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KARO ŽINIOS 

GINČAS ar Anglija (ir A-
merika) Rytų Europą, su Lie
tuva, jau atidavė Rusų įtakai, 
tebeina. Tokiu budu, Lietu-, 
vos laisvės klausimas iš tarp-j 
tautinio lauko neprašalintas, 
kaip Maskva nori. Gegužės 
mėnesio Cosmopolitan žurnalo 
laidoję korespondentas Ray 
Brock tiesmukai sako, Angli
ja, savo imperiją gelbėdama, 
nutarus nusileisti Rusų juoda-
rankiavimui, nes tikisi gauti 
laisvas rankas Vakarų Euro
poje, ir išsilaikyti Indijoje, Af
ganistane ir toje Irano (Per
sijos) dalyje kurios Rusai ne-j 
nori. i 

Rusų gi politikos neimi 
kųs: jie nori sukurti sau nau
dingą cordon sanitaire (saugu
mo sieną) iš tos šimto m iii jo- , . „ , . 
nų, įvairiatautės juostos, kuri !f°_ "O"*? daugiau savo 
tarp jų ir Vokiečių stovi Rytų 
Europoje. 

Tokiu budu, Anglai ir Rusai 
vykdytų "ranka ranką mazgo
ja", arba "varnas varnui akies 
nekerta" politiką, mažų, lais
vės trokštančių Lietuvių, Lat-
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ITALIJOJE, Anzio pa
jūryje, Alijantų kariuome
nės pradėjo veikimą, su
tramdant ramumą kokis 
ten pasilaikė po paskutinių 

aigJ susikovimų. Pagerino sa-
~'vo pozicijas ir paėmė ne-

laisvių keliuose mažuose 
atakuose. Vokiečiai prista-

kariuomenės atgabenamos 
iš Rusijos fronto. 

PACIF1KO fronte, Ame
rikiečiai smarkiu oro ata
kų užėmė dvi Japonų lėk
tuvų aikštes prie Hollan-
dia, Naujoj Guinejoj, ir 

vių, Estų, Lenkų, čekoslovakų, j atakuoja trečią. 
Rumanų, Serbų, Kroatų, Sla
vėnų, Graikų ir Bulgarų kai
liui. 

Maskvos <H<Wf «petit^ t«¥įs 
rėksnys vaikutis šaukia-rėkia 
mėnulio, o Londono '^jip^ryr^-
tos auklės čiulpiką kiša..: 

ą 
RUSŲ politinio valdymo bu

dai žiaurus ir Vakarų Europos 
civilizacijos smerkiami. Lietu
voje jie pasireiškė patriotingų 
visuomenės elementų masiniu 

deportavimu įsg^štf -fefbi^. v> 
Jugoslavijoje jie reiškiasi 

kruvinu tarpusavio karu, kur 
Maskvos agentas Tito kovoja 
prieš Mihatlovičių. Tokiu bu-' 
du, karui pasibaigus, Rusai 
Rytų Europai dar ramumo ne
duos, nes kurstys tarpusavį, 
pilietinį karą, kurio tikslas fcus 

Toje srityje apsupta ir 
atkirsta 140,000 Japoniečių 
nuo susisiekimo su savais. 

Australiečiai .užėmė Ma-
dang. 
. U. S. lakūnai *VeI ataka
vo Kurilų salas netoli Ja
ponijos šiaurryčiuose. 

Numatoma neužilgo Ja
poniją bombarduoti, kiek
vieną kartą siunčiant po 
tūkstantį lėktuvų. • 

KINIJOJE 
Japonai atmušti šiaurėje 
nuo Imphal, kur pražudė 
10,000 savo kareivių. 

U. S. armija palengva 
vis eina artyn Japonijos, 
su pasišakėjimais. Pasta-
lu laiku pažingėjo pirmyn 
500 mylių ir atkirto dešim-

sunaikinti patriotingą, 
trokštantį kiekvienos 
elementą. Bus remiami tik 
Rusams prielankus elementai. 

šitokia politika galės turėti 
dvi pasėkas: mažų tautų dva
sia nebus palaužta ir daugia
tautė Sovietų Sąjunga išsivy
stys į šiokį-tokį padorų fede
racinį kuną, kaip Šveicarija. 
Arba, mažų tautų pasipriešini
mas nuties pagrindus trečiam 
pasauliniam karui. 

PRADĖKIT SIŲSTI RAPORTUS APIE 
PARDUOTUS KARO -BQNUS 

V 1 į 
» 

Masiniai Mitingai Balandžio 30 d. dąr atsibus: 
Chicago, 111'. — Šv. Kryžiaus parapijos salėje, 
Brooklyn, N. Y. - Piliečių Klubo Salėje, 
Amsterdam, W* Y. — Klubo Salėja* 
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ftaro Bonų vajų komitetai ir pavieniai kurie tiktai i 
platinas karo bonus arba perkat, prašomi jau dabar im
ti siųsti savo raportus apie parduotus karo bonus, nors 
dar galit tęsti honų pardavimą* iki turit šio vajaus bo-
nų kuponų. . 

Daugybės pavieniu prisiuntė savo pirktų kupo
nų liudymus, kiti dar perka ir siunčia, o kurie dar ne-
pirkot, paskubėkit nusipirkti vieną ekstra karo boną 
ir siųskit savo kuponus komiteto pirmininkiii arba LVS 
Centra n čia paduotais adresais. 

S ** # Karo Bonų Komitetai pasirūpinkit gautj kredito 
laiškus iš savo vietinių Treasury Department Karo Bo
nų ofisų ir prisiųskit čia paduodamu adresu: 

-A.- S. Trečiokas, Pirmininkas 
314 Walnut Street, Newark 5, N. J. r 

• • ! 

L. V. S. CENTR AS %HR20* Superior ClMhind 3, Ohio ! 

ATMESTA VISA KI
TA ARMIJA*^ • 

Amerikos karinėn tar
nybon nepriimta kaip nors 
nesveiki ir netinkami net 

Britas Žvalgosi i Netolimą Europos Pakraštį 
D A R B A I  

IR DARBININKU ŽINIOS 

U 

A 

* Windsor, Ont.— Sustrei
kavo Ford Motor Co. Ka
nadoje darbininkai, strei
kas palietė apie 14,000 dar
bininku, ir sulaikyta visi 
darbai. Policija atsisako 
kištis I streikerių judėji
mą, iki nebus Įrodyta' kad 
streikas yra nelegįlis. 

VOKIEČIAI LAUKIA 
. 1NV AZIJOSf 

v 
Tūkstančiai U. S. ir Bri

tų lėktuvų diena iš dienos 
ir naktis iš nakties bom-

Britas karys, stovėdamas ant ypatingai parengtos d i- • 
dėlės kanuolės kur nors Anglijos pa.iuvyje, tėmiįa į Euro
pos k ra n ta, kur kitoje pusėje Anglijos kįinalo^ taip pat ap
siginklavę Vokiečiai žiuri ką Anglai ir Amerikiečiai jiems 
ruošia. "t • •$&£«:.-. 

— '  '  *  

.-n -MDELI PGTVINMJ 

RYBOS NUTRUKO 

DIDŽIAUSIAS Anglijos ir 
Amerikos tarptautinės politi
kos silpnumas yra "nežinoji
mas ko gi mes tikrenybėje Eu
ropoje norime, Hitlerį nuver
tus'. Taip sako gabi tarptau
tinių reikalų sekėja, Vera Mi-
cheles Dean, Foreign Policy 
biuletene. ; 

Rusija, sako ji, turi prieš 
akis tam tikrą tikslą ir jo 

, Įvairiais budais siekia. Ame
rika ir Anglija, matyti, netu
ri nei tikslų nei budų. Tautų 
tikras savęs - apsisprendimas, 
tačiau, neįvyks mažų tautų pa
tekimo didžiųjų globon (kaip 
Lietuvos Rusijai) keliu. 1 ik
ras tautų savęs-apsisprendimas 
tegali eiti geroje ir tvarkioje 
tarptautinėje organiza c i j o j e 
(kaip Tautų Sąjunga), kur ma
žos ir didelės tautos gali sau
gumo rasti ir kurią Teherano 
konferencija numatė. 

Kitaip, Dean sako, "fcaip 
Suomiai nenori savo likimo 
Rusams patikėti, taip Rusai 
nenori apleisti savo strategi
nių pozicijų Pabaltijo valsty
bėse". šitokie nenorai karus, 
ne taiką gimdo. 

• 
NIEKADOS Lietuviui nėra 

vėlu savęs pasiklausti: 1) Ar 
pirkau Karo Boną Amerikos 
Lietuvių Vajuje? 2) Ar padė-

laisvėsitis tūkstančių Japonų ka-
tautos reivių. 

Pacifiks Japonų Subma-
rinai nuskandino U. S. ka
reivių transportą, išgelbė
ta 1,359, žuvo 70 vyrų. 

RUSŲ fronte, Vokiečiai 
vietomis parodo smarkaus 
pasipriešinimo bolševikams 
ir puola juos. 

Per 6 savaites stovėjimo 
vietoje, Vokiečiai pradėjo 
pulti Rusus Pabaltijo kra
šte, Estijoje, prie Narvos 
upės. Rusai sako tą puoli
mą atmušė. 

Taip pat naziai spaudžia 
Rusus senojoje Lenkijoje, 
prie Dubno, kur Rusus iš
mušė iš dviejų miestelių.^ 

Smarkus susirėmimas ei
na Karpatų pakalnėse prie 
Stanislavovo. 

Krime, kur Rusai buvo 
bebaigia- Vokiečius sumuš
ti, tuo tarpu veikimas sto
vi vietoje. 

Rusai sako paskandino 
penkis nazių laivus vežan
čius kariuomenę iš Sevas
topolio. 

Iš Stockholmo ptsaneša 
kad karo paliaubų tarybos 

8,600,000 jaunų vyrų tarp j barduoja Hitlerio laikomą j tarp Suomių ir Rusų ofi-
18 ir 38 metų amžiaus. Tai!bet braškančią Europą, ii*jcialiai nutraukta, Suomija 
pati savaimi armija kuri j Vokiečiai nervingai laukia j savo šalies ateities gerovei 
galėtų nulemti 
karą. 

Gen. Hershev 
nebūtų ta daugybė netin
kamų kariuomenei jaunų 
vyrų tai nereiktų visai im
ti vyrus virš 30 metų am
žiaus, pakaktų jaunesnių. 

Pereitą savaitę užsitęsus 
ilgam lietui, Kansas, Mis
souri ir kaimyninėse vals
tijose ištiko potviniai r— 
tūkstančiai žmonių liko be 
namu. Keletas žmonių žu-

Pittshurgh, Pa. — Jones 
& Laughlin Steel kompanį-

tiios Hazelwoodo koksu dir-
bykloję sustreikavo 45 vy
rai, sulaikydami visą dar
bą ir turėjo liautis dirbg 
apie 2000 kitų darbininkų. 

Streikas kilo del pirma-
nybės vieno darbininko sį 

i kitų. Negrai pareikalavo 
vad vienas baltas darbinin-

' kas butų prašalintas nuo 
vieno darbo ir tas darbas 
butiį pavestas negrui. 

New Jersey valstijoje at-* 
sfcaukta j mokyklų vaikiu 
ir mergaites kad vasarrta 
metu eitų dirbti ukėse, T<fr-
kių vasariniu darbininku 
mtafingį a fife 9,000. N«r 
kuriose aukštesnėse moky
klose studentai net 
šiami ukininkysteL 

1 • didžiausj lAliianti; Įsiveržimo galuti-j negalinti priitati bolševikų! j£. • In-žfus." i fS api 
nai juos užpulti ir nugale- grobikiškų sąlygų. , Vanduo sunaikino ' daug!Sos *5 

y sako, jenti. Rusai skelbia log jiems: i - =f4l •loi.i.ll •!,,,« 

Amerika siunčia kas sa
vaitę po 250 kariškų lėk
tuvų savo karo bendrinin
kėms. Pusė iš jų siunčia
mi Rusijai 

ir kada užpuoli
mas prasidės niekas neži
no išskyrus pačius aukš
tuosius vadu kurie tą įsi
veržimą suplanavo. 

Pranešimai sako, Hitle
ris ir Mussolini t-urėjp pa
sitarimą apie "laimėjimą 
pergalės". Hitleris tikrinęs 
jog nugalės bolševikus ry
tuose ir Žydus bei pluto-

Išviso Amerikoj nuo ka- į kratus vakaruose, 
ro pradžios padirbta 165,-! Vokiečiai visu šmarku-
000 lėktuvų, iš jų 30,000Imu pradėjo spausti Danus 
pačiu geriausių išsiųsta i i kurie bruzda ir sabotažuo-
Alijantu šalis. * !ja Vokiečių žygius. Areš-

Be tų lėktuvų, dar isvež-jtuota Šimtai Danų patno-
ta už apie 4 bilijonus dola- tu. 
riu lėktuvams inžinų ir da
lių. 

Pg 
žymiai atsiliepia Suomių 
laikvmasi išvien su jų ak ... .... . .. . „ 
kakliausiu priešu Vokieti- . Švedijoje, komunistai- su-
ja, ir todėl žiuri ka Ame- IJp.^ę {. darbininkų unijas, 
rika darys tuo atžvilgiu. į gvaldė Metalo Darhinin-

Iš Londono praneša jog|^lJ, uniją, laimėdamj valdy-
Vokiečiai bijodami Suomių bos..rinkimus. 

paliaubų su Rusija, 

Ohio geležies liejvklonis 
1 sako reikalinga dar 1,748 

. daugiau darbininkų, kad 
Nelaimės paliestus glo-; gaiėtų dirbti pilnu saiku. 

r .... tnikumą sū-
131 geležies He-

ūžsėtu lauku. ijyklų (foundries) užlaikan
čių 19,100 darbininkų. 

karo paliaubų su 
paėmė j savo kontrolę Pet-
samo 
jimą. 

Londonas. — Baigėsi tri
jų dienų busų operatorių 
streikas. Jie užprotestavo 
prieš valdžios įvestą naują 
Įstatymą draudžiantį strei
kuoti. Salvadore, Cent r. AfteM* 

ir suvaržė ten judė- j koje, kur buvo suruošta 
sukilimas prieš valdžią, su-
šaudėta dar 15 nužiūrėtų i tuy4 dirbtuvese 
kaltais sukilėlių. Pirmiau i dirbti 
jau buvo sušaudyta 30 ank- liuosu laiku, 
sčiau suijptų. 

Amerikos skolos,. tikrina 
U. S. Senato finansų komi
sijos pirmininkas, bus pa-
keltos iki $260,000,000,000. 

Atsižymėjęs Lakūnas 

ORAIKŲ valdžia in exi
le, Kairo, Egipte, atsista
tydino, naują vyriausybę 
sudarė G. Papandreou. 

ŠVEDIJA atmeta Ame
rikos reikalavimą nutrau
kti prekiavimo ryšius su 
Vokietija. - Vedvbos 

Nukrito bom beris. Mon
treal, Kanada. — Miesto 
centre nukrito kariškas 
bomberis, užmušta 9 as
menys, keliolika kitų sužei
sta, sugriauta keli namai._ 

_ Yuma, Ariz., susimušė 
ore du kariški bomberiai, 
žuvo 12 jų karivj^ > ^ 

jau savo parašą po peticija ku
ri prašo Amerikos Prezidento 
Lietuvos laisvę ginti? 3) Ar 
parinkau tai peticijai parašų 
tarp savo draugų? 4) Ar užsi
mokėjau prenumeratą Lietu
vių laikraščiui, kuris Lietuvių 
sąjūdį gaivina ir vysto? 

HITLERIUI Bal. 20 d. 
šukavo 55 metai amžiaus. 
Taigi jis daug jaunesnis už 
Rooseveltą, Churchillą ir 
Staliną. 

Washington. — Čia atsi- f 
%uvo Amerikos laikraščių i į 
redaktorių metinis suvažia-j 
vimas, dalyvavo apie 360 
žymių laikraščių redakto
rių iš visos šalies. Ameri
kos redaktoriai taip savęs 
polemikų nevaro ir vieni; 
kitų neužkabina, tik rim- j 
tai veda savo laikraščio po
litika. 

Jai kaštavo 22 bučkiai.! 
Amerikietė panelė, Raud. j 
Kryžiaus darbuotoja, išlv-! 
dėdama Amerikos lakunusj 
Į Vokietijos užpuolimą, pa-

TARIASI POKARIO 
STABILIZAVIMUI 

Washington. - 34 vals-
reisKe, pabučiuos kiekvieną jtybių finansų eksperstai 
vaikiną kuris nušaus po'pagamino planą pokari-

! Vokišką lėktuvą. Jiems su-!niam pinigų stabilizavimui. 
gryžus iš žygio, 22 %kariai 
stovėjo eilėje prie jos ko-
lektuodami savo bučkius* 

Kapt. Dominic S. Gentile, iš 
Piqua, Ohio, numušęs 30 nazių 
lėktuvų užpuolimuose Vokieti
jos, tapo apdovanotas Atsižy 
mėjįimo Tarnyboje Kryžium. 

Mirė Kardinolas. Bos
ton, Mass. — Čia mirė ka
talikų kardinolas O'Con-
nell, 84 m. amžiaus, Bos
tono- diocezijos arkivysku
pas* 

Pasiūlyta Įsteigti 8 bilijo
nų dolarių auksu paremtas 
fondas sugrąžinimui tarp
tautiniuose finansuose pa
stovumo ir pastumėjimui 
gerovės pasaulyje. 

Tą planą užgyrė ir So
vietų atstovai, nes ir bolše
vikai mato kad be aukso 
Ir kapitalo netoli nueis. 

ronte 

< ^ X 

Inglewood, Cal. — Lėk-
pradėia 

kareiviai Jų 
Jie dirba po 

4, 6 ir 8 valandas ir gauna 
reguliarę dirbtuvės darbi
ninkų mokestį. 

SVIESTUI pirkti punk
tai sumažinami nuo 16 iki 
12 svarui, pradedant sek
madieniu. 

Amerikos pašto darbi
ninkai tikisi kad Kongre
sas nutars jiems algų pa
didinimą. Nori gauti apie 
$500 metuose daugiau. 

Iš Lenkijos praneša kaUl 
ten Vokiečiai išžudė apie 
tris milijonus Žydų: iš apie 
3,500,000 buvusių Lenkij6s 
ribose ŽįTdu esą likę tiktai 
50,000, 

i 

'Vv-v A i'L 

Anzio pakraštyje, 
karo lronte, kur Amerikiečiai 
įsiveržė tikslu užimti Romą, 
įvyko šis romansas: Lieute-
nantas Thomas R. Gale ir slau
gė Lieut. Genevieve Clark įsi
mylėję, apsivedė ten oat karo 
lauke. Jiedu stovi prie vestu
vių pyrago, kurį iškepė kariš
kas kepėjas. 

200 užmušta. Iš Stock
holmo praneša kad Bergen 
uoste, Norvegijoje, ištikus 
amunicijos laivo sprogimui 

itali joje.' užmuštų skaičius pasiekė j 
200. apie 2000 sužeista ir 
4000 liko be namų, nes su-
ardvta šimtai namų. 

j 

M 

55 žuvo. Alaskos van
denų ose sprogo U. S. kro
vinių laivas ir nuskendo; 
iš 70 vyrų išgelbėta tik 15. 

• * . ' • „#r 
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r 2 D I R V A  Pirkit War Bonds šiądien 

1 

EENNSYLVANUOJE Detroit, Mich^aujiemą 
PITTSBURGH 

Pennsylvania Remia 
Roosevetlą ir 

Dewey 
Balandžio 25 d. nominacijų 

balsavimuose P e n n sylvanijos 
Jlepublikonai parodė didelį pa
linkimą i New Yorko valstijos 
gubernatorių Thomas E. De-
jlvey kaipo kandidatą j prezi-
Uęntus. Išrodo kad 70 šios 
Valstijos delegatų kurie vyks 
| Republikonų partijos konven-

jciją galutinam nominavimui 
Jtandidato laikysis už Dewey. 

Demokratų nominacijose di-
jčlelę daugumą balsų atiduota 
X\ž Prezidentą Roose veltą, ir 
Jtik jo vieno vardas buvo sąra-
|e. 

Republikonai balsavo ui De-
fvey, Martin, Gen. MacArthur, 
Frez. Rooseveltą, Bricker. Lt. 
JCom. Stassen ir Willkie. 

i 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

ftinips &pi« mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

DE1ROIT1ECIAI VEIKĖJAI: Detroito Amerikoniškuose laikraščiuose tilpo šis paveikslas 
Detroito veikėjų sąryšyje su pastaru Karo Benų vajum ir masiniu mitingu rengtu Balandžio 
2 d. Paveiksle randasi (iš kairės dešinėn): D r. J, Jonikaitis,. Vera Motuzas, Kun. L Boreišis, 
Margaret Petriks ir Dr. J. J. Šims. Jie ir kiti darbavosi surengime masinio mitingo ir kal
bėjo jame. Lietuvos reikalams aukų buvo surinktą $421.00, bonų parduota už apie $20,090. 

^ : 

Charles Evans Hughers ir 
jo žmona laike pasivaikščioji
mo Washingtone, po sugrvži-
mo iš Arizonos, kur praleido 
žiemą. Hughes jau 82 metu |  J,lUįUV H  J U M  , 4 ' V - « / W  

Tuo tarpu, prieš kelias die-l^nižiaus. Jis buvo kandidatas 
lias Wilkes-Barre, Pa., įvyku
sioje metinėje Pen na Darbo 
federacijos konvencijoje Pre
zidentas Roosevelt gavo užgy
nimą ketvirtam terminui ir nu
tarta net draftuotijj jeigu jis 
atsisakytų kandidatuoti. 

Skelbiama kad iki ^iol jau 
flpie 650,000 organizuotų dar
bininkų Pennsylvanijoje pasi-

i prezidentus prie Prezidentą 
Wilsona pereito karo metu, 
bet nelaimėjo. Vėliau buvo 
paskirtas Vyriausiu Teisėju S. 
V. Aukščiausiame teisme. Del 
senatvės iš teisėjo vietos atsi
statydino 1941 metais. 

ko vietinių L, V. S. veikėjų 
grupės svarbus susirinkimas. 

, . Tarp daugelio kitų dalykų, bu-
įadėję remti Prezidentą Roo- Vo perskaitytas ir Darbininke 
tseveltą Lapkričio 7 rinkif^uo-
tJe. 

PHILADELPHIA 
KAS YRA LIETU M ik AS 

|p KOMUNISTAS? 

Philadelphijoje yra keliolika 
Lietuviškų komunistų, kurie 
Jgisu atsidavimu slaptai ir vie
lai veikia svetimai valstybei. 
Iš kur jie atsirado ir kodėl jie 
taip aklai tarnauja ainžinienis 
Lietuvių engėjams) Riisamjf? 

žmonės visaip apie tuos iš
gamas kalba. Yra išvadų kad 
seniau, kaip žinome, k'ui po 
Lietuvos žemelę maišėsi Mas
koliai žandarai, valsčiuose , raš
tininkėliai, kailiadirbiai ir . ki-
toki praėjunai, tai gal kaip tik 
nuo anų laikų šie Lietuviški 
išgamos komunistėliai. kaip 

Bal 4 d. tilpęs editorialas, pa
vadintas "Stiprus Lietuvos Už
tarėjas". Jo autorius yra Dr. 
Kun. K* Urbonavičius, žino
mas poetas Jonas Kmitas. Su
sirinkimas nutarė pasiųsti jam 
asmeniškai padėkos laišką ir 
pareikšti padėką spaudoje. 

Buvo taipgi kalbama kad 
tą editorialą su atitinkamais 
prierašais atspausdinus panau
doti "Timeless Lithuania" pla
tinimui. Ten Užklydęs. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
8-tas skyrius laikys susirinki
mą sekmadieni, Balandžio 30, 
nuo 2 vai. po pietff, Lietuvių 
salėje, viršuje. 

Susirinkimas svarbus, bus 
apkalbama Penkių Milijonų 
Karo Bonų vajaus reikalai, 
milijono parašų rinkimas ir ki
ti svarbus klausimai. Visi na
riai malonėkite daiyvauti. 

LVS 6-to Sk. sekr* 
Vyt. Markusas, 

ŽADA LEISTI KALENDO
RIŲ. Viengentis Juozas Gus-
tis, leidėjas ir redaktorius vie
tinio laikraštuko "Lietu vių 
Naujienos", kaip teko girdėti, 
žada išleisti 1945 metams tin
kamą Lietuviams almanaką 
knygos formoje kalendorių. 

VIEŠĖJO KARYS. Prieš ke-
nors iš geros valios ar prive- į lioliką dienų buvo parvv kęs iš 
varta, tapo burliokais, Įgauna-j Kalifornijos paviešėti pas sa
mi Rusiško kraujo, svetime j vo motiną, Jievą Sasnauskie-
proto ir energijos, ir todėl jie , nę, karys Sgt. Antanas Sas-
taip lanksčiai seka tų Azijatų 
pėdomis. Kas* tik yra Rusiš
ka tas jiems malonu. _ ^ 

Be to, iš jų dabartinių pasi- j<Lliig0Vvskis, kuris savo laiku 
elgimų jaučiamas Rusiškas ka-j-ia smuikavo pasitikime ir a. 

a.\ Lietuvos Prezidento .Antano 

nauskas. 

BUVO 
vietinis 

BOSTONE. 
smuikoriukas, 

Mažas 
Tadas 

ęapiškas žiaurumas, kerštingu
mas. Kai kurie net turi. šlyk
ščią bui'lioko žandaro išvaizdą. 
JCiti panašus Į anų laikų vais
inu Ruskius raštininkėlius, ku
lne nors visai mažai moka, bet 
turi palinkimo rašyti, na ir 
Jbisaip bjauriai Lietuvius nie-
Jkina komunistų kacapų-Gruzi-
tiu apmokamame popiergaly.jp. 

Dabar jie užsimojo valdyti 
Philadelphijos Lietuvius ir su
kurtas turtingas organizacijas. 
[Veržiasi i valdybas ir savotiš
kai šeimininkauja. Tie komu
nistinės pavietrės nuodingi 
g)erai šaukia ekstra susirinki
mus, keičia klubų įstatus, duo
da Lietuviams dabartinių ko
munistų Rusklų įsakymus, ir 
tt. Liepia pinigus, drapanas 
ir kitokį turtą skubiai atiduo
ti deį "Russian Relief", kad su 
jfca }j|agalba greičiau komunis
tai aįtėję į Lietuvą galėtų Lie-
tuviuįs išpjauti. Tą ne sykį 
yra pareiškę žodžiu ir spaudo
je tie Lietuviški benkartai. 

' Ištremtasis. 

Smetonos, buvo išvykęs su sa
vo motina, Ona Birienaite-Ku-
ligovjskiene dalyvauti ten Lie
tuvių^ Jaunamečių Tautinių Šo
kiu Grupės parengime. 

\ Žinučių Rinkėjas. 

SV'lAKBUS VEIKĖJŲ SUSI
RINKIMAS. Sekmadienį, Ba
landžio 23, Lietuvių Muzikalio 
Kamt> viename kambaryje Įvy-

• T'/sirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapiu, 
paveiksluotas ir daug: skelbimf. 
Kaina metams $1. Adresas: 

Lietuvių Naujienos 
M2 N. 61 h St. Philadelphia S, Pa. 

DAYTON, OHIO 

WATlRBURY, CT.jLVS SKYRIAUS SVARBUS 
I SUSIRINKIMAS i 

PENKIŲ MILIJONŲ DOLA-
R1Ų KARO BONŲ VAJUS 
Waterburio Lietuvių Penkių 

Milijonų Karo Bonų Vajaus 
Komitetas deda visas pastan
gas kad parduoti karo bonų 
kuodaugiausia. Komitetas at
sikreipė į bankus, paštą ir ki
tas vietas kur tik karo fconu$ 
parduoda, prašant pagalbos. 

Prie to, komitetas paskyrė 
tris dienas: Balandžio 27-28-
29 dienomis "Victory House" 
nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. va
kare, viešai parduoti karo bo
nus Lietuviams ir publikai. 

Nors tas darbas nelengvas 
bet neapsakomai svarbus, ir 
turi buti atliktas kuogeriau-
sia. 

Brangus Lietuviai, gal čia 
neišpultų priminti tas liūdnas 
naujienas kurias" kasdien mes 
girdime, kad vieno sunus žuvo 
karo lauke, antro brolis arba 
kaimynas, trečios vyras, ir tt., 
ir kuo toliau tuo dažniau šie 
liūdni pranešimai atsikartoja, 
tat mes kurie ramiose aplinky
bėse gyvename, turėtume jau
stis kad mus neapsunkins nu
sipirkimas vieno ekstra koro 
bono, o tas ekstra bonas gali 
išgelbėti jusų mylimiausio su-
naus ar dukters gyvastį. Ne-
bandvkime pasiteisinti nusi-
skųsdami taksavimais ir kitais 
gyvenimo sunkumais, nes mes 
palyginus su £ų musų kareivių 
gyvenimu karo fronte esame 
kaip rojuje, pavalgę ir ramiai 
išilsėįę. 

Todėl prisidėkit, nusipirkite 
nors vieną ekstra karo boną 
dabar šiame $5,000,000 Bonų 
vajuje. Ateikit į "Victory 
House" Balandžio 27-28-29 ir 
pirkite ekstra bonus, arba ku
rie esat pirkę dirbtuvėse tarp 
Vasario 16 ir Balandžio 30, at
eikit ir užsiregistruokit, ko
mitetas gaus už tai kreditą. 

Arba ateikit už užregistruo-
kit pas Karo Bonų Komitetą: 
Jonas Tareila, Jacob Trečiokas, 
John Klikna, Petras Stepona
vičius, Izabelė Krugelienė, An
tanina Colney, Charles Stri-
ckuiis, Dr. M. J. Colney. 

Komitetas. 

CHICAGO, ILL. 

Adv. A. A. Olis Nomi-
quotas į Teisėjus 

12,000 MIRUSIU IŠ- KAIREVMIBNe Gmfl*. mi wmt vv i* , ^ Kovo 25 Lindent N j 

44KALEV1ČIUS Martynas, 56 
m., .mirė Kovo 20, Kearny, 
N. J. 

AKNAŠIUS Juozas, mirė Ko
vo 21, Newark, N. J. 

LIGEIKIENĖ Jieva, 50 metų, 
mirė Kovo 21, Brooklyn, 

;N. . . . • 
PETRAUSKIENĖ Elzbieta, 49 

m., mirė Kovo 29, Brooklyn, 
N. Y. 

KUčINSKĄS Jurgis, |pi metų, 
mirė Kovo 18, New York, 
N. Y. '• 

GEDMINAS Juozas, 54 metų, 
mirė Kovo m., Rockford, 111. 

mato reikalo tokiai organizaci
jai ?.... 

KONCERTAS, Liet. Vaiz
bos Buto moterų skyrius su
rengė koncertą ir šokius Bal. 
23 d., 48 Green st. salėje. Pro
gramą sudarė p-lė Dottsie Ve-
dziunas, p-lė Anna Valentas, 
neregė pianistė, Marion Pra
naitis, Anthony Radvila, Anna 
Dubinskas, Gertrude Ulinskaš, 
Dolores Galgota ir Stulginskų 
šeima. Pelną šio parengimo 
skyrė bendram Lietuvių šelpi
mo fondui, United Lithuanian 
Relief tund. . Dr. M. J. Colney. 

MAŽAS PASTEBĖ
JIMAS 

Antanas A. Olis 

CHICAGO, III. žymus 
Lietuvių veikėjas, Adv. Anta
nas A. Olis, Balandžio 11 no
minacijų balsaviniuose laimė
jo nominacijas į Chicagos Mu
nicipal (miesto) Teismą teisė
ju. Chicagoį e darosi stiprus 
Lietuvių komitetas paremti jo 
kandidatūrą, kad Adv. Anta
nas A. *01is butų išrinktas tei
sėju generaliniuose balsavi
muose. 

LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje skelbia
mais mirusių vardais, iki šiol 
mirusių išeivių Lietuvių skai
čius pasiekė jau 12,000, nųp 
Vasario mėnesio, 1937 metų. 

STEPšYS Stasys, 52 m„ mirė 
Bal. 12, Clevelande. (Upnin-
kėlių k., Veprių p., Ukmer
gės vai). Amerikoje išgyve
no 34 metus. 

SAMUOLIS Antanas, 66 m., 
mirė Bal. 22, Rochester, N 
Y. (Griškabūdžio p.f Vidgi- LtJZECKIENĖ Ona,- 69 metų, 

GERĖJAS3 KNYGA. Iš mu
sų kolonijos \ yra 12 asmenų 
patriotų prisidėjusių su auko
mis prie išleidimo "Timeless 
Lithuania". Labar tą puikią 
knygą visi jau ^cavo ir gerėja-
si jos turiniu, Lietuvos istori
ja, ir taipgi kad k'uyga puikiai 
techniškai apdirbta^ Ta kny
ga bus padovanota -Tįsiems žy
miems Amerikonams ir knygy
nams DUytone. Tai Sus gera 
propaganda musų senosios tė
vynės Lietuvos naudai. \ 

MIRĖ. Balandžio 19 Chica-
goje mirė Charles D. Zy^»kus, 
33 metų amžiaus. Velionis \yra 
gimęs ir augęs Daytone, tiktai 
pastarais keliais metais buvo 
apsigyvenęs Chicagoje. Čia ri
ko jo tėvai ir trys seserys, ttvį 
iš jų gyvena kitur. 

Velionio kurias pargabentas 
iš tenai į Daytoną ir tapo pa
laidotas Kalvarijos kapinėse. 

D. Rep. 

•PASAULYJE yra apie 40 
miestų kuriuose gyventojų tu
rima po daugiau milijoną. 

ANSONIJOS MOTERYS PRA-
I LENKĖ KITAS 
1 Nors Ansonijos Lietuvių ko
lonija nėra skaitlinga, bet ten 

; randasi gerų veikėjų. Pavyz
džiui, New Yorko seime buvo 

: nutarta organizuoti Kareivių 
Motinų, Seserų ir žmonų kuo
pas. šio kuopų tikslas rūpintis 

i kareivių reikalais, pasiųsti do-
| vanėlių, o kai jie gryš namon 
juos tinkamai priimti, ir tt. 

štai Bal. 2 d. šv. Antano pa
rapijos salėje susirinko apie 
30 moterų ir suorganizavusios 
tokią kuopą, išrinko valdybą: 

Pirm. — Anna čeplinskienė 
Vice pirm. — Bar'oora Bara

nauskienė ir Marijona Januš
kevičienė ; 

Fin. rast. — Marijona Balco 
Užrašų raštin. — Veronika 

Barstiene, 
Iždininkė — Marijona Ra

dzevičienė, jos padėjėja Anna 
^alonienė. 

Taigi garbg Ansonijos Mo
terims už jų darbštumą. Nors 
yra daug ir didesnių Lietuvių 
kolonijų, bet ten moterėlės vis 
dar saldžiai miega. Ar jos nę-

Tivynės nr. 16, Balandžio 
16 d., žinelėje iš Chicagos SLA 
238 kuopos, komisijos kvies
lys atsišaukia į narius prašy
damas atydžiau lankyti susi
rinkimus. Sako kad net ir 
laiškais kviečiant Pildomosios 
Tarybos rinkimui, iš virš 100 
kuopos narių atsilankė vos 18. 

čia kaipo SLA narys galiu 
pastebėti. Musų kuopa ištik-
ro kaip grybas išaugo, dėka p. 
Kaulino, kuris įdėjo labai daug 
energijos ir darbo. Jam pri
klauso visas kreditas. Bet jei 
p. Kaulinas mano kad su >jo 
darbo įdėjimu pasilieka ir vi-

; sas kuopos autoritetas jo ži
nioje tas neturėtų buti. 

Man teko net su keliais na
riais kalbėtis, kurie atviručių 
į tą susirinkimą visai negavo, 
kiti sako, kam eiti, nes Kau
linas yra nustatęs gaires ku
riomis vadovautis. ^ Eisi ar 
neisi tai bus kaip Kaulinas pa
sakys. 

Kada buvo gautas laiškas iš 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos, p. 
Kaulinas ne tik nariams neda
vė žinoti kas tame laiške ra
šyta, bet tiesiog numetį jį i 
gurbą, čia jau pasirodė Gri
gą itiška atmosfera. 

Paskiau, kai Amerikos Lie
tuvių Seimo Vykdomasis Ko
mitetas prisiuntė peticijas tai 
ponas Kaulinas pasielgdamas 
diktatoriškai ne tik laiško ne
skaitė susirinkime, bet nume
tė peticijas "gurban". Matai, 
jam Lietuvos nepriklausomybe 
visai nerupi. Nejaugi toksai 
Kaulmas persiėmė surusėjusių 
Lietuvių išgamų dvasia, kad 
net SLA kuopoj jų niekdariš-
kus darbus varo? O gal ir p. 
Kaulinas gavo gerą "senvičių" 
iš Maskvos už tokius darbelius. 

Kas del S»LA, p. Kaulinas 
pasidarbavo, bet kas del Lie
tuvos tai šalin panašius parsi
davėlius. . If^i Kaulinis. 

\t 

LANKYKIMES JAUNOSIOS 
LIETUVOS BALANDŽIO 

30 PARENGIME 

Jaunoji Lietuva, prieš ketu
ris metus susitvėrus organiza
cija, būtent Vasario 26 d. 1940 
metais, nusistatė dirbti tauti
niai Lietuvišką darbą. Per 
praeitus keturis metus daug 
ką nuveikė. Dabar žengdama 
į penktus metus, jau turi sa
vo knygynėlį, kuriame yra ga
na daug rimto turinio ir bele
tristikos knygų bei veikalų. 

šiais metais nusitarta buti-
! nai išleisti Angliškoje kalboje 
j brošiūrą apie Lietuvą ir iš-
| siuntinėti visiems universite
tams ir šiaip žymiems Ameri
kos žmonėms bei knygynams. 
Tas darbas dalinai pradėtas ir 
greitu laiku bus užbaigtas. 

| Dabar pažvelgkime kas su 
i šiuo parengimu surišta. Kada 
! įvyko Amerikos Lietuvių Sei-
!mas New Yorke, Vasario 5-6, 
| Jaunąją Lietuvą atstovavo net 
trys delegatai. 

| Tame seime nutarta bėgyje 
i Vasario 16 iki Balandžio 30 iš-
' parduoti Karo Bonų už penkis 
milijonus dolarių. Su Balan
džio 30 šis vajus pasekmingai 

' pasibaigia ir bus atsižymėtas 
tam tikromis ceremonijomis, 
dalyvaujant Treasury Depart-
mento, Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos ir kitiems atstovams, 

j Užbaigiant šį vajų bus pra
dedamas vajus rinkimo milijo-

fno parašų ant Peticijos Prezi
dentui Rooseveltui, prašant 

| užtarti Lietuvos nepriklauso-
j mybę. Tos Peticijos pirmą 
į-kartą pasirodys oficialiai Chi
cagos publikai. Kiekvienas at-
silankiusis gal5s gauti tokią 
peticiją ir rinkdamas parašus 

į nuo Amerikos piliečių prisidės 
j prie kovojimo už Lietuvos ne
priklausomybe. 

Su - Balandžio - mėnesiu auti 
na 16 metų kai pirmą kartą 
pasirodė Margutia-kvieslys. 
Nereikia aiškinti, kiekvienas 
Lietuvis žino ką Margutis nu
veikė per tuos 16 metų dirbda
mas tautinį-Lietuvišką darbą 
ir skleisdamas liaudies dainą. 
Todėl "sjĮme - vafcaįe pagerbsi-

i ' -
.  . r .  - i  ' .  • :  ,  .i..  f  •  t  .  

rių k., Suvalkijos). Ameri 
ko j e išgyveno 46 metus. Bu
vo nevedęs. Palaidotas iš 
šv. Jurgio bažnyčios, Bal. 
25. P. S. 

ŠIMKUS Antanas, mirė Sau
sio 8, Santa Fe, Argentinoj. 
(Vaiguvos par.) 

GRIGAITIS Stasys, 40 m., už
muštas traukinio Sausio 21, 
Rapaela, Argentinoj. 

VARNAGIRIENĖ Morta, 77 
metų, mirė Vas. Pittston, 
Pa. 

flUNDžIUS Petras, 69 m., mi
rė Vasario 14, Westville, 111. 
(Raseinių ap., Pauparių k.) 

ZARNAUSKAS Tarnas, 61 m., 
mirė Vas. 27, Omaha, Nebr. 
(Vilkaviškio ap.) ' 

BERŽANSKAS Mateušas, 70 
metų, mirė Kovo 15, Hazle-
ton, Pa. (Airiogalos p., Vas-
bučių k.) 

ŠILINSKAS Jonas, 59 m., mi
rė Kovo 9, Perth Amboy, N. 
J. (Vilniaus r., Varkantonių 
kaimo). 

PALIONIS Petras, 69 m., mi-
'* rė Kovo 10, Benld, ill. (Ma-
'• rijampolfcs a|», Balbieriškio 

par) 
£ ALKUS Pranas, 70 m., mi

rė Vas. 13, Youngstown, O. 
(Šiaulių ap., Sereikių k.) 

ZYKUS Domininkas, 56 metų, 
mirė Vas. 23, R^alyn, Wash. 
(Kauno apsk.) 

MILIAUSKAS Stassys, 66 m., 
mirė Kovo 6, Castle Shan
non, Pa. (Marijamp. ap.) 

KAMINSKIENĖ Agota (Ur-
baitytė), mirė Kovo 23 d., 
Newark, N. J. 

VAŠKEVIČIENĖ Kostancija, 
62 m., mirė Kovo 18, Brook
lyn, N. Y. 

KANANAVIčIENk T,, mirė 
Kovo m., Shenandoah, Pa. 

me ir Margutį už jo nuopelnus 
Lietuvai ir Lietuviams. 

Taigi visi kas tiktai užjau
čia tautinį darbą, dalyvaukite 
Balandžio 30-os parengime, Šv. 
Kryžiaus parapijos auditorijo
je, prie 46-tos ir Wood street. 

B. A. 

mirė Kovo m., Rockford, 111. 
TALAČKIS Jonas, 57 m., mirė 

Kovo m., Mahanoy City, Pa. 
DABRAVOLSKIENĖ Ona, mi

rė Kovo m., JSast Greenvil
le, Pa 

MUSKEVIČIENĖ Jieva, mirė 
Kovo 21, Swoyersville, Pa. 

SAKALAUSKIENĖ Marcelė, 
mirė Kevo 21, Kingston, Pa. 

BEGANSKIS Antanas, m i r e 
Kovo 25, Swoyersville, Pa. 

GRAMAS Benjaminas, mirė 
Kovo 25, Pittston, Pa. 

RAULINAITIS Mikas, mirė 
Kovo 1, Mt. Carmel, Pa. 

ZALDERYS Andrius, miri 16 
Kovo, Tamaqua, Pa. 

MARTINKUS Jonas, 65 metų, 
mirė Kovo 27, So. Boston. 
Mass. (Raudonių par.) Ame
rikoj išgyveno 43 metus. 

ALABURDIENĖ Magdalena, 
mirė Kovo 31, Ghicągo, IJįt 
(Marijampolės ap., Skriau
džių p., Galginių k.) Ameri
koj išgyveno 40 metų. ' 

TA MULTT TN1ENĖ Agota, mi
rė Kovo m., Gary, Ind. 

TA&IUMUNAS Petras, "imrė 
Kovo m., Gary, Ind. v 

URBONIENĖ Ona (Geniotai-
t,ė), pusamžė, mirė Kovo 30, 
Chicago j. (Teistų aps., Kal
nėnų p.) Amerikoje išgyve
no 30 metų. 

BUDRECKIS Stasys, pusam
žis, mirė Kovo 28, Chicagoj. 
(Telšių ap., Laukuvos par., 
Mikuliu k.) Amerikoj išgy
veno 37 metus. 

L1AŠČ1US Kazys, 73 m., mire 
Kovo 2, Gary, Ind. (Trakų 
ap., Žiežmarių p., Juknonių, 
k.) Amerikoj išgyveno 47 
metus. 

UžUMECKIS Antanas, mirė 
Kovo 25, Brooklyn, N. Y. 

RAMANAUSKIENĖ Ona, 60 
m., mirė Kovo 24, Hunting
ton Station, L.I. N. Y. 

BAČIUNIENĖ Ona (Sabaliau
skaitė), 72 m., mirė Balan
džio 1, Sodus, Mich. (Kail^ 
no ap., Jurbarko par.) 

GAILIENĖ Elzbieta, 53 metų, 
mirė Sausio 25, Spring Val
ley, 111. 

DELiI-A O. .1 AK T 1$S 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktofi) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
ICsmbariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
W21 EDNA AVENUE ENdicott 1783 

i A M ii ii ii ii ii ii ii ii ii TI TI TI ir ii ii ii ii TI ii i\ n rrrTrrrrrn TI II n n11 

"iiEifw'"" 
ii••••••••••••••i 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės i msfhe telefonu arba asmenittast. 

i 
i 
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I Nikodemas A. Wilkeljs i 
15? ® * 1 * 
į Laisnuotas Laidotuvių Direktorių* | 
I IR BALZAMUOTOJAS ^ i 
i Šermenims kambarius duodame vartoti nemokitnil . | 
| Naujoj, modeliniai jrengtoj nuosavioj vietoi * 
1 «202J)4 SUPERIOR. AVE. . . HEnderson 9292 
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Tern! meile Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  Laisvę Pažinę — 

Jungo Nevilkgim! 

L. V. S. Metinis Seimas 
Ir Lietuvos Laisvės Varpo 

Sidabrinis lubiieįus 
t ' 

SEIMAS IR IŠKILMI BUS BIRŽELIO 10 IR 11, CHICAGOJE 
LVS SEIMO VIETA: Morrison Hotel, prie Clark ir Madison. Diena: šeštadie

nis, Birželio 10; pradžia nuo 9:30 valandos ryto. 
JUBILEJINĖ IŠKILMĖ: Sekmadienį, Birželio 11, po pietų, ST. AGNES AUDITO

RIUM, 3916 Archer Avenue, Chicagoje. Programą išpildys Margutis. 
AUKAS LVS SEIMUI siųskite adresu: L. for L. of Lithuania, Morrison Ho-

-tel, Chicago, 111. 

Atsišaukimas j LYS Skyrius, Pavienius Narius ir Visuomenę 
Ten kur pirmą kartą suskambėjo Amerikos Lietuvių nuliedintas naujai atgim

stančiai Lietuvai Laisvės Varpas, Birželio pradžioj, 1919, — tar Varpas kuris Ka
ro Muzejaus bokšte Kaune per 22 metu skambėdamas priminė Lietuvos žmonėms 
Amerikos Lietuvius, — ten, Chicagoje, šymet rengiamas Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos metinis seimas-suvažiavimas. Nes ir Lietuvai Vaduoti Sąjunga savo pradžią 
gavo Chicagoje, ir galutinai suorganizuota Tabor Farmoje, Birželio 7-8, 1941 m. 

Tautinė Lietuvių visuomenė, kuri Laisvės Varpą Chicagoje pravedė 1919 me-1 

tais ir Birželio pradžioje tą Varpą pirmą kartą skambino Chicagos Lietuviams, — 
dabar turės progą dalyvauti Laisvės Varpo Sidabrinio Jubilejaus paminėjime. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos seimas atsibus Birželio 10 ir 11 d., o Birželio 11 va
kare, bus tas iškilmingas Laisvės Varpo Jubile jus. 

Tai iškilmei programą pasižadėjo paruošti musų mylimas kompoziatorius An
tanas Vanagaitis su savo Margutiečių štabu. Tai bus atmintina šventė, tai bus ne
išdildomų įspūdžių dienos, — tai bus vienas brangiausių prisiminimų kaip Ameri
kos Lietuviai dirbo Lietuvos Nepriklausomybei 25 metai atgal! 

Lai visų Lietuvių akys ir širdys tomis dienomis kreipiasi Chicagos linkui. Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos skyriai prašomi dabar rūpintis rinkimu delegatų į ši jubi-
lejinį seimą; visuomenė prašoma, kam tik laikas leis, važiuoti ir dalyvauti tose iš 
kilmėse, o kurie negali nuvažiuoti — siųsti seimui savo pasveikinimą ir_ auką, kad 
Lietuvos vadavimo darbas ir toliau butų galimas varyti! Be visuomenės paramos 
Lietuvos vadavimo darbas jį veikiantiems butų labai, labai sunkus. 

* Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

VOKIEČIAI VERČIA, 
ČIA LIETUVIUS 

VYKTI Į DARBUS 
VOKIETIJOJE 

MASMITINGAI PO SEIMO 
DAVE LVS PER $1000 

Paremta Peticijų Spausdinimas, Siuntinėjimas 
ir Karo Bonų Vajaus Vykdymas 

Masiniai susirinkimai, surengti LVS ir New Yor-
ko Seimo išrinkto Vykdomojo Komiteto, Seimo darbų 
vykdymui davė žymiai virš $1,000 aukų. Tos aukos ap
moka Peticijų ir karo bonų vajus, Dar masi»i«|i susi
rinkimai nesibaigė, aukų tikima daugiau. 

Dabar Lietuvai Vaduoti Sąjunga dar vykdo ^Peti
cijų vajų, kuris turės baigtis trumpu laiku. 

Taipgi LVS rengiasi prie iškilmingo savo metinio 
seimo, kuris rengiamas Chicagoje Birželio 10 ir 11 dd., 
ii* ragina visuomenę ir LVS skyrius bei pavienius na
rius prie seimo prisidėti, nes LVS ruošiasi kitiems žy^ 
miems darbams surištiems su Lietuvos vadavimu, kam 
reikalinga visų Amerikos Lietuvių parama. 

A U K O S  

KNYGOS I5SIUS-
4-

TOS VISIEMS 
PIRKIT JŲ DAUGIAU, PLA-

TINKIT TARP ŽYMIŲ 
AMERIKIEČIŲ 

Šią savaitę išsiųstos galuti
nai visos knygos "Timeless 
Lithuania" visiems Lietuviams 
prenumeratoriams. Mat, jau 
gavome knygų gana iš spaus
tuves, kuri darbą nepaprastai 
ilgai sutramdė. 

Šia proga norime priminti 
knygos prenumeratoriams ir 
aukotojams vieną-kitą dalyką. 

Nekurie yra aukoję knygos 
leidimui po $10 ir daugiau, bet 
vieni aiškiai pasakė kad jie 
nori už savo auką tik vieną 
knygą, kiti pažymėjo kiek jie 
daugiau knygų pageidavo. 

Knygas siunčiant, pasitaikė 
gal but kad vietoje dviejų pa
siųsta tik viena knyga, ar pa
našiai. Tokiuose atsitikimuo
se tik praneškite LVS Centro 
sekretoriui kad jus gavot ne 
tiek knygų kiek tikėjotės gau
ti ir tuoj jums bus pasiųsta 
trūkstama knyga ar knygos. 

Yra tokių kurie stambesnes 
sumas aukoję išsyk norėjo tik 
vienos knygos, bet paskui su
manė kad turėtų gauti dvi ar 
daugiau knygas. Tais * atve
jais praneškit Centrui. 

Visais atvęjais imkit knygų 
tiktai jeigu manot galit jas 
išplatinti tarp Amerikos žy
mesnių žmonių, tarp valdinin
kų ir šiaip viešose įstaigose sa
vo , apielinkėje. 

Knygų galit dar gauti pirkti 
ir padovanojimui savo miestų 
žymesniems Amerikiečiams ir 
kitų tautų reikšmingiems as
menims, užsisakant jų iž LVS 
Centro tik po $3.00. 

Visos knygos dabar parduo
damos po $3.00 ir svarbu liku
sias greičiausia išplatinti. 

Kiekvieno veikėjo ar drau
gijos pareiga yra pasirūpinti 
kad "Timeless Lithuania" pa
tektų į miesto knygyną, mies
to mayorui, žymesniems poli
tikos vadams, valstijų legisla
tures nariams, apskričių vir-

EKSTRA! 
Iš Baltimore gauta praneši

mas kad ten Bal. 23 d. masi
niame susirinkime kuri rengė 
LVS 4-tas skyrius 
Karo Bonų parduota už $25,000 
Aukų surinkta apie . . $120.00 

šininkams. 
šiuomi ir raginame visus pa

daryti tą dovaną savo žymes
niems Amerikonams ir moks
lo įstaigoms. -

Jusų $3.00 auka ' padovano
jimui vienos knygos gali pada
ryti naudos Lietuvai ir Lietu
viams Amerikoje už tūkstan
čius dolarių. Ji pasakys neži
nančiam kas ta Lietuvių tau
ta yra, jis pamils ją ir užtars 
ją. Lietuvius Amerikoje la
biau gerbs tie Amerikiečiai 
kurie tikrai sužinos kad tie 
Lietuviai yra. 

Dar yra dikčiai Lietuvių 
profesionalų kurie tos knygos 
neturi. Pirmiausia paragink it 
juos nusipirkti knygą, o jeigu 
yra vertas žmogus, padovano-
kit ir savam Lietuviu Ameriko
je gimusiam ir augusiam pro
fesionalui kuris neapsipažinęs 
su savo tautos istorija. 

Užsakymus knygai siųskite 
čekiais, money orderiais arba 
cash pinigais adresu: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

ęievelam} 3, Ohio. 

A. STULGINSKIS, 
BUVĘS PREZIDEN

TAS, SIBIRE 
Buvęs pirmas Steigiamojo 

Seimo išrinktas Lietuvos pre
zidentas, krikščionių-demokra
tų narys, kaip vėliausios ži
nios skelbia, randasi bolševikų 
ištremtas į Sibirą. 

Dabar krikdemų ir socialis
tų blokas, ALT, rengia 24 metų 
to Steigiamojo Seimo "jubile-
jų". Na ir kodėl jiems taip 
prireikė Steigiamojo Seimo 24 
metų sukaktį minėti, kodėl ne
palaukė iki sueis 25 metai? 

Nagi todėl kad jie nenori 
praleisti progos kartu nepasi
džiaugę ir vėl iš džiaugsmo pa
sibučiuoti, nes tas Steigiama
sis Seimas "išmetė" Antaną 
Smetoną iš pirmutinio Lietu
vos prezidento vietos 

Kitą metą, kai sueis 25 me
tai Steigiamojo Seimo, gal ki
ti jau vėjai pūs...., . 

Washingtone, Karo Informa
cijos Ofisas (OWI) praneša ži
nių kaip Vokiečiai deda pastan
gas visais galimais budais su
rankioti jaunus Lietuvos žmo
nes tarp 18 ir 19 metų amžiaus 
ir išvežti į darbus Vokietijo
je. Pranešimas sako, Vokiečių 
Darbo Ministerija Kaune jau
nus vaikinus taip rankioja pa
siuntus savo agentus eiti nuo 
namo iki namo. 

Surandami vaikinai išveda
mi i Kauno kalėjimą arba į 
koncentracijos stovyklą. Ku
rie atsisako patys stoti arba 
netinka karinei tarnybai tuos 
siunčia j karo dirbtuves Vo
kietijoje. 

Taip tai Vokiečiai naikina ir 
silpnina Lietuvių tautą, kiek 
jos dar liko nuo bolševikų. 

Lietuviai kaip ir kitų tautų 
suvaryti į darbus Vokietijoje, 
dirba karo įmonėse kurias Bri
tų ir Amerikos lėktuvai bom
barduoja, ir ten nuolat žūsta 
žymus skaičiai žmonių,' pačių 
stipriausių. 

Lietuviai stengiasi nesiduo
ti išvežami, ir namie esantieji 
veikėjai slaptai agituoja jau
nimą slasptytis ir nevykti \ 
Vokiečių miestus, kur liks au
komis Britų, ir Amerikos bom
bų. 

Ar jums kurie norit kad ta 
musų tautos žmonių žudynė 
greičiau pasibaigtų, neprivalu 
pirkti daugiau karo bonų, kad 
Amerika karą laimėtų, nes tik 
taip užsibaigs musu tautos 
žmonių žudymas. ,> 

Pirkit dar po ICaro 
Boną šiame Lietuvių,, Penkių 
Milijonų vajuje. 

Clevelande Aukų Bal. 
19 d. Surinkta $232 
Balandžio 19 d., masiniame 

susirinkime Lietuvos vadavi
mo reikalams aukavo: 

N. N. $25.00 
A. A. OJis 20.00 
Juozas Blaškevičius 16.00 
Dr. S. T. Tamošaitis 10.00 
Jurgis Salasevičius 10.00 
K. S. Karpius 10.00 
Izidorius Šamas 10.00 
A. K. J. F. 10.00 
K\. ir Elena Urbšaičiai 5.00 
Alekas Banys 5.00 
Stasys Mieldažis 5.00 
Juozas Vilčinskas 5.00 

fl>~ .'"'i 
Feliksas J. žiūrit' " - 5.00 
Jonas G. Polterin 5.00 
Adomas Noreika 5.00 
Kazys štaupas 5.00 
Ignas Visockas 5.00 
Justinas Miščikas 5.00 
Tarnas Masilionis 5.00 
Marge Verbela 5.00 
Juozas Urbšaitis 5.00 
Viktoras Amšiejus 5.00 
Feliksas Mudrauskas 5.00 
Jonas Brazauskas 5.00 
Petronė Urbšaitienė 5.00 
Jonas Gudas 5.00 
Jonas Apanaitis 5.00 
Antanas Šimkūnas 5.00 
A. M. Praškevičius 5.00 
Eva Noreika 2.00 
Juozas Vitkauskas 1.00 
J. Derius 1.00 
B, Tamošaitienė 1.00 
Mrs. Viakterienė 1.00 
M. Krugienė 1.00 
P. Bielskis 1.00 
Mrs. Baranauskas 1.00 
P. Baranauskas 1.00 
Lietuvis 1-00 
Alvina Luiza 1.00 

, Elena Cervaniene 100 
Viktorija Ažusenis 1.00 
Ant. Radavičienė ,1.00 
Smulkių surinkta 2.00 

Viso ' $282U)0 

PRIE PITTSBURGH O AUtKŲ 
Bal. 16 Pittsburghe įvyku

siose prakalbose prie aukoto
jų vardų surašo buvo praleis
ta šie vardai: 

KITIEMS REIKALAMS 
K. Demikis, New Britain, 

Conn., išleidmui knygos 
Angliškai "Kaif> Jie Mus 
Sušaudė" 5.00 

Bronė RafHufytė 
Timeless Lithuania 6.00 

V. Amšiejus 
Timeless Lithuania 3.00 
Aukas Lietuvos vadaivimo 

darbams, Lietuvos atstovybių 
užsienyje palaikymui, knygų 
apie Lietuvą leidimui siųskite 
cash arba čekiais bei money 

orderiais pridėdami savo pil
ną adresą laiške ir ant Vdlfi# 
viršaus, ir adresuokit: 

LVS CENTRAS 
Cleveland 3, Ohio. 

6820 Superior Avenue 

J. Žemantauskas 
"Dirvos" Agentas 

N o t a r a as 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

SKUBĖKITE RINKTI MILIJONĄ PA
RAŠU ANT PETICIJOS 

Anna Triska 2.00 
Skrabinskas 1.00 
[Yurkaitis 1.00 
B. Lapakia 1.00 
Alice Beaeon 1.00 
Palionis 1.00 

Jų aukos buvo paskelbtos 
tarp smulkių, taigi šių auko
tojų pažymėjimai bendros au
kų sumos nepadidina. 

Peticijų galite gauti rašydami J: 

W. F. Laukaitis, Peticijų Komisijos Pirm. 
110 E. Lexington St. Baltimore, Md. 
Peticijoje reikia rinkti ir priimti parašus kiekvie

no ir visų kas tik yra Amerikos pilietis — ne tik vien 
Lietuvių — kurie sutinka ir prašo kad Amerikos vy
riausybė užstotų Lietuvos laisvę prieš Sovietus, fjt\ 
kad pasirūpintų atsteigti Lietuvą vėl Nepriklausoma.J 

Parašų rinkėjai privalo pirmiausia pasirūpinti 
gauti parašus savo miesto mayorų, kitų žymių Ameri
kiečių, ir visų kitų piliečių, parodant kad jie užtaria 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 

Tos peticijos — milijonas ar daugiau parašų — 
bus nuvežta pačiam Prezidentui Rooseveltui. 

L. V. S. CENTRAS <>820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Jau Gatava! KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

Skandina Japonus 

KAI kurių Sovietų vyriausio 
štabo pranešimų pasiskaitęs, 
žmogus pasiklausi kuo Rusai 
Vokiečius muša: ar ''adding" 
mašinomis, ar "machine-guns" 
(kulkosvaidžiai's) ? Tūkstančiai 
tik švysti, kaip musų bolševi
kų meile Maskvai. , ; -

DR. OWEN J.C. N ORĖM 

M ž-V ••/.is* vJi. 

Šie trys Amerikos kariškiai 
Pacifiko salų pakraščiais veik
dami greita valtimi, nuskandi
no keturias Japonų reikmenų 
barkas ir vieną laivą. 

f ' >• ' 

(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis, spau
sdintas trim spalvom.) 

SkubSkit siųsti savo 
užsakymus—galit gauti 
vieną, dvi ar dešimts 

knygų! 
m 

-•-y.  
*. Of i 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
• 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Km duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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Fašizmo Primetimas tautininkams Netarnauja Lietu
vos Gerovei, šeškiškas Grigaičio ir Vaidylos Gin
klas. Tik Nevalstybiški Socialistai Gali Abejoti ar 
Lietuvos Žmones Nori Nepriklausomos Lietuvos, 
ar Ne. Kaip Katalikų Bažnyčios Mokslas Pažiūrė
tų į Broliavimąsi su Nevalstybiškais ir Prieš-Reli-
giškais Socialistais? 

Yra faktas kid katalikai 
ypatingai socialistai mėgsta 
pabrėžti kad 1926-1940 metais 
Lietuva buvo fašistų valdoma; 
lygiai taip pat yra faktas ir 
tai kad Amerikos Lietuvių Ta
ryba ir katalikiška ir socialis-
tiška spauda velionį A. Sme
toną tituluodavo diktatorium, 
fašistu ir panašiai, o dabar fa
šizmo reiškėjais skelbia esant 
apie Lietuvai Vaduoti Sąjungą 
susiburusius žmones ir tauti
ninkus apskritai. Jie gi patys 
skelbiasi esą demokratais ir 
"•Hat kartoja kad ateities 

' r-a l^utinai turi buti de
mokratine. Demokratinė Lie-

a — demokratinė ir jos 
valdlift, Tautininkai gi yra 
fr.iistai, užtat jie negalės bu
ti valdžioje. Kas kita katali
kai ir socialistai — jie demo
kratai ir kaip tokie sudarys 
ateities Lietuvos valdžią. Gra
žus planelis. 

Tačiau stebėtina, ir bolševi
kai tautininkus su velioniu A. 
Smetona priešakyje apšaukia 
fašistais. Tik jų išvada kita: 
ateities Lietuvą turės valdyti 

aprašymus, bat kai iyima 
svarbesnes paskaitas ir žymiai 
reikšmingesnėse aplink y b ė s c 
skaitė velionis A. Smetona 
Draugas ir kiti netautiniai lai 
kraščiai apie tai net neužsimi
nė, o jeigu ir užsimindavo tai 
dideliu nepalankumu ir nedora 
tendencija. Ir taip vis del tc 
kad A. Smetona buvo ne ji^ 
žmogus. Nors jis ir gerai gy 
nė Lietuvos reikalus, nors jie 
ir niekuomet nevengė išdrožti 
visos tiesos apie bolševikus ir 
nazius bei ryškiai iškelti aik
štėn jų Lietuvai padaryt* 
skriaudą, bet kadangi jis bu 
vo tautininkas tai jį katalika 
ir socialistai arba ignoruodavo 
arba dar išplūsdavo. Ir tai del 
to kad partinis kromelis jiems 
yra aukščiau valstybinių rei 
kalų. . 

Dr. Norem parašė puikią 
nuoširdžią, palankią knygą a-
pie Lietuvą, bet kadangi joje 
plačiai apibudintas tautinink 
valdymas tai ir čia katalika 
su socialistais neištvėrė: pii 
miau Draugas, o paskiau N 
nos paskelbė kad Dr. Norer 

ne demokratai ir ne kurie ki- apšmeižęs Lietuvių taut'}. Ne 
ti, o jie, komunistai, nes tik ir šituo atsitikimu jie nesuge 
komunizmas galįs "išlaisvinti" bėjo pažaboti savo politinė 
nuo fašizmo nukentėjusius Lie- aistros ir valstybinių reikal 
tuvos žmones. 

Tautininkai ne sykf yra nu
rodę kad jie nemato nieko ste
bėtino fakte kad t bolševikai 
skelbia Lietuvą buvus fašisti
ne valstybe: jie nc^*i pateisin
ti savo grobuoniškas pretenzi
jas Į Lietuvą. O aplinkybė kad 
bolševikų tvirtinimus kartoja 
ir katalikai ir socialistai, te-
parodanti jų norą pirmoje ei
lėje užkenkti tautininkams ir 
iškelti save visai negalvojant 
kaip visa tai atsilieps Lietuvos 
valstybei ir visai Lietuvių tau
tui. šitai kaip tik ir parodo 
kad socialistams ir katalikams 
partiniai reikalai stovi aukš
čiau valstv binių. Jei butų prie
šingai, jei jiems valstybiniai 
reikalai stovėtų pirmoje vieto
je, jie nejieškotų fašizmo Lie
tuvos praeityje, o įrodinėtų 
r.c priklausomos Lietuvos vals
tybini subrendimą (kurį tarp 
I :tko įvairiomis progomis yra 
1 akartofinai pabrėžę objekty-

iS svetimtaučiai), jos kultu-
rinę ir ekonominę pažangą bei 
is to išplaukiančią teisę į ne
priklausomą gyvenimą, teisę 
kurią brutaliai sutrypė pir
miau Stalinas, paskui Hitto* 
ris. 

Jei katalikams ir socialis
tams Lietuvos valstybės reika
lai butų stovėję aukščiau par-
rinių, jie nebūtų sykiu su bol
ševikais Amerikos federali-
nėms įstaigoms skundę velio
nio A. Smetonos kaipo nazių 
agento ar panašiai, bet butų jį 
vieningai rėmę, nes A. Smeto
nos vieši pasirodymai, kuriuo
se neretai dalyvaudavo aukš
tieji Amerikos valdžios parei-
gonys ir kuriuos plačiai pir
muose puslapiuose aprašydavo 
patys didieji Amerikos laikraš
čiai, palankiai įvertindami ir 
gindami Lietuvos bylą, Lietu
vai buvo labai naudingi. 

Kai dabar Pulk. Grinius skai
tė apie Lietuvą paskaitas Flo
ridoje, Draugas įdėjo plačius 

pastatyti aukščiau partinių. 
Ta pati linkmė tebesitęsia i: 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos at 
žvilgiu: ar ji renka milijon; 
parašų, ar varo $5,000,000 ka
ro bonų vajų, ar ruošia masi
nius mitingus, kuriuose iške 
liama aikštėn Lietuvai padary 
ta skriauda ir Lietuvos teisi 
įžeidimai, neatsižvelgiant į ta 
ar tai kam patinka ar ne, mu 
sų katalikams ir socialistam* 
vįsvien viskas blogai, jiems te 
besivaidina fašistai ir diktato
riai ir tiek. 

GRIGAIČIO IR VAIDYLOS 
"ARGUMENTAI" 

Šitokie yra faktai. Bet ka 
da tuos faktus savo Detroi
te pasakytoje kalboje trum
pai paminėjo Julius Smetona, 
Grigaitis tuojau prapliupo jarr 
įprastais koliojimais (Naujie 
nos Bal. 11), o po jo netrukus 
atsiliepė ir Vaidyla (Sandara 
Bal. 14), kurio mintis po kelii 
dienų persispausdino Draugas 
pabrėždamas kad tai, girdi 
esanti rimta pastaba. Aukš 
čiau paduotų faktų paneigimo 

Kariškas Telegrafas 

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

Smulkus skelbimai 'Dirvoje*, 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, krautuvių išnuo-
mavimas ar pardavimas, pajiaš 
Irojunai, padėkos laiškai, gali 
ms patalpinti šia kaina, 

Britų signalų korpuso vyrai 
dirba prie telegrafo linijų, nuo 
Algiers iki Teherano, 5000 my
lių ilgio. Du Sinajaus polici
ninkai, prajojanti ant kupra
nugarių, sveikina dirbančius, 
iškeldaųii" šautuvus. 

nebuvo nei Naujienose nei San
daroje, nes jie visų perdaug 
gerai žinomi, kad Grigaitis ar 
Vaidyla išdrystų juos* neigti; 
bet užtat Grigaitis uždėjo pa
trauklią antraštėlę, "Smetonu-
kas Nesiliauja Skleidęs šmeiž
tų", o tekstą padabino "pliuš
kiais", "vaikezais", "£onai-
čiais ir tt. ' 

Vaidyla argumentų vietoje 
Juliui Smetonai primetė "bajo
rišką nuotaiką" ir atrado kad 
jis yra "išlepintas, sugadintas 
pusbernis". Ką gi, tiek žmo
nės, tiek kiti gyvūnai įvairiais 
atsitikimais vartoja ne tuos 
pačius, o skirtingus ginklus, 
šeško, pavyzdžiui, ginklas yra 
jo "kvapas". Kaip musų pa
duotos Grigaičio ir Vaidylos 
straipsnių citatos parodo, šeš
kiškas ginklas jiems labai arti 
prie širdies. 

©AR PRIE PETRAPILIO 
SEIMO 

Tiek apie tai. Dabar dar ke
ltas žodžių del 1917 metų Pe-
rapilio seimo. Dirvos Bal. 14 
įumeryje buvo nurodyta kad 
ocialistai 1917 metais Petra-
)ilio Lietuvių seime Lietuvai 

•ereikalavo autonomijos Rusi
jos ribose ar federacijos su ja, 
tuo tarpu kai visi kiti seimo 
dalyviai griežtai reikalavo Lie
tuvai visiškos nepriklausomy
bės. Su tuo nesutikdami, so
cialistai prasišalino iš seimo. 

Nors tai yra neginčijamas 
faktas, Grigaitis įprastu jam 
neskrupulingumu (Nauj. Bal. 
l8) tą neginčijamą faktą, pa-
adina melu ir nurodo kad Pe

trapilio seimo skilimas senai, 
girdi išaiškintas (kur, gal 1739 
South Halsted Street, Chica
go, 111.?): ginčas, girdi, ėjęs 
tik dėlto kas turįs spręsti Lie-
uvos likimą — Petrapilio kon

ferencija ar patys Lietuvos 
jmonės? Nesunku įžiūrėti ši
okio "aiškinimo" dirbtinumą. 

Petrapilio Lietuvių seimas 
Įvyko tada kada Lietuva dar 
tebebuvo karinėje Vokietijos 
)kupacijoje, kuri, nesiskaity-
dama su Lietuvoje likusiu Cen-
traliniu Komitetu, tuo labiau 
maža dėmesio tebūtų kreipus 
i už Lietuvos ribų susispietu
sius Lietuvius. Kas kita Ru
sija. Lietuva teisiniu požiuriu 
tebebuvo jos dalimi, todėl Ru
sijos vyriausybė pilnai galėjo 
Lietuvos atžvilgiu priimti įvai
rių sprendimų, netgi pripažinti 
Lietuvai nepriklausomybę. Ši
tai suprato patriotingieji Pet
rapilio Lietuvių seimo dalyviai, 
todėl ir griežtai reikalavo pil
nos nepriklausomybės Lietu
vai. Grigaičio gi nurodymas 
kac: socialistai bevelyję atsi
klausti "pačių Lietuvos žmo
nių" yra visai repagrystas: 
nejaugi kam dar galėjo kilti 
abejonių kad Lietuvos žmonės; 

jei jiems butų suteikta proga 
laisvai pareikšti savo vali'4, 
butų pasisakę kad jie nenori 
nepriklausomos Lietuvos ir be
velija likti Rusijos dalimi? 

Tokiais išgamomis galėjo 
pasirodyti tik tie kuriems Mar
ksas ir tarptautinis internacio
nalas buvo artimesnis negu sa
va, nuo visų kitų valstybių at
skirta Lietuviška Lietuva, čia 
ir išlenda yla iš maišo. Sufa
brikuodamas aną socialistų nu
sistatymą, kad, girdi, jie no
rėję atsiklausti pačių Lietuvos 
žmonių, Grigaitis įrodo kad 
dar šiądien jis tebėra ištikimas 
savo senajai social-revoliucijo-
nieriškai dvasiai, nes kiekvie
nas tikras Lietuvis niekuomet 
neabejojo ir neabejoja kad vi
sa Lietuvių tauta, išskyrus ke-
lotą išgamų, visuomet ir viso
mis išgalėmis siekė, siekia ir 
sieks laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos, ir šitas nusistatymas 
yra toks aiškus kad niekam 
nei į galvą negali ateiti paklau
sti ar taip ištikrųjų yra. Taip, 
tik Marksistas, nihilistas ir 
s o c i a l  -  r e v o l i u c i j o n i e r i u s  g a l i  
abejoti ar Lietuviai nori sa
vos nepriklausomos valstybės, 
ar ne-

Kauno. «Pašto Naujieji Rūmai, Išstatytą*j 
Svetimųjų Atėjimą į Lietuvą «. 

. . .  .A'-'*.-. ,r. r.. . ., , v, 
įf- & % f 1 1/ 'v/ - v 

. . . .. ^ ".v 

• V,*: mUfatoį.: 

r z. jt; 

A ' •;*»* - f V. 

AU' u,~* '.-V > 

i,*> Jt * V * 
t* * ' * a* <• -

v  * ^  f .  

abss 

i  ! •  [  M' .  N  ore ' i t in  knygos "T imeless L i thuania" )  

Prieš carą, tiesa, socialistai, 
tikriau, social-revoliucijonieriai, 
kovojo. Ir labai galimas daly
kas kad sąryšyje su tuo, kaipo 
caro valdžios sprogdinimo prie
monę, ir Lietuvos socialistai 
buvo iškėlę Lietuvos atsiskyri
mo idėją. Bet kai paaiškėjo 
kad Rusija iš Imperijos gali 
virsti į demokratinių valstybių 
sąjungą, musų socialistai ne
bepanoro išsiskirti iš ''motinė
lės Rusijos" vaikų šeimos, o 
bevelijo palikti jos globoje. 
Tautininkai ir katalikai, prie
šingai, Rusijos imperijos griu
vime įžiūrėjo puikią Lietuvos 
laisvės progą ir griežtai stojo 
už visiškai nepriklausomą, nuo 
visų valstybių, taigi ir nuo 
Rusijos, atskirą Lietuvą. Tai
gi tuo tarpu kai socialistai te-
kovojo už išsilaisvinimą iš ca
ro valdžios, bet ne už atsisky
rimą nuo Rusijos tautų, tauti
ninkai ir katalikai kovojo ir 
prieš carą, ir prieš kurį kitą 
režimą visiškos Lietuvos lais
vės vardan. 

Jei Lietuvos Taryba butų 
laukus, kaip šaunusis Grigai
tis rekomenduoja, "pačių Lie
tuvos žmonių pasisakymo" ir 
1918 metais nebūtų paskelbus 
Nepriklausomos Lietuvos, tai 
didelis klausimas kas išviso su 
Lietuvos nepriklausomybe bu
tų atsitikę. Laimei tuo svar
biu momentu nulėmė tautinis, 
o ne socialistinis nusistaty
mas. Lietuvos nepriklausomy
bės akte, nežiūrint kad jis bu
vo pasirašytas kai Lietuva dar 
tebebuvo Vokiečių okupuota, 
aiškiai pasakyta kad Lietuva 
nutraukia visus ryšius kurie 
kada nors yra buvę su kitomis 
valstybėmis. Taigi net Vokie
čių okupacijoje Lietuvos la-
ryba išdryso paskelbti Lietu-

atskirumą nuo visų kitų 

valstybių, be jokių sąjungų, 
he jokių federacijų. Netgi ir 
karaliaus Uracho kvietimas to
li gražu nebuvo federacija su 
Vokietija, kokios Rusijos at
žvilgiu buvo reikalavę socialis
tai. Be to, Uracho, kaip Viur
tembergo karaliaus giminaičio, 
išrinkimas buvo tiesioginis pa
sipriešinimas Vokietijos pas
tangoms sujungti Lietuvą su 
Prūsija. Taigi Uracho išrin
kimas Lietuvos karalium buvo 
ne Lietuvos pardavimas Vokie
tijai, kaip įmantriai pastebi 
Grigaitis, <6 Lietuvos separa
tistinių tendencijų akcentavi
mas, kuris kaip tik labai nepa
tiko kaizeriui. Kaizerinė Vo
kietijos vyriausybė pati nepri
pažino nei to išrinkimo, nei 
net pačios Lietuvos Tarybos, 
kurios ji nelaikė valstybiniu 
organu. Tik kai Vokietija pra
laimėjo karą, Lietuvos Taryba 
įgijo laisvesnes rankas. Suma
žėjus spaudimo jiegai iš Vo
kiečių pusės ir Tarybai galint 
laisviau veikti, Uracho kvieti
mas pačios Tarybos buvo pa
naikintas ir A. Voldemarui bu
vo pavesta sudaryti pirmutinė 
Lietuviška vyriausybė. Iš to 
kas pasakyta aiškėja kad Gri
gaičio primetamas velioniui A. 
Smetonai "Eietuvos pardavi
mo Vokietijai" tėra įprastas 
jo socialistiškos demagogijos 
triukas. 

KAMAROTAI IR TIEK 
Bet "tempora mutantur et 

nos mutamur in illis". Nežiū
rint ne valstybiško ar net prieš-
valstybiško socialistų nusista
tymo, partiniai katalikai- šią
dien eina išvięno su jais. Nors 
yra didelio skirtumo tarp ka
talikų politinės partijos ir ka
talikų kaip Romos Katalių-Ba
žnyčios beii4ruoinąijėį> narių, 

rodos, , neapsiriksime pasakę 
kad ir partiniai katalikai ne
atsisako Katalikų Bažnyčios 
nustatytų principų. Gi kata
likams, kaip Katalikų Bažny
čios nariams, apibrėžti katali
kiškas savaitraštis Amerika su 
pasididžiavimu pasiskelbė tu
rinti geresnius šaltinius negu 
Dirva. To apibrėžimo krite-
rijos esąs pačios Katalikų Baž
nyčios ftioksias. Įdomu butų 
įš tos pačios Amerikos patirti 
kaip Katalikų Bažnyčios mok
slas pažiūrėtų į broliavimąsi su 
Grigaičio plauko socialistais, 
kurie ne tik kad ne valstybiško 
nusistatymo žmonės, bet, kaip 
Marksistai, griežtai nusistatę 
prieš religiją, kuri, pasak Mar
ksistų, esanti "tautos nuodai". 
Štai ką, pavyzdžiui, Grigaitis, 
garsindamas' savo laikraštyje 
laisvamanių veiklą, yra patal
pinęs Naujienose: "šį kartą, 
šeštadienį Lietuvių Audi
torijoje, 3133 So. Halsted St., 
programoje bus skaityta iš bi
blijos apie Kristaus meilišką 
pasikalbėjimą su marčia, Tifc-
rėsime gardaus juoko". 

Nežiūrint į tai, Grigaitis ka
talikų šiądien yra laikomas 
prietelium. Bet yra dar ge-

I resnių pavyzdžių, dar glaudes
nių sąjungų, štai nepersenai 
vienas katalikų veikėjas susi-

j dėjo su keletą sykių savo pa
vardę kaitaliojusiu socialistu 

įStilsonu ir bendromis jiegomis 
Pittsburghe leidžia "katalikiš
ką" laikraštį. Įdomu, kokios 
naudos Bažnyčiai ir Valstybei 
partiniai katalikai įžiūri bro-
liavimesi su nevalstyviskais ir 
prieš-religiškais socialistais. 

Musų nuomone, tai tėra la» 
bai slidus oportunizmas. 

K n 7 . Rimvydis. 

Xukokit Lietuvai. dolari-kftr 

T R U P I N I A I  

IBEDtlAGA ISTORIJAI) 

Iš praeities matome kad Ka
talikų Lietuvių iieivija dirbo 
ir veikė pradžioje su Lenkais, 
padėdami tverti Lenkiškai-Lie-
tuviškas parapijas ir organiaa-. 
cijas. Istorija pažymi kad Su
sivienijimas Lietuvių Ameri
koje, arba originalis Lietuvių 
Rymo-Katalikų Susivienijimas 
Amerikoje, likos inkorporuo
tas 1886 metais ir jo "tėvu" 
buvo a. a. Kun. A. Burba. Nuo 
pat susitvėrimo minėtos orga
nizacijos, joje turėjo didelę 
įtekmę kunigija ir tas iki šiai 
dienai pasiliko. LRKSA kon
stitucija griežtai reikalauja 
kad kiekvienas narys atliktų 
Velykinę išpažintį, o kitaip bus 
išbrauktas iš organizacijos. 

Katrie iš musų žinome Lie
tuvių Socialistų Sąjungą Ame
rikoje (dabar tik likučiai te
egzistuoja) istoriją tai šitoje 
organizacijoje daugiausia dir
bo Grigaitis, Pruseika, Stilso-
nas ir daugiau, kurie per orga
ną Kovą atakavo katalikus, ir 
ši organizacija buvo didžiau
siu priešu religijos, o daugiau
sia kunigijos. 

Bet LSSA savo konstitucijo
je nedraudė socialistui (nariui) 
priklausyti prie LRKSA ir taip 
pat katalikui tapti ĮJS&A na
riu. 

šiądien istorija atsikartoja: 
LRKSA likos moraliu LSSA 
nariu ir tą kunigijai priešingą 
aktą papildė jų pačių auklėti
nis ir vadas, p. L. šimutis, ku
ris pasibučiuodamas su socia
listu ir didžiausiu kunigijos 
ir tikybos niekintoju Grigaičiu, 
pardavė katalikų organizaciją 
bedievybės skelėjui. Dabar, 
kaip matome, tai ne tik ką ka
talikai ranka ranką mazgoja 
su socialistais, bet ir jų įstai
gose priimti tarnauti buvę so
cialistų redaktorėiliai. 

Kaip istorija rašo, katalikai 
atsikratė Lenkų, tautininkų -

^Įjua. bedievių, o už trumpo laiko 
me numeryje „nmutmmi keU;tag |)Ufi Jr su GrigaieiUi Bago-

čium ir kitais ta pati praeities 
istorija, kuri visada atsikarto
ja. 

in 
Nuo jaunų dienų Bagočiiis 

VIENINGOS VEIK
LOS REIKALIN

GUMAS 

(Nuo Redakcijos: Pereita-

paragrafai šio straipsnio nebu
vo galima įskaityti, todėl čia 
t^ dalį perspausdiname.) 

Kai maždaug prieš 60 metų 
Vincas Kudirka pradėjo kovą 
už Lietuvos laisvę, įdėdamas į 
tą kovą visą savo sielą ir vi
sas savo jiegas, jam teko su
sidurti su begaliniais sunku
mais. Jam teko koyoti ne tik 
prieš Rusijos valdžią, bet ir 
prieš saviškius, kurie ar iš 
menkadvasiškumo, ar iš pavy
do trukdė jo darbą. Atsitik-j tų geriausiu įrangiu politikos 
davo kad net saviškiai Dr., dirvoje. 
Vincą Kudirką apskusdavo Ru- j  .  
sams, kad jis dirbąs priešval-l Amerikos Lietuvių Taryba 

Vėl kiti, nors i Pittsburghe saukia konferenci-

buvo socialistu ir iki šiai die
nai nėra kitokiu, bet katalikų 
spauda talpina jo raštus į sa
vo špaltas, gindama jo asme
nį ir kandidatūrą į SLA prezi
dentą, daugiau negu apie tai 
yra rašoma SLA organe Tėvy
nėje. Katalikai likos socialis-

ją visų vakarinės Pennsylvani-
jos draugijų, klubų ir parapi-

Užemimas Kruvino Kalno 260 

v 

stybinį darbą. 
ir neskųsdavo jo, niekuomet 
jam nepadėdavo ir net patį jį . 
mėgindavo įtikinti kad mestų, J M delegatų. Girdėti kad ir 
ju žodžiais tariant, bergždžią phio valstijos parapijos ir Wu-
kovą. Rusija juk esanti mil- !*• gavo pakvietimą isnnltf. 
žinąs, o jis - tik musė, tat 
kam taip neprasmingai aikvo- j  

ti savo jiegas? Vistiek juk 
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kovos nesą galima laimėti. 
Tačiau Vincas Kudirka ne

pasidavė sustabdomas. Kaip 
vienišas laivas šėlstančioje ju
roje milžino pasiryžimu jis tę
sė nelygią kovą.... iki pat 
savo mirties. Džiovos kamuo
jamas ir valdžios persekioja
mas, nykstančio kuno, bet mil
žino dvasios jis kalbėdavo ne
dideliam buriui savo abejojan
čių draugų: "Ateis laikas kad 

1 musų miestelio iškabos bus 
j Lietuviškos, kad musų vaikai 
I mokysis iš Lietuviškų knygų 
t ir eis į Lietuviškas mokyklas 
j ...,Lietuva bus laisva!" 
! Jo tikėjimas ir idealizmas 
'įkvėpė tikėjimo ir kitiems. 
Jam mirus, jie tęsė, kaip iš
manė, jo darbą, ir dvidešim
čiai metų praslinkus, po bega
linių kentėjimų ir begalinių 
kovų, po daugelio didvyriškų 
gyvybių aukų, pranašingi Dr. 
Vinco Kudirkos žodžiai išsipil
dė: Lietuva atgavo nepriklau
somybę ir laisvoje Lietuvos er
dvėje suplevėsavo laisvos Lie
tuvos vėliava. 

War Bonds Laimas Karą! 
fį&it War Bonds k vėl! 

Matyti kad socialistai su
maišė protą katalikams kad 
negali nei atskirti Pennsylva-
uijos nuo Ohio. 

# / / 
Pirmam pasauliniam karui 

einant, SLA tautininkai buvo 
pasirengę "atstatyti" Lietuvą 
ir tuli jų vadai buvo suorgani
zavę Lietuvos Atstatymo Ben
drovę, kurioje likos surinkta iš 
Amerikos Lietuvių virš pusė 
milijono dolarių. Stambiau
sių šėrininkų eilėje buvo tuli 
vyrai kurie seniau dirbo už 
mažą algą SLA% ofise, o savo 
aukštas vietas toje bendrovė
je palaikė savo dideliu skait-
lium šėrų. Gal tas ir buvo 
priežastim kad Lietuvos ne
atstatė?.... - • ' • 

. Sausas Beržp. 

MARGUTIS; 
Skaitykit "Marguti", komp» 
A. Vanagaičio leidžiamą mjjr 
zikos ir juokų žurnalą. Wr 
na du kartu į mėnesį. KfliiM 
metams 92. Prisiųakit 10c 
pašto ženklais, gausit vię^| 
numerį pamatymui. . 
• M A R G U T I S  

A766 So. Western Am ' ' 
M CfeteagQ. lit r ? 

*  . . . . . . . . . .  . . .  f t - . . .  



Padėkit Amerikai laimfiti karą 

Dienos Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio Redaktorius-K. S. KARPIUS—Editor 

Laikotarpio, ar 
Menkėjimo Žymės? 

Kataliku Susivienijimo 
dyba / nusprend.ė organizacijos 
seimo šymet nešaukti, atideda 
kitam irfetui. 

vai-

v 
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metais, pas savo dėdę, Kun. Mi^ 
kulskį (dabar k 1 e b o janjantj 
Duncan, Nebr,). Ten savo ir 
pastongomis išėjo Omaha- Uni
versitetą, baigė advokatūrą ir 
1935 metais išrinktas Nebras
ka valstijos seimelio senato
rium, bei perrinktas tai vietai 
1939 ir 1943 metais. Be se
natoriaus vietos, jis. buvo ir 
teisėjas. Buvo vedęs Lietu
vaity ir paliko tris vaikučius. 

Tautinio Susivienijimo sei
mas manomas išturėti ne sa
vaitę, kaip paprastai būdavo, 
bet tik tris dienas. Nusiskun
džiama karo metu, bet tokie 
dalykai gali buti mūsų organi
zacijų neišvengiamo menkėji- socialistiškas laikraštis." Sa 

NAUJIENOS, soc. dienraštis 
Chicagoje, šiomis dienomis mi
ni 30 metu gyvavimo sukaktį. 
Balandžio 22 d. išleista specia-
lis Naujienų jubilejinis nume
ris. 

Naujienos, kaip red&keijos 
straipsnyje pastebima, išspau
sdinta pirmą kartą Vasario 19, 
1914 metais. Redaktorius, ku
ris dar tebėra tas pats ką ir 
tą pirmą numeri išleido, dabar 
dar su pasididžiavimu prisi
mena pasakymą, "Naujienos: 

mo del musų visuomenės laip
sniško senėjimo, o jaunuome-

ne-

kė, "jos Įsitikinusios kad da* 
bartinę (30 metų atgal—Dir
vos Red.) visuomenės tvarką 
ateityje pakeis kitokia, socia
lizmo tvarka". 

Bėt p. Grigaitis, per 30 metų 
pasenęs, Jaučiasi apsivylęs: 

Tautinio Susivienijimo sei- per tą laiką visokių tvarkų pa-

•įį i  " f - j - . ,  V i k t o ę a s  M a č e r i n s k a s .  |  KAS KĄ RAŠ0 
PASAULINIS PADĖTI ES ANALYZE (Spaudoje Pasidairius) 

IR JOS IŠVADOS Rilšo širvydas-
Pirmasis Pasaulinis Karas ir jo padariniai 

v 
ĮZARINĖ pasaulio krizė bemaž jau išspręsta, bet dar 
" nenugalėta politinė. Nuo to kaip išmintingai bei 
apdairiai ves savo tautas į pergalę ir taiką United Na
tions vadai, pareis viso pasaulio bei paskirų tautų, taigi 
ii* Lietuvos, likimas. Tatai verčia mus išsiaiškinti ku-
i«Sų pagrindinių tikslų didžiųjų valstybių vadai tarptau
tinėje plotmėje siekia ir kurią ateitį žmonijai savo tarp
tautiniais susitarimais lemia. Tai turėdami galvoje, 
pažvelgkim į praeitį, pasvarstykim klaikią dabartj ir 
pabandykim įžvelgti ateities perspektyvas. 

Pirmasis pasaulinis karas buvo laimėtas Preziden
to Woodrow Wilsono kilniais Keturiolikos Punktų obal-
sįais. • Visa eilė pavergtų Europos tautų po to atgavo 
nepriklausomybe. Buvo isteigta pasaulio taikai daug 
tflčių teikianti Tautų Sąjunga. Iš kitos pusės, to kąro^ auamerikongjimo Xas 

tldavoje Rusijoje jsiviespatavo bolsevizmas n; įsigalėjo is Kataliku susivienijimo 
reakcija Europoje: Italijoje — fasizmas Vokietijoje — finalwinia raportUi kuriuose 

nazizmas. Likusis pasaulis įsskyvus dzingoistinę Ją-jv#lstiju kvotsja{ p»brėžja 
poniją, daug-maz slinko Anglijos liberalizmo ir Amen- aU2.ima nariais 

įsos demokratizmo pramintais takais. Atsikurus Lietu- ' ~ 
va, savo sąlygų vedama, ėjo demokratiniu keliu. 

Diktatorinės valstybės netrukus atsirubežiavo nuo 
demokratinių ir pradėjo slapta, pilnu Įkarščiu^ kalti gin
klus ir ugdyti savo sufanatizuotas jiegas busimoms pa
saulinėms grumtynėms. Demokratinės valstybės, nu
jausdamos pavojų ir inertingai vengdamos karo, užuot 
laiku užgniaužusios jo židinį arba nukreipusios jį pa
lankesne" joms* vaga, -savij skirtingų interesų vedamos, 
nuėjo nuolaidžiu totalitarinėms valstybėms keliu. Pa
galiau tas kelias jas atvedė prie liepto galo. Totalita-j gaį žinių apie Įžymesnių jau-
irų pogrindžiuose sutelktas parakas, išvilktas paviršiun, 
pradėjo sproginėti. Prasidėjo antrasis pasaulinis ka
ri's nepalankiausiomis demokratijoms sąlygomis: apsi
gynimo pasirengimui laiko mažai telaimėta ir visa eilė 
tautų palikta jų pačių jiegoms ir likimui. Nesulauku
sios i.š demokratijos arsenalo atitinkamos pagalbos tos 
valstybės viena po kitos nelygioje kavoje buvo perblok
štos totalitarinių. 

Šios did žios "tragedijos prologan pasaulis jau buvo 
įžengęs tuomet kai Japonų džingoistai klasta užpuolė ir 
nuteriojo Kiniją, kai Italų fašistai išdegino Etiopiją ir i vardu buvo kesintasi užvaldyti. Pirmiausia jie siekia 

i visi totalitarai rungtyniavo Ispanijoje, padidindami j Slavii ir iu kaimvnu ne-Slavu žemiu. Trumpai ir aiš-
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lie už tai dabar tenka visai žmonijai mokėti baisiausio-! dies noru" prie Maskvos prisijungti, kitais atvejais ne-
mis kančiomis ir neupskaitliuojamomis aukomis bei pa-į va Sovietų Rusijos saugumo ir "draugingų" Kremliui 
siduoti likimo vedamais netikram, miglotam rytojui. j valdžių kaimyninėms tautom? butinumu. Bet ii' čia ne 

Desootizmas Euroooie ir Aziioie * j galas... Kremlio satrapų "apetitai" auga tolydžio jų 

(fįainys iš pereito nr.) 

mui teks spręsti viena menkė
jimo žymė: sumažinimas, ar
ba visiškas sustabdymas orga
no Tėvynės. 

/ # / 

Musų težinomieji 
Musų spauda nutolus nuo 

musų jaunimo, todėl joje ma-

nuoliu pasisekimus. Katalikų 
Draugas, pavyzdžiui, praneša 
apie mirtį auto nelaimėje Neb
raska valstijos seimelio Sena
toriaus Adv. Petro Gutausko 
(Gutoski), apie kurį musų vi
suomenė mažai pirm to žinojo. 

Pasirodo, jis gimęs DuBois, 
Pa., ir j Omaha atvykęs 1928 

šaulyje Įvyko, tik jis socialis-
tiškos tvarkos nesulaukė. Ten 
kur drąsiausia skelbiamasi jog 
esąs įkurstas "socializmas", %ir 
ten Grigaičiui vietos nebuvo— 
tai Rusijoje: nuo kurios jo ka-
marotai Lietuvos socialistai 
taip nenorėjo Lietuvos atskir
ti (1917 metais).... 

Čia Amerikoje, jis iš savo 
socializmo irgi biznio nepada
rė: amžinai turėjo mėtytis tai 
prie bolševikų, tai prie sanda-
riečių, tai ;prie katalikų.... 

• ALIJANTŲ armijai jautie
na ir aviena mėsa Anglijoje 
daugiausia gaunama iš Argen
tinos ir Urugvajum*. 

demokratijų laimei, antipodiniai totalitarai, įtarimu; yra galima Jie visonns pnemonemis stengiasi aavo Uk-
vieni Drieš kita kupini, pagaliau tarpusavyje susipjovė, ruosius tikslus užmaskuoti. _ , , 
Jie viens kita'pamišusiu itužimu pjaudami, vra palei-, Reikia pripažinti kad demokratinėse valstybėse jie 
de darban visas savo pragariškas mašinas, ilgainiui jas virtuoziškai vartoja įvairias, jiems prieinamas, .propa-
Kalinč'as atvesti prie abipusio ir galutinio išsekimo, gandinę* priemones. -Jie neriasi is kailio kad įsigijus 
Tokia vra Marso locika. Bet kuo gi yra kalti ramus, sau daugiau simpatijų bei palankumo Vpač vadinamų 
taikus," ju nasruosna pakliuvę žmonės? Kokia gi_ lie-; "realistų" ir "progresyvių" intelektualų tarpe ir plačio^ 
tuviu ir Lietuvos ateitis? ise niasėsc. Dabar jie kelia \ padanges Europą nuo na-

. zizmo "vaduojančią" Raudonąją Armiją. Svaiginanti 
Atlanto carterio pritaikymo problema j bolševikinės propagandos "Orfejaus Muza" neperstoja-

Dviejų didžiausių demokratinių valstybių vadų, A- j maj liūliuoja mases, o kitomis, gal nedaug kam žinomo-
merikos Prezidento Roosevelto ir Didžiosios Britanijos j mįs priemonėmis jie stengiasi per savo pakalikus pa 

ENKADEVJSTŲ TEROHIšKA GALYBE 

Pro mus norėjo pravažiuoti vienas" bolševi
kų sunkvežimis, kuriame sėdėjo, matyti iš jų 
uniformų, aukšti bolševikų viršininkai — ge
nerolai, pulkininkai ir kitokių laipsnių koman-
dirp. Enkadevistai tuojau tą sunkvežimį sulai
kė. ' Vienas eilinis enkadevistas, išsitraukęs 
revolveri, įsakė tiems" viršininkams išlipt iš ma
šiną. Generolas prieš tą enkade vistą dar aiš
kinosi, jog jam labai skubiai reikią patekti į 
armijos štabą, l>et enkadevistas, ąt#t#tęs j&m 
revolveri, sušuko: 

— Molčat! (Tylėti!) 
Generolas tuojau nutilo, ir visi jie' klusniai 

iš automobilio išlipo. Mės baidai nustebome 
matvdarrfi kokią nepaprastą galią turi enkžfde-
vistai Sovietuose. Prieš paprastą eilht) enka-
devistą dreba ir Sovietų generolai. 

Daugiau pusės musn keleivių ^usodino į tą 
sunkvežimj, tarp kurių įvarė ir ponią P. , Nau
dodamasis persėdimo proga, kada pasijutom 

' šiek-tiek laisvesni, norėjau įsiūlyti poniai P. pa-
j imti mano paltą, nes atviru sunkvežimiu važiuo
jant vakare jau buvo gana vėsu, bet ji atsisa
kė paimti, nuvažiavo, vargšė, vienmarškinė. 

Mus likusius susodino į kitą aklai geleži
mis apkaustytą specialį kaliniams vežioti maši
ną, kuri iki to laiko atsargai priešakyje mu
sų tuščia važiavo. Toje mašinoje galėjo va
žiuoti keturi, daugiausia šeši žmonės. Mus gi 
į ją sukimšo dvylika žmonių. Joje važiavo pul
kininkas š-kas. profesorius J., Petras K., aš ir 
kiti. Mes čia visaip susiraitėme, vienas kitam 
ant kelių sėdėdami, nes stovėti irgi buvo ne
įmanoma, lubos neleido, čia mes, , nors ir la
bai susispaudę, bet laisviau pasijutom. galėda
mi kalbėtis tarp savęs ir rankų nereikėjo lai
kyti užpakalyje, nes enkadevistai sėdėjo auto
mobilio gale už durelių. Bet gal po kelių 15 
minutų laiko, neduok Dieve kas su mumis pa
sidarė, visi pradėjom ne savu balsu šaukti: 

— Jėzus, Marija! Gelbėkit, mirštami.... 
Oro, oro!.... Pasigailėkit.... Oro!.... ^ 

— Molčat! — sušunka i musų šauksmus 
enkadevistai, prasivyrė duryse langelį. 

— Jus nenuvešite musų, mes čia visi tuoj 
immirsim; duokit mums oro..,. — paaiškina 

[Rusiškai jiems profesorius K. 
Į Negalima įsivaizduoti* didesnių kančių ka-
da žmogus miršta neturėdamas oro. Nors vi-

,'si plaučiai išsižioję, liežuvis iškištas, visomis 
pajiegomis gaudome tą brangų orą, bet jo ne-

! pagauname, nes jo nei.era. Kiti jau visiškai 
be sąmonės pradėjo kalbėti: "Oro, oro. oro..." 
Bet žodis "oro" žodžiu pasilieka, o paties oro 

i vis nėra. Krutinės ląsta ir tam tikri raume-
|nys kurių ,'pčigalba mes jtraukiame" ir išpueia,-
tme orą, atsisako veikti. Ausyse tik spiegia, 
įužia. akyse raibuoja. 

Gal po valandos musų kančių girdime kad 
enkadevistai už durų ginčijasi tarp savęs. Vie
ni sako kad reikia praverti duris, kiti sako jog 
užteks ir langelį pravėrus. Pagaliau pasigailė
jo: atidarė langelį ir truputį pravėrė duris. O, 

| kokie mes tada laimingi pasijutom kai į musų 
i mirties kamerą šmukštelėjo tyro vėsaus oro 
srovė. Viešpatie, neapsakomai metu Tau dėkin
gi už orą! 

j Dabar mus tik troškulys kankino, nes per 
visą karštą kelionės dieną nei lašelio vandens 

I negavome. Tik kad jie greičiau nuvežtų mus 
kur jiems reikia, ir kad duotų nors gurkšnelį 

Įvanchfcns atsigerti, daugiau mes nieko nenorime, 
nes taip baisiai išdžiuvo musų burnos ir liežu

viai taip sustingo kad pajudinti negalime. Tie-
tsiog visas organizmas silpsta nuo neapsakomo 
troškulio. 
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msaulio tautų — geros valios žmonių — viltys. Paban-1 timiausiu tikslu 
Ivkime įžiūrėti ar jos bus patenkinamos-. Panagrinė
kime kaip jos šiądien atrodo. Tūlam laikui nuo Atlan-
tik Charterio paskelbimo praslinkus bei bolševikams 
sėkmingai su Amerikos ir Britų pagalba naziams prie
šinantis, kai kur jau pradėjo reikštis abejonių del gali
mumo jį pritaikyti visoms, agresorių pavergtoms, tau
toms. Aiškėja kad Atlantic Charterio interpretacija. 
svyruoja vietos bei laiko požiuriu. Vis dėlto Amerikoje 
tikima kad kuriuo nors budu jis pataps kunti. Anglijo
je jis bene daugiau skeptiškai vertinamas, bet visgi jo
sios vadų iškeliamas tiek kiek jis skatina Europos tau
tas kovai prieš nazius. Sovietų Rusijoje jis nesvarsto
mas ir jo pritaikymo teisė kitoms tautoms, vienai po ki
tos, yra paneigiama jos valdovų vienašališkais pareiški- j 
mais, nors ir Sovietų Rusijos atstovas jai sunkiu metui 
yra padėjęs parašą ant dokumento, žinomo United Na* j 
tions pakto vardu. Tat pažiūrėkime kokie gi ištikrųjųį 
yra tų trijų didžiųjų valstybių vadų tikslai bei intetfe* 
eai? Prie ko gi jie galop veda? 

« Sovietų Rusijos tikslas viso pasaulio užvaldymas 
Sovietų Eurazinės imperijos valdovas, Josif Džu-

gašvili Stalin, ir jo valdoma bolševikų partija rėmėsi ir 
• remiasi vien despotiška jiega, terorizmu, jo plėšriu nau

dojimu savo ir svetimų tautų tarpe. Jų vidinis, nera
šytas, motto skambėtų šitaip: "Ką mes pajiegsim, tą su-
grįausim ir užvaldysim". Šiądien jie komunistinės Ru
sijos vardu siekia mažiausia to kas kada nors carinės 

• Rusijos buvo užgrobta bei panslaviniu ir pravoslaviniu 
lt f s-ufr'Safc, i 
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' ' DAINUTi 

*(Ksav. Vanagėlis) 
Kad galėčiau but paukšteliu 

Ir sparnus turėčiau, 
I padangę pasikeičiau, , 

Ir toli regėčiau. 
Ir dainuočiau Dievo garbę 

Kiek man tekt galybės, 
Ir vis gerbčiau bedainuodams 

Svieto šio grožybes, 
, prašyčiau dangaus Tėvo 

'Laiko laimingesnio, 
Ir tėvynei, ir žmonijai 

Likimo geresnio. 
Kad galėčiau but paukšteli#: r 

Ir sparnus turėčiau, • 
| aukštybes pasikėlęs, 

Pasauli mylėčiau. 

MINSKO KALĖJIME 

Pagaliau, nakties metu atvežė mus į Min
ską ir sustabdė, turbut, prie geležinkelio sto
ties, nes čia pat buvo girdėti garvežių šniokšti
mas ir vagonų bildesys, čia jie mus ilgai lai
kė tuose pačiuose autobusuose, matyti, dar ne
žinodami kur mus dėti, nes iš enkadevistų tar
pusaviu ginčų supratome kad jie tolimesnių del 
musų * nurodymų neturi, ir, keikdamiesi tarp 
savęs, siuntinėjo vieni kitus telefonais skambin
ti. Minske buvo matyti kelios gaisrų pašvais
tės ir girdėti kažin kur duslus sproginėjimai. 
Matomai kad Minskas jau yra taipgi bombar
duojamas. Visas miestas aptemdintas,. . 

Gal valandai laiko praslinkus, mus mivežš 
į garsųjį didžiulį Minsko kalėjimą šiaurinėje 
miesto dalyje, čia mus, visus atvežtuosius, su*-
varė i vieną didelę apatinę kamerą, greta ka
lėjimo raštinės, su cementinėmis grindimis, 
kurioje aukštai buvo du dideli popieriais užden
gti langai ir kameros viduryje stovėjo iškrai
pytus lubų skliautus remiantis storas ketur
kampis mūrinis apardytas stulpas. Įš begali
nės daugybės užrašų ant sienų ir to, bjauraus 
stulpo supratome fend *,pj§. %įą' pere|narof>|į.- '1*-
mera. >t. • * „ 

To i kameroj teko gyventi visiems nuteis
tiems musų broliams, kurie buvo vežami į Ru
sijos gilumą, į darbo stovyklas, šios kameros 
sienose radome pėdsakus Kauno, Lukiškių, Ly

dos, Baranovičių ir kituose kaUiimtiose 
tų ir išvežamų kalinių. 

Šioje baisioje kameroje susirinkom daugiai! 
kaip šimtas iš Kauno kalėjimo atvežtų žmonii|« 
JlCitų kalėjimų kalinių čia nebuvo nei vieno, j 

Pirmini uis čia musų prašymas buvo valbj 
d'jns ir "parašas". Musų, iš Kauno kalėjimo 
vykusių svečių, prašymą Minsko kalėjimo act* 
ministracija tuojau patenkino: atnešė didelj 
skardinį buka vandens ir taip pat didelę "para
šę". Vanduo momentaliai buvo išbertas, kai 
kurio net ir paragauti jo negavo, o "paraše'* 
tuojau sklidinai buvo pripildyta. 

čia mes pasijutom visiškai Jlaigvi: kalbėjo
mės su kuo norėjom ir ką norėjom. Pirmiau
sia norėjau p.-isikalbėti su mirti nuteistaisiais, 
sužinoti kokia jų savijauta. Priėjau prie 
kininko R. Iškarto negalėjome pažinti vienas 
kito, taip, matyti, kalėjimas mus buvo pakei
tęs, jis nebebuvo panašus į R-ką, o aš į buvu
sį Petruitį. Bet išsiaiškinome kad mes esaYn 
tie patys, pasibučiavome. 

— Na. kaip tu mielas Stepai, jauties? 
— Koks čia jausmas; sušaudys ir tiek, — 

rodydamas ranka į kaklą, atsakė man R-ka. — 
Padaviau prašymą kad pasigailėtų. . Nežinau 
a r  b u s  k a s  a r  n e . . . .  

Neilgai "s'.i juo teko kalbėtis, nes mirti nu
teistuosius kalėjimo komisaras prasivėręs du
ris, pradėjo šaukti pagal surašą. Pirmutinį iš
šaukė R-ką, paskui kitus. Daugiau su jais ne
turėjom progos susitikti, tik vienoje vietoje te
ko ištolo juos pamatyti dar gyvus. Visus mir
ti nuteistuosius susodino atskirose kamerose. 

Išvedę visus mirtininkus, pradėjo mus rin
kti po vieną be sąrašo ir vesti čia pat į gretimą 
kambarį-kalėjimo raštinę. Aš pirmutinis iš
ėjau. Kalėjimo raštinėj, gan dideliame kamba
ryje, sėdėjo apie penkiolika enkavedistų. Vie
nas jų viduryje raštinės, palei didžiulę spintą, 
prie pastatyto stalo vartaliojo bylų krūvą, o 
kitas, sėdėdamas tolėliau prie kito didelio ilg# 
stalo, užrašinėjo šaukiamųjų, kalinių vardus* 
tėvo vardus ir pavardes. 

Man i nėjus su palydovu enkadevistų j ras
tinę, stovįs prie. stalo enkadevistas tuojau pa
klausė vardo ir pavardės. Truputį pavartelio-
jęs bylas ištraukė vieną jų. Aš labai nustebau 
kad jis taip greitai rado mano bylą. 

— Na, taip. Petruitis, Jonas, Jokūbo. Pa
gal kurį straipsnį esi kaltinamas? — prasklei
dęs mylą, neva radęs mano straipsnį, kuriuo aš 
kaltinamas, klausia manęs. 

Turiu prisipažinti kad až labai kvailai pa
dariau pasakydamas jam tą patį straipsnį ku
riuo esu kltinamas, nes ten sėdėję kiti enkade
vistai tuojau šuktelėjo Rusiškai: 

— .Tai tikras kontr-revoliucijonierius! 
Del tokio kvailo mano prisipažinimo galė

ju jie iškarto kitaip su manim pasielgti negu su 
kitais mano draugais? Kiti į jo tokius pat klatt- 1 
simus kitaip atsakinėjo — nepasakė savo tik
rų straipsnių kuriais jie yra kaltinami. Mafe 
enkadevistas musų bylų neturėjo, tik šiaip sau 
vartaliodamas kažin kokius popiergalius, vaidi
no musų bylas skaitąs. Tuo pat laiku kitas en-
kadevistas prie antro stalo iš musų atsakymą 
užrašinėjo vardus, pavardes ir straipsnius ku
riais mes buvom kaltinami. Daugelis musų ne
su pi ato tos jų vaidinamos komedijos ir pasakė 
tuos pačius straipsnius" kuriais jie buvo kalti
nami. 

Iš raštinės po vieną mus vedžiojo į greti
ma mažiukę kamerą, esančią kitoje raštinės pu
sėje. Prigrudę tą kamerą ir pamatę kad met 
joje vistiek nesutilpsim, pervedė mus į kitą di
delę kamerą priešakyje tos pačios kameros į 
kurią pirmiausia buvome suvaryti. Toje ka* 
meroje mums bebūnant ir išaušo, kol visus po 
vieną *pravedžiojo per kalėjimo raštinę. Išau« 
šus, po visos šios procedūros, nežinia kokiais 
sumetimais, mus vėl nuvedė į tą pačią kameią 
su storu keturkampiu muro stulpu viduryje, { 
kurią mus buvo suvarę naktį atvežę. 

Seka: IŠPAŽINTIS BOMBOMS SPROGI
NĖJANT. 

(Bus daugiau) 

Štai apysaka kuri jums patiks! 

- -Ak L -I S 

KISTUČIP IŠLAISVINTOJAI 
$l,5Q Pnptertit* y iria i k. 92.00 Tvirtais viršalf 

0 Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kaiv 
piaus istorinė apysaka ii D. L. Kunigaikšdif 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris i|» 
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvas. Įstosi 
ja pažymi tik tiek kad Alpi s 'šleido Kęstutį, 
C'iau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — ti*-
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius MVĘįr 
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir 
sižymėjimus. Rnyga paveikslu***, 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820Superior Ave. Cleveland QUI 
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YOUNGSTOWN 

A L G I M A N T A S  Dr. Vincas Pietaris 

sė, rie tai atsakė Erdvilas, mesdamas akim 
į jauną merginą, ant kurios lupų pasirodė 
nusišypsojimas. — Jeigu aš manau iš* čia 
iškeliauti, — kalbėjo^ toliau Erdvilas, — 
tai ne kaip besarmatis, užmiršęs padėkoti 
už trusą ir karšinimą manęs. Del šito aš 
su jais, tiesą sakant, ir norėjau pasikal
bėti. 

Per Samadžiukės lupas vėl ^nuskrijo 
lengvas šyptelėjimas. Sulaikius jį vienok, 
tarė: — Manyta tavo gerai, bet.... dar 
sakau sykį prie visų taip nedaryk, nes 
gali. tau atsitikti ir didelė nelaimė. 

— Delko gi? už ką? — klausinėjo 
vyras, ir klausinėjo ne del to kad tokio ap
siėjimo jis galėjo laukti ir tikėjosi, tiktai 
dėlto kad mergos balse skambėjo koks tai 
jam paslėptas pavojus, išgąstis.... 

Vietoje atsakymo Samadžiukė tiktai 
patraukė į namus, tarus: 

— Einu namon; be reikalo tu tiktai 
čia vaikštinėji. 

Erdvilas, pastovėjęs truputį ir metęs 
akim aplinkui, nusekė paskui mergą na
mon. Ikšiol jo galva buvo be rūpesčio; 
gyveno jis nors nuobodžiai, tačiau be jo
kios baimės, be įtarimo; dabar gi keli mer-

(Tęsinys iš pereito ar.) 
— Nei geltonplaukė, nei juodaplaukė, 

nei jokia nelaukia manęs, kurios aš norė
čiau matyti, *— atvertė Erdvilas, — ar
ba . bet ką apie šitai ir kalbėti. Ot jei
gu ir verta butų ko gailėtis tai tiktai to 
kad mano karo bendrai dabar, gal, kauja-
si, mušasi su Gudais, o aš guliu ir be ku-
jokij nei žingsnio žengti negaliu. 

Taip šnekėjosi Erdvilas su mergina. 
Ji šnekėjo ir trusė po stubą. Pavalgydi
nus svetį, ėmė rengti pietus. Užkaitė ant 
kudmento, išvirė. Rvisur, šuktelėjo vyrus. 
Kada tie sugryžę patėmijo linksmą mer
gos šneką su Erdvilu, ir jie prisidėjo prie 
šnekos. 

— Valia dievų! Jeigu šiądien tamsta 
gali iš lovos pakilti tai jau gyvas vis bu
si. . — kalbėjo senis. — Reikia tiktai 
koją į luobelius sudėti. 

— Ar tai dar galėjo ir kitaip buti? — 
klausė Erdvilas. 

— Galvą sutrenkus visaip buna, — 
atsakė senis. 

Kada sudėjo koją į luobelius, Erdvi
las galėjo ant kujokų laisvai vaikščioti, 
neužgaudamas skaudamos vietos. O jam 
tai buvo didelis daiktas. Pabūti pririš
tam prie lovos kelias dienas nelengva, o 
kai jis išgirdo iš senio jog kojai susveik-
ti reikėjo mėnesių laiko; mėnesius gulėti 
lovoje butų reikėję jeigu ne luobeliai. 

Prasidėjo dabar ypatingas vyro gy
venimas. Pabudęs prausėsi, pusryčiavo, 
paskui ėjo pasivaikščioti. Po to visi pie-
tujo, o po pietų užmigdavo valandėlei. Ir 
vėl, būdavo, paskui pasivaikščioja trupu
tį, O pavalgę vakarienės eidavo gulti. 
Taip dieną iš; dienos, su mažomis atmaino
mis. 

Už poros menesht Erdvilas, pradėjo 
jau priminti ir kairiaja koja. 

•«— Na, neužilgo vis tiktai ir visai su-
sveiksiu, — mintyse kalbėjo sau vaikinas, 
— iv galėsiu sėsti ant žirgo ir joti namon. 

Prie šios vienok minties jo galvoje 
blykstelėjo ir. kita, kad reiks išlyginti ir 
žmonėms pas kuriuos jis rado pastogę. 

— Reiks jiems duoti kiek jie prašys, 
— pamanė vyras, — o merginai reiks sky
rium duoti dovanų, ji taip trusė apie ma
ne ligoje, jog taip gali trusti tiktai tikra 
sesuo. Bet ką jai duoti? — klausė vyras 
pats savęs. — Parėdų ji turi ikvaliai, ir 
parėdai jai bereikalingi. Pinigais taipo
gi ii ne ką veiks. Ot, reiks geriausia pa
šnekėti su seniu. 

Bet pašneka su seniu pasibaigė tuo 
kad tas atidėjo visas kalbas iki galutinam 
pasitaisymui. 

— Susveik visai, o jau paskui ir kal
bėk apie iškeliavimą, — buvo paskutiniai 
žodžiai. 

Palūkėjęs kiek laiko, Erdvilas Užkal
bino senio sunų, Keršį, bet ir tas atsakė 
beveik tais pačiais žodžiais. 

\ Buvo graži ankstyvo pavasario diena, 
Erdvilas ryžosi pirmą sykį išeiti į laukus, 
kad pažiūrėti kaip dirba senis Kaplis su 
savo sunum. Bet veltu jisai dairėsi po vi
są salos lauką. Vyrų nebuvo niekur ma-į šalis paveržtų visą turtą iš artojų, 
tyti. Paaugę kresnomis ir samanotomis j vertė vyras. 
pušaitėmis tykšojo, rudavo aplinkui pel- j Po šiai pašnekai, apie kurią tik tiek 
kės Į visas šalis, ir į vakarus, ir į žiemius.! galima pasakyti kad neturėjo jokios pa-
I pietų šalį, tiesa, lyg matyt buvo giraitė jsėkmės, Erdvilas lyg nuliudo ir užsimąstė, 
per kelias dešimtis varsnų atstu nuo sa- Praslinko vėl nemaža laiko. Vėl ban-
los, bet ir ta giraitė išrodė suaugus antjdė Erdvilas užkalbinti vyrus apie jo at-
menkos salos. Už jos ūkavo ta pati pel-1 leidimą, bet su tokia pat pasekme kaip ir 
kė, pažėlus nusususiomis pušaitėmis. 'anksčiau, .h- dabar gavo tą patį atsaky-

— Ko tu čia slanioji? — atsiliepė ne- mą: 
tikėtai užpakalyje jo ne tai rūstus, ne tai Pasyeik visai, o tada ir pasišne-
nekantrus mergos balsas. kėsim. 

Tai buvo Samadžiukė, kuriai parupo Tačiau dabar vyro padėjimas diena 
isejęs vaikščioti vyras. iš dienos darėsi piktesnis. Prašė jisai kil-

— Jieškau aš Kaplio su Keršiu, — pinio, kad jam duotų pašaudyti iš nuobo - i  

kiek galėdamas ramiai stengėsi atsakyti | durno. Kilpinio ne tiktai nedavė, bet kai 
vyras, kuris, žinomas dalykas, senai jau į jis pasidarė ir prastą, iš vytelės ir medžio 
žinojo salos gyventojų vardus. — Nubo- j šakos tai vyrai uždraudė ir iš to šaudyti, 
do man besėdint namie tai užmaniau aš įkalbėdami kad tokiu budu jis išžudys ir 
su jais pasisnekėti, nors jie dirba. Kaip išvaikvs j ̂ aukščius iš jų salos ir reikale 
matai, as jau galiu vaikščioti, laikas bu- paliks juos be maisto. 
tų pamanyti ir apie mano iškeliavimą. — Na, kaip matau, geruoju iš cia»ne* 

Samadžiukės veidas prie šitų žodžių j galėsiu išeiti, — kalbėjo sykį Erdvilas Į 
lyg nuliudo truputį, akys lyg užgeso. Vie-1 Samadžiukę. — Bet kaip jie sau nori te-
nok tai tęsėjo tiktai kelias akimirkas, pOjgvJ taip ir bus. Gvvas aš čia neliksiu, 
kuriu mergina vėl susitvarkė ir atsiliepe Vienok, ieiyu i 

FRANK J. LAUSCHE 
FOR GOVERNOR of OHIO 

OHIO PRIMARY BALSAVIMAI GEGUŽĖS-MAY 9 

„ • ,1 GERBIAMI OHIO LIETUVIAI PILIEČIAI: 

Šie metai yra svarbus metai ir visoje šalyje — nes 
bus Prezidento rinkimai, —r ir OHIO valstijoje, nes rin± 
ksim naują Gubernatorių. 

Dabar, pirmiausia, reikalinga kad tinkamas kandi
datas į Ohio Gubernatorius gautų nominuoti. 

HON. FRANK J. LAUSCHE, Clevelando miesto 
Mavoras, išrinktas pirmam ir antram terminui didžiau 

LttflBNA ŽINIĄ. Poni Bis-
kupaitienė su savo sesele Ka
tilius gavo iš savo tėvų tele
gramą, kurie gyvena Rumford, 
Me., kad jų motina kritiškai 
serga ir nėra vilties pasveikti. 
Jodvi tą pačią dieną leidosi j 
kelionę, norėdaSnos pralenkti 
mirtį ir dar nors gyvą atrasti 
savo motiną. 

Sekančią dieną, jom dar ke
lionėje esant, Biskupienės vy
ras gavo telegramą kad jos 
tėvas likos staiga užmuštas 
važiuojant troku ir arti savo 
namų. Tai tikrai tragiškos ži
nios tom dviem seselėm ir jų 
šeimoms. 

Biskupaitienės 'tėvas, velio
nis žalneraitis-Zale buvo tame 
mieste gerai žinomas, turėjo 
ukj ir mažą skerdyklą, užsiim
davo gyvulių pirkimu ir sker
dimu. 

RENKA PARAŠUS PETICI-
siu istorijoje skaičium balsų, užsitarnauja nominacijų JAI. žinoma ir čia Lie 

Frank J. I.ausche 
Clevelando Mavoras 

į Gubernatorius. Jis bus toks geras ir atsakantis Gu
bernatorius, kaip yra Clevelando mayoras. Jis kaipo 
gabus valdytojas pragarsėjo visoje šalyje. 

Mayoras Frank J. Lausehe yra ateivių sunus, pa
siekęs tokios aukštos vietos. Jis yra draugingas tauti
nėms grupėms ir Lietuviams, ir jis pažysta tautinių 
grupių reikalus. Jis bus draugingas ir visos Ohio Lie
tuviams, kai bus išrinktas Gubernatorium. 

Nominacijų balsavimai bus antradienį, Gegužes-
May 9 d. Tą dieną eikit nominuoti ir naudokit DEMO
KRATŲ sąrašą, nominavimui tinkamo žmogaus. 

Mes rekomenduojame jums balsuoti už FRANK J. LAUSCHE todėl kad ji pa
gos žodžiai sukėlė šimtus visokių abejoji-; žvstame gerai. Jums patariame dalyvauti šių metų nominacijų ir rinkimų balsa

vimuose kad nepraleistumet progos išrinkti gerą Gubernatorių. Ateis karo pabai
ga, laikai pakitęs, reikalinga bus jums kad kas suprastų ateivių darbo žmonių rei
kalus. Patys dalyvaukit balsavimuose ir raginki^ kitus neatsilikti. 

mų. Jis atsiminė kad per taip ilgą laiką 
jam niekados nepasisekė lemtai užvesti 
kalbą apie kelionę namon. Nenoromis jo 
veidas ėmė rūškanai rauktis. I 

— Ot jau ir supyko. — šnekėjo Sama-1 
džiuke. Bet dabar Erdvilas buvo jau at
sargus ir. vietoje prisipažinti ir kalbėti 
teisybę, jisai atvertė: j 

— Koks ten piktumas! 
— O kodėl susiraukei? — užmetė Sa-. 

madžiukė. 
— Gal koją suskaudėjo; ot ir dabar 

dar truputį jaučiu. 
— Ar skauda koją ar ne, aš to neži

nau, bet kad užpykai truputį už mano žo
džius tai ir šnekėti nėra ko, — kalbėjo ji, 
eidama drauge toliau namų link. — Ne
pyk, vienok. Aš tai pasakiau nors neat
sargiai, bet iš geros širdies. Matai, mū
siškiai norėtų kad užsiliktum pas mus ant 
visados. 

— Na, to tai negali buti! — atvertė 
Erdvilas. 

— Del ko gi? 
— Dėlto kad tai negalimas dalykas! 

Ką čia veikčiau? Aš pratęs nuo mažų die-j 
nų tai po girias trankytis medžiodamas, i 
tai kautis muštynėse su priešais, tai puo-į 
tauti suėjime tokiu jau kaip aš pats, la-! 
v i n d a m a s i s  k a r e i v i š k u o s e  ž a i s l u o s e ,  k o l  i  

neatsiras naujų žygiu reikalas; čia turė
čiau supelėti, kerpėmis ir samanomis ap
želti, be jokios naudos ir sau ir kitiems... 
Pamainyti garbingą kareivio bu vi kokiu i 
kitu aš nemanau, — pridėjo, baigdamas, j — 
Erdvilas. !r 

— Argi jau artojo žemdirbio būvis 
tavo nuomone žemesnis už kareivio buvį? 
Artojas maitina visą šalį! — užmetė Sa
madžiukė. Nebūk artojaųs, išmirtų visi ir 
kareiviai. 

— O nebūk kareivių, atėjus svetima 
at-

tuviai rūpinasi Lietuvos' atei
timi ir jie sujudo gauti'para
šus ant peticijos, kuri bus pa
siųsta Amerikos Prezidentui. 

Linksma kad Lietuviai nors 
tiek prisideda prie iškovojimo 
musų senajai tėvynei nepri
klausomybės. Butų gerai kad 
ir Karo Bonų nusiprktų Lietu
vių vardu ir Lietuvių kreditui. 

Rep. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentui*! 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atflfc* 
kymui. Tas būtina. 

Eikit Balsuoti! Raginkit kitus! 
PAKELKIME LIETUVIU VARDĄ OHIO VALSTIJOJE! 

R. H. ROEPER 
Production Plating 

Hardware Specialties 

4810 Lorain Ave. ME. .6600 

3600 

Best Wishes 

MASTER AUTO SERVICE 
Louis G. Gress, President 

Carnegie Ave. - EX. 3010 

The Vogt Electric 
Distributing Co. 

Taisymo darbas 
N AM V »r AUTO RADIO 

Turim Išnuomavimui Garsiakalbius 
Radio taisymas ir Phono 
kombinacijų specialistai 
8830 Euclid Ave. 

SW. 1434 (17) GL. 2564 

Kramtykit šį Gumą 
Užkietėję Viduriai? 

• Kuomet neveiklios žarnos atima 
energiją, ima galvą skaudėti ir su-, 
sirgdina, nenaudokit smarkių liuo-
suotojų. Vietoj to, kramtykit pri-
imnų, mėtos-skonio FEEN-A-M1NT, 
kramtomą gumą, liuosuojanti vidu
rius švelniai ir tikrai. Kramtant 
FEEN-A-MINT, Mokslas sako, jus 
gaunat liuosuojantj vaistą veikmin
giausiu budu. Bandykit FEEN-A-
MINT šiąnakt—jausitės geriau ry
toj. Didokas šeimos ?aikas 10c. Im
kit tik sulyg nurodymų ant pakelio. 

AUKOKIT Lietuvos vadavi
mo reikalams per LVS. Vi
si stokime už laisvą Lietuvą. 

' K A I M Y N I Š K O S  
U Ž E I G O S  

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

AKINIAI 
galima gauti pas s 

D-RĄ MATULAITI „ 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

/ ^ 
'Senų Namų Daktaras' 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Clevelande 
IšPLYšUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7G05 Star Ave. EX. 0417 
s. * 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI. 
Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame visus. 

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 

PERFUMES ir COLOGNES 

importuoti ir Vietiniu 
Visų populiarių kvapsnių 

PRANČUZISKOS ir ČEKOSLOVAKIJOS BONKUTĖS 

essencijoft ir gėlių aliejai 

7008 
will london — perfumer 

wad* park ave EN. 0360 

gina 
ramiai, nors kurčiu balsu: 

— Neslampinek taip kada vyrai bus 
namie, nes jie dar pamanys kad turi žiū
rinė ji kaip iš čia išbėgti, ir supyks. 

— O ko man bėgti jeigu aš ir taip ga-
iitt išeiti? — su nusistebėjimu ne tai klaii-

ir atsiliepe Vienok, jeigu pasiseks man laimingai iš 
bėgti, pasakyki kokių tu dovanų norėtum 
kad tau atsiųsčiau? , 

— O kam man tos dovanos? — klau
sė merga. 

(BUS DAUGIAU) 

STONIS TAVERN 
i LIETUVIŠKA UŽEIGA I 
į "Kur alus skanesnis" 
| "Arielkėlė šiltesne" 
j ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI I - -tu 
584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkai. 
WICKLIFFE, OHIO 

s —•— y 

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINK BEER 
Vieta kur sustfcja kitų niieMttoj 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 
V_ r 

L i e t u v i š k a  
V A I S T I N I  

Jonas Zvalskis, Savininkas 
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokiu li-
j?ij, žaizdų if kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atsakan
čiai. Kreipkitės j savo vientau
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8018 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratoriui 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

Jau pavasaris! 
VYRAMS REIKMENYS 

S K R Y B Ė L Ė S  
Vyram* ir Vaikinams 

Vfliausių Pavidalų, 
Stvlių ir Spalyų 

6.00 
GRAŽUS LANGUOTI ir vienodų spalvų 

SPORT MARŠKINIAI 3.45 >r 4.95 
KELNES Vyrams, Vaikinams 3.95 'r 4.95 

didelis pasirinkimas įvairių medžiagų 

KAKLARAIŠČIAI Pavasariui $] ir 1.50 
Pritaikyti prie jūsų rubų. Vėliausių spalvų ir pavyzdžių. 

nYKAl GREEN STAMPS su koinu pirkiniu. DYKA! 
- čia galit iškeisti savo Stamp Books. JV^I 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 



Itfrkit War Bonds. ir. vSlt D I R V A 

CORDEL, SASK., 
KANADA 

MIRĖ AGOTA SKAISGIRIE
NĖ. Kovo 29 d., sulaukus 46 
metų amžiaus, mirė Antano 
Skaisgirio-Sky žmona. Jai bu
vo padaryta Calgary, Alta., li
goninėje operacija ir po ope
racijos i 16 dienų apleido ligo
ninę, jausdamasi gerai. Su
manė ji dar savaitę laiko pa
silsėti pas Lietuvius draugus 
Mareinus, paskui važiuot na
mon. Poni Marcinienė parsi
vežė ją pas save į namus, pa
dėjo išlipti iš teksės, prisivedė 
prie namų; tada ji paprašė at
sisėsti. Paskiau įnešė ją į vi
dų, paguldė ant lovos, padavė 
vandens atsigerti, ir paklausė, 
"Agute, ar gal tau dabar ge
riau?" Ji pakreipė galvą j ša
lį, nieko neatsakė ir tuoj mi
rė. Pakviestas ir daktaras, 
bet ji jau buvo mirus. Dakta
ras sakė kad jos širdies gysla 
truko ir užliejo krauju plau
čius, pertai turėjo staiga mir
ti. Tame yra kaltė daktarų 
kad ligonius pergreitai palei
džia iš ligoninės. 

Jos lavoną parvežė į Maple 
Creek kapines palaidoti, netoli 
nuo jos namų, kur jos vyras 
gyvena su šeima. Pamaldos 
atsibuvo katalikų šv. Laurino 
bažnyčioje, Baląndžio 1 d. 

Laidotuvėse dalyvavo didelė 
minia giminių ir draugų, kurie 
atvyko atsisveikint su ja pas
kutinį kartą. 

Agota Skaisgirienė buvo ge
ra moteris, buvo kantri, viso 
turėjo penkias operacijas, jau
tė skaudėjimą viduriuose veik 
visą laiką, bet buvo linksmo 
budo ir mylėjo Lietuvius, kož-
ną ji pasitikdavo su šypsena 
ir juokais. Taipgi mėgo Lie
tuviukas sueigas ir daug ką 
turėdavo kalbėti apie tėvynę 
Lietuvą. Buvo ilgametė Dir
vos skaitytoja. Atvyko į Ka
nadą Rugpjučio 4, 1925, o Spa
lių 4 d. ištekėjo už A. Skaisgi
rio; susilaukė dviejų vaikučių, 
kuriuos ji dabar turėjo palikti 
amžinai. 

Iš Lietuvos paėjo Šakių ap., 
Sintautų p., Klepų k. Lietu
voje būdama prigulėjo Sintau
tų bažnyčios chore per šešis 
metus. 

Liko nuliudęs vyras, Anta
nas, vaikai Edvardas, 16 m., 
ir Stasys, 8 m. Lietuvoje li
ko seni tėvai, taipgi broliai ir 
seserys. Vienas jos brolis ir 
sesuo gyvena Kanadoje. Ve
lionė po tėvais buvo Neveraus-
kaitė. 

Lai buna jai ramu ilsėtis 
amžinai šios šalies žemelėje. 

Draugas. 

Joseph M. Sweeney 
vėl Kandidatuoja į 

County Sheriff 

Jis buvo ištikimas visuomenės 
tarnas Clevelande per .38 metus 
tarnaudamas Clevelando Policijos 
Departmente ir žingsnis po žings
nio buvo pakeliamas aukštyn, iki 
19."5 metais pasiekė Vyriausio De-
tcktivii Inspektoriaus vietos. To
je tarnyboje išbuvo iki Birželio 30, 
1911, kuomet tapo paskirtas Cuya
hoga Apskrities Šerifu. Tas parei
gas ė.ięs ištikimai, jis vėl kandida
tuoja reguliariam išrinkimui. 

FRANKA. , 
HOFFMAN 
kandidatas i 

Treasurer of 
Stark County 

Demokratę Tikietu 

Primaries Gegužės-May 9 

HRINKIT VĖL 

JOHN M. FRASER 
County Commissioner 

Demokratų Tikįefcu 

Stark County 
Primary Gegužės-May 9 

Per TVORĄ 
PASIŽVALGIUS v 

James Metzenbaunf Pa
smerkto Ohio Sales 

Tax Sistemą 

iiRINKIT VĖL 

JACOB F. BIDDLE 

County Commissioner 

Stark County 
Primaries Gegužės-May 9 

ASILO Trečio laipsnio me
dalį šiądien duodame bolševi
kui Pruseikai. "Mokyto vy
ro" garbės ištroškęs jis aną 
dieną pabandė iš Lotynų kal
bos sakinį išversti ir žodį "Ge-
tica" žodį išvertė "Gotais". 
Deja, gadynėje kada tas Loty
nų sakinys rašytas Gotai dar 
nebuvo žinomi, bet buvo žino
mi Getai. Gaila kad Leonas: 

nelankė seminarijos, kaip Sta
linas. 

WXLLKIE, Wisconsino bal
savimus patyręs, paėmė vilko 
bilietą. 

PARAUDONAVĘS Mažuk-
na, už save į SLA urėdą agi
tuodamas, užkliudė ir mirus, 
savo oponento Dargio tėvą. 
Ką, ar nori kad ne tik gyvie
ji nabašninkai bet ir negyvie 
ji už Mažukną balsuotų, 

SOCIALISTŲ N-j ienos grą-
so Lietuvai Vaduoti Sąjungą! 
"traktuoti". O kur jos "trak
torių" gauą? 

GERIAUSIAS musų socialis
tų "kūrybinių" talentų įrody
mas yra jfo| šeimininkavimas 
SLA. 

BOLŠEVIKAS Pruseika no
ri pajuokti New Yorko seimo 
sugalvotą peticiją ir pasakoja: 
"Nueik prie kokios Lenkų baž
nyčios, taf surinksi tiek ir 
tiek". Nagi, drauge Leonai, 
nueik ir surink sau tiek ir tiek 
kitai kelionei į saulėtą Kali
forniją. Užtikriname, ne Ka
lifornijoje bet pas Abraomą 
atsidursi. Durniausias Lenkas 
gudresnis už musų gudriausį 
bolševiką, nes savo tėvynę my
li, o musų bolševikai ją dergia. 

James Metzenbaum 

State Senator James Metfwtitfetin. 
tarnavo Clevclando Mokjklii Tary 
brje, prie City Plan Commission, 
prie Board of Zoaning Appeals. 
Buvo 1935 ir 1941 nariu Ohio State 
Senate. Buvo generalinis inspek
torius civilinės apsaugos. 

Daugiausia jo pastangomis pra
vesta School Foundation Bill, the 
Banking Act. the Relief Mesaurea 
the Unemployment Compensation 
Act ir Old Age Pension Bill. 

/// '• 

Jeigu Kongresas įvestų federal, 
?a!es tax, kas jau kalbama ir agi
tuojama Washingtone tūlas laikas, 
tai sales taksų sistema kuri veiki*. 
Jhio valstijoje turėtų buti naudo 
jama modeliu — ne modeliu kurk 
.eikia prisilaikyti, bet paivyzdžu 
*urio reikia vengti. 

Nekaltai priimtas 1934 metais, 
tik laikinam 15 mėnesiu laikui pa-
relbėjimui tam tikrų reikalų depre-
ijos bėgyje, Ohio salos taksai pa 

kiliko nuolatiniu valstijos taksų pa 
aru, ir veikia daugiausia valsti-

•;s valdžios naudai ir tų kurie i. 
naudojasi. 

Tie taksai pila pinigus i valsti 
jos iždu sulyg proporcijos visuome 
nes pinigų leidimo, ir kiekvienas 
kas prie . to turi ką bendro, pelnosi 
.šskyrus vargšę taksų mokėtoją. 
Tai yra rojus politikieriams prisi
laikantiems Columbus. 

Ohio valstijoje sales t>ax inėjo 
ealion 1935 metais. Šiądien, apie 
20 valstijų turi jvairias sales taksu 
formas, bet tik Ohio tėra tokia be-
tvaj ki ir prasta sistema. 

šie taksai galėtų buti žymiai su
mažinti; galėtų buti visai panaikin 
ti nuo maisto, galėtų buti žymiai 
palengvinti. 

Pinigai plaukė i valstijos ižda i' 
Tales Tax — $4fi,000 1935 metais-
856,000.000 1936 metaįs; $65,000,-
0^0 1943 metais.  Jokia valdžia ne 
norėtu tokių taksij atsikratyti, nes 
jie yra lengvas ineigu šaltinis; tai
gi nežiūrint protestų 1930 metais 
taksai vėl pratęsta toliau. 

Kaip iš sales taksų naudojasi tu 
los krautuvės paaiškėjo kad viena 
chain kompanija iš žmonitj išrinko 
taksu apie trečdalį milijono dau 
giau negu ji sumokėjo valstijai, n 
vra su eile kitų. O žmonės vis mo 
ka ir moka. 

1939 metais, John W. Bricker l i 
ko Ohio gubernatorium ir Will i ar 
S. Evatt paskirtas jo taksų komisi 
jonierium. Ir jis atsisakė žiūrėt-
kad tokios kompanijos sumokėtv 
valsti.iai oilnus taksus ką iž. žmo
nių išrenka.  Pavyzdžiui,  nuo de
šimtuko už kiekvieną pirkim? re i  
kia mokėti  vienas centas ir  nuo do 
lario pasidaro dešimts centų,  o di  
džiosios krautuvės moka dažniausia 
tiktai trečią nuošimtį nuo dolarių 
valstijai sales taksu. 

s£* 

Žymios Metropolitan žvaigždes Dalyvauja Operų Perstatyme Cleveland^ 

f,f į y';<*»/ 

IcURBL 

Metropo litan Opera Association 
iš New Yorko atvyksta t\ Clevelan-
lą visu savo didingumu, savaitei 
"įiko, nuo Gegužės 1 iki 6, ir per 
ąs šešias dienas pastatys aštiio-
ias žymias operas: 
Gegužės 1 — "The Tales of Holf-

•ian"; 
Gegužės 2 — "La Traviata"; 

CHAMBS KUU.MM 

Gegužės 3 — "The Marriage of 
"Ugaro"; 

Gegužės 4 — "Mignon"; 
Gegužės 5, po pietij - — "Tann-

Haeuser''; 
Gegužės 5, vakare —~ "Lucia de 

L?.mmermoor"; 
Cegužcs 6, po pietų — '^Carmen' 
Gegužės 6, vakare — "Rigoletto" 
^Ivvp-Ma 5ie žynius Met'-'onoli-

sreeER 

tan dainininkai: Hojcn Jepson, Jen
nie Tourel. Ežio Pinza, Bidu Sa-
yao, Lawrence Tibbett, James Mel
ton, Charles Kullman, Irra Petina, 
Eleanor Steber, Jan Peerce, Leonard 
Warren, Licia Albanese, Raoul Jo-
bin. Lily Djanel, ir daug kitų 

Tikietai po $1.20, $2.40, $3.00, 
•1.80. $6.00 ir $7.20, įskaitant natt-
:  -s federalius taksus. 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne 
ęavau pereito numerio'' 

>et pažymėkit: "Negavai, 
nr. 5, 32, arba 44". Tad 
greitu laiku bus jums p.. 

• 4-sta tis tikras n tuner 
kurio negpvot. 

D I R V A  
Cleveland 3, Ohio 

JAU PARDUODA PAVIENES VIETAS 
NORTHERN OHIO OPERA ASSOCIATION PREZKNTUOJA |  

METROPOLITON OPERA 
Association iš New Yorko, Edward Johnson, General Manager 

Edward Ziegler, Ass't Gen. Mgr.; Earle R. Lewis, Ass't Gen. Mgr. 

GEGUŽĖS-MAY TlKI 6 PUBLIC AUDITORIUM 

The TALES-OF HOFFMANN 
Pirmadienį, Gegužės 1 

Munsel, Jepson, Steber, De Paolis 
Jobin, Pinza. Singher. Baletas. 

LA TRAVIATA 
Antradienį, Gegužės 2 

Albanese, Votipka, Paulee, Tibbett 
Kuli man, Dudley. Baletas 

J HE MARRIAGE of FIGARO 
Trečiadienį, Gegužės 3 

Sayao, Steber, Greer, Petina.-Pin
za, Carroll, Brownlee, De Paolis, 
Lazarri, D'Angelo. Garris. Baletas 

MIGNON 
Ketvirtadienį; Gegužės 3 

Tourel, Munsel, Brownlee, Melton, 
Moscona, Dame. Baletas. Beecham 

TANNHAEUSER 
Penktad. po piety. Gegužės 5 

Bampton, Lawrence, Kipnis, Stell-
man, Melchior, Singher. Baletas 

Breisach. 

LUCIA DI LAMMERMOOR 
Penktad. vakare. Gegužės 5 

Pons, Votipka, Peerce, Moscona, 
Warren, De Paolis. Baletas 

CARMEN 
Seštad. po pietų. Gegužės 6 

Djanel. Albanese, Votipka, Valen
tino, Jobin. Cehanovsky. Baletas 

RIGOLETTO 
šeštad. vakare, Gegu/s 6 

Munsel, Castagna, Tokatyan, Tib
bett, Lazzari, Hawkins. Baletas 

Kainos Tikietu — (skaitant 20% Federal Tax 
PAVIENIŲ KAINOS: $7.20, $6.00, $4.80, $3.60, $2.40, $1.20 

. UNION BANK OF COMMERCE 
Main Banking Lobby—E. 9th ir Euclid, Cleveland 14—MAin 8800 

Box Office Atdaras 9 ryto iki 5:30 vak. išskyrus Sekmadienį 
Knabę Piano Vartojama Išimtinai 

Greetings 

PAL-VIN MACHINE & MFG. Inc. 
Designers and Builders of Special Machinery 

Production and General Machine Work 
1423 E. 40th St. Cleveland, Ohio EX. 2626 

Best Wishes 

KRIZSAK'S RECREATION 
8 Modern Alleys 

Beer - Wine - Liquor Open till 2:3© A. M. 
3135 Lorain Ave. ME. 9597 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todeį 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monusj. 

ir Apdraudos Agentūra. • 'i 

P .  - P .  M U L I O L i S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Reft] Estate 

* 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderaon $73* ! 
H OH I'M 

1 ii. 

THE GORMAN-LAVELLE ' 
Plumbing & Heating Co. 

Contractors: Plumbing, Heating, 
Ventilating, Air Conditioning 

2341 East 22nd St. MA. 3680 

. - Greetings 

The KIMBALL SAFETY PRODUCTS Co. 
Industrial Safety Supplifa 

ENdieott 2740 
7314 Wade Park Ave. Cleveland, Ohio 

1430 

;  ~ t;  v r , i " i  " m h -  i  

VYRAI - MOTERYS 

OFISŲ'VALYMO DARBUI 

TRUMPOS VALANDOS 

LASAI GEBĄS UŽMOKESTIS 

Sis (burbas yra nuolatinis — m tiktai 
karo metu. 

Aetna Window Cleaning Co. 
E. 27th St. (Kampas Superior) PR,, 280J 

ENdieo t t  . ' 5340  

B E R T S  
GER\S LAIKRODĖLIŲ ir 
LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAS 

BERT REICHARD 
7415 WADE PARK AVE. 

ATLYGI N KIT 
Už Teisingą, Drąsų 

Tarnavimą Visuomenei 

ISRINKIT VĖL 

JOSEPH M. 

SWEENEY 
S H E R I F F  

Demokratu Primaries 
Antradienį, Gegužės-May 9 

MES DUODAM IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS 

The May Company 
R PI IMAMI UŽSAKYMAI PAŠTU IR TELEFONU 

Puikus Namams Reikmanys 
UŽSISAKYKIT PER PAŠTĄfELEFONAS CHerry 3000 
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Chatfiam 50(< Vilnos 
R1 anketai 

Mieros 72x84 colių po 7.95 

Chatham's "Marley" blanketai tvir
tai išausti ik 50% vilnos ir 50'/* 
Dloaos vatos, šilti ir tvirti. Mėly
nos, žalios, rožines ir cedro spalvų; 
rayon satino apvedžiojimai. 

Cannon" ''Empress" 

Gražus Rankšluosčiai 
22x11 Tofly 

1 .00 
16x28 Coliu * MažirntnftSs 

59c 19c 
'North Star'* Blanketai 

Mielins 72x84 colių po 1(5.95 
Tai < • vifeww; įfimiim* 

. . . . . . . . .  '  d a r b ' )  i š  n i i n k a t ų  p e r a i  p a r i n k t ų  
riulu. Malonios spolvos rožinės, 

Smaisriij jusų maudyn. Gmiqs tvirti šluostuvai ir ran|į- oiėiynos. c«dio ir ur"V*jpt' 
šluosčiai stori irgerai sugerianti. Tvirtų spalvų mėlyni, žkli, pritaikyta rayon satin*. * ' ; 
auksiniai, rožiniai, rusvi, gelsvi arba visai balti. Labelis "Can- -
npji ui tikrina )um  ̂ }ų feerum|, k tvirtuma. t • 

TOU MAY ęO. . IINENS k DCMVIEST^S . . KETVIRTAS AUKdTAS 
' . . / i *  .  f  *  . •  * "  :  • • • " .  • "  '  »  f :  .  ' . - - C - ' i .  - v .  V j *  ;  . - . .• • [ Z  

!& 



rn̂ mmmm^mmmmm 

a  

" WMWIj'W'W 'WH" 
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„P- I R V A 

CLEVELANDO IR APIEUNKĖS ŽINIOS * 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

KARO BONŲ VAJAUS PABAIGTUVĖS 
Einant prie Penkių Milijonų Karo Bonų pabaigtu

vių, Clevelandieeiams primename kad dar galit nusipir
kti tą ekstra karo boną šiomis dienomis, šiose vietose: 

Lietuvių Banke — 6712 Superior Avenue 

Dirvos Redakcijoje — 6820 Superior Ave. 

P. P. Muliolio ofise «**• 6606 Superior-Ave. 

PIRKO KARO BONŲ 

šie Clevelandiečiai pirko ka
ro bonus Penkių Milijonų Do-
lariu Karo bonų vaju jo: 

Stanley Lukasstm $4,200.00 
Jonas Verbela .$4,000.00 
Izidorius Šamas 1,000.00 
T)r. Vinco Kudirkos 

Paš. Draugija 2,000.00 
Joseph Zass 1,000.00 
Juozas Vilčinskas 1,000.00 
Victor S. Amseys 500.00 
Agota Krakauskienė 500.00 
Ben Dovidavičius 400.00 
lldifons Mitko 300.00 
K. S. Karpius 200.00 
Povilas Kaminskas 200.00 
Jonas A. Armonas. 200.00 
Walter Miskunas 200.00 
Anne Semo 175.00 
Joseph Kunevičius 150.00 
Joseph Kavalauskas 100.00 
Joseph Chmlieliauskaa 100.00 
Alina Botirius 100.00 
C. Masilionis 100.00 
A. M. Praškevičius 100.00 
Motiejus Jacionis 100.00 
Helen Aksenovitz 100.00 
Mrs. Rose Kludges 100.00 
Grace Zelvis 100.00 
Pfc L. J. Esunas 50.00 
Frank Cullicusky 50.00 
Stanley Zeleneky 25.00 
Helen Peckaitis 25.00 
Mrs. C. Mathies ' 25.00 

Kurie perkat arba jau pir-
kot karo bonus pašte, bankuo
se ar bonu stotyse, skubiai at
neškit arba atsiųskit savo Re-
cort Receipt LVS Centro ofi-
san, 6820 Superior ave., jusų 
vardai bus paskelbti ir jusų 
bonai eis f bendrą Lietuvių 
kreditą. 

APSIVALYMO 
SAVAITĖ 

Gegužės 1 iki 6 dd. Cleve-
lando srityje yra Apsivalymo 
Savaite, visi namų savininkai, 
nuomininkai ir biznieriai ra
ginami apvalyti, aptaisyti, su-
žiurėti savo namus, apie na
mus, kiemus ir patvorius. 

Reikia apvalyti, nudažyti, o 
surinktus senus dalykus kurie 
tinka sunaudojimui karo me
džiagoms, atiduoti senų daik
tų rankiotojams. 

PADOVANOJO 
Pereitą sekmadieni, šv. Jur

gio parapijos salėje atsibuvo 
Raudonajam Kryžiui Station 
Wagono padovanojimo iškil
mė. Aukas tam tikslui sukėlė 
Lietuvių katalikių moterų gru
pė. Tą automobilj pradžioje 
Kun. Vilkutaitis pašventino, 
jam asistavo Kun. Ivanauskas. 
Paskui salėje atsibuvo prakal
bos. 

Paskirtis Laikrodžius 
Valanda Pirmyn 

Niuo šio sekmadienio, Cle
velandiečiai vėl sugryš į pa
greitintą, laiką, valanda anks
čiau, vasaros metui. Taigi ei
dami gulti šeštadienio vakare 
pasukit savo laikrodžius viena 
valanda pirmyn, taip kad sek
madienį atsikeltumet valanda 
anksčiau. 

• SUSEKTA kad atvykėliai 
iš kitur į Clevelandą dirbti, 
kurių čia atsirado per šimto 
tukstančių iš visų šalies kam
pų, prisidėjo ne tik prie nau
dos, bet ir prie blogo: jie pa
didino girtuoklystę, nusižengi
mus, trafiko taisyklių laužy
mą ir platina lytiškas ligas. 

Miesto sveikatos departmen-
tas ėmėsi specialiai kovoti su 
lytiškų ligų plitimu. Pradėjo 
suiminėti užeigose nužiurimas 
paleistuves, kurių sako suim
ta jau virš 100 ir iš jų apie 
75 turi lytiškas ligas, kurio
mis užkrečia su jom susidedan
čius vyrus. 

DAR APIE MASINĮ 
SUSIRINKIMĄ 

Balandžio 19, P. 8. N. P. pa
rapijos salėje buvo surengtas 
ant greitųjų masinis susirinki
mas, kuris buvo planuotas ren
gti Lietuvių salėje, bet Lietu
vių salė, gavus b ingo leidimus 
Įvedė bingo lošimą salėje kas 
vakarą ir todėl prakalboms ne
buvo galima sale naudotis. 

Kadangi tai buvo šiokis va
karas ir kitoje vietoje, publi
kos buvo vidutiniai, bet nema
žai, nes aukų Lietuvos vada
vimui surinkta $232. (Auko
tojų sąrašas telpa ant 3 pusi.) 

Kalbėjo LVS centro pirmi
ninkas Dr. S. T. Tamošaitis, 
Julius Smetona, K. S. Karpius, 
Adv. A. A. Olis iš Chicagos, 
ir parapijos klebonas Kun. J. 
Angelaitis. Papasakota apie 
Lietuvos reikalus ir vadavimo 
pastangas, apie karo bonus ir 
parašų rinkimą. 

Prakalbų programą atidarė 
Alekas Banys. Aukas tvar
kė Marė Mišeikienė. 

Be gausaus aukojimo Lietu
vos vadavimui, dar klebonui 
užsiminus apie naujos bažny
čios statymo fondą, sumesta 
ir bažnyčiai $43. Publika bu
vo geroje nuotaikoje. 

Pabaigoje, N. A. Wilkelis 
savo aparatu parodė Lietuvių 
Darželio ir Prezidento A. Sme
tonos laidotuvių filmas. 

Michael A. Feighan vel 
Kandidatuoja 

20-me Distrikte 
Pasekmingai ištarnavęs 20-

to Distrikto atstovu Kongrese, 
Michael A. Feighan dabar vėl 
kandidatuoja tai pačiai vietai. 

Savo formai} vajų jis pra
dėjo Bal. 25, puošnia vakarie
ne Allerton hotelyje. 

Pats Feighan pasakė apie 
kitą svarbų Demokratų kandi
datą, Frank J. Lausche, j Ohio 
gubernatorius: 

"Visi ženklai rodo į didelę 
Demokratų pergalę rinkimuose 
ateinantj rudenį. Gubernato
riaus lenktynėse visi ženklai 
rodo kad laimės muwų kandi
datas Frank J. Lausche. Aš 
raginu kiekvieną Demokratą 
balsuoti už jį nominacijose už
tikrinimui kad jis butų musų 
vėliavos nešėjas Lapkričio mė
nesį ir kad musų partija ga
lėtų patiekti savo stipria usį 
kandidatą". 

Cuyohoga Demokratų parti
jos vadas Rav T. Miller laiko
si nuošaliai šiose gubernato
riaus kandidatų nominacijose. 
Jis nepatenkintas Lausche's 
nepriklausomingu veikimu ir 
nerodo jam prielankumo. 

Tautinėse grupėse kyla pasi
piktinimai prieš Miller: kada 
jis kandidatavo ir laimėjo rna-
yoro vietą su tautiniu grupių 
pritarimu, buvo gerai, dabar 
gi pats atsisako remti kandi
datą kuris yra draugingas ir 
remiamas tautinių grupių. 

Miller gal pervėlai apsižiū
rės kad jis daro klaidą. Frank 
J. Lausche" laimės nominacijas 
ir be jo paramos, nes ir Lietu
viai ir kitos tautinės grupės 
stoja už Lausche visoje Ohio 
valstijoje. 

• PIRKIT U. $> War Bondi 
'  1  1 1  t f -

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

MR. HULL SELLS OUT FOR 
COMMUNIST VOTE 

VIEŠĖJO PAS TĖVUS 
Sgt. Antanas Bumbulis buvo 

parvykęs iš armijos tarnybos 
pas savo tėvus, Miką ir Oną 
Bumbulius, paviešėti; pralei

dęs 15 dlienų, Bal. 23 išskrido 
atgal į Kaliforniją. Jis yra 
tankų mekanikas specialistas, 
ten išbuvo visą laiką, apie tris 
metus. 

SERGA 
Olga Mučinskaitė-Kurap tu

rėjo operaciją Mt. Sinai ligo
ninėje. Dabar taisosi. 

Hal's Radio & Electrical 
Suppliance 

GARANTUOTA GREITAS RADIO 
PATARNAVIMAS 

Tmipgi Elektriški padargai ir 
Skalbiamos Mašinos. 

6921 SUPERIOR AVE (88) 

Automobilistui Nauji 
Pavojai su Pavasariu 

Pavasaris jau čia ir su juo 
ateina nauji pavojai motoris
tams. Vaikai nuo savo žiemi
nių žaislų, kuriuos galėjo at
likti ant ledo nuošalesnėse vie
tose, pereina į vasarinius žais
lus ir tai daugiausia prie sa
vo namų gatvėse. 

Greta to, padidėja ir trafi
ko judėjimas vasaros metui, 
kas viskas motoristui užkrau
na daugiau ir daugiau atsako
mybės. Pats pavasaris taipgi 
yra pavojingas. Orui pegerė-
jus žmogus nori smarkiau au
tomobiliu važiuoti. Važiuoto
jas svajoja apie visokius pa
šalinius dalykus vietoje žiūrė
ti kaip važiuoja. Tas prive
da prie nelaimių. Automobilio 
valdymas yra darbas pats sa
vaime, taigi reikalauja pilno 
dėmesio. 

Atminkit kad reikia važiuo
ti su daugiau atsargumo ir su
mažintu greitumu kur gatvėse 
matosi vaikai žaidžia. 

Cleveland Police Dept. 

•MO KARO metu Clevelan-
do srityje karo reikmenų užsa
kymų gauta už puspenkto bi
lijono dolarių, nuo karo pra
džios. Tuo atžvilgiu Clevelan-
das stovi septintoje vietoje iš
eitos didžiųjų darbų centrų. 

M I R I M A I  
STEVENS Elzbieta (Giniunai-

tė), 29 m., nuo 8022 Decker 
ave., mirė Bal. 11, palaidota 
14 d., pamaldos atsibuvo St. 
bažnyčioje; palaidota Kalvari
jos kapinėse. 

Liko vyras, Robert,, U. S. 
Armijoje, motina Paulina Gi-
niunienė, du broliai ir trys se
serys. 

ANTANAITIS Jonas, 50 metų 
(nevedęs), mirė Bal. 23 d., 

palaidotas Bal. 27, Brooklyn 
Heights kapinėse. 

Liko sesuo, Ona Masilonic-
nė, 5315 Luther ave. 

Abiejų laidojime pasitarna
vo laidotuvių direktorė Delia 
Jakubs. 

(Prom CHICAGO DAILY 
TRIBUNE, April II) 

Mr. Hull has deliyered, another 
of his long winded speeches on for
eign policy. In this one he said 
that the Atlantic Charter, which 
was Mr. Roosevelt's sales talk to 
get us into the war, can now be 
disregarded for all practical pur
poses. lie. thinks of it as a goal to 
be attained far in the future. For 
the present, we can ignore it and 
consent to any number of unjust 
and unlivable arrangements. 

Specifically, we can disregard the 
fine phrases about the right of 
peoples freely to- choose their al
legiance. We can let the Russians 
take' half of Poland as welt as Es
tonia, Latvia, and Lithuania. We 
can let the Poles have East Prussia 
tho to do these things will sow the 
seeds of a new war. Mr. Hull says 
these adjustments must be made i 
with' the consent of the peoples 
concerned, but he can't be unaware 
that they will never voluntarily ac
cept enslavement to Russia or that 
Russia is determined to enslave 
them. lie can mean only that they 
will take what they get and like it. 

Every American with a grain of 
sense and a shred of patriotism 
will recogni/.c Mr. Hull's conglome
ration of words for what it is: a 
complete surrender of principle for 
the sake of keeping the Communist 
vote in New York safely within the 
New Deal column. The fourth term 
cannot be achieved without New 
York and New York cannot be won 
without the support of the Ameri
can Labor party, now firmly in the 
hands of the Communists as a re
sult of the recent primary. 

There was no urgent need for 
Mr. IIull to discuss this question. 
It has been obvious for some time 
that Russia is going to dictate the 

EZELLA THEATRE 
70(H) Superior Awmie 

Penkta, ir Šešta. Bal. 28-2!) 
Rosalind Russell i r "What a 
Woman" ir 
Larrv Parks in "Hey. Rookie" 

Sekm. ir I'irmad. Hal. 30, (Jeg. 1 
Walince Lirei-v ii Majorie Main 
in "RATIONING" 

Antra., Trečiad. Keitv. Geg. 2-4 
Wm. P.eridix. Tailulah Bankhead 
i r. f .1K TOGO AT" 

Penktad. šeštad. Geg. 5-6 
Lynn Merrick in 

"SWING OUT BLUES" 
Dead End Kids in 

"MILLION DOLLAR KID" 
Sekmad. ir Pirmad. Geg. 7-8 

Ginger Rogers in 
"TENDER COMRADE" 

Sekmadien1 no nietn tiktąi 
"CHINESE CAT" 

"The Song of Berna-
dete" Roroma 3-se 
Teatruose nuo Dabar 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių War Activity Ko

miteto svarbus susirinkimas 
bus laikomas Gegužės 1, pir
madienio vakare, Lietuvių sa
lėje. Visi kurie įsirašėt į šią 
organizaciją pernai metą bū
tinai atsilankyti. Vald. 

Pirma karta Clevelando filmų is
terijoje tikrai pažymi filmą, "The 
S<»n«j: of Bernadette'", rodoma tri
juose teatruose tuo naciu kartu, 
pradedant ketvirtadieniu, Balandžio 
27 d. 

Vadovaujama role Lourdes Mer
gele;-, vaidina Jennifer Jones, kuri 
padarė nuostabiausi debiutą Holly-
woodo istorijoje. Prie jos vaidinu 
kiti atsargiai parinkti artistai. 

Nuu to' momento kuomet "Berna
dette Soubirc-us'\ jauna vargdienio 
duktė, pamato "Gražiausios Pane
lės" apsireiškimą, vaidinimas eina 
nepaprastu žingeidumu. Bernadet-
tė's tikėjimas yra iš jos širdies. 
Lourdes užia pranešimais apie jos 
regėjimą; valdžia susirupinus kas 
ištiks, kuomet žmonės pradės ten 
plaukti—bet Bernadettė laikosi sa
vo regėjimo tikrumo. 

Hipjodrome atdaras kasdien nuo 
10:45 ryto. rodymai prasideda nuo 
11 vai. RKO Keit's ĮPrith atdaras 
nuo 11:15 rvto, rodymai prasideda 
nuo 11:30 vai. Variety rodymas 
orasidės kasdien nuo 1:00 po pietij. 

peace in eastern Europe and there 
was no reason why our government 
should have gone out of its way to 
indorse Russian aggression in ad
vance. Nevertheless, that is what 
Mr. Hull has done. He has told 
Stalin to go ahead, with our bles
sing. Principles which less than 
three years ago were declared must 
guide the adjustments after the 
war can now be disregarded. The 
Atlantic Charter is not to be a 
guide ,to policy until the 21st or 
perhaps the 25th century. 

It is unlikely that the American 
people will be fooled by Mr. Hull's 
long and involved effort to confuse 
their thinking. His exhibition will 
serve only to strenghten the grow
ing awareness that our foreign po
licy cannot be left to President and 
secretaries of state. Foreign po
licy, as much as domestic policy, 
ought to be determined by the 
p.eople. The President and his sec
retary of state are, or ought to be, 
the people's servants in these ma
ters as in all others. Mr. Roose
velt has always regarded himself 
as the people's master and he there
fore "needed no persuation by Mr. 
Stalin and Mr. Churchill to con
vince him that he is not the serv
ant but the ruler. His awakening 
may be expected in November. 

Now that Mr. Hull has redefined 
America's peace policy, it can be 
restated in substantially the fol
lowing terms: It has long been ap
parent that patriotic Poles and 
Finns and their Baltic neighbors 
are going to be herded into freight 
cars for transportation to Siberia 
as soon as Stalin can attend to the 
matter. Now it appears that our 
soldiers are to assist in the process. 
In .short, the ambition of the senile 
secretary for a permanent place in 
history* has been achieved; bat 
what a place! 

LAUSCHE, GOVERNOR CANDIDATE, 
ATTRACTS NATIONAL INTEREST 

i • 

PARSIDUODA NAMAI 
Moderniški nauji muro namai 
no 5 kamb., lotas 50x150, ant 
p]. 232 St. ir Babbitt Road.— 
Kaina $12,000, fmokėti $.'>009, 
likusi išsimokėjimui po $07.50 
mėnesiui. Platesnių žinių krei
pkitės i 

P. P. MULIOLIS 
660G Superior Ave. 

REIKIA JANITOR1AUS 
Vyras ir žmona užimti džer.ito-

liaus vietą; savaitinė mokestis ir 
nuolatinis darbas. Kreiptis po 6 
vakare,— Nod wood Theatre, (5210 
St. Clair Ave. 

PARSIDUODA NAMAS 
E. 9GTH St. fiG3—6 kambariu pa

vienis, didelis vieškam,baris, ply 
tų ugniakuris. 3 miegkambariai, 
automatiškas karštas vanduo, dvi
gubi langai ir durvs. Taipgi namų 
nadargai. Savininkas turi parduo
ti, apleidžia miestą. 

AR ŽINAI kad ivyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atsibuna kas ketvirta
dienio vakarą, nuo 8:00 vai., antra
šu Peck's Hall, 144<> JO. 82nd Street, 
3-čtas aukštas (antros durys nuo 
kampo E. 82nd St. ir Wade Park 
Ave.). Įžanga nemokamai, rinklia
vos nebus. Rengia ir kviečia šv. 
Rašto tyrinėtoja. (Skelbimas) 

KAMBARLS VYRUI 
(»era« kambaris vienam vyrui. Lie
tuviu šeimoje; yra ir garažas jeigu 
reikia. Kreipkitės (17) 

0028 SUPERIOR AVE. 
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Frank J. Lansche 
' Nation-wide interest is being fo
cused on the candidacy of Frank J. 
Lausche for the governorship of 
Ohio as national periodicals such as 
Time and the American Magazine 
call the attention of their millions 
of readers to the achievements, 
dynamic personality and extraordi
nary vote-getting ability of Cleve
land's popular mayor. 

"'Lausche is a man to keep your 
eye on", the American Magazine 
suggests in its March issue. Time 
calls Lausche "the hottest Demo
cratic prospect in Ohio", and adds, 
"more than Ohioans will watch 
Frank Lausche." 

World Reputation 
Tnusche achieved a national 

reputation as a record breaking 
vole getter last November, when, 
in the face of almost complete Re
publican victories across the coun
try, be piled lip a landslide major
ity to win re-elfction as Cleveland's 
mayor. His smashing 71% major
ity of 67,000 votes in the lowest 
tctal balloting in Cleveland':! mod
ern history, thrust Lausche inevit
ably into the limelight and brought 
him sharply to the attention ef na
tional and state Democratic lead
ers, who felt the need of new blood 
with a strong pull at the ballot box. 

Lausche's courageous war time: 
leadership of hi? community has I 
attracted international attention. I 
He was selected by the British Min
istry of Information to tour Eng-i 
land as American good ill am
bassador. Lausche voluntarily post
poned the trip to keep his hand on' 
pressing city problems. Early this 
year, Lausche was appointed by 
President Roosevelt to a committee 
probing alleged racial discrimina
tion by railroads in the south. 

Athlete, Soldier, Jadg« 
Lausche is 48 years old, tall,, 

modest, curly-haired. Son of a steel ' 
worker, he was born and grew up 
in the factory section of Cleveland, 
and helped support six brothers 
and sisters after his father died. 
On Cleveland's sand-lots he became 
a star third baseman, was playing 
professional ball for Duluth when 
World War 1 broke out. He came 
out of the war a second lieutenant, 
rejected baseball for law, and by 
1932 he was Municipal Court judge. 
He was elected to the Common 
Pleas bench in 1935. A successful 
crusade against gambling clubs 
and racketeers brought Lausche to 
public attention and favor. In 1941 
he resigned from the bench to run 
for mayor of Cleveland. He de
feated the Republican standard 
bearer by a 61% majority of nearly 
51,000 votes. 

Successful Mayor 
""As mayor, Frank Lausche came 

closer to satisfying all the people 
of the city than any man who has 
held that office within the memory 
of this generation," the Cleveland 
Press has commented editorially. 
"The notable success of Mayor 
Lausche in raising the fighting 
spirit of his home community is 
known abroad as well as in the 
United States. He has been an in
spired war leader for the people of 
Cleveland." 

Political observers, who believe 
that Ohio needs the courageous 
leadership Lausche has given Cleve
land, predict that he will lead the 
field in the Democratic primary. 
May 9th, and then sweep to the 
governorship in November. 

AMERICAN HEROES 
BY LEFF 

y. V 

* 

Torpedoed at night, men of the Merchant Marine abandoned their fa*t-
sinking *>!iip. Frederick R. Zito, Cadet-Midshipman, left his lifeboat, climbed 
hand over hand up the falL to free a 230-pound fireman. Unable to loosen lite 
ropes, he cut them free, then towed the entangled man until they were picked 
up by a lifeboat. His is heroism beyond the line of duty. That extra War 
Hond voit Ihiv may save a life! ^ 
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LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit j Lietuviu salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios su
eigos atsibuna kiekviena vaka
rą, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuviu sa
lę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 
bus naudinga atsilankyti daž
niau i Lietuvių salę. 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—Įdėkit 
j laišką $J. dabar ir "Dirva*' 
lankys jus ištisą pusmetj. 

REIKALINGA DARBININKŲ 
Reikia skubini darbinitikg 
BUSH ELM ANŲ ir 

PRKSSERIŲ 
Lietuviška jstaiga 

FORMAL CLEANERS 
1191 E. 79th Street 

Parduodam Namus 
Mes turim cash pirkėjus jusų 
namui, ir jei parduosit dabar 
gausit tris kartus daugiau iš 
musų negu karui pasibaigus. 

Euclid-84th Realty į 
G A i f .  0070 CM) CEdar l«9l 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

Jau Atidaryta ir Pilnai Veikia Naujausieji 
Moterims Grožio Patarnavimo Jstaiga 

ALVINA'S BEAUTY SHOPPE 
8104 Superior Ave. CEdar 2494 

^ Alvina Paulieni, Savininkė 

Duodam vlliausios mados Permanents ir kitokį grožio 
patarnavimą. Susitarimui atminkit Tmusų telefoną. 

HUGH CARNEY 
Demokratų Kandidatas į* 

COUNTY SHERIFF 
' ' • _ /"'I 

Buvęs Superintendentu Warrentvilli Correction Farm 1981-1933 

Vyriausias Kalinių Prižiūrėtojas po buvusiu Šerifu John Sulzman. 

Prižiūrėtoja* Deteation Ligoninių Ohio Valstijai 

Demokratų Primaries antradienį, Gegužės-May 9 
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