kuriose 
galės pirkti degtinės, kitoje 
zonoje negaus. 

Vėliau, Gegužes 8, visi turės 
Įsiregistruoti gavimui degtinei 
pirkti knygelių. 

• CLEVELANDAS skaitosi 
didžiausias pasaulyje geležies 
rudies suvežimo centras, čia 
sugabenama rudis ir vietos ir 
kitų miestų kaip Pittsburgho 
ir kitų geležies liejykloms. 

LINKSMŲ VELYKŲ 
PONUI SABALIAUSKUI 

Rengiant mano 25 metų dar
buotės paminėjimą tamsta da
rei priekaištus ir šmeižtus del 
pinigų kuriuos aš skyriau Lie
tuvos vadavimo reikalams. 

O kaip su tais pinigais ku
riuos pernai rengdamas "mo
tinų pagerbimą", žadėjai jų 
sunams kareiviams pasiųsti 
laiškus ir dovanas? Per metą 
laiko nuo pernai buvo parvy-
kę į Clevelandą daug Lietuvių 
kareivių, aš išklausiau apie 30 
vaikinų ir nei vienas sakė nė
ra nieko iš tamstos gavęs. 

Aš savo apyskaitas paskel
biau ir pinigus atidaviau kur 
žadėjau. Prašau tamstą pa
skelbti šiame pat laikraštyje 
kur dėjai to parengimo pinigus 
ir jei kareiviams siuntei dova
nas tai kuriems? Ar užsimo
kėjai Federal Tax už įžangos 
tikietus ? Alekas Banys. 

ŽYDŲ ŠVENTĖ 
šią savaitę tęsiasi Žydų re

liginė šventė, kuri krikščionių 
vadinama "žydų Velykomis". 

ši žydų šventė yra tai pa
minėjimas jų bibliško padavi
mo apie žydų pabėgimą iš 
Egipto nelaisvės, kuomet ste
buklingu budu jiems persisky
rus Raudonoji jura. Juos vi
jusieji Egiptėnai žuvo, prigė
rė kuomet žydams perėjus ju
ras, vanduo vėl susivienijo ir 
žydų persekiotojus sumarkdi-
no. 

The following letter was sent to 
our President, Mr. Roosevelt, by 
the South Boston Lithuanian Amer
ican Mothers' and Sisters' Associa
tion of War Service men: 

His Excellency 
Franklin Delano Roosevelt, 
President of the United States, 
of America, 
Washington D. C. 

Dear Mr. President: 
We, the undersigned^ mothers 

and wives of men now serving in 
the Armed Forces of the United 
States, are greatly disturbed over 
the reports .that our ally, Russia, 
among her Other territorial claims, 
demands that after victory is won, 
she must be .left in undisputed pos
session of the Republic of Lithua
nia, which she occupied by force- in 
June of 1940. 

We are aware of the guarantees 
given by the Atlantic Charter and 
your assurances to representatives 
of the Lithuanians that after the 
war, Lithuania is assured of her 
independence. 

We took a great deal of pride in 
the progress made by the Repub
lic of Lithuania from 1918 to 1940. 
We grieved with her when she was 
enslaved by the Russians in 1940 
and by the Germans in J 941. We 
had hopes that with victory by the 
Allies Nations, Lithuania's freedom 
and independence will be restored 
to her. 

Because of the Atlantic Charter 
and to protect our country, the 
United States of America, we glad
ly send our sons and husbands in
to the Armed - Forces and we work, 
save and sacrifice at home in the 
firm belief that their sacrifices and 
ours will not be in vain, that vic
tory will mean not only freedom 
for the Allied Nations but all en
slaved nations, Lithuania as well as 
Poland, Francį Denmark and oth
ers. 

If, because of political expedien
cy, Lithuania or any other enslaved 
nation is "thrown to the wolves", 
our sacrifices in men and materials 
will have been in vain and the 
seeds of futurfe wdts will have been 
sown. 

Having the * greatest confidence 
in your wise and compassionate 
leadership, we trust that as always, 
you will continue to champion the 
rights of the Republic of Lithuania, 
the land of our forefathers. 

Respectfully, 
(SIGNATURES) 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

Kas platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

Pirkit Namą Dabar 
GROVE WOOD—2 šeimų namai, 5.5 

kambariai, 
CORSICA Ave—2 šeimų, 4.4 kam

bariai. Euclid Beach srityje. 
BIZNIO NAMAS parsiduoda E. 71 

prie Superior. 
2 ŠEIMŲ 4 4 kambariai ant Lock-

year ave. 
GEORGE KASUNIC 
7510 Lockyear Ave. . 

Kreiptis nuo 7 iki 8 vakarais. 
HEnderson 8056 (19) 

Akli Vaikai Mokinami Daržininkystės 

NORIU PIRKTI JUSŲ 

WHYSKY 
CERTIFICATES 

7115 EUCLID AVENUE 
ENdicott 8766 

L i e t u v i š k a  

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

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

U. S. COURTS slapped down the 
pretensions of a representative of 
the Soviet Consul General in New 
York to appear on behalf of Lat
vian citizens who allegedly fled in
to Russia after the .Nazi invasion 
of Latvia. The case came up be
fore Surrogate James A. Delahanty 
in a proceeding involving the $3,-
800,000 American estate of Captain 
Prieis Vilnis Grauds, Latvian ship
owner. 

ChaVles Bucht sought to appear 
as attorney in behalf of members 
of the Grauds family and the So
viet Consul General on the ground 
that the Latvians had become So
viet citizens by the annexation of 
Latvia to Russia in 1940 after its 
invasion by Russian forces. 

"So long as it remains our gov
ernmental policy to deny recogni
tion to forcible occupations of 
countries with which this country 
is at peace, the right of the origi
nal government of any seized ter
ritory to protect the interests of 
its nationals must be recognized 
by the courts", Surrogate Dela
hanty said, pointing out that this 
country still recognized the former 
independent Latvian Government. 
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THE JOURNAL of Modern His
tory has the following review of 
Mr. Simutis' book, "Ecenomic Re
construction of Lithuania" in its 
March issue by Eldon R. Burke: 

"Because of the dearth of avail
able material, a descriptive survey 
of Lithuanian economic life in the 
interim between two world wars is 
welcome. The principal element in 
Lithuanian economy was agricul
ture, with industry a poor second. 
Commerce was almost wholly con
cerned with the sale of agricultural 
produce and the purchase of com
modities which in a manufactured 
or semi-manufactured form con
tributed to the welfare of the ag
ricultural population. In the pres
entation of this material the author 
has had recourse to a large num
ber of statistical tables drawn 
mainly from official sources. In 
consequence, much of the author's 
energy has been expended on the 
presentation in a slightly more pal
atable form of material already 
given in the tables. He makes 
little attempt at amplification or 
interpretation; major trends and 
relationships seldom receive com
plete emphasis; and even less fre
quently is there any reference to 
the personalities who took part in 
the developments which he has 
chronicled. His sketchy account of 
Lithuanian history and social struc
ture would help the reader more "f 
it made possible a comparison with 
conditions before the war of 19!4. 
Likewise his study would be more 
illuminating if it were related a 
little more fully to the general set
ting of Baltic economy. One must 
say, therefore, that here are many 
facts of interest, but for the ans
wers to other questions one must 
tĮum elsewhere". 

tšš 

SANDARA, of Chicago, points 
out that there are 1,600 foreign 
language newspapers in the United 

^States- and 015 foreign x language 
radio programs. All are supporting 
the United States 100 percent. 

Šit 
DR. JT. A. BUCHNESS, an out

standing ' Lithuanian philatelist of 
Baltimore, gave an interesting talk 
on Lithuanian stamps to a distin
guished audience under the auspices 
of the Baltimore Lithuanian Lib
rary Association. Dr. Buchness ex
pects to write an expert book 
about Lithuania's stamps. 

iŠ t 
"THE SPIRIT OF AMERICA", 

published by the Haven Press of 
New York contains two poems by 
a Philadelphia Lithuanian, K. Vi-
dikauskas. One is dedicated to 
President Smetona of Lithuania. 
Besides writing poetry, Mr. Vidi-
kauskas is an Esperanto enthusiast. 

• ; /// 
THE GIRL STUDENTS of the 

Lithuanian St. Casimir's Academy 
in Chicago have to date purchased 
$16,200.25 worth of War Stamps. 

/// 
THE^ FOUNDER and President 

of the American Friends of Lith
uania, Owen J. C. Norem (United 
States Minister ,to Lithuania) has 
been forced to relinquish his duties 
due to a call to war service. His 
place was taken by Stanley. Pįeza, 
the lively staff reporter* of the 
Chicago Herald American. 

šit x 

AFTER inspiring speeches by 
Dr. P. Jakmauh (Massachusetts 
Health Commissioner), Attorney K. 
Kalinauskas and Rev. Strakauskas, 
the Lithuanians of Lowell, Mass., 
raised $280 for the American Red 
Cross. The Lithuanians of Detroit 
handed over a $2,400 check to the 
same organization. 

Jungle Fighter 

The U. S. army jungle issue 'is 
something to behold—when it's visi
ble. It is designed not only to con
ceal, but to meet other necessities 
in the dense growth of the tropics, 
This soldier is all set for island 
fighting. If it's raining he has his 
poncho to drape around him. His 
face is protected from insect pests 
by a ' mosquito netting. 

REIKALINGA MOTERIS 

Apvalymui namų, vieną ar dvi 
dienas savaitėje. Pristatykite 
apie save paliudymą. Kreipki
tės Phone WAshington 6910. 

K .  Š T A U P A S  
D E C O R A T O R  

14602 Thames Ave* 
Phone MU 0744 
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5 Naujoje Vietoje | 

f Nikodemas A. Wilkelis j 
i Laisnuotas Laidotuvių Direktorius = 
i IR BALZAMUOTOMS = 
3 šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai S 
S Naujoj, moderniniai jrengtoj nuosavioj vietoj E 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 1 
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New Yorko Institute kur lavinama neregiai vaikai, parodoma kaip 
jie jie mokinami dirbti darže. Jų darbo vaga nutiesta šniuru kad vieni 
kitų neužgautų, ir jie saro šniūre laikosi, apsirūpinėdami.. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. X$del pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus)f,, 

ir Apdraudos Agentūra. 

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

t 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson €7Sf t 
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LINKĖJIMAI VISIEMS 

L I  \  K S M  Ų VELYKŲ' 

THE LITHUANIAN SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

6712 Superior Avenue 

ATLANKYKIT MUSU PUIKIĄ 

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

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 

Duosim kuogeriausį patarnavimą. 

SAVININKAS J. BLAŠKEV1ČIUS 
Krautuvės pavadinimas 

STANDARD FOOD MARKET 
854 EAST 185TH STREET 

Vyrams Velykinai Rūbai 
Puikus Pavasariniai Dėvėjami Reikmenys • 

VYRAMS IR VAIKINAMS 
Vyrams ir Vaikinams 

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

$3.95 — $5 .00 

Diržai $1.00 C 
vyzdžių ir marginių. 
Geri tvirti odos Diržai darboi 
ir pasirėdymui, 79c ir $1. 

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

GEROS KELNES 
$3.95 - $4.95 - $6.50 

Vyrams ir Vaikinams. Geros vil
nonės kelnės j vairių spalvų. 

MARŠKINIAI $1.95 
Sanforizuotaj sutraukti. Broad
cloth medegos vienodų spalvų ir 
mišinių. 

Sport Marškiniai 2.50 
Nauju kalnierium, minškti, ke-
letoje spalvų, vienodi ar margi. 

Sport Jackets $3.45 
Zelan treated medegos. Neper
šlampami, tinka lietuje. 

Kaklaraiščiai $1.00 
Didelis pasirinkimas naujų va
sarinių kaklaraiščių įvairių pa* 

[}Y|f Al GREEN STAMPS su koinu pirkiniu. ftVIf Al 
galit igkeisti savo Stamp Books. " IwVI 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Avi Atdara Vakarais 
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