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D A R B A I  
IR 0ARBININKŲ ŽINIOS 

Alijantii Jiegos Apsu Tunisijos Sostinę 
MANERIŲ STREIKAS 

PRADĖJO PLISTI 

Angliakasių streiko pa
skelbimas kabo kaip ant 
siūlo. Unijos prezidentas 
Lewis atmeta Karo Darbo 
Tarybą kaipo tarpininkę 
angliakasių unijos nesusi
pratime su kasyklų opera
toriais, tokiu bildu reikalas 
atsidūrė paties Prezidento 
Roosevelto rankose. -

Streikas butų vienas di
džiausių darbų sulaikymų 
šio karo metu. Jau strei
kuoja apie 60,000 anglia
kasių pritardami Lewis'o 
akcijai, nors jis dar nepa
skelbė streiko. 

Dasileidimas prie šio ne
susipratimo parodo jog su 
valdžios karo meto įstaty
mais nenori skaitytis nei 
kasyklų operatoriai nei an
gliakasių unijos vadai. 

Laivų statyba Amerikoje 
pasiekė aukščiausio laips
nio. Šiomis dienomis pra
nešama kad., j&soje M$e 

kas 24 valandos pagamina
ma po penkis laivus, ir lai
vų statyba viršija visų ki
tų šalių statybą sudėjus i 
vieną, Šymet bus pastaty
dinta 19 milijonų tonų lai
vų, pranešimas sako. 

Šymet taip pat numaty
ta padirbdinti arti 100,000 
kariškų lėktuvų, arba arti 
dvigubai tiek kiek pernaL 

Clevelande, Bal. 28 naktį 
sustreikavo gatvekarių ir 
busų darbininkai, sulaiky
dami viso miesto judėjimą 
ta vieša susisiekimo prie
mone. Streikuoja virš 3000 
mptormanų ir kondukto
rių. Miesto valdybos ir fe
derates valdžios įstaigų pa
stangos išvengti streiko ne
davė pasekmių. 

Šį streiką nepripažino . le
galiu unijos centras, betgi 
vietiniai unijos skyriaus 
vadai viską ignoruodami 
įsakė darbininkams strei-

Msl 

VISI ARTĖJA PRIE 
BENDRO PUNK
TO - TUNISO 

Prancūzų jiegos veržda
mosi pirmyn Pont du Fahs 
srityje pasiekė vakarinius 
slėnius Diebel Zaghouan, 
priartėdami per 30 mylių 
nuo Tuniso. 

PACIFIKE PASIKAR
TOJA TIE PATYS 

VEIKSMAI 

Amerikiečių pėstininkai 
užėmė Sidi N'Sir,. bet pa
tį miestelį aplenkė, kadan-
gi Vokiečiai bėgdami pali-'jo atakuoti Britų pozicijas 

Pietų Pacifike, Amerikos 
lėktuvai suplaišė 4,000 to
nų Japonų prekinį laivą ir 
sunaikino hevielinio tele
grafo stotį. Laivas užklup
ta Arafura juroje. 

Lakūnai buvo pasiekę ir 
apmėtė bombomis Wewak 
ir Madang Japonų stovyk
las Naujoj Guinejoj. 

Burmoj, Japonai pradė-

ko ji stipriai minuotą. 
Amerikiečiai taipgi pa

ėmė tris strategiškus kal
nus Tunisijoje, po smarkių 
mušiu su naziais. 

Britai prisiartino iki 20 
mylių nuo miesto Tunis. 

Britai susiduria su Vo
kiečių svarbiausia sustip
rinta linija, kur jie naudo
ja gal but daugiausia su
koncentruotas savo jiegas 
atsilaikyti. 

Kasdien Vokiečių laiko
mas Tunisijos plotas daro
si mažesnis.. •*- - . 
* AffieHkos IF "BffitųTeEtu-

vai buvo užpuolę Italijos 
oro laivyno stotį Bari, ku
ri tapo nušluota nuo žemės 
paviršiaus. 

Tunisijojė, priešų šovinio 
sprogimu tapo sužeistas U. 
S. Leit. Gen. McNair. Jis 
buvo nuvykęs į frontą ap-
žvalgymui priešų pozicijų. 

prie Mavu upės. 

RUSIJOJE TIKIMASI 
SMARKIU MŪŠIŲ 

Valdžia skelbia kad vi
soje šalyje įvedus darbinin
kų sutvarkymą, kur dirbs 
48 valandas už reguliarę 
mokestį, tiems darbinin
kams bus leidžiama persi
kelti į kitus darbus už di
desnę mokestį. . t 

KINŲ Vyskupas Yu-Pin, 
nesenai atvykęs į Washin-
gtoną, tikrina kad Japonai 
nužudė nukirsdami galvas 
tiems 8 Amerikos lakū
nams, kurie buvo priversti 
nusileisti laike bombarda
vimo Japonijos metas laiko 
atgal. , 

Kitos žinios skelbia jog 
Japonai išžudė visus vyrus, 
moteris ir vaikus tose sri
tyse Kinijoje kur Ameri
kos lakūnai po bombarda
vimo Japonijos Kinijoje 
nusileido. 

MASKVOS gyventojams 
įsakyta patikrinti savo du-
jakaukes, prisibijant Vokie
čių galimumo panaudoti 
nuodingas dujas galutina
me pasikėsinime bolševikus 
sumušti. 

Sovietų organas Izvestia 
paskelbė raudonajai armi
jai paraginimą ruoštis le
miamiems mūšiams kurie 
artinasi. Šiuo tarpu visuo
se Rusų frontuose palygi
namai ramu, atsibuna tik 
menki susišaudymai. Di
desnį veikimą .rodo orinės 
jiegos. Rusai - praneša nu
mušė 40 Vokiečių lėktuvų, 
23 iš jų Kaukazo srityje. 
Kiti lėktuvai numušta pie
tuose nuo Kharkovo, kur 
raudonieji tvirtai laikosi 
Doneco upės pakrantėmis. 

SUOMIJOS diplomatiški 
ryšiai su Suv. Valstijomis 
šiomis dienomis veik nu
traukiami. 

NAMIE ŽŪSTA 
DAUGIAU NEGU 

r Žmonių žuviniai įvairio
se nelaimėse s{oje šalyje 
paima 10 gyvasčių prieš 1 
žūstantį kare kareivį. 

Nacionalė SaUgos Tary
ba praneša kad nuo Pearl 
Harbor užpuolimo, kada ši 
šalis įstojo į karą, visokio
se nelaimėse, darbe ir ki
tur, iki Balandžio 25 žuvo 
128,000 asmenų. 

Per tą laikotarpį sužeis
ta apie 13 miiijęjnu asme
nų. ;• • '' 

Karo frofttuos| tiio tar
pu nuostolių buvo 78,233— 
iš jų tik 12,123 .užmuštų. 

GEGUŽĖS 1 NAUDO
JA REIKALAVIMUI 

ANTRO FRONTO 

RUSŲ lėktuvai, apie 200 
skaičiuje, atakavo vėl Ka
raliaučių, Tilžę, Danzigą, 
Instęrburgą. 

Karo Informacijos Ofi
sas skelbia kad iki Bal. 24 
Amerikos nuostoliai karei
viais pasiekė viso 78,235. 

Iš to skaičiaus 12,123 už
mušta, 15,049 sužeista, 40,-
435 dingę ir 10,628 paimta 
nelaisvėn. 

New Yorke, komunistai 
rengia 1 Gegužės paminė-
jihią,' kurią progą išnaudo
ja visomis pusėmis reika
lauti kad Amerika ir Ang
lija atidarytų Vokietijai 
antrą frontą iš vakarų* iš
gelbėjimui Rusijos. 

David Dubinsky, moteri
škų rubų siuvėjų unijos 
prezidentas, pasmerkia tą 
komunistų d e monstraciją, 
nors ji pavadinta "Darbo 
Vienybės ir Pergalės Ral
ly", ir nors mayoras La 
Guardia sutiko joje kalbė
ti. Dubinsky sako, "tai 
visapusiai s u o r ganizuota, 
vadovaujama ir kontroliuo
jama komunistų demons
tracija". 

Alijantai Dirba Bendrai Šiaurės Afrikoje 

if 
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Mirgu Margė 
Kašo Kūgis Mugis. 

Amerikos,  tol ia  n Prancūzų, o dar tol iau H; \m kar« ' ! v i ; i i  pr ie  
kanuolių kurios saugoja alijantų laikcmą uostą siaurės Ainko-
je nuo priešų lėktuvų užpuolimų. Per šį ucstą gauna sau karo 
reikmenis. 

NAZIAI skelbia jog ir 
jie žudys Amerikos lakū
nus sugautus užpuldinėji
muose Europos. 

Vokiečiai, kurie patys be 
paliovos bombarduoja An
gliją, Vokietijos bombar
davimą vadina "nežmoniš
ku terorizmu". 

Prezidentas Apdovanojamas Beisbolo Pasu 

VOKIEČIAI paskelbė a-
pie jų submarinų nuskan-
dinimą Amerikos lėktuv
nešio Ranger. U. S. Karo 
laivyno vadovybė tą žinią 
apie nuskandinimą užgin
čija. 

LENKŲ GSNCAS SU RUSAIS SURUPI-
NO AMERIKĄ !R ANGLIJĄ 

Ravenna, Ohio. — Val
džios išstatyta šovinių su
ruošimo dirbtuvė paleis da
lį savo darbininkų, o gal ir 
visai sulaikys darbus, del 
tam tikrų priežasčių kurių 
viešai neskelbiama. Ši di
delė dirbtuvė arsenalas iš
statyta už 57 milijonus do-
larių 1941 m. rudenį. 

Ragina naudoti nepilie-
čius. Karo Darbo Jiegų 
komisijonierius vėl ragina 
dirbtuves pasinaudoti ne-
piliečių darbu, kuomet? dar
bininkų stokuoja. Jis pa
taria imti į karo reikmenų 
dirbtuves u ž s i registravu
sius nepiliečius^ v . .. 

<• . j.'V • 

MEILIŠKA TRAGEDIJA 
Laconia, N. H. -— Dart

mouth kolegijos studentas, 
20 m., nušovė 18 metų am
žiaus panelę kuri atsisakė 
jį mylėti, ir pats nusišovė. 

KIŠKA, Alaskos salose, 
be perstojo Amerikos lėk
tuvų bombarduojama, kad 
Japonai negalėtų ten įsisė-
dėti. Tą salą jie užėmė 
staiga užpuldami karo pra
džioje. 

Iš Italijos praneša kadj*'1| 
Amerikos lėktuvų atakavi-| | 
mu užmušta 145 asmenys 
prie tvirtovės netoli Ro
mos. 

Lenkų-Rusų vyriausybių 
ryšiai šiomis dienomis nu
truko, po to kai Lenkai iš
kėlė kaltinimus Sovietams 
sąryšyje su surastais apie 
8,(300 Lenkų karių sušau
dytų ir užkastų bendrose 
duobėse netoli Smolensko. 

Maskva šoko šį kaltini
mą užginčyti ir nuo savęs 
Įtarė Lenkus dirbant iš
vien su priešu prieš Rusi
ją. Lenkai kreipėsi į tarp
tautinį Raudonąjį Kryžių 
kad ištirtų tą skerdynę. 

Rusai vietoje sutikti su 
tuo, nors kaltina Vokiečius 
toje žudystėje, griebėsi nu
traukti ryšius su Lenkų 
vyriausybe in exile Londo
ne. 

Jeigu Maskva tikrina tą 
žudystę atliko Vokiečiai tai 
ko priešinasi leisti Raudo
najam Kryžiui pravesti ty
rinėjimą? Jeigu tą žiaurų 
darbą atliko naziai, kodėl 
bolševikai iki šiol jį slėpė? 

Lietuvoje irgi rasta šim
tais žmonės nužudyti bol
ševikams Lietuvoje šeimi
ninkaujant ir paskui aplei
džiant Lietuvą, todėl Lie-

tuviai gali tik pritvirtint 
bolševikų teroro tikrumą. 

Kuibiševe sėdi ir "Lenkų 
sovietų valdžia", kuri ėmė
si niekinti Lenkų vyriau
sybę in exile, sako jos "nie
kas neįgaliojo" ir ji "ne
atstovaujanti Lenkų liau
dies". ... 

Rusų-Lenkų santikių su
irimu susirupino Anglija 
ir Suv. Valstijos. 

RUSIJA UŽVERSTA 
KARO PABŪKLAIS 

Iš Irano praneša kad iš 
Amerikos per ten gabena
mos Rusijai karo reikme
nys pristatomos ten daug 
greičiau negu Rusai gali 
išsivežti. Sandėliai ir ge
ležinkeliu kiemai užversti. 

5 sudege. Bainbridge, 
Ind. — Gaisrui sunaikinus 
ūkio namą sudegė visa šei
ma iš penkių žmonių. 

JAU BtJ METAI negauna
me laisvų, tikrų, necenzuruotų 
žinių iš Lietuvos. Mes paži
nome Nepriklausomą Lietuvą. 
Ją pasmaugė Rusų okupacija. 
Netaip pilnai pažinome Tary-

M)inę ir Ostlando Lietuvą, bet 
1 'utome kad tauta jų purtėsi. 
Karo smūgiai naikina šią Lle-

j luvą. Kokia Lietuva bus po 
i karo? Kas bus jos vadai? 
Nėra abejojimo, tautos gyve
nimas vis tik plasti, nes Lietu
viai gajus žmonės, nepalaužia
mi. Ateina žinių apie slaptą 

spaudą, apie slaptą Laisves 
Kovotojų komitetą. Karo su-
;uriuose gimsta nauja Lietu
va. Kokia ji bus? Ar mes ją 
pažinsime ? 

• 
DU PAVOJAI stovi prieš 

Lietuvos laisvės klausimą. Vie
ną primena New York Times 
rašytoja, Anne O'Hare McCor-
mick. Ji sako, Hitleris naudo
jasi kiekvienu ginčeliu del ma-

\ZŲ tautų likimo: "Jis nandoja-
si Pabaltijo ' valstybių baime". 
Kitas pavojus Amerikoje. Čia 
yra sluogsnių kuriems Pabal
tijo valstybių laisvė tai prie
monė Įgnybti nekenčiamai So-
vietijai, kuri Pabaltijo valsty
bių siekia. Lietuviai žino kad 
jų tautos laisvės klausimas ry
mo ne ant suktos Hitlerinės 
propagandos ir ne ant prieš-
Sovietinės tam tikrų sluogsnių 
nuotaikos. Lietuviai yra savi
ta, kulturinga tauta, kuri ne
nori buti Slavų ar Vokiečių 
valdoma. Per 20 metų ji įro
dė sugebėjimą save valdyti ir 
pažangos keliu eiti. Jos liki
mas trečiame Atlanto čarterio 
posme. Jei Anglija, Amerika, 
Rusija ir Kinija nuoširdžiai šį 
posmą po karo pasaulyje ku
ilys — Lietuviams nereiks nei 
nazių propagandos nei prieš-
Sovietinės propagandos. Jiems 
pakaks grynos, nuoges teisy
bės. Gaila kad neturime Ang
liška kalba leidinio kuris Lie
tuvių pusę aiškiai ir nedvi
prasmiai Anglo-Saksų pasau
liui dėstytų! 

8 karo lalainai užmušti 
ore sprogus lėktuvui neto
li Oakland, Calif. 

Nauja Karžygiui Koja 

Paskandinta 649. Iki Ba
landžio 26 priešų submari-
nai Amerikos pakraščiais 
nuskandino jau 649 preki
nius laivus. 

tinis fanatikas veikale gali ra
sti politinę krypti". 

Raudonas teroras pralaimė
jo: knyga išėjo ir Amerikos 
demokratinė visuomenė gali 
jos vertę pati spręsti, neatsi
klausus Daily Workelio plunk-
snabraižių. (Beje, vienas tų 
mandaburščikų sakosi radęs 
A. Smetonos kavos haciendą 
Brazilijoje, ir Brooklyno Ame
rikos redaktorius ją tam man-
daburščikui, už radimą, pado
vanojo. Ar plunksnagraužis 
jau išvyko Brazilijon, turtingo 
kavos haciendos savininko vai
dmenį vaidinti?) 

Prasidėjus Beisbolo sezonui, Nacionalės lygos pirmininkas 
Clark Griffith atvykęs Įteikia Prezidentui Roosevelt sezoninį 
pasą į visus tos lygos beisbolo lošimus. Kitas pasas buvo įtei-
fctajj ir poniai Rooseveltįenffc. \ * ' 

Švedija išleido Vokietijai 
persergėjimą del lindimo į 
Švedijos vandenis. Susek
ta kad Vokiečiai deda mi-

Torpedinio laivo narys Har
ry J. Rhodes, iš ' Darlington, 
N. : C., karo veiksmuose nete
kęs kojos, gavęs dirbtiną koją 
ir pasveikes San Francisco li- _ . r geminėje, ruošiasi naujam gy- Country Inter-Allied publi-

CEKOSLOVAKAI išleido dar 
kitą knygelę, kuri Ameriko
nams aiškina jų krašto ir tau
tos istoriją. Tai "Unknown 

nas Švedijos vandenyse. Ivenimui ąti dirbtina koja. J cations išleista Ned Yorke, 

RAUDONA TERORISTINĖ 
cenzūra iškišo nagus ir Ameri
konų visuomenėje. Taip vadi
nama Book-of-the-Month orga
nizacija, kurios tikslas pana
šus Tėvynės Mylėtojų Draugi
jai (dalinti žymias knygas na
riams), Gegužės mėnesiui pa
rinko Ruso Aldanovo veikalo 
"The Fifth Seal" vertimą. Te
rorą pradėjo Stalininkų baslis, 
The Daily Worker, knygą pa
vadindamas "giliai apgalvotu 
ir piktu prieš - sovietiškumu". 
Na ir prasidėjo raudonas rik
smas: knygos leidėjams ir ją 
parinkusiai komisijai pasipylė 
visoki "visuomenės" laiškai su 
protestais. Įdomu kad milži
niška dauguma protestuotojų 
prisipažysta knygos nėra skai
tę ir jos turinio tikrai nežino. 
Komisija kuri tą knygą parin
ko, sako "skaitytojai tuojau 
pastebės kad knygos tikslas 
yra juokinga forma nu vaizduo
ti žmogaus pobūdį, pasekant 
geriausius Tolstojaus ir Tur-, 
genevo pavyzdžius. Tiktai par-
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Prasidėjo Angliakasių 
Streikavimai 

V a karinėje Pennsylvanijoje 
plintanti angliakasių streikai 
pirmose dienose šios savaitės 
palietė 36 kasyklas ir daro 
anglięs nuostolių po 60,000 to
nų dienai* kurie liko neiškas
ti. Streikai rimtai grąsina su
trukdymu darbų plieno dirbtu
vėse kurios gamina karo reik
menis. • , 

šiame distrikte kuriame dir
ba- 125,000 angliakasių, kilo 
nepasitenkinimai pavedimu an
gliakasių algų klausimo spren
dimui Karo Darbo Tarybai, 
vietoje kasyklų operatoriams 
susitarti tiesioginiai su Uni
ted Mine Unija. Pirmose die
nose jau streikavo 20,000 mai-
nerių ir streikai plinta. 

John L. Lewis, United Mine 
Workers unijos prezidentas, 
būdamas Washingtone, pareiš
kė kad jis nenori skaitytis su 
Karo Darbo Taryba ir tuomi 
padaro apie 450,000 angliaka
sių streiko pavojų visai arti
mu. Balandžio 1 dieną turėjo 
ineiti galion nauja sutartis su 
unija del angliakasių algų, ta
čiau kasyklų operatoriai atsi
sako priimti unijos reikalavi
mus pavedė tą klausimą spręs
ti Karo Darbo Tarybai. 

- Angliakasių streikai apsirei
škė jau ir kitose Pennsylvani-
jos dalyse ir toliau \ pietus, 
Ąlabama valstijoje. ; 

RYTU TAUTININKŲ 
'KONFERENCIJA 

Detroit, Mich., Nąujienoę 

ŠAUKIAMA BROOKLYN!, 
GEGUŽĖS 30 

BROOKLYN, N. Y. — Nešė. 
nai New Yorko ir apielinkės 
tautininkų veikėjai turėjo kon
ferenciją, kurioje įsteigtas ry
tinių valstijų tautininkų vei
kimo cerftras. 

Toje konferencijoje dalyva
vo apie 20 veikėjų. Išrinkta 
laikinis komitetas, kuriam pa
vesta sušaukti platesnis ryti
nių valstijų tautininkų veikė
jų suvažiavimas. Tas suvažia
vimas nutarta šaukti Gegužės 
30 d., Brooklyne. Kartu ren
giama viešos prakalbo? 

Laikino rytinių valstijų tau
tininkų veikimo centro valdy
bą sudaro šie asmenys: Vyt. 
Abraitis, pirm.; J. Ginkus, vi
ce pirm.; A. S. Trečiokas, vice 
pirm.; J. Sagys, užrašų rašt.; 
X. Strumskis, fin. rašt.; A. Mi
kalauskas, ižd.; Pr. Narvydas 
ir J. Baltus — iždo globėjai. 

Šia konferencija Gegužės 30 
Brooklyniečiai nustatys savo 
santikius su kitų valstijų tau
tininkais ir sandariečiais. R. 

LIETUVOS 
KLAUSIMU 

KASYKLŲ Biuras praneša 
kad per savaitę Balandžio 17 
kietos anglies iškasta 1,368,000 
tonų, arba 6000 tonų daugiau 
negu Favaitę pirmiau. 

Kietos anglies kasyklos ran
dasi rjatanęje Pennsylvanijoje. 

• PITTSTON, Pa. — šv. Ka
zimiero parapijos asistentas 

,Kun. Viktoras J. Kupstas po 
Velykų išvyko i U. S. armiją 
kariuomenės kapelionu. Kun. 
Kupstas yra gimęs 11908 m., 
kunigu Įšventintas Birž. 11, 
1933 m. 

$75 VERTĖS BONAIS DO
VANŲ Už GERIAUSIUS 

RASTUS 

South Bostono Lietuvių Pi
liečių Klubas skelbia kontestą 
kuriame bus suteikiama dvi 
dovanos už geriausias mintis 
pareikštas disertacijoje para
šytoje Lietuvių kalba, temoje: 

"LIETUVOS NEPRIKLAUSO 
MYBĖ. JOS DABARTIN® 

REIKŠMĖ". 

Pirma Dovana: U. S. Karo 
Bonas ir Štampų vertės $50. 

Antra Dovana: U. S. Karo 
Bona# it štampų vertės $25. 

KONTESTO TAISYKLĖS 
1. Raštas nedaugiau 400 žo

džių ilgio turi buti priimtas 
South Bostono Piliečių Klubo, 
309 E Street, South Boston, 
Mass., nevėliau kaip Birželio 1, 
1943 m. 

2. .Raštas turi buti po stepy-
varde, o atskirame užlipdyta
me voke turi buti įdėtas rašy
tojo vardas, antrašas, ir pažy
mėta slapvvardė kurią jis ar 
ji vartojo; ant voko viršaus 
turi buti parašyta ta pati sla-
pyvardė kaip ir ant rašinio. 

,3. Tik dviejų laimėtojų vo
kai, kurie pasako vardą, pa
vardę ir antrašą tų dviejų ra
šytojų bus atidaromi, po ' tam 
kada teisėjai paskelbs laimė
tojų slapyvardes. 

4. Visi raštai pasiliks South 
Bostono Lietusių Piliečių Klu-

! bo k nebus gražinami. 
1 * 5. Teisėjai pradės skaityti 

Apie L» V. S. 6-to 
riaus Darbuotę 

Ir Jie Dirba Parib 

• PHILADELPHIA, Pa. — šv. 
Kazimiero parapija šymet 

švenčia savo 50 metų sukak
tuves. Parapija stengiasi per 
ši metą sumažinti savo skolas j disertacijas po Birželio 1, 1943, 

DETROIT, MICH. — Det
roito Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos 6-tas skyrius įsikūrė Rug
sėjo 13 d., 1942 metais, tačiau 
keletas Detroito Lietuvių pat
riotų jau pirm to dalyvavo J. 
J. Bačiuno Tabor Farm Resor-
te, Sodus, Mich., Birželio 7 d., 
1941 m., suvažiavime, kuria
me buvo suorganizuota Lietu
vai Vaduoti Sąjunga, žymiau
sią auką pradžiai sudėjo Det-
roitietis vaistininkas Juozas J. 
Smailis, $500. Dr. Jonikaitis 
ir V. Petriks aukavo po šimti
nę, ir kiti Detroitiečiai, kaip 
tai Dr. J. Sims, F. Motuzas, J. 
Tamošiūnas, Vytautas Marku-
zas ir daugelis kitų prisidėjo 
žymia pinigine parama. 

Spalių 25 d., 1942 m., Det-
reito L. V. S. skyrius parengė 
Lietuvos Respublikos Preziden
tui A. Smetonai priėmimą ir 
prakalbas, kuriose vietos Lie
tuviai vėl sudėjo Lietuvos va
davimo reikalams $783.25 au
kų. 

LVS 6-tam skyriui susior
ganizavus, tuojau įstojo 15 na
rių, o šymet Kovo 21 susirin
kime įsirašė dar šeši nariai. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios mirusius Liątuvius šiame skyriuje talpinama (b 

gavimais iš parapijiečių 
giau stambesnių aukų. 

dau-

BALTIMORE MD 
IŠLIKIMAIS IŠ DAR-
BŲ DAROMA MIL

ŽINIŠKA ŽALA 
KANDIDATAS ! MIESTO 

I TARYBĄ. Antanas J. Micei-
Tik menkais darbininkų išli-jka, Baltimorės Lietuvių Dr-jų 

kimais iš darbų visoje šalyje į Tarybos pimininkas, kandida-
l,endrai suėmus 1942 metais i tuoja į Baltimorės City Coun-
piažudyta 422,700,000 darbo; cil (miesto taryba) šeštame 
dienų laiko. Del to panešta! Councilmanic Distrikte. Rin-
dideli nuostoliai neatlikimais. kimai atsibus antradieni. Ge-
daug> bės darbų ir del to rei- gūžės 4. Lietuviai nežiūrint 
kalinga buvo turėti 1,350,000 
darbininkų daugiau paskubini-
mui darbų. 

Daug. darbininkų išlieka iš 
darbo svarbesniais ar papras
tais susirgimais, bet prie to 
dasideda daugybė tokių kurie 
taip sau iš tinginumo ar kito-

ir kuogreičiausia po tam pa
skelbs rezultatus/ 

6. Nei teisėjai, nei jų gimi-
r.es negali stoti į kontestą. 

7. Teisėjai sekanti: 
Darbininko redaktorius, An

tanas Kneižys, 
Keleivio redaktorius. S. ?»li-

eholsonas, 
Advokatė S. Shall na. 
Jų nuosprendis bus galuti| 

ras. V 
Pastaba: Teisėjai spręs ge

rumą minčių, o ne gražumą ra
što, arba taisykliškumą gra
matikos. 

Kas pageidauja dalyvauti 

Detroito LVS 6-to skyriaus 
valdybą sudaro: 

Pirm. — H. Kapturauskas, 
Vice pirm. — V. Petriks, 
Sekretorius — F. Motuzas, 

14676 Wark Avenue. 
Užrašų Sekr. J. Kripas* 
Ižclin. — Dr. J. Jonikaitis, 

1975 W. Grand Blvd. 

LVS nariai 6-me skyriuje iki 
šiol priklausė šie: 

Dr. J. Jonikaitis, 
Dr. J. J. Sims, 
Marė Sims, ' , 
Juozas J. Smailis, 
M. Smailienė, 
Mrs. S. Č. Douvan, 
Viktoras Petriks; 
M., Petrikienė, 
F. Motuzas, 
V. Motuzienė, 
J. Tamošiūnas, 
Vyt. Markuzas, 
Juozas Ambrose, 
Povilas Molia, 
Vincas Dapkus, 
M. Cibulskis, 
J. Klemarauskas, 
H. Kapturauskas, 
J. Kripas, 
Vyt. Kuizinas (dabar Cleve 

Vaizdas iš Chicagos žydų 
senelių prieglaudos: šiedu bar
zdočiai jau perseni šautuvą 
nešioti, bet gali dar dirbti sa
vo prieglaudos darže augini
mui sau maisto, taigi ir jįs pa
deda dirbti. 

..j įme.konteste, gali buti tikras kad ]an(je). 
{ l  iekas nežinos apie jo ar jos; gjs būrel is  slidaro tik dalį 

savo pažiūrų privalo balsuoti 
už savo tautietį, parodymui sa
vo visapusės reikšmės 
mieste. , . 

Miceika yra Republikonu gavimą jeigu jis ar ji seks j pasižymėjusių Detroito Lietu-
ganizacijos kandidatas. taisykles, rašant po slapyvar- j vįų tautinės srovės veikėjų ir 

Pereitą rudenį rinkimus lai-! ̂  ats^ira^e užlipdytame vo- yra vilties kad besidarbuojant 
mėjo Baltimorietis advokatas,! P*"isiupčiant tikrą vardą, į į Lyg skyrių susiburs visi ki

kili asmeninių priežasčių nenu-jNadas Rastenis į Maryland I ir a"re'3^* Siunčiant j tį Lietuvai atsidavę darhuoto-
eina dirbti. Per metą laiko iš valstijos seimelį Demokratų 11a(*resuokit voką šiaip: | jai. šiais metais yra rengia-
tokių sugaišavimų susikrauna sąraše. masi veiklą pagyvinti. Perei-
šimtai milijonų darbo dienų (Daugiau Baltimorės žinių f Hašviojo Slapyvardi) ,;tame susirinkime tapo išrink-
laiko. 

Prie šito nepriskaitonia dari 
nuostoliai sugaišinto darbo del 
ištikusių sužeidimų prie darbo,; < 
kuriomis pav. 1941 metais su
gaišinta 480,000,000 darbo die
nų laiko. 

j telpa ant" 6-to pusi.) j tas komitetas parinktų aukų 
South Boston Lithuanian! Dr. Owen J. C. Norem knygai 

DAYTON, OHIO I 
I CLEVELAN-

valstijos Bowling! 
Tr u- • ^ • VAŽIUOJA 
Valdžia ir dirbtuviu vedėjai j) \ Qhio 

jieško budų paveikti j darbi-j Tournament afelbuš" Clėvetan-
mnkus kad nežudytų taip hu-.*,, Geguž(ls 2 h. 3 vakarais 

- .. . . Tame tournamente dalvvaus Tik wenu siu prazudomu grupė Davtonie(Mu holinink 

darbo dienų užtektų operav.-. j,, tarpe ^ jjetuvfe ^ 

« JT* n ,ųr ,0Je -jas- Vincent Veny* sunus Masą met* Dideleje salyje di-:rgs ir Pet Veni gig Uetu. 
dehuose darbininkų skaičiuose |vis lošėjas turi daug pažv.st.,-
18 mažų! pu-sdienimų ir dien.-jmiJ Lietuvių gyiierlanai, ' 
mų išlikimų is darbo greitai i VftiflT1 Hp foi v šįaupy . 

Citizens' Association 
309 E Street 

South Boston, Mass. 

Komisija pasilieka teisę da
ryti permainas taisyklėms ap
linkybėms to reikalaujant. 

KOMISIJA: 
Adv. Kazvs J. Kaiinm&is 

Dr. Antanas J. Kapočius. 

"Timeless Lithunia" išleisti. 
Komitetą sudaro Dr. J. Joni
kaitis, M. Smailiena, V. Motu
zienė, Mrs. S. Č. Douvan, Mrs. 
M. Sims, Mrs. M. Petriks, Vyt. 
Markuzas ir H. Kapturauskas. 

Per LVS skyriaus valdybą, 
btgyje 6 mėnesių, su sukomis 
ir narių mokesčiais yra L. V. 
Sąjungai gauta apie $850. Pa
aukavę per skyriaus iždą na-

J&ponai Nelaisviai Išgabenami iš Pacifiko Salų 

susidaro tokie nuostoliai. 
.velande, kaip tai K 
ir kt. D. Rep 

J. Žemantauska* 
"Dirvos" Agentas 

N o t a r a s  
J30 Congress Avenue 

Waterbury. Conn 

Skaityk Amerikos 

'Lietuvių Naujienas9 

Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 
Metams tik 50c. (45) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
888 N. 6 St. Philadelphia, Pa. 

• BALTI pastatai sakoma 
orlaivio mėnesienoje matomi 
19,000 pėdų, o gel svai-pilki 
galima pamatyti tik už 2500 
P&Ių atstumo, 

• SAUGESNIAM ūkių pa
dargų tepimui, išrasta naujas 
tepalas kuris laikosi prilipęs 
prie metalo daliu. 

•KANADOJ 1942 metais iš
kasta 18,707,100 tonų anglies. 

* # • 
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riai yra Vyt. Markuzas, $3 ir 
H. Kapturauskas $3, o dauge
lis kitų yra pasiuntę tiesiai 
centrui, taip kad vigo iš Det
roito LVS gavo apie $900. 

Detroito Lietuviams ir L. V. 
Sąjungos 6-to skyriaus dar
buotojams yra malonu žinoti 
kad ir kitos Lietuvių kolonijos, 
Cleveland, Baltimore, Philadel
phia, Brooklyn, N. Y, New
ark, N. J., Long Island City, 
N. Y., jau turi skyrius ir kad 
padaryta pradžia Waterbury, 
Conn., Worcester, Mass., Chi
cago, 111., Scranton, Pa., ir jau 
vi§i dirbame Lietuvos vadavi-
«no darbą. Tikime kad dirba-
|ne ne siaurą partijinį, bet pla
tų, nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos atsteigimo darbą. 

Prisidėkime tuojau visi prie 
išleidimo Dr. Norem knygos 
"Timeless Lithuania", nepa-
liaukim dirbę ir toliau iki Lie
tuva liks laisva, Atrodo kad 
kova atgauti nepriklausomybę 
Pabaltijo tautoms ir Lietuvai 
bus sunki. Amerikoje ir Eu
ropoje susiburę stiprios propa
gandos jiegos prieš mus. Ta
čiau mes nenusigąskime, vary
kime savo darbą pirmyn skait-
Ijngesniu susiburimu ir dides
niu pasiryžimu. - Teikime di
desnę paramą Lietuvos vadavi
mui, dauginkime skaičių na
rių Lietuvos Vadavimo Sąjun
goje, j ieškokime užtarimo pas 
žymiausius Amerikonus. Tei
sybė turės imti viršų, o musų 
reikalavimai teisingi ir Ame
rika kariauja už palaikymą tei
sybės. 

Po pereito karo Amerika 
mus parėmė, Amerikos reika
lavimai (tautoms apsisprendi
mo teisė) buvo pripažinti. Šį 
karą vėl laimės Amerika, mu
sų ir Amerikos teisingi reika
lavimai, jeigu uoliai dirbsime, 
neturės buti paneigti. 

J. Kripaitis. 

PO KVORTĄ DEGTINĖS 

MIRt 10,100 IŠEI
VIU LIETUVIU 

Su šiame numeryje talpina
mais mirusių Lietuvių vardais 
mirusių skaičius pasiekė jau 
10,100, nuo to kai Dirva pra
dėjo mirusių Lietuvių vardus 
skelbti, Vasario mėn., 1937 m. 

Kaip ir padavimų matote, 
vieni korespondentai ar gimi
nės paduoda spaudai pilnas ži
nias apie mirusį, kiti visai ne. 

žinia pasidaro svarbi jeigu 
paduodama mirusio kilmė Lie
tuvoje, amžius, ir moterų pa
vardė po tėvais. Kiti prane
šėjai net nepasirūpina paduoti 
mirimo dienos, kartais nei pir
mo vardai mirusio asmens. 

BOBINIENĖ Rožė, 53 metų, 
mirė Bal. 10, Amsterdam, 
N. Y. Po tėvais Samuolyte. 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

ZABITIEIfĖ Barbora ? (Gud-
liauskytė), ,65 m., mirė Bal. 
6, Cambridge, Mass. — Er
žvilko p., Butkų k., Taura
gės aps. Amerikoj išgyveno 
38 metus. 

VALUKAS Antanas, 61 m., 
mirė Kovo 1, Racine, Wis. 

RIMUTIENĖ Marcelė, mirė 10 
Bal., Chicagoj. — Mažeikių 
ap., Akmenės par. Amerikoj 
išgyveno 33 metus. 

LAPINSKAS Antanas, pusam
žis, mirė Bal. 9, Chicagoj.— 
Tauragės ap., Palentynės k. 

VENCIUS 'J., 26 m., mirė Ko
vo 14, Philadelphia, Pa. 

MĄLIKAS Antanas, 56 m., m*-
rė Kovo 9, Philadelphia, Pa. 

KEMEŽYTĖ Elena, 23 metų, 
mirė Kowo 21, Philadelphia, 
Pa. * 

VASKELEVIČIUS Petras, 43 
m., mirė Kav$ 23, #hiladel-
phia, Pa. 

ŽUKAUSKAS Juožas, mirė 20 
Kovo, Duryea, Pa. 

DRUKTENIENĖ Grasilda, mi
rė Kovo 8, Detroit, Mich. 

BALEVIčIUS Juozas, 70 m., 
mire Bal. 1, Lake ^Township, 
Pa. Amerikoj Išgyveno 45 
metus. 

JANKAUSKIENĖ Elzbieta, se
nyvo amžiaus, mirė Kovo 
30, Edwardsville, Pa.,* 

REPšIS Juozas, mirė Bal. 2, 
Sugar Notch, Pa. 

DIKTANIENĖ Sofija, 53 In., 
mirė Kovo 27, Braddock, Pa. 

URBIENĖ pna, mirė Bal. m. 
Mahanoy City, Pa. Ameri
koj išgyveno 30 metų. 

DAMANSKIENĖ Agota, virš 
100 metų, ęiirė Balandžio m. 
Mahanoy City, Pa. Ameri
koj išgyveno 60 metų. 

TARUTA Juozas, mirė Bal. ifl. 
Shenandoah, Pa. 

RATELIS Zigmas, 70 m,, mirė 
Kovo 21, Kenosha, Wis. 

BUUILIENĖ Julijona, 61 m., 
mirė Bal. 1, Kenosha, Wis. 

BALIUTAVIČIENĖ Ona, 64 
m., mirė al. 5, Kenosha, Wis. 

VILEIKIENĖ Anastazija (Ur
baitė), pusamžė, mirė Bal. 
12, Chicagoj. — Kauno ap., 
Naumiesčio p., Švainikų k. 

STEPONAVIČIUS Kazys, mi
rė Bal. 5, Philadelphia, Pa. 

ItEVADUNSKIENĖ Antanina, 
mirė Bal. 8, Philadelphia, Pju 

EEPžIENĖ Jieva, mir# Bal» 8, 
Philadelphia, Pa. , 

JENČIENĖ Anelė, mire Bal. 
10r Rochester, N. Y. 

STAPUTIENĖ Elzbieta, nsirė 
Vas. 9, Detroit, Mich. 

NAVARDAUSKAS Juozas, mi
rė Kovo 19, Inkerman, Pa. 

BROZINIS Enochas,' mirė Bal. 
7, Inkerman, Pa. 

BUDRECKIENĖ Pranė, pus
amžė, mirė Bal. 9, Chicagoj. 
— Tauragės aps., Kaltinėnų 
p., Milaičių k. 

PETKUS Albertas, 29 m., mi
rė Bal. 13, Chicagoj, kur bu
vo ir gimęs. 

ŠPAKAUSKAS JitoMts, pašarai 
žis, mirė Bal. 12, ChicagdJ. 
— Vilniaus miesto. 

•TURGILAS Stasys, pusam^s, 
mirė Bal. 6, Springfield, ill. 
-*» Raseinių ap., Skaudvilės 
p., Jakštų k. -

JANKAUSKIENĖ Pran6, mifi 
Bal. 2, Philadelphia, Pa. 

GURGŽDĄS " Antanas, 69 m., 
mirf Bal. 6, Philadelphia, 
Pa. >*-

VASILIAUSKIENĖ Marė, mi
rė Bal. 6, Philadelphia, Pa. 

VALANTIS Juozas, pusamžis, 
mirė Baland. 6, Chicagoj. r* 
Šiaulių ap., Papilės par., Kfcft* 
kių k.). į 

Dirva dabar yra pigiausia* 
darbininko liuoslaikio drait* 
iras: platinkit ją tarp sav^ 

PARSIDUODA FARMA 
50 akrų didumo. Kas norėtų 
galima -mainyti ant namo mie-

iii) 
: WM. MESKAUSKAS 

R. Dų 1 CORRY, PA. 

I) Y K A I 
PAGALBA NUO 

REUMATIZMO 
Jei kenčiate kuno skausmus; 

aonariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro permainose, patariam jums 
bnndyt ROSSE Tabs be mokesties ir 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
oer virš dvidešimts metlį, gavimui 
greito paliuosavimo skausmų Rife? 
matizmo, Arthritis, ir Neuritis. 
DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 

Jeigu niekad nenaudojot ROSSE 
Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
išbandykit musų kaštu. Pasiųsime 
jums pilno dydžio pakelį—sunaudo-
kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduos 
ureito paliuosavimo nuo skausmo ir 
Jus busit nepatenkinti pasekmėmis 
ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
nesunaudotą dalį, ir jums nieko ne
kaštuos. Nesiųskit pinigų, tik savo 
vardą ir adresą į: 

ROSSE Products Co. Dept. X-8 
1708 W. Farweil Ave.. Chicago. Ui^ 

JAUTI 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
<~ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU ^ 
• Kuomet kankinatės vidurių užkie

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

po vieną kvortą savaitėje. 
šiaip degtinės parduotuves 

gaus jos tik 60 nuoš. to kiek 
py r davė 1942 metų pirmais 4 
mėnesiais, bet ne už daugiau 
kaipo $30,000 metams. 

Karčiamos kuwos parduoda 
degtinę . stiklukais, galės pirk
tis savo kvotą tik kartą savai
tėj#, 

Michigan valstijos degtinės 
kontrolė praneša kad įves deg
tinės racionavimą, ir sulyg to 
programo apribos pardavimą į 
degtinės vienam asmeniui tik K 

DEL,I,A Q, JAKTJĮ5S 
|JAKUBAUSKIENĖ—Luisuuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1768 

Japonai nelaisviai iš Pietinio Pacifiko salų, išgabenami "ka-
laikui kitur, lošia ant laivo, pralęįdimui laijkįo kelionėje.. : 

•DIDŽIAUSIAS miško gai
sras Amerikoje buvo tai 1918 
metais Minnesota valstijoj, ka-
dji ugnis sunaikino 15 kaimų 
ir miestelių toje srityje, tame 
gaisre žuvo 559 žmonės ir pa
daryta už 25 milijonus (Jolarių 
nuostolių. t 

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

pigiai pirkti namus mieste tfrba priemiesčiuos*, kreip
kite*' j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit pątarnaviyną įvąi-
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir igpildy* 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniikai. 
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Bolševiku Motyvai Neišlaiko Jokios Kritikos 
,,M' J! •>f i » 

f - '  
Lietuvos Prezidento A. Sflitet{>ri6s 'ĮCalBž 

Sakyta Balandžio 1 £, Amerikiečių Federation of 
Women's Clubs Posėdyje, Cleveland, Ohio 

Rusija, sėkmingai varydama kai susitarus su. tais kraštais 
SŠ savo krašto Vokiečius atgal 
f vakarus ir artėdama į Pabal
tijo Kraštus, įkyriai sau jų 
reikalauja įvairiais motivais, 
neišlaikančiais, kaip tuojau 
Itlatysime, jokios kritikos. Bol
ševikai tvirtina, Lietuva, Lat
vija ir Estija "laisva valia" 
įsijungusios Sovietų Sąjungon, 
Šiądien visas pasaulis žino kaip 
ta "laisvoji valia" buvo išgau
ta. Pirma buvo, susitarus sū 
Vokietija, įterpta raudonosios 
armijos garnizonai į tuos kra
štus, o paskum juos užgriuvo 
visa didžiulė Rusijos ginklo 
pajiega. Su jos pagalba nu
vertė teisėtasias valdžias, jų 
vieton pastatė kvislingus, tė-

gintis nuo bendro prieš. Ma
tyti jai kas kita rūpėjo. i 

Rytinių Lenkijos žemių Ru
sija reikalauja tautiškaisiais ir 
istoriniais motyvais., Esą, jos 
apgyventos Bielorusų ir Uk-
rainų. Keistąs. reikalavimas! 
Rusija nėra tautinė valstybė. 
Jos tik pusė gyventojų yra Di
džiarusiai, gal tik 20 nuoš. te-
turį Slavinio kraujo, o visi ki
ti dar nesurusinti, vieni Slavų, 
o daugiau neslavų kilmės Indo-
Europiečiai ir Mongolai, kalbą 
įvairiausiomis kalbomis. Kodėl 
nepareikalauti bolševikams ki
tą dieną ir Mongolų dabar 
esančių dar už Rusijos ribų? 

Kai del Bielorusų, tai jų kaip 

mmmįm 

Kanuolių Trenksmas Laike Išbandymų 

roru privertė gyventojus bal- ir nėra Lenkijos ribose. Vil
nuoti už komunistų sąrašą, štai niaus ir Gardino žemių pasto-
kaip atsirado 'liaudies seimas', vieji gyventojai yra Lietuvių 
paklusnus Maskvos diktato pil- kilmės. Nors. jų daugumas 
dytojas, įjungęs Pabaltijį So- kalba Bielorusiškai, tariant mi-
vietų verguvėn. j šiniu sudarytu iš Rusų, Lenkų 

Kas šiądien smerkiu; Vokiš- ir Lietuvių kalbos, tačiau sa
kuosiąs kvislingus tas turėjo ve laiko "tuteišais", vietiniais, 
tuomet pasmerkti Rusiškusius Lietuviais. Ir jų istorija Lie-
kvislingus. Jungtinės Ameri- tuviška. Airiai kalba Angliš
kos Valstybės, Didžioji Britą- kai, tačiau nei jie patys dedasi 
nija ir kitos demokratijos ne-į nei kiti jų nededa Anglais, 
pripažino teise Rusijos smur- Demokratijos tikrai piktintųsi 
to Pabaltijyje. 

Kai tuo perdaug cinišku ar
gumentu pasipiktino demokra
tiškasis pasaulis, bolševikai 
prasimanė kitą. Rusiją galįs 
kas, sakysime, Vokiečiai, iš 
vakarų ar iš šiaurės užpulti, 
tat jos saugumui praverčia tu
rėti savo ribose ne tik Pabal
tijo Kraštai ir Suomijos dalič> 
bet ir pusė tenkijos valdyto 
ploto, Besarabija, Bukovina ir 
dar kiti "mažmožiai". Mat, 
jie patys negalėdami apsiginti 
užpuolimo, butų pavojus Rusi
jai milžinui! 

Bet tas rytų pasienis, netu
rįs nei didžių upių nei kalnų, 
ir Rusijai nesudarytų jokių 
saugių gamtos kliuvinių. Vo
kiečiai per kėlias dienas Ru
sus išvijo iš Lietuvos. 

Nėra patyrusio stratego ku
ris laikytų šią bolševikišką pa
žiūrą rimtu dalyku. Pabalti-
jis tai ne kalnuotoji Jugosla
vija, kur generolas Mikhailo-
vitch ligšiol tebesilaiko hero-
iškai kalnuose įsitvirtinęs prieš 
Ašies užgrudintą armiją. Ki
ta vertus, dabartinė karo tek-
nika įveikia 'vandens ir kalnų 
kliuvinius, visokias tvirtoves 
ir kitus gudžius įtvirtinimus, 
kaip Maginot Linija. 

Anglijos sutartis su Rusija 
yra pažadėjus šiai saugumą iš 
visų šonų, ne tik iš rytų, da
vus garantiją dalyvauti Euro
pos ir Azijos tv&rkyme kai bus 
Ašis galutinai įveikta. Ko 
Rusijai daugiau reikia? 

Priešingai, mažiesiems kraš
tams, be priežasties Rusijos 
užpultiems ir jau buvusiems 
jos užpultiems, reikalinga sau
gumo garantija, kad vėl ne
taptų vakarų ir rytų kaimynų 
užpuolimo aukomis. Juk de
mokratinių sąjungininkų tiks
las, kaip jie skelbiesi, yra lai
duoti saugumą ateityje vi
siems kraštams, didiems ir ma
žiems. Kai Anglams tikrai rū
pėjo apsisaugoti nuo Vokiečių 
tai jie pasidarė apsigynimo su
tartis su savo mažaisiais kai
mynais, Belgais, Olandais ir 
Norvegais. Sovietai, tarsi bi
jodami Vokiečių,1 su jais susi
draugavo, susitarė ir nukniau
kė savo mažuosius kaimynus. 
Jei Maskvai butų rūpėję tik sa
vo sienų saugumas tai nebūtų 
vergui Pabaltijo Kraštų, ne
būtų smogus nugaron Lenki
jai', užpultai Vokiečių, o butų, 
fcnglijoa p&vy*diiu^r draugiš-

Vokietija, jei ji siektų pasijun
gti Šveicariją del to kad du 
trečdaliu jos gyventojų yra ne 
tik Vokiečių kalbos, bet ir Vo
kiečių kilmės. • • 

Kas nusimano1 apie Lenkijos 
Ukrainų (5—6 milijonai) sąjū
dį tas žino kad jie visuomet 
siekė savarankiškumo,; yra nu
sistatę ne vien prieš Lenkų bet 
ir prieš Rusų imperializmą. 
Tat vienas teisingas jų bylos 
išsprendimo kelias yra duoti 
jiems laisvai pasisakyti kaip ir 
kas nori buti, o ne pirštis ne
prašytais globėjais, kaip kad 
peršasi Rusijos bolševikai. 

Pagaliau, dar nesenai Sovie
tų išvilktas aikštėn argumen
tas. Pabaltijo tautos, Lenkai 
ir kiti buvusios carinės Rusi
jos kitataučiai, pasinaudoję 
Rusų 1917-1920 metų pilieti
niu karu, išsprūdę iš autokra
tinės valdžios, tapę nepriklau
somi ir tuo nelojalumu Rusijai 
nusikaltę. Savo tą nusidėjimą 
galį atgailėti tik jos prieglob-
stin sugryžę. 

Bet didieji to pilietinio karo 
kaltininkai buvo kaip tik bol-
ševikai, kaizerinės Vokietijos 
paremti. Kita vertus, Suo
miai, Estai, Latviai, Lietuviai 
ir Lenkai ginklu atsikovojo lai
svę. Tos laisvės teisė buvo pa-
grysta didžiojo Amerikos Pre
zidento Woodrow Wilsono tau
tų apsisprendimo dėsniais. Jie 
daug svarbesni už carų ukažusv 
už kurių pasislėpę bolševikai 
reiškia savo groboniškas pre
tenzijas. Tie dėsniai buvo tiek 
galingi kad jiems visas pasau
lis, dargi Leninas, nusilenkė. 
Jais vadovaudamies, bolševi
kai atsisakė visiems amžiams 
carinės Rusijos pavergtų tau-
tty, ginklu atgavusių laisvę, ir 
joms pripažino suverenumą. 
Dabar Sovietų Rusija, susitel
kus su demokratiniu bloku, 
pritarus Atlanto čarteriui, pa
sižadėjus sutartyje su Angli
ja nereikalauti teritorialių di-
dinimųsi, jau dąibar reikalauja 
sau mažųjų tautų sąskaiton 
apie pusę milijono kvadr. kilo
metrų su arti 25 milijonų gy
ventojų. Vadinasi, ką Lenino 
gadynė pripažino tai Stalino 
gadynė jpaneigia. 

Taip tat iš musų trumpos 
apžvalgos matome jog nei vie
nas musų išnagrinėtas, Rusi
jos pretenzijų motyvas neįti
kina. O tikrasis ir vienintelis 
IUBttyVAS 

tinis, paveldėtas iš didžiųjų ca
rų gadynės: Jono Baisiojo, Pe
tro, Didžiojo, carienės Kotry
nos. Neveltui tie žiaurus au
tokratai imami bolševikų poli
tikos pavyzdžiu, jų garbinami 
ir* visaip propaguojami. 

Reikia stebėtis kad šių fak
tų akivaizdoje randasi demo
kratinių galybių tarpe žymių 
diplomatų, mėginančių patei
sinti musų jau nagrinėtas Ru
sijos pretenzijas, jokiu budu 
nesuderinamas su demokrati
niais principais, del kurių Uni
ted Nations skelbiasi kariau
jančios su diktatoriniais Ašies 
siekimais. ' 

Taip pat tenka: apgailestauti 
kad ir patentuotų laikraštinin
kų tarpe nestinga tokių kurie, 
nesiliaudami deklamuoti ir gar
binti demokratiją, peršasi bet
gi spaudoje ginti Rusijos im
perializmą, taikantį praryti 
mažasias tautas. Giedoję pir
mą dithirambus Atlanto čar
teriui, dabar, nuo jo atsisukę, 
didžiuojasi virtę realistais. 

O mažųjų tautų vaidmuo šia
me kare labai didelis. Ar De
mokratijų Sąjunga butų galė
jus pereiti iš defensyvos į 
ofensyvą jei Lenkija, Belgija, 
Holandija, Norvegija, Graikija 
ir Jugoslavija nebūtų stojusios 
sąjungininkų pusėn? Tikrai 
kad ne. Be mažųjų talkos ka
ras gal jau btitų buvęs Ašies 
laimėtas. 

Kai iš vieno šono Vokiečiai 
baigė triuškinti Lenkiją, o iš 
antro šono ją Rusai užpuolė, 
Lietuviams buvo pasiūlyta Vo
kietijos atsiimti Vilniaus kra
štą ir tapti jos sąjungininke. 
Lietuviai nepasidavė tam gun
dymui. Jie kitaip pasielgė: 
davė pas save žmonišką prie
glaudą atbėgusiems Lenkijos 
piliečiams. Tas kilnus Lietu-
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STAMBIOS AUKOS NOREM 
LIETUVOS ISTORIJAI 

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

KNYGA REMIA NET 
TOLIMŲ SRIČIŲ 

LIETUVIAI 

Karo laivyno 16-coliu kanuoles sukelia \ra trenks-
mąlaike parako išbandymų, Dalhgren, Va., sandėlio srityje. 

vių pasielgimas ir valyvas ne-
itralumas Demokratijų ligšiol 
tinkamai neįvertintas. 

Didžiųjų demokratijų vadai 
neskuba pasisakyti del Rusijos 
nedemokratingų ingeidžių. Sa
ko, dar ne metas. Pirma rei
kia nugalėti bendras priešas— 
Ašis. Gal ir išmintingas toks 
jų politikos taktas, tik ne vi
sur jis tinka. Pavyzdžiui, ne 
vietoje butų dabar sienų revi
zija, kol pavergtieji kraštai te
bėra neišvaduoti. Kas kita 
principinis klausimas, liečiąs 
tautos laisvę, o gal ir jos gy
vybę. Atsakymas jam sufor
muluotas Atlanto čarteryje. 
Jis belieka priminti Sovietų Są
jungai. 

Kils idėjų anarkija jei laiku 
nebus tatai padaryta. Kai ken
čiamas pasikėsinimas Pabalti
jyje išsilenkti iš Atlanto čar-
terio tai kur garantija kad pa
sikėsinimas nepasikartos Bal
kanuose ar šiaurės Europoje? 

Vertingumas to dokumento 
kuriuo pasaulis džiūgavo, da
bar gyvena rūsčią krizę. Eu
ropos pavergtas kontinentas ją 
giliai atjaučia. Tokia slogi jo 
nuotaika yra vanduo Ašies ma
limui. Ašies propagandos apa

ratas, remdamasis United Na
tions žymiųjų diplomatų ir lai
kraštininkų nuomonėmis, pa
taikaujančiomis Sovietų impe
rializmui, suktai ir sėkmingai 
vedžioja kad didžiosios demo
kratijos nebepaisančios mažų
jų'tautų reikalų, kad bolševiz
mo pavojus esanti ne prasima
nyta bet reali, tikra baidyklė. 

Kad tokia propaganda nepa
veiktų Europos, r e i k a lingas 
drąsus žygis. United Nations 
sąjunga turėtų skubiai ir bal
siai pasakyti pasauliui: kaip 
yra nedaloma demokratijų ka
rinė talka, taip nedalomi ir 
principai ant kurių bus atkur
ta visų, didžių ir mažų, tautų 
laisvė ir Įsteigta pastovi ir tei
singa taika. O išvaduotos Eu
ropos kontinentas nebus išduo
tas nei bolševizmui, nei kito
kiam izmui. 

Tokioje politikos perspekty
voje matytų ir Lietuva savo 
šviesesnę ateitį. 

•ANGLIJOJE valgyklos iš-
piešia savo sienas įvairiaspal
viais paveikslais, palengvinimui 
žmonių skilviui, kuris dabar 
gauna daugiau vienodą maistą 
be jokio įvairumo. 

Šiame numeryje paskelbiam 
aukotojų vardus iš pačių toli
miausių Amerikos dalių, kur 
pasiekia musų atsišaukimai ir 
kur randasi gerų, patriotingų 
Lietuvių prijaučiančių išleidi
mui Dr. Norem'o knygos, TI
MELESS f LITHUANIA, štai 
jie: 

Petras Skripka, iš Spokane, 
Wash. $5.00 

Antanina Gudžiunas, iš 
Sebring, Florida 5.00 

John J. Tamulynas, iš 
Cambridge, Mass. 5.00 

K. žibikas, iš South 
Boston, Mass. 5.00 

Motiejus Vilkišius, iš 
Lawrence, Mass. 5.00 

Aleksandras J. Alešis, iš 
Waterbury, Conn. 5.00 

S. Cverka, iš New Haven, 
Conn. 5.00 

Algird K r eu c h imas, iš 
Detroit, Mich. 5.00 

Ben Dovidftvičius, Garfield 
Heights, O. 7.00 
($5 knygai, $2 narystės) 

Victor A. Graivis, iš 
Detroit, Mich. 5.00 

PATAIYMAS 

Pereitame numeryje buvo 
sumaišyta viena eilutė prie 
aukos V. P. Banionio, Cleve-> 
land, kuris taip pat aukavo $5. 

(Bus daugiau) 

IŠ LIETUVOS 
(Žinios gautos per Lisaboną) 

Darykime Lietuvių Tautos Pagei
davimas Angliškoje Kalboje! 

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

PRISIDĖKIT - REMK1T IŠLEIDIMĄ DR. OWEN J. C. NOREM KNYGOS 

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

įgaliotas Ministeris, atstovavęs Kaune savo valstybei 
paskutinius trejus metus (1938-1940), turi parašęs la
bai įdomią knygą (300 puslapių didumo) apie Lietuvą. 

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

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

Dr. Norem rašė ne tik siisidomėjęs, feet Ir įsimylė
jęs Lietuva. Ta jo budo savybė tačiau nekliudė jam 
vaizdinti įžiurėtus dalykus taip kaip jie atrodė. 

Taigi, šiuomi kreipiamės j Tamstą prašant padėti 
mums šį kilnų ir dideli darbą įkūnyti, prašome atsiliep
ti greičiausiu laiku prisiunčiant savo auką sulyg išga* 
lės. Ko daugiau ir skubiau bus aukojama to lengviau 
bu? įvykdyti tas patriotiška* darbas. 
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AUKAS SIŲSKITE kartu su čia pridėtu aukų ku
ponu, įrašę pilną savo vardą, pavardę, antrašą, ir aukos 
sumą. Pasiuntiniui naudokite musų pridėtą voką. Jū
sų aukos pasieks komitetą paprastu laišku, už 3c. 

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

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

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

Bet visų daugiausia Tamstai bus dėkinga Lietuvių 
tauta. 

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

y 6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

VOKIEČIŲ įstaigų parėdy-
rrra Lietuvos ūkininkai nuo 
hektaro turi pristatyti viduti
niškai po 120 kilograintį bruk
tų linų. 

• 
VOKIEČIAI sako kad "Rytų 

kraštai" pasidarysią Vokiški 
tik tuo atveju jeigxi "tūkstan
čiai Vokecių ūkininkų ten ars 
žemę". Todėl tuos "rytus" jie 
nori "naujai apgyvendinti". 
Jie planuoja Vokiečius ukinin-
kus iškelti iš Vokietijos ir ap
gyvendinti "Rytų kraštuose". 
Jų žemę Vokietijoje perimsią 
kaimyniniai ūkininkai, kurie 
tokiu budu padidins savo ūkių 
plotą. Pačioje Vokietijoje nu
matyta esą 800,000 ūkių kur 
busią duodama ūkininkavimo 
praktika ir tada tie išlavinti 
ūkininkai vyks į "Rytus". 

• 
KAIP keistai Vokiečiai gal

voja parodo šis pavyzdis, kaip 
paduoda vienas Vokiečių laik
raščio straipsnis. Vokiečių už
imtas miestas Balstogė anot 
jų, yra Vokiškas miestas! Nes 
viduramžiais keli Vokiečiai pa
statę kelis pastatus Balstogės 
mieste, vėliau Vokiečiai amati
ninkai pastatę ten karališkus 
rumus, dar vėliau keli Vokie
čiai ten buvę pirkliais.... 

VOKIEČIŲ ypatingasis teis
mas Kaune nuteisė Telšių gy
ventoją Praną Norkų, 42 m. 
amžiaus, mirties bausme už 
ginklo laikymą be leidimo. 

• 
LIETUVOS ūkininkai nesa 

visokias Vokiečių pabaudas už 
nepristatymą maisto kiekių. 
Rugsėjo mėnesi buvo paskelb
ta kad kas nepristatys paskir
to kiaušinių kiekio, gaus pa
baudos po 15 markių nuo kiek
vienos vištos. Lapkričio mėn. 
Lietuvos ūkininkai turėjo la
bai skubiai pristatyti bulves. 
Paskelbta griežta bausmė, ir 
dar grąsinimas kad neprista-
čiusieji negaus leidimo nusipir
kti butiniausių ūkio reikmenų, 
kaip vinių ir arkliams pasagų. 

• 
BE KITŲ prievolif, ūkinin

kai turi vežti malkas bei dur-
per įstaigoms bei įmonėms ir 
verčiami atlikti karininkų ve
žiojimą. Tuo tarpu nėra kur 
nusipirkti nei pasagų arkliams 
pakaustyti. Nėra reikmenų 
pasitaisymui rogių bei vežimų. 
Rudenį ūkininkai patyrė di-
džiausį vargą su kūlimo dar
bais. Nėra ne tik kuro bet 
stinga ir darbininkų, nes dau
gelis jų išvežti į Vokietiją dar
bams. Negaunama nei žibalo, 
tat Į Lietuvio ūkininko sodybą 
gryžta balana. 

F L O R A L  
TRINAMA MOSTIS 

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

Kiekvieną prašom šią Mostį atsa
kančiai išbandyti. Mes tikime kad 
jųs paskui pripažinsit kartu su tūk
stančiais musų reguliarių naudotoju 
kad tai vienas iš geriausių šeimos 
vaistų. Neturi chloroformo nei nar
kotikų ar opiatų ir todėl yra nao> 
ding-as vaistas naudojimui. Išbaa-
dykit ją atsakančiai. Kaina: 4 os. 
indas 50 centų (su prisiuntimu 60s. 
Klauskit urmo kainų. 

FLORAL HERB CO. Dept. D 
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D I R V A  

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

OETKŠMTNGAI pasakė Prez. Roosevelt savo kalboje 
^ dedikuojant Thomas Jeffersono paminklą, jo 200 
metų gimimo sukakties proga. Roosevelt pasakė: 

"Kurie nekovoja už savo liuosvbę gali jos netekti". 
Mes Lietuviai privalome iš tų žodžių daug pasimo

kyti. Mes žinome kad: 
Pereitam karui prasidėjus, Lietuvos vadai pradėjo 

savo atkaklią kovą už atsiliuosavimą JIUO Rusijos ir Vo
kietijos: " 

Amerikos Lietuviai dirbo visomis pastangomis rem
ti Lietuvos žmones ir darbavosi Amerikoje ir Europoje 
kad Lietuvai butų laisvė užtikrinta; 

Kaip tik Lietuvos žmonės gavo progą, jie ginklais 
šoko apginti savo tėvų žemę nuo besiveržiančių bolševi
kų, Lenkų, Bermontininkų; 

Per eilę metų Lietuva kovodama už savo likimą, pa
kilo, pasiekė žymios pirmynžangos — 

Vis tai reikėjo dirbti, kovoti, rūpintis. 
Dabar mes susiduriam su naujomis užduotimis ~ 

atkovoti Lietuvai laisvę išnaujo. Ne iš musų kaltės ji 
pateko tokion katastrofon, tačiau per musų pastangas 
tiktai ji gaJės vėl buti išlaisvinta. 

Turim dirbti-kovoti — 
Dirbti-rašyti Amerikos spaudoje, ginant Lietuvos 

reikalus plačioje Amerikoje; dirbti įtekmėjant Ameri
kos žymius vadus kad Lietuvai — kaip ir kitoms paver
gtoms šalims — priklauso laisvė ir nepriklausomybė; 

Tuokti Amerikos Lietuvius dirbti Lietuvos* reika
lams atsidavusiai, remti pinigiškai Lietuvai vaduoti or
ganizacijas ir fondus; 

Vengti savitarpinių peštynių už Lietuvą, nes tai 
yra kenksmingiausias kelias tautai išlaisvinti; 

Saugotis nepasiduoti svetimų kaimynų vilionėms ir 
dar labiau saugotis savų išdavikų kurie įvairiomis prie
dangomis tarp Lietuvių dirbdami stengiasi parduoti 
Lietuvą svetimiems. 

JAPONIJA parodė visą savo barbarišką laukinių žmo-
nių žiaurumą žudymu Amerikos karo imtinių, kurie 

buvo priversti nusileisti Japonijoje metas laiko atgal 
bombarduojant Japonijos miestus. Jeigu kariai nušau
nami veikmėje, klausimas kitas. Tačiau tarptautinės 
karo taisyklės nusako kad karys pasidavęs ar paimtas 
nelaisviu neturi buti žudomas. 

Be to dar,. Japonai paskelbia ir toliau žudys Ame
rikos karins nelaisvius kada tik panorės. 

Nužudymas kelių Amerikiečių sukėlė visoje šalyje 
pasipiktinimą, oficialiai ir miniose, ir Amerikos lakū
nai bei jų vadas Oen. Doolittle, kuris vadovavo tą Japo
nijos užpuolimą, pareiškė savo pasiryžimą Japonijai at-
sikeršyti daugiau ir labiau ją užpuolant, laikui atėjus. 

Ir Britų premjeras Churchill pareiškė prisidės prie 
Amerikos, kombardavimui Japonų iki "ši žiauri ir go
di tauta" bus visai sumušta ir neteks jiegų "užkabinėti 
civilizuota •pasauli". 

CUOMJJA1 prisieina pernešti tam tikrus nesmagumus 
su Washingtono vyriausybe, del vieno to kad Suo

mija kariauja šiame kare Vokiečių pusėje prieš Rusiją, 
kuri skaitosi Amerikos alijantė. 

Pastaru laiku Suomija susirupino del Amerikos vy
riausybės iškėlimo didumos S. V. Atstovybės štabo na
rių iš Suomijos. Amerikiečiai staiga išskrido iš Helsin
kiu lėktuvu Į Stockholmą. . Tas, sakoma, yra pradėji
mas "nervų karo" prieš Suomiją, privertimui jos atsi
mesti nuo ašies iki dar yra laikas. 

Kaip žinoma, Suomija Įgavo Amerikoje gerą var
dą vien tik del to kad ji mokėjo Amerikai karo skolas 
nepertraukiamai iki dabar, kuomet kitos šalys jau se
nai liovėsi mokėjusios. 

Suomijos padėtis kiek liečiasi Amerikos, yra tokia 
pat kaip Rusijos padėtis .su Japonija. Tokiu pat mastu 
matuojant, Japonija gali pradėti "nervų karą" priver
timui Rusijos atsimesti nuo alijantų 

Maža Suomija turi menką reikšmę ir vienoje ir ki
toje pusėje stovėdama, bet didelė Rusija sudaro didelį 
skirtumą savo draugiškais santikiais su Japonija, kuo
met Japonija yra tiesioginis ir vienas iš didžiausių Ame
rikos priešų, o Amerika turi remti ir šelpti Rusiją, ne
gaudama iš Rusijos jokios pagalbos prieš Japoniją. 

Priešingai negu Suomijos atsitikime, Rusai gal ir 
patys gąsdina ir grasina Ameriką ir Angliją atsimeti
mu ir susitaikymu su Vokiečiais. Tuo gąsdinimu, be 
abejo, išreikalauja sau daugiau maisto ir visokios kito
kios pagalbos. 

Keisčiausias dalykas pradėjo plisti tai kad Japonai 
parduoda Kusi jai iš Malajų salų surenkamą naturalį 
gumą — iš tų salų kurias Japonai atėmė iš Holandijos, 
Amerikos, Britanijos. Rusai iš savo pusės, pranešimas 
sako. tą gumą parduoda Amerikai. Tuomi Amerika pa
ti sau kaili peria, gelbėdama Japoniją r.. Japonija iš 
Rusijos gal but gauna mainais už tą gumą Amerikoje 
gamintus lėktuvus, tankus ir tt., kurių Rusijai, patys 
bolševikai sako, pristatoma perdaug.... 

Kai ši prekyba su Rusija paaiškėjo, sako, Amerika 
turi nutraukti taip darius. 

Štai Kodėl Hitleris 
Turės Pralaimėti 

DIDŽIAUSIAS PLANAS KU
RIUO TIKĖTA UŽKARIAU
SI PASAULIS, SUKLUPO 

Po pereito karo nublokšti 
Vokiečiai nesutiko pasilikti pa
žemintais. Priešingai, vienas 
jų buvęs majoras generolas 
vardu Kari Haushofer, pasi
traukęs iš karinės tarnybos 
stojo profesoriauti Municho 
Universitete. Ten jis pasišven
tė geopolitikai, tikslu ištobu
linti planą kuriuo tikrai Vo
kiečiai galėtų užkariauti pa
saulį. 

Ta eilė metų iki 1939 panau
dota išdirbimui didžiausio sla
pto ginklo kokį Hitleris kada 
turėjo, ginklo tokio tikro ir 
smulkmeniško kokio jokis is
torijoje agresorius neturėjo— 
tai informacijos apie visas ša
lis ir kaimynines valstybes. 

Pražūtinga klaida kokią tas 
Geopolitinis Institutas padarė 
buvo tai nepajiegimas surink
ti pakankamai tikrų geografi
nių ir militarinių informacijų 
apie Sovietų Rusiją. 

Sovietai išvarydavo laukan 
Houshofer'o "turistus", buvo 
uždrausta bendrai bent turis
tam i Rusiją vykti. Bolševi
kai gaudė ir šaudė penktako-
lumnistus kaip tik jie atsira
do. Jie stengėsi išlaikyti savo 
militarines paslaptis sau. 

Tuomi Sovietai, nors patys 
tarėsi su Hitleriu ir dalinosi 
grobiu, laikinai, Vokiečiams už
puolus Rusiją davė progą ki
toms alijantėms šalims atsi
kvėpti ir pasiruošti karui. 

Viena svarbiausių kliūčių 

sutrukdžius Hitleriui užkariau
ti pasaulį sulyg to plano, yra 
tai gavimas Amerikai progos 
pasiruošti karui, kuomet Hit
leris per du metu su Rusija 
neapsidirba. Buvo tikėta, net 
ir tikrinta, kad Vokiečiai Ru
sus sumuš j 90 dienų. Jeigu 

^taip butų ištikę, aišku, sekan
tis žygis butų buvęs užpuoli
mas' ir parbloškimas Anglijos, 
ir tas butų turėję atsitikti 1941 
metų rudenį ąr 1942 metų pra
džioje. 

Egiptas butų buvęs gal Vo
kiečių rankose, o dabar, Rom-
melis iš Egipto išvytas atsi
dūrė Tunisijoje. Ten atsira
dus didelė Amerikos jiega, ir 
pagaliau sutvarkoma Prancūzų 
Afrikos armija, baigia Vokie
čius iš Afrikos kontinento iš
spausti. 

Amerika daugiau ir labiau 
apsiginklavo, išdidino kariuo
menes, ir Vokiečiams liko tik 
laukti kurioje vietoje gali pa
sikėsinti Amerikos ir Britani
jos jiegos į pačią Vokietiją ver
žtis. 

Haushofer'o planas veikė iki 
beveik paties galo, bet negalė
jo pilniausia buti įvykdytas, 
kaip dabar matome. 

Didedės pastangos padėta 
nerangią, be armijų Ameriką 
sulaikyti nuo Įstojimo į karą, 
ir ruoštasi čia iš vidaus daryti 
žygiai Ameriką suaudrinti, ta
čiau tas taipgi baigėsi be pa
sekmių. 

Hausofer'o planag visai su
griuvo. X. 

S K A I T Y M A I  

RYTPRUSIUOSK, teismas 
nuteisęs visą eilę žmonių kurie 
varę šmugelį su Lietuva. Iš 
Vokietijos buvę vežama paiše
liai, peiliai, žirklės, druska, ir 
tt., o iš Lietuvos į Vokietiją 
buvę šmugeliuojama lašiniai, 
sviestas, paukštient. 

Kybartų gyventojai nuteisti 
kalėjimu: Juozas Baranauskas, 
Antanas Blažys, Vincas Ka-
zemskas, Antanas Kirvaitis iš 
Romeikių. 
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LIAUDIES DAINŲ 

Bernelis: 
Aš padainuosiu dainų dainelę, 
Aš dainų bernužėlis; 
Aš atdarysiu dainų skrynelę, 
Paleisiu į liustelį. 

Akmuo be kraujo, vanduo be sparnų, 
Papartis be žiedelių; 
Aš, bernužėlis, aš jauns bernelis, 
Be jaunos mergužėlės. 
Parduosiu žirgą ir tymo balittą, 
Samdysiu audėjėlę. 

Ir atsisakė jauna mergelė, 
Po svirną vaikščiodama: 
Neparduok žirgo, nei tymo balno, 
Aš busiu audėjėlė. 

Mergele: 
Aš padainuosiu dainų dainelę, 
Aš, dainų mergužėlė; 
Aš atdarysiu dainų skrynelę, 
Paleisiu į liustelį. 

Akmuo be kraujo, vanduo be sparnų, 
Papartis be žiedelių; 
Aš, mergužėlė, aš, vargdienėlė, 
Be jauno bernužėlio.... 
Parduosiu žiedą ir vainikėlį, 
Samdysiu artojėlį.... 

Ir atsisakė jaunas bernelis, 
Po stonią vaikščiodamas: 
Neparduok' žiedo, nei vainikėlio, 
Aš busiu artojėlis! 

•NELAIMES su akimis laike darbo 1941 metais 
pražudė 9.500,000 darbininkų dienų. Tiek laiko užten
ka pastatyti 17 kariškų laivų. 

•1942 metais šioje šalyje gaisrai sugadino ar sunai
kino apie 385,000 gyvenamų namų. 

APSIGAVIMAS 
Mane pažadino pavasaris, 
Ir vėjas dukstaneiu kvatojimu. 
Ko mes išėjom į laukus jieškot tada— 
Nei nesupratome, nei nežinojome. 

—Žiūrėk! Žiūrėk! Saulutę žemėje radau! 
Ir mes abu per kalnus, per laukus skubė

jome .... 
O ten — žieduos rasa, 
Tik saulės apšviesta žemčiuginiu spindė

jimu. —Vacys iįįugždiai*. 
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DAR APIE ANTANO OLŠAUSKO GYVENIMĄ 
Apie kai Kuriuos Atsitikimus ir Jo Pergyvenimus Chicagoje, kurie 

Ne Visiems ir Chicagiečiams Žinomi . 

PRIVATINIS VELIONIO LAIŠKAS DRAU
GUI LIETUVOJE APSAKO NEKURIUOS 
PERGYVENIMUS BUVUSIO LIETUVOS r 

(Tęsinys iš pereito ur.) 

PAAIŠKINIMAS koks skirtumas tarp pri
vacies ir valstijinio banko. 

Privatis bankas yra savastim vieno ar ke
lių žmonių su bile kapitalu arba ir visai be ka
pitalo ir nereikia valdžios leidimo, nes tai yra 
privatinis biznis. O valstijinis bankas yra sa
vastim akcinės bendrovės, valdžios biure regis
truotos, ir turi turėti kapitalą valdžios įstaty
mais imrodytą ir valdžios leidimą, vadinamą 
čarteriu. Jo knygas laikas nuo laiko peržiūri 
valdžios auditorius ir radęs netikslumus ar pi
nigų trukumus auditorius prisako netikslumus 
pataisyti, pinigų trukumus dapildyti, ir jei to 
nepadaroma prisakytame laike, banką uždaro ir 
išlicituoja. Į privačius bankus valdžia nesikiša 
kol bankas gali išmokėti reikalaujantiems pini
gu.6;. Bet kada negali išmokėti ir žmonės krei
piasi j teismą (kaip kad buvo su mano banku), 
tai teismas banką uždaro ir išlicituoja. 

19\6 metais Illinois valstija privertė visus 
privačius bankus persiorganizuoti i valstijinius 
ir kurie nepajiegė tuos uždarė ir išlicitavo. Tai
gi nuo 1916 metų Illinois valstijoje neliko nei 
vieno privačio banko. 

Sulyg valdžios įstatymų mano organizuoja
mam bankuį kapitalas turėjo buti $200,000. Su
kėlimui šitokio kapitalo aš padariau 200 akcijų 
po $100 ir visas turėjau parduoti kad surinkti 
tuos $200,000. Iki tol turėjau parduotų tik 
400 akcijų, o kuomet teisėjas Landis prisakė 
už poros savaičių jam raportuoti organizavimo 
progresą, tai reiškia kad per tas dvi savaites 
turiu bent 400 daugiau akcijų parduoti. Taigi 
turėjau iš kuilio nertis kad visas akcijas išpar
duoti, neš kitaip teismas banką uždarytų ir bu
tų po viskam. Aš dabar turėjau šaukti kas 
nakt žmonių susirinkimus, landyti po jų namus 
prašydamas akcijas pirkti. O kuomet Chicago 
miestas užima 29.000 akrų žemės, tai yra plo
tas kaip nuo Liudvinavo į Kauną ir visuose mie
sto kampuose gyvena išsimėtę Lietuviai,* dau
giausia prie bažnyčių ir didelių fabrikų, tai ne
lengva buvo juos pasiekti. Turėjau kiekvienai 
nakčiai atspausdinti laiškus šaukiančius susi-
rinkiman ir kasdien siųsti žmones juos išmėty
ti po Lietuvių namus. O vakare pats važiuoti 
susirinkiman. Tramvajais nuvažiuoti imtų pu
sę dienos, tai turėjau samdyti automobilius. 
Susirinkimų salės daugiausia prie karčiamų. At
važiavęs randi jau didumą girtų, na ir atsisto
jęs prieš' juos kalbi valandą ir kitą aiškinda
mas apie organizuojamą banką, prašydamas pir
kti jo akcijas. Ir iš publikos pasigirsta balsai: 
"Pirmiau atiduok musų pinigus kuriuos mes 
turim dabartiniame tavo banke, tada galėsi pra
šyti pirkti akcijas tavo naujo banko". Klausy
tojai susibuntavoja ir skirstosi keikdami, ir aš, 
per naktį nusikamavęs, gryžtu namo nei vienos 
akcijos nepardavęs. Tai toks buvo organizavi
mas naujo valstijinio banko. 

Taip kas naktį besikamuodamas per šešis 
mėnesius, su dideliu vargu, išpardaviau visas 
akcijas ir surinkau $200,000 reikalingo kapita
lo ir $25,000 išlaidoms. 

Džiaugsmas mano neišpasakytas. Nugalė
jau visas sunkenybes, suorganizavau pirmą Lie
tuvių valstijinį banką Amerikoje, ko dar niekas 
iš Lietuvių nebuvo padaręs. Jaučiausi kad aš 
Lietuviams tiek daug gero padaręs kaip Kolum
bas Ispanijai Ameriką atradęs. 

Bet kuomet norėjau banką atidaryti, val
džios įstatymai neleidžia kol nebus išmokėti pir-
mesnio privačio banko visi $600,000 depozitų 
pinigais privačio banko, ne kapitalu naujai or
ganizuojamo banko. Iš naujojo banko kapita
lo nevalia imti nei vieno cento. Ir vėl man dan
gus apsiniaukė. Kuo išmokėti $600,000 kada 
privatiniame banke turiu tik $100,000? Ir jei
gu negaliu išmokėti jų tai dabar teismas priva
tini banką išlicituos, žmonės nusigąs, puls atsi
imti pinigus sumokėtus už naujojo banko akci
jas ir abudu bankai grius. 

Mėginau parduoti visus savo didžiuosius 
namus kad sudaryti tuos $600,000, bet karo lai
kas. žmonės išsigandę, neperka namų nei pus
dykiai. Tai buvau priverstas parduoti laikraš-
Jti Lietuvą, jos spaustuvę, knygyną, visas pr«* 
kių krautuves, hipotekos popieras, viską beveik 
už pusdykį ir už tą viską išrinkau vos $200,000, 

$800,000. Bet su $300,000 negalima atmokėti 
$600,000. Abu bankai grius. 
- Kankinausi dieną ir naktį, galvojau, plana
vau, ir po ilgo galvasukio priėjau prie šitokio 
plano: Išmokėti pusę visų depozitų pinigais, o 
už antrą pusę duoti žmonėms morgečius (vek
selius) ant visų mano namų. šitą planą persta
čiau teismui, teismas jį priėmė ir paskyrė glo
bėją (didelę biznio firmą). Tam globėjui tu
rėjau perrašyti (atiduoti) visu& savo namus. 
Tada išmokėjau žmonėms $300,000 pinigais, tai 
yra pusę visų jų depozitų, o už antrą pusę glo
bėjas išdavė jiems vekselius paremtus ant visų 
mano namų. Karui pasibaigus žmonės aprimo 
ir pradėjo namus pirkti. Tada globėjas tuos 
visus mano namus išpardavė ir apmokėjo žmo
nėms duotus morgečius. Tokiu budu iš mano 
privačio banko žmonės gavo visus pinigus. Bet 
aš likau basas. Po apmokėjimui visų depozi
tų, teismo, globėjo ir advokatų kaštų liko man 
tik $3,000. Tai buvo mano visas turtas kokį 
aš dabar turėjau. 

Kada jau visi privačio banko depozitą! bu
vo pilnai apmokėti tada valdžia leido naują val-
stijinį banką atidaryti. Ir nors šitas bankas 
buvo mano vieno pastangomis suorganizuotas 
ir visas kapitalas $225,000 mano vieno surink
tas, bet bankas buvo ne mano, jis dabar buvo 
bendrovės bankas, tai yra tų žmonių kurie ak
cijas pirko. Aš tik 30 akcijų šito banko galė
jau nusipirkti už tuos $3,000 kurie man atliko 
poN apmokėjimui privačio banko depozitoriams. 
Tai buvo visas mano turtas šitos 30 akcijų. 

Naujo banko bendrovė išsirinko 15 direk
torių banko vedimui, o direktoriai išsirinko iš 
tarp saves banko valdybą: prezidentą, vice pre
zidentą, iždininką ir sekretorių. Kadangi šitą 
banką aš suorganizavau ir sukėliau visą kapi
talą tai tikėjausi Busiu jo' prėžidentu, ^et direk
toriai suteikė man tik vice prezidento titulą. 
Mat, aš turėjau šio banko tiktai 30 akcijų, kuo
met buvo tokių kurie turėjo po 100 ir daugiau, 
tai jų akyse aš buvau ubagas, o ubagą turėti 
banko prezidentu jiems buvo negražu. Į prezi
dento ir sekretoriaus vietas įsiskverbė tokie al
kani žmonės kurie iš pirmos dienos pasiryžo 
mtwie iškrimsti iš banko kad jiems jis tektų, 
nes tai buvo gražus ir pelningas bankas. Tai 
jie ir krimto mane per du metu persekiodami, 
niekindami, bjaurindami ir taip iščiulpė mano 
nervus kad likau ligoniu drebančiom rankom ir 
vos pašnekėti galėjau. Negalėdamas ilgiau pa
kęsti tokių šunybių turėjau viską mesti ir pasi
traukti. Tai buvo 1919 metais. Išėjau iš ban
ko galvą nuleidęs, ašaros per veidus riedi ir ne
žinau kur eiti. žuvo mano 26 metų sunkus 
triūsas, sveikata, garbė ir viskas ką turėjau. 
V&kar buvau bankierius, šiądien ubagas. Sar-
matijaufi žmonių gatvėje susitikti 

(Bus daugiau) 

ŠERNAI DRĄSIAUSI GYVŪNAI 

Lietuviams gerai yra žinomi giri
nės kiaulės ar paršai, randami nekuriose dides
nėse giriose, žmonės paprastai mano kad žiau
riausi ir atkakliausi laukiniai gyvūnai yra tai 
tigrai, levai ir draskančiosios meškos. Tačiau, 
kaip mokslininkų yra ištirta, pats drąsiausias 
gyvūnų karalystėje gyvulis yra tai ramiai iš
rodantis musų naminių paršų pusbrolis šerną* 
Kuolnet šernas suerzintas, jis sulyg savo didu
mo tampa atkakliausias kovotojas koks ant ke
turių kojų vaikšto. 

šernas nebijo atakuoti net tų kitų baisių
jų draskančių žvėrių, levų, tigrų, žaguarų. 

Šėmų yra visose pasaulio dalyse kur yra 
taikamų jiems gyventi miškų, kaip ir Lietuvo
je, tik didumu šiaurės kraštų šernai yra dides
ni negu tropiškų kraštų. 

Savo priešui žvėriui atakuoti šerną* nau
doja savo aštrias kaip peiliai iltis, šernai pa
prastai bastosi krūvomis ir kada pasitaiko su 
kitais užpuolikais žvėrimis susiremti, jie ata
kuoja juos, vietoj laukti iki jie bus užpulti. 

šernai visame panašus į kiaules, tik turi 
tdaug stipresnius sprandus ir didesnį snukį, 
rio abiem šonais kyšo jo ginklai — iltys. 

šernai minta šatoiimpfcp. §ugal*¥#». 
mėsaėdžiai gyvūnai. • 

o banke turėjau .$100,000, i visa su4a*į^ Jony tonų anglies 

iCHEMIKALŲ gaminimui 1943 metais 
šioje šalyje bus sunaudojama suvirs 100 mili-
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Dr. Vincas Pietart* 

A L G I T JBL Š0± A S 

RAIŠI KAREIVIAI 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Komiškių valdovas liovėsi š^ipęsis IŠ 
Ilgūno ir lupo irklu iš visos jiegos. Irė ir 
Ilgūnas. Dabar valtelės galas krypo to
lydžio i Komiškio pusę, nors jis ir pats 
ragino save, ir Danuta patarė "truputį 
smarkiau" irti. Sušilo vyras; pailso, o 
valtelė vis krypo j jo šalį O vėjas ko 
ne atgal nešė į vidurį ežero. Su išgąsčiu 
žiurėjo Komiškių valdovas į kylančias to
lydžio bangas. Nusiminė visi, ir Ilgūnas 
patėmijo jog bendras jiegų netekęs nesi-
iria, tiktai mataškuoja irklu. 

—_ Ar žinai ką? — atsiliepė Ilgūnas 
į Komiškį— Duok man dabar vienam pa-
yrėti abiem irklais. Kai aš pailsiu tu ma
ne užvaduosi. Kitaip mudu abu galim pa
ilsti toli nuo krašto. 

F * I! C' • ' 
ims krypti valtis ir- vėl ims atgal į ežerą 
nešti. 

— Dar aš nepailsau! — pritarė ir Il
gimas. 

Nuo kranto tuo tarpu lėkė balsai. Da
nuta dabar aiškiai matė jog ten stovėjo 
motina su jaunesne Ruškyte ir su KUKU. 

Pakraštyje bangos buvo menkesnės; 
nors neaukštas krantas, vienok vis buvo 
užvfja ir maišė vėjo smarkumą; per tai 
valtis dabar į pakraštį skrijo tartum ant 
sparnų. 

— Nagi ir vyras! — šaukė Kuras iš
tolo. — Prieš tokį vėją ir vienas irėsi. Ar 
tai. aptras be rankų, ką? 

— Jis pirma irėsi, — atvertė Ilgu
mas, iššokdamas iš valties, kurios pirma-

m • i • tr --i • f£aU Kuras smagiai sustvėręs laikė ir da-
NuiLęs iki galui Komiskis mielu no- ^ar iššokusiam Ilgunui padėjo ištraukti į 

ru atidavė irklą ir pasitraukė į šalį, kažin 
ar supratęs gerai tą apsiėjimą. Bet Da
nuta, metus akim į liesą ir nusiminusį Ko
miškį ir i petingą, stiprų Ilgūną, atminė 
ką tas sakė, atsiminus gi su panieka nusi
kreipė nuo pagyraus ir šykštaus vyro. 
Galvoj jos blykstelėjo mintis, ar ilgam už
teks ir Ilgunui jiegų. Su laukstumu ji at
siduso kada metus akim Detuvos linkui 
patėmijo slenkantį nuo jų tolyn ežero pa
kraštį. Bet tuo pat tarpu Ilgūnas persi
mainęs su Komiškių užgulė ant irklų. Val
tis tartum atgijus, naujas .pajiegas ga
vus, metėsi priešakin skersai bahgas ir 
pradėjo nardyti nuo vienos ant kitos ban
gos. 

—- Ar ilgai jis išlaikys? gt&te sau 
mintyje klausimą Danuta, beveik įtemp
tai spausdama vairą ir. kreipdama valtį 
stačiai skersai bangas. 

Krantas dabar žymiai artinosi. 
Nuo pilies bėgo keli žmonės į paežerį. 

r,,,r Ne..-kitaip* pamanė Danuta, 
tai mama su kuo nors iš vyrų. 

Po valandėlei, kada jau galėjo įžiūrė
ti gerai, Danuta pamatė jog bėgo dvi mo
teriškės ir vienas vyras. Pirmą tarpą pa
sirodė Danutai jog vyras lyg nori sėsti į 
vieną valčių. Taip jai išrodė, jog tas pa
silenkęs siekėsi valtį atrišti. Vienok, ka
da jų valtis pasinešė arčiau krašto tai ir 
vyras h- moterys stovėjo ant kranto. 

Vieno ko bijojo visi, o ypač Danuta, 
kuri geriau už kitus numanė, kad vėjas 
nepavirstų į audrą, nes putė vis aršiau. 
Rustaudamos bangos plakė ir mušė į val
ties šonus, tėškė putas ant jų drabužių. 
Virš galvų rykavo žuvėdros, audrų pra
našai. Danuta metė akim j Ilgūną. To 
veidas truputį paraudo, bet" nuilsimo ne
buvo matyti. Ir linksma mintis išsigelbė
ti pavojaus nušvietė jos veidą., 

— Dalaikys! — išrišo dabar ji pasta
tytą anksčiau klausimą mintyje ir pridė
jo garsiai, suramindama Ilgūną, kuris sė
dėdamas užpakaliu 4 Detuvos. pilį negalė
jo matyti kranto. 

r — Jau visai arti kranto. Nebus nei 
pusės varsnos! — džiaugėsi Danuta. 

Į šiuos žodžius neramiai sujudėjo Ko-
mišlds, kaip ir nenorėdamas irti. Ir gali 
buti jog jis ir iš teisybės butų ėmęs irtis, 
užmainyti Ilgūną, taip pasirodė Karavi-
eiutei, jeigu ta nebūtų sudraudus jo. 

sausesnę vietą. 
— Toks ten jo biivo ir irimasis! 

nemeiliai atsiliepė Kasavičiutė. — Ne tiek 
jis irėsi kiek irklu makalavo ir tik tramdė 

Wisconsin valstijoje, įsteig
ta Camp McCoy, tam tikra 
kariuomenės stovykla, kurio
je lavinama ir paruošiama vy
rai tam tikriems apribotiems 
kariuomenes tarnybos dar
bams. Ten yra vyrų ir su 
stikline akim, ir su padžiūvu
sia ranka, ir trumpesne koja, 
ir kitokių. Jie paruošiami to
kiems darbams kuriuos galės 
atlikti, paliuosuodami iš jų vi
sapusiai sveikus vyrus. Ka
riuomenėje priskaityta 400 vi
sokiausių pareigų, kurių apie 
šimtą užims tie su kūniškais 
trukumais išlavinti vyrai. 

šiuos vyrus naudoti sugal
vojo vienas štabo narys, pasiū
lydamas įsteigti jiems specia-
lę stovyklą, kokios iki tęl ne
buvo. 

Bei&bolininkai Rengiasi Pradėti Sezoną,. Per TVOR41 
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Amerikos beisbolininkai rengiasi pradėti pavasarini beis
bolo biznį. Vaizde matosi jie suvedę savo "giliukingus" gyvu
lius — ožkas, kurias su savim vežiojasi vykdami iš viepo mies
to į kitą per ištisą vasarą. 

šlapti. 
— Nagi į budelę! — sušuko Kasavi

čiutė, ir pasileido bėgti į žūklių budą sto
vinčią lankoje. 

Paskui ją nusiskubino ir kiti pasislė
pti kol nustos liję. O vėjas ir lietus vis 
skaudy n ėjo; per galą budos matyti buvo 
kaip valtelę nešė vėjas tolyn į vidurį eže
ro, nors Komiškis ir bandė irtis. Umai 
vienok lietus užtemė viską aplinkui, užte-
mė ir ežerą su stamantriu irkluotoju. 

Kaip tai dažnai atsitinka, kada Įsi
smagino lietus, vėjas drūčiai apmalšo. Ir 
kada po valendėlei, praėjus debesiui, su-

Ilgunui irtis. Valtis vis krypo į Komiš-I švito vėl saulė, vėjas tiktai išlengvo putė. 
kio pusę ir'pertai mus vėjas stūmė ir ne-'Ten kur tai toli ant ežero paviršiaus ma-
šė vis toliau į ežerą. Kad ne Ilgūnas, bu-
tume atsidurt arba ežero dugne, arba 
anapus jo. 

— Suprantu! Jums taip išėjo kaip 
tam Gudui ką prikinkęs arklį ir karvę į 
vežimėli, o pateko į duobę šalia kelio 

— Mudu taip susišnekėjom irtis, — 
karštai atsiliepė Komiškis. — Pirma jam 
vienam, kol nepailsta. Paskui man vie
nam. v ' 

— O kur sveikas feutum misiiręs jei
gu butum vienas likęs! Ne tiek prieš kiek 
atgal! Butum taip padaręs kaip štai sa
ko. ' 

— Tai tu nori pasakyti jog aš neiš
keičiau iš ežero dabar prieš vėją? — kir
tosi Komiškis. T !,r~ 

— Ar tai dar koks nors abejojimas 
gali buti? Tau su tuščia valtim neišiskel-
ti, o jau nesakau.... — kalbėjo Kuras. 

Neduodamas pabaigti šnekos Komiš
kis pastūmėjo valti. dar nepririšta, į eže
rą ir įšoko į ją. 

— Liaukis! Liaukis! — šaukė visi, 

tyti buvo tamsus taškelis, bet ar tame 
tamsiame taške buvo žmogus sunku buvo 
įžiūrėti. Ir bendrija, metus akim į ežerą, 
sugryžo namo į pilį. 

Po gerai valandai tiktai, rengiantis 
vakarieniauti, pasirodė Komiškis pilyje, 
šlapias kaip vanta, o vienok vis mandras. 

— O ką! Sakiau kad išsikelsiu, ir iš
sikėliau! — kalbėjo, lysdamas prie Ku
ro.— Matai!, 

* •— Ilmi TT numykė tas atsakymo vie
toje. i • < i 

— Ko, hm? Ar sakysi neišplaukiau? 
— nesiliovė nuobradas. 

— Žmonės iriasi irklais, — atsiliepė 
Kuras, išjuokiančiai metęs akim J Komiš
kį, — o tu turbut pilvu plaukei kad ta&o 
pilvsis šlapias. 

— Aha! Pilvu! Bandytum pats to
kioje audroje!.... —• nesiliovė vyras. Bet 
dabar niekas jo kalbos netėmijo. 

Kieme sustatė stalus vakarienei, ir 
vieni skubinosi už stalų, kiti klausinėjo 
apie Bukotuką, apie kurį Skirmuntas su-

bet veltui; vėjas sugriebęs laisvą valtį ne- gryžęs parnešė naujausių žinių. 
šė į ežero vidų. O bangos tėškė į jos šo
nus putomis ir aplenkdamos lėkė į laisvą 
ruimą plataus ežero, susiremdamos vienos 
su kitomis, ošė, tėškė vandenio taškus, že
myn kniubo ir vėl tartum su piktumu kilo. 

Ilgūnas buvo besėdąs į antrą valtį, ei
ti į pagalbą Komiškiui, bet visi užpuolę 
neleido jo. 

Debesis fanisus griaudamas kopė ant 
dangaus vis aukštyn, šėmi lietaus smūgiai 
vydami vieni kitus jau ėjo vakarų šalim, 
jau ir ant galvų stovinčių prie ežero pra
dėjo jie kristi. Viesulas sukdamas lapus 
ir dulkes, lėkė rytų link, blaškydamas žo
lynus, krumus ir girios medžius. 

— Namo! Namo kuogreičiausia! — 
užragino Triobienė. 

Su suspausta širdžia, gailėdamies! ir 
puikaus Komiškio, turėjo traukti namo 
visi nuo- ežero. Lietus ėjo smarkyn. 

• — Kad tik neprigertų! — rūpestin
gai prabilo Triobienė. 

Negriebs jo galas! -— atšovė Ku-
— Sėdėk jau! Imsi už irklo ir vėl ras. — Ot niekai tame jog mums teks su-

— Senovėje, kaip žinom, — kalbėjo 
Kuras, sėdėdamas tarp vyrų už stalo, —-
ne taip būdavo elgiasi kaip dabar. Tokį 
nenaudėli kaip Bukotukas užpuolę keli 
būdavo umai numalšina, arba, jeigu būda
vo neįstengia tai būdavo sušaukia seimą 
ir paduoda jam nuspręsti. O jau prieš vi
sos apygardos galiunus nešoksi, o šokęs 
tai tiek ir telaimėsi. 

-=• O kas gi dabar uždraudžia taip 
daryti? — paklausė Virpša. 

— Uki niekas! Bet ką padarysi su 
mūsų kunigu, — kalbėjo Kuras. — Ar aš 
jam sykį sakiau: užpulkime ant Bukotu-
ko, kaip jis ant musų užpuldinėja, ir at- v> _ 
keršysime. O Triobius tik rankom, skės- kiai prie gęstančios saulelės šviesos ir už-

IJgunui puolė į akį jog nei Triobius, 
nei Skirmuntas nesikiša į šitas kalbas. Ir 
kada dabar Triobių keli vyrai prispyrė į 
kampą kad duotų atsakymą, tai jis vieto
je to atvėrė burną, tiktai kad ištarti vie
ną žodį: • 

— Et! 
Aišku buvo jog taip apsieina Triobius 

ne be reikalo. Iš pasakų ir kitų šnekų Il
gūnas žinojo jog ne stoka pajiegų, ar bi
jojimas užtarytojų draudžia Triobių nuo 
užpuolimo ant Buko tuko. Ne! Turėjo 
buti kitos priežastys. Bet kokios, — jis 
jokiu budu negalėjo atminti. 

Vienok pulko vyrai nenorėjo liautis 
ir toliau reikalavo kad Triobius ryžtųsi 
ar vienaip ar kitaip savo vaidus su Buko-
tuku pabaigti, nes tie vaidai tramdo viso
kį darbą. 

— Nesirūpinkit, vyrai, daugiau apie 
Bukotą. Jis, tiesa, pasveiks umai, kaip 
iš jo sveikatos stovio matyti. Su Bukota 
mudu sutarėm atiduoti kniuvynių prieža
stis seimui perkratyti. Ir kaip seimas nu
spręs taip ant to ir tikti. 

— Ot, tai gerai, vaikeli, padarei! La
bai gerai! — džiaugėsi senis, išgirdęs ši
tą žinią. — Visi žmonės ir kiekvienas iš 
musų gali paklysti. O kuris iš musų yra 
senesnis ir daugiau patyręs, tas ypač tu
ri visada galvoje turėti šitą teisybę ir bu
ti atlaidžiu jei jaunesnieji jį užgauna. 
Man pačiam nesmagu nei keršyti Bukotai, 
nei Įskųsti jį. Bet jeigu jis pats to nori 
tai visai kitas dalykas. Tegul rytoj keli 
vyrai sėda ant žirgų ir neša krivulę su 
pakvietimu. Tiktai kada ir į kur rinktis? 

— Mudu sušnekėjome jog rinktis į 
Sparus po dviejų savaičių, — pasakė Skir
muntas. 

-— Na! Vyrai, jeigu taip tai rytoj į 
medžioklę! — kone pašokęs iš džiaugsmo 
tarė Kuras. — Ir laikas! Meškos daugiau 
bareius kopinėja negu mes. Taurai kai
menes išvaikė po girias; piemenys jau ke
lintą dieną negali sušaukti galvijų į krū
vą ." . . .  

Nudžiugo # visi. Pakilo kalbos suvis 
ne tos ką prieš tai buvo. Nusiminusios iki 
šiolei mergos? atgijo ir tos. Iš rumų pa
sirodė Bukočivitė su vyresneje Ruškyte. 
Visur skambėjo linksmi balsai. 

Po vakarienei kažin iš kur vienas vv-
vų ištraukė kankles ir vietoje eiti gulti 
užskarnbino ant jų. Kažin kaip jaunimas 
susimetė į poras. Netikėtai prasidėjo šo-

čioja. Ar sykį aš jam sakiau: nenori už si vilko iki drūčiai sutemus. Ne be to, kad 

sti. O jisai ką? Tenai, girdi,-susirinks 
pervirš Bukotos giminių, 

— Kad taip man, — pritarė Komiš
kis, — tai aš tik pelenus palikčiau Bulo
tos vietoje. Viską išgriaučiau. 

— Taip ir reiktų! — šaukė vyrai. 

Jktai apysaka kuri jums patiklif" " " 1 155 

a l p i  s  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
Jt.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais viršais 

£ Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta
čiau tas'narsus vaikinas ir toliau gyveno — Šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at-
Hlymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pusį. t 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turime. 
Pasiuskit laiške $2 arba $1.50 (50c galiftia siųs
ti paštp Metikiais). 

v Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

puolęs keršyti, tai atiduok seimui nusprę-i jaunimas nebutų^ pasinaudojęs iš patam-
'• * 1 O rn „i • Ji „i „-! „1, „ on i "\T r\ vo OTM'Q Tlrrnno sių,-.. • Nors apie Ilgūną reikia pasakyti 

jog jis pasinaudojo ir ne vieną meilų žo
delį kaistančiai Danutai pasakė į ausį ir 
ne vieną sykį spustelėjo jos ranką dručiau 
pr ie  savęs . . .  

Seka: SEIMAS. 

VALGIU 

GAMINIMAS 
ir Namų Prižiūrėjimai 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokiliq. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. KAINA $1. 

S A P N I N I N K A S  
Kaina su prisiuntimu $1.2$ 

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykaf* 
gjažiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
lapną. Kiekvienas privalo j) turėti savor 
n*muoag. 

Reikalaukit "Dirvoje* 

Pijušos Bėdos 
Cicilikų vadui Pijušai Gri

gaičiui užėjo gana sunkus lai
kai: cicilikų šeima tirpte tirp
sta, ir jau nebetoli tas metas 
kada Pijuša vienas pats ją te
sudarys. Kad išvengtų šio 
baisaus likimo, Pijuša vargs
ta, prakaituoja ir cicilikiškai 
liežuviu švaisto. Tačiau nere
tai atsitinka kad Pijuša savo 
liežuvį nevykusiai kyšteli, ir 
užuot sulaikęs cicilikų šeimos 
tirpimą, jį dar pagreitina. 

štai nesenai švelnutis Pij ūse
lis parašė kad, girdi, cicilikai 
su katalikais labai gerai pada
rė kad savu laiku Vilnių iš
braukė iš Lietuvos Konstituci
jos kaip Lietuvos sostinę. Koo* 
stitucija, matai, tam kad ją 
butų galima įvykdyti, o ne 
tam kad tuščių dalykų prira
šyti. Pagal Pijušą išeina taip: 
jei Lenkai nebūtų iš Lietuvos 
pagrobę Vilniaus tai jo neba-
tų reikėję išbraukti iš Konsti
tucijos. nes tuomet Konstitu
cija butų vykdoma, bet kai 
Lenkai Vilnių pagrobė tai kad 
Konstitucija nepasirod ylų 
"juokinga", Vilnių būtinai rei
kėjo išbraukti iš Lietuvos Kon
stitucijos. Taigi tautininkai, 
pagal Pijušą, pasielgė juokia 
gai kad tą "protingą" ciciliktU 
ir katalikų žygį panaikino 
gryžę valdžion Vilnių vėl įne
šė į Lietuvos Konstituciją. 

Gyvenimas betgi parodė kad 
nenuilstama tautininkų kova 
del Vilniaus pasibaigė laimėji
mu: Vilnius gryžo į savo tė
vynę, kaip jos sostinė. 

Tačiau iš Pijušcs samprota
vimo išeina ir kitas dalykas: 
jei Lenkams užėmus Vilnių, 
cicilikiškas protas liepia išme
sti Vilnių iš Lietuvos Konsti
tucijos, tai Sovietams užėmus 
Lietuvą, turbut, reiktų panai
kinti konstitucijos straipsni 
kuris sako kad Lietuva yra 
suvereni valstybė, nes juk pa
gal Grigaitį konstitucija tik 
tam kad ji butų praktiškai vy
kdoma. Dar aiškiau, "Pijušė-
lis** nesvyruotų pasakyti kad1 į 
Konstituciją reiktų įrašyti jofc 
Lietuva yra Sovietų Sąjungos 
dalis, nes rašyti kad valstybė 
suvereni kuomet tikrovėje ją 
valdo priešai, to paties Piju-
šos žodžiais tariant, butų juo* 
kinga. Pagal jį, matai, kon
stitucija visuomet turi buti 
praktiškai vykdoma. 

Tai mat kaip tam "Pijušė-
liui" nenusiseka: liežuviu švy
steli kad kaip muselę kokį naa» 
ją cicilikėlį pagautų, o išeina 
priešingai: tą muselę nubai
do. Ir kaip gi nenubaidys: 
net ir cicilikuojantiems negali 
patikti kai Pijušėlis poryja 
kad Vilnių reikėjo iš Lietuvos 
Konstitucijos išbraukti. 

Ar tas musų Pijuša jau pa
seno ar ką kad šveičia Grigai-
tiškai, o išeina Bimbiškai, Mi-
zariškai? 

* ^ 

GERU. ASILAS sako: 

Pasaulyje galima gyventi ir 
be jokio darbo — tik reikia 
jieškoti durnesnių už save, ir, 
liodel tai, visada jų rasi — 

taip kaip tas ką po Superi|§ 
plumpsinėja ir pasitikęs žino
mą savo auką, karksi: Aleliu-

• FAŠISTŲ kraštuose sociali
stai kalėjimuose, bet Rusijoje 
socialistai kapuose, štai tag 
ir "socializmo" tėvynė! 

-a# 
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A R Y L A N D O  L E G I S L A T U  R O S  S E S I J A I  P A S I B A I G U S  
Didumos (Demokratų) vadas John S. White ir 
Mažumos (Republikonų) vadas J. Milton Dick 

Atstovų Buto Pirmininkas 
(Speaker) Thomas E. Conlon 

Valstijos Rumų Išvaizdą 
iš Lauko 

m *  * A  % x  s  ? v  
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ĮJ VIETINES ŽINIOS 
įveda Karin} Lavinimą 

Cleveland© High 
Mokyklose 

Trijose miesto high mokyk
lose įvedama liuosnoris milita-
riškas lavinimas vyrams tarp 
16 ir 38 metų amžiaus: tai 
John Hay, Central ir West 
Technical. Bus 12 savaičių 
kursai po kartą savaitėje, trys 
valandos laiko. 

Pirmutinis Lietuvis Marylando Legislaturoje, 
Annapolis, Md., kur Pasodinta Lietuviškas 

Ąžuolas. — Lankėsi ten Lietuvos Prezidentas 

STREIKAI 
Clevelande streikuoja Ame

rican Štove Co. darbininkai. 
Buvo sustreikavę 430 Os-

born Mfgr. Co. darbininkų. 
Grasina streiku gatvekarių 

darbininkai, ir Cleveland Elec
tric Illuminating Co. darbinin
kai. Jie priklauso CIO unijai 
ir ji šį streiką ruošia. , ^ 

Einant Marylando Konsti
tucija, šios Valstijos Legisla-
tura susirenka kiekvienų lyšnų 
metų pirmą trečiadieni Sausio 
mėnesio trijų mėnesių posė
džiui. Taigi šį metą posėdžio 
vimas prasidėjo Sausio 6. At
stovų buto narių viso yra 123; 
jų tarpe vienas Lietuvis, Adv. 
Nadas Rastenis, Baltimorės 6-
to distrikto vienas iš šešių at
stovas. Senatas susideda iš 
29 narių. 

Visi Atstovų Buto ir Senato 
nariai buvo išrinkti praeitą ru
denį keturių metų terminui, 
taigi dabar sekama legislatu-
ros sesija prasidės pradžioje 
Sausio, 1045 metais. 

Praėjus Legislaturos sesija 
užsipelnė vardo kaip viena pro
duktyviausių, tvarkių ir reikš
mingų sesijų. 

Atstovų Butui buvo priduo
ta 830 įnešimų (bilių) ir Se
natui 615; viso per 1445. Pa
prastai sesijos būdavo traukia-

PRISKAITYSIM $25 PRIE NAUJŲ 
Už jusų senus Livingroom, Diningroom arba 

Bedroom rakandus 

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

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

NAUJOS VESTUVĖMS DRESĖS 
Pavasaris — Vestuvių Laikas! 

\ Panelės rengiančios tekėti prašomos kreiptis į mus 
pasirinkimus puikių Vestuvėms Suknių, Velionų — 

Kainos visai prieinamos — pilnas pasirinkimas. 

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

ir daugiau. Pasirūpinkit užsisakyti anksti. 

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

VYRAMS PAVASARINIAI RŪBAI 
Pilnas Pasirinkimas Vyrams ir Vaikinams Siutų 

Portis Skrybėlės — Manhattan Marškiniai 
Superb Kaklaraiščiai 

% PILNAS PASIRINKIMAS VAIKAMS IR 
VAIKINAMS PAVASARINIŲ SIUTŲ 

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

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

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

NAUJA LIETUVĖ SAVININKi 

TERRACE BEAUTY SALON 
1161 East 71st Street 

HEnderson 3920 
Plauku Styliai Visokiems Atsitikimams. 

Permanent® S3.50 ir daugiau 
Machinelew $5.00 ir $6.00 

Sophia Mikenas-Palunas, Sav. 
MHIIUHIHUIIIIIIKIIIIUIHIIIIIIIIIIIIIIHIIIIUIIIIIUIMIUIHMIIIIiaiHIMHIIIiniHIIIHtflllllNHINIk; 

si pilnus tris mėnesius ir dar 
laikrodis būdavo sukamas at
gal. Bet šį kartą Legislatura 
pabaigė savo visą darbą Balan
džio 4, dviem dienom anksčiau. 

Be daugelio kitų svarbių ir 
reikšmingų aktų, ši Legislatu
ra pertvarkė visus trafiko įs
tatymus ir pataisė bei liberali
zavo darbininkų atlyginimo įs
tatymus (Workmen's Compen
sation). 

Lietuvos N e p riklausomybės 
sukakties dienoje, Vasario 16, 
atstovas Rastenis patiekė svar
bią rezoliuciją Atstovų Butui 
atžvmėjimui Lietuvos Dienos, 
kuri rezoliucija buvo priimta 
atsistojimu, vienbalsiai. 

Prie to, Rastenis visuomet 
stojo už demokratijos, visuome
nės ir darbininkų gerovės įs
tatymus ir teises. 

Sesijos laiku viršuje parodo
moje Atstovų salėje lankėsi 
daug Lietuvių iš Baltimorės ir 
daug Amerikos ir kitų kraštų 
garsių asmenų. Kovo 26, šio
je salėje, bendrame Senato ir 
Atstovų posėdyje, kalbėjo An
glijos Užsienio Reikalų Sekre
torius, Anthony Eden. Jis pa
reiškė jog Anglija kariaus kar
tu su Amerika ir Susivieniju
siomis Tautomis ne tik iki ga
lo karo Europoje bet ir iki ga
lo karo su Japonais, čia Eden 
pakartojo kad kaip Amerika 
taip ir Anglija pilnai laikysis 
Atlanto Čarterio, kad visoms 
tautoms ateitis butų užtikrin
ta. 

Si sesija priėmė kitą svar
bią rezoliuciją, kuria Legisla
tura pageidauja kad Amerikos 
valdžia siektų kartu su kitų 
ramių tautų valdžiomis sukur
ti pasaulio tautų šeimą, kurion 
galėtų ineiti visos didelės ir 
mažos valstybės kaip lygios 
narės, ir kad po šio karo visos 

UŽEIGOS 

(3-čias pirmoj eilėj—Rastenis 

Marylando Atstovų Butas (House of Delegates) Posėdyje, Valstijos Rumuose, Annapolis, 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINS BEER 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai 

Iden Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

r— > 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkėlė šiltesnė" 
ALUS. DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 

584 Eucild Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

tautos galėti# ramiai ir laisvai 
gyventi. 

LIETUVOS ĄŽUOLAS 
Kalbant apie šią erdvią mar

murinę Atstovų Buto salę, jo
je Lietuviai lankėsi ir seniau. 
Ne kartą jame musų kalbėto
jai sakė prakalbas Lietuvių ir 
Lietuvos reikalais, skambėjo 
linksmos Lietuviškos dainos, ir 
čia lankėsi net pats Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Anta
nas Smetona Vasario 16, 1942 
metais. 

čia, šalia Valstijos -Rūmo, į 
šiaurryčius, ant pievutės, au
ga laknus, linksmutis Lietu
viškas ąžuolaitis. Jį čia Balti
morės Lietuvių Taryba ir vi
suomenė iškilmingai pasodino 
1936 metais, Gegužės 17, su
kakčiai vienų metų nuo to kaip 
Gubernatorius Harry W. Nice 
pasirašė 1935- m. Senato Ben
drą Rezoliuciją, No. 8, pripa-
žvstančią Vasario 16 metine 
legale valstijos švente. Rezo
liuciją įnešė tuonilaikinis Bal
timorės 6-to distrikto Senato
rius, Joseph M. Wyatt, musų 
žinomam tuomlaikiniam Trafi
ko Teisėjui Adv. Vncui F. Lau
kaičiui patarus. Su pasodini-
mu šio iš Lietuvos atvežto 
ąžuolaičio Gegužės 17, 1936 
m., prasidėjo kasmetinė? Ge
gužės 17 Baltimorės Lietuvių 
pilgriminės kelionės į Annapo-
lį, ąžuolaičio lankyti. Ir su 
kiekvienu lankymu Lietuviai 
susirinkdavo į šį Atstovų Bu
tą prakalbų ir dainų progra-
mui. Tik pernai, 1942 metais, 
del karo varžymo gasolino — 
o nuo Baltimorės į Annapolis 
apie 25 mylios kelio — tokis 
pilgriminis Lietuvių žygis ne
įvyko, ir nežinia ar šymet bus 
galima tas padaryti. 

Kaip Lietuvos sunųs ir duk
terys atvykę į šią Laisvą Šalį 
gražiai prigijo ir patogiai gy
vena taip ir Lietuvos ąžuolai
tis giliai įleido savo šaknis į 
lasvą Amerikos žemę ir tvir
tas savo šakomis ir viršūne 
link tyro dangaus siekia ir ža
liuoja. Deja, tik jo gimtoji 
tėvynė kruvinus vargus ken
čia.... 

Vienok, Amerikos Lietuvių 
tėvynė yra Amerika. Ameri
ka, su kitomis Susivienijusio
mis Tautomis, kariauja ne tik 
už savo laisvę ir gerovę, bet 
už laisvę ir gerovę visų tautų. 
Pasaulis tol nebus saugus ir 
Amerika nebus pilnai laisva ir 
laiminga kol pasaulyje bepro
tiški galvažudžiai galės susi
kurti galingas armijas ir pul
ti ramias tautas. Kiekvienas 
Lietuvis ir Lietuvė deda visas 
pastangas gelbėti Amerikai vi
sokiuose jos žygiuose. 

Kai šis karas baigsis Ame
rikos ir jos alijantų pergale, 
kai Lietuva ir vėl atsikurs lai
sva, tuomet vėl Mary lando Lie
tuviai lankys kas metą Lietu
višką ąžuolaiti bedidėjantį, ir 
vėl Atstovų Bute, šioje pavei
ksle matomoje salėje, suskam
bės Nemano, Vilijos ir šešu-
pės žemės skambios ir links
mos dainos ir tos dainos bus 
garbės ir padėkos himnai Ame
rikai už atsteigimą pasaulyje 
taikos ir teisingumo ateities 
amžiams, kuomet žmonės bus 
broliai, o tautos — seserys! 

NEPAKELIUI LANKYTI 
Gaila kad Lietuviui į Anna

polis nėra pakeliui. Net keliau
jant iš New Yorko į Washing-
toną, arba atgal, užsukti į Ma
rylando sostinę reikia pridėti 
apie 40 mylių daugiau kelio. O^ 

Annapolis, istoriniu at^vitefiu, 
Lietuviui yra gana turtingas. 

Apart suminėtų Lietuviams 
brangių sentimentų, ir apart 
to kad* jau keliolika Lietuvių 
jaunuolių lankė ir baigė garsią 
Amerikoje ir pasaulyje Karo 
Laivyno Akademiją (Navai 
Academy), Annapolis yra di
džiai turtingas Amerikos isto
riniais dalykais. 

Dabartiniai Valstijos Rūmai 
susideda iš senosios, originates 
dalies, ir naujosios. Dešinia
me kampe šio atvaizdo matoti 
tik senoji dalis. Naujoji už
pakalyje. 

Pirmutinė Marylando legis
latura susirinko senuose ru
muose, 1777 metais. (Paskuti
nis koloninis Britų gubernato
rius Marylande buvo Robertas 
Eden, 1769-74. Tai protėvis 

dabartinio Anglijos Užsienių 
Sekretoriuas Anthony Eden). 

Kai Amerikos kolonistų ka
riuomenė nugalėjo Anglus Re
voliuciniame kare, Annapolyje 
susirinko Suv. Valstijų Kon
gresas, Marylando Senato sa
lėje, ir čia Generolas Jurgis 
Washingtonas, Amerikos karo 
vadas, asmeniškai stojo prieš 
Kongresą ir savo Kariuomenės 
Vado titulą (Gruodžio 23, 1783 
metais) atidavė atgal į Ameri
kos žmonių atstovų rankas. 

šale senų Valstijos Rumų 
stovi nedidelis namukas, veik 
panašus i Lietuvišką svirnelį, 
tik plytinis. Tas namukas tai 
Marylando senoji iždinė, kur 
vienu laiku ir visos Amerikos 
iždas tilpo. Dabar tas namu
kas Annapolio Vaizbos Buto 
žinioje. 

Ta senoji Mfitylando ir Ame
rikos iždinė tai viltis ir dabar 
atsikuriančioms tautoms. Ji 
parodo kad Amerikos tuomlai-
kiniai turtai, telpanti į papra
stą Lietuviško aruodo dydžio 
kambarėli, dabar išaugo j to
kius milžiniškus kad jais dabar 
užkrauta dideliausios iždinės 
Washingtone ir kitur, daugy
bė bankų, "ir "'net po žeme kal
nuose prie Fort Knox užkasta? 

Po gavimo nepriklausomy
bės, Lietuvos turtai irgi galė
jo tilpti Į mažą spintą. O tik 
per trumpą dvidešimties metų 
laikotarpį Lietuvos turtai su
spėjo didžiai pagausėti. 

Tai tik žiupsnelis žinių apie 
Marylando sostinę, teisdarys-
tę, ir Lietuviškus sentimentus 
šiame saulėtame Chesapeake 
pavandenyje. 

T H E  O n ū  W A R  L O A N  D R I V E  I S  O N !  

Come on, 
lets WW this war! 

:*r • * • • • • 

T? we should lose ttie* war, life would aoc 
be worth living. # 

!'But we won't lose it," you may say; 

Listen, brother—in this world nothing's 
sure, unless you make it so. 

This month it's up to us here at home to 
do our part, and then some, to make Victory 
surer—and quicker! To do it, we've got to 
fend Uncle Sam 13 billion extra dollars. ^ 

It isn't easy—but war isn't easy and Vfc-

srny isn't cheap. It takes money—and more 
money—to buy planes, ships, tanks, guns 
and a million other things our boys must 
have to deliver that final* paralyzing knock
out punch. 

And it's a whale of a lot easier for up at '' 
home to lend our money than for our boys 
to fight through the hardships and dangers 
of deserts, swamps, jungles, ice-fields and 
tub-infested seas! ^ 

There art 7 different types of U. S. Government 

Just think! Every e^rtra bond you buy will 
help provide the weapons to save the lives 
of many American boys! Isn't that alone 
worth every effort, every economy you can 
make? You bet it is! 

There are 7 types of U; S. Government 
securities to meet the needs of every purse. 
They offer the finest investment in the world 
—liberal interest, plus securities guaranteed 
by Uncle Sam himsel£ 

A volunteer worker for the 2nd War Loan 
Drive may visit you soon. Welcome this 
unselfish patroit—and buy all the bonds 
you can. But don't wait for that call. Go-
today—to your bank, investment dealer, 
broker, post office or bond booth and invest 
to your uttermost limit. Even if it hurts, it's 
nothing compared to the agonizing impact 
S)f a bayonet thrust, a flesh-tearing torpedo 
fragment or a bone-crushing bullet. 

So dig deep, brother, and do it NOW! 1 

securities—choose the ones best suited jor yon f 

THEY GIVE THEIR LIVES...YOU LEND YOUR MONEY.' 

HERMAN STEIN ADV. AGENCY CLEVELAND 
United States Treasury War Finance Committee—War Savings Staff—Victory Fund Committee 

A 
I 



'.  ̂ •it i11 i ", J) '~ '  <J r* ^ J * ' 4 1 ^ 1 (T" y ' - v 1 ' '* ^ ( * 

«r->k W,".- :«. X' ' 
** * Z, ..T^' « * r- * * V> j * 'V V' 

; -«. . >v - •>„ , • ^ . * .;.^TK*^> **V^' .5 TjyiaW 
; • • - -.• •• , -.>«/<'" > - », „*.'*>* »* % , 

» I- ft V A 

r4-
fc 4 f v 
Ą 

'•3*# 
?•'#£, 

ff. 

E 

-' ''''-' «?1 
$ ~1 
fy>'- ;~<4* 

Gerbi 

SPRAGILAS 
Amerikos Kariški Manevrai Šaltoj Alaskoj 

LINKSMOS VELYKOS 
PAS TETULĘ 

Velykose, kaip tokioje 
vožnoje šventėje, mudu su 
savo gerb. Šonkauliu suta
rėm nueiti pas savo arti
miausius gimines, pas Te
tulę. 

Einam sau palengva pa
sivaikščiodami, pro Lietu
vių Darželį, aplankydami 
pažiūrėt kaip jis pavasarį 
atrodo, ir atsirandam gerb. 
Tetulės namuose. 

Ji išbėgo mus pasitikt, 
sveikindama: 

— Aleliuja! Aleli uja! 
vaikeliai! — sako ji. 

— Sveika-druta, tetule, 
linksma šiądien išrodai, — 
sakau aš. 

— Ko čia liustauti, vai
keliai: štai Velykos, pava
saris, viskas vienu sykiu! 
— sako ji. 

. Inėjom j vidų ir apsidai
riau : * 
- — 0- Joir dėd§? — sa

kau aš. 
— Žinai, vaikeli, dabar 

tokie laikai: dirba nors ir 
Velykos. Ir he loska turi 
dirbt. Tai atėjo laikai, se
niau i* norėdamas darbo 
negavo, o dabar nenorėda
mas dirbt turi dirbt, — sa
ko ji. 

— Tikrai taip: štai ir aš, 
pasisvečiavęs kiek turėsiu i 
eiti į darbą. Aš dirbu nak-! 
timis, ir niekas nežiūri Ve-j 
lykos ar šiokia diena, — 
sakau aš, 

— Karą turini laimėtį 
ypač kad pas priešus nie-
jfas nežiūri švenčių: dirba 
kad tik savo priešą pervir
šijus, sako mano šon
kaulis. 

— Taigi, taigi, vaikeli; 
,pirmiau tokie seni diedai 
kaip mano jau niekur neti
ko, nenorėjo nei žiūrėt į 
juos, o dabar, išrodo be jo 
karas negalėtų buti laimė
tas: dirba ir gauna gerus 
pinigus, — tetulė sako. 

— Taip, tetule, šis karas 
duoda progą daugeliui at
sigriebti kurie buvo visai 
nusmukę, tik nelaimė kad 
daugybėj namų palieka tik 
liūdesį ir ašaras: vaikai vi
si iki vienam išimami, — 
sakau aš, 

— Ale ką apie vyrus: šis 
karas toks keistas kad net 
ir moteris Į vaiską ima. 
Kaip-sviets svietu aš to ne
tikėjau? o dabar matosi pil
nos gatvės moterų karei
vių. Gal ir man į senatvę 
prisieis dar i vaiską eiti, — 
sako ji. . 

— Nesirūpink, tetule, tu 
jau * ne to amžiaus, neteks 
tau tas darbas. Gali tik 
pasidžiaugt kad laikai pa
sikeitė ir kad mes moterys 

DUOKIT SKALBTI 
"Save-a-Day" Skalbykla 

.New Method Laundry suteikia, 

.prieinamą gėrę skalbimo pa tarną-. 

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

^ »uoi. pigiau jei patys fttvešit 
ir pasiimsit. 

New Method Laundry 
4>710 Lexington Aye* 

HEnderson 7761. 
V. ; —/ '"Wt"" fwanrs 

Garb. TetuH. 

fjalim kartu su vyrais ša-
iai pasitarnauti, — sako 

mano šonkaulis. 
— Ale ką čia, vaikeliai, 

mes taip sausai kalbamės. 
Palaukit, užsifundysim, — 
pašoko tetulė ir nubėgo Į 
virtuvę, ir tuoj gryžo su 
pilna bonka ir stikleliais. 

— Va, į sveikatą! Ale
liuja ! Busim linksmesni!— 
pripildama stiklelius sako 
ji. 

— Linksmų Velykų, te
tule! Kad vėl sulauktuijn 
sveika ir kitų! — sako ma
no šonkaulis. 

— Na, dar po vieną: ant 
kitos kojos! — ir vėl pri
pildama sako ji. 

—'..Taip tai'taip, bet, te
tule, degtinėlė dabar bran
gus dalykas! Ir už pinigus 
negalima gauti! Palaikyk 
dėdei; jis mėgsta išsigerti 
labiau negu mes, — sakau 
aš. 

— Ko tu bėdavoji, vai
keli : aš apsirupinus. Tu 
per mėnesį neišgertum ką 
aš turiu. Kad tik valgyt iš
tektų, o gert tai nepritruks 
pas mane, — sako ji. 

— I š t i k r o ,  t e t u l e ,  k u r  t u  
tos degtinės gavai kad taip 
giriesi? Kiti tiesiog ištro
škę ir negali gauti pirkti, 
— sakiai aš. 

— Matai, reikia tik pini
gų ir proto turėt, degtinės 
vis bus, — sako ji. 

— Kaip tai, tetule? — 
sakau aš. 

— Nagi taip: Man jlie-
das duoda įvailias pinigų, 
tai aš kasdien apibėgu ko
kius tris monopolius ir iš 
kožno parsinešu po bonką, 
tai jis nei nespėja išlakt, 
— sako ji. 

— Bet tam, tetule, laiko 
reikfa, — sakau aš. 

— Taip, ale ką man lai
kas: neturiu nei vaikų nei 
ką veikti, tai ryte prieš 
atidarymą nueinu pas vie
ną monopolį, gaunu kvor
tą; tuoj bė.nru pas kitą, iš 
ten pas trečią, jeigu tiktai 
spėju, ba ne visada visose 
vietose gali gaut, ale nebū
na tos dienos kad nors po 
bonką neparsivilkčiau, — 
sako ji. 

— Kaip matau, tetulė vis 
randi kuo užsiimt. Pir
miau po bingo bėginėjai, 
dabar pas degtinės parduo
tuves eilėse stovi, — sakau 
3Š. , 

— Tai kį tu manai, vai
keli: man nieko neveikiant 
butų labai nuobodus gyve
nimas, — sako ji. 

Ji su mano šonkauliu nu
ėjo sužiurėt valgių, aš sau 
galvoju: Matai kaip gyve
nimas eina: vieni vienaip jį 
praleidžia, smagun^ą ran
da, ir ląiko tam turi; kiti 
turėtų daug ką nuveikti, o 
jiems laiko stoka. Ir aš, 
nors tankiai pono Redakto
riaus raginamas, vis nesu
randu laiko ką Dirvai pa
rašyt, per naktis nusidir
bęs, o jųs skaitytojai gal 
manot kad aš gal su ponu 
Redaktorium susipykau ir 
todėl Dirvoj daugiau nepa
sirodai! — 

V-Vį-

Vaizdai iš Amerikos infanterijos kariuomenės manevrų to
limoje. šaltoje Alaskoje. 

GROŽYBĖ IR GYVENIMAS 
LIETUVOJE 

f- „ 
:•/; . 

t. .„-.i . 

JMJIEšKAli ATSIVEDIMUI 
JieŠkau Lietuvės moteries apsi

vertimui, nesenesnės kaip 50 m. am
žiaus; aš esu 53 metų. Turiu nuo
savą namą, taipgi darbą su geru 
užmokesčiu. Su pirmą žmona esu 
porsiskyręs (divorsuotas). Visi 4 
vaikai suaugę. Norinčios apsivesti 
prašomos atsiliepti laišku. "" (20) 

~ Klemensas '-'Morkūnas * 
• '  1 3 R a y  a t r a a f c  -  D a y t o n ,  O h i « K  
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MMe® neturime paimu, nei 
miškuose žydinčių orchidėjų, 
nei be perstojo žydinčių krū
mų, nei sniegais pasipuošusių 
kalnų. Bet mes turime plačias 
lankas, rugiais plaukiančius 
laukus, soduose skendinčias so
dybas, miškais apsuptus eže
rus ir taip retai kur Europoje 
beatrandamas girias". Tai žo
džiai iš p-lės M. Tubelytes ra
šinio "Gražioji Lietuva", tilpu-
sio Dirvos nr. 10. 

Rašinys gražiai parašytas ir 
gyvas teisingų žodžių ir jaus
mų piešinių musų gimtinės ša
lies grožio. Be abejonės, tą 
atmintis ir Įspūdžiai iš gyve
nimo Lietuvoje prigijo jaunos 
panelės krutinėję ir jie nebus 
taip lengva užmiršti. 

Toliau skaitant i$os raitą 
matyti kad ji yra nepatenkin
ta svetimu kraštu ir niekur ne
randa susiraminimo, sakyda
ma: "Aš tikiuosi kad pasibai
gus šiam karui ir musų kraš
tui vėl tapus laisvam ir nepri
klausomam, daugelis musų su-
gryš į Lietuvą". 

Tas aiškiai parodo kajčt p-lė 
Tubelytš tik ir laukia tos die
nos kada linksma ir ramiai ga
lės perplaukti Atlantiką ir pa
siekti savo taip ilgimos tėvy
nes Lietuvos. ; 

Taip, gerbiamoji, ši šalia ir 
mums visiems tokia buvo, iki 
Įsigyvenom ir pripartom prie 
jos ir prie visų naujų sąlygų, 
papročių; tas viskas ir mums 
nebuvo malonumas. 

Neatsižvelgiant vaufo ir sun
kenybių neštų savo gimtinėje 
šalelėje pirmiau po Rusų caro 
jungu, vis vien čia buvo nesma
gu buti ir gyventi net su tais 
pačiais Lietuviais, kurie taip 
likos atsimainę savo budu ir 
malonumu, kad rodos jie nie
kad nėra gyvenę Lietuvoje, kur 
visi yra tokie širdingi ir ma
lonus žmonųs. 

Surukę didmiesčiai nuo jbil-
žiniškų plieno dirbtuvių, kur iš 
kaminų verčiasi debesys dūmų 
uždengdami- visą miestą ir pa
slėpdami dangų nuo žemės; tie 
dumų debesiai tik retkarčiais 
užleidžia saulutei pasirodyti, 
kuri staiga ir vėl pasislepia už 
debesų ir dumų; miestą apsu
pus tarsi kokia didelė migla, 
kurioje milįįpaai žmojiių juda-
gyvena. 

Kiekvienas atvykusiij iš Lie
tuvos ilgai mini savo senosios 
tėvynes grožybę, bet atsiran
da tokių kurie biskelj prasigy
venę greitai užmiršta visą sa
vo praeitį, įr pinigas lieka to
kio žmogaus grožybė, meilė ir 
garbė. Tokių žmonių mes ran
dam visur įr visuose pasaulio 
kampeliuose, kur ištikrųjų jie 
yra lygus "kvislingams" ir sa
vo šalies pardavikams, kurie 
dirba ir gyvena tik pinigui ir; 

taip juodašimtiškai perkama 
perkama garbe. ; * , 

Todėl, gerbiainoji, ''Mm ko 
nusiminti . ir išmetinėti kad tū

li Lietuviai paiflražiavę atosto
gų į Lietuvą, ir čia sugryžę 
parsiveža visokių nemalonių įs
pūdžių apie savo gimtinį kraš
tą, kuri taip nesenai garbino 
ir gėrėjos jo grožybe. 

Ar girdėjote Lietuviškus ko
munistus garbinant Lietuvą ar 
kalbant apie jos gamtišką gro
žybę? Jie garbina Rusijos žy
dus; jie patys ^Lietuvą par
davė Stalinui. 

Plačiau susipažinus su geo
grafija randam kad kiekviena 
žemės dalis turi savo ypatingą 
gražybe, ir tie žmonės kurie 
ten gimė, augo, yra taip prisi
rišę prie savo krašto, jį taip 
myli ir garbina, ir jie neran-
tfą kito gražesnio kampelio vi
same pasaulyje. 

Gal but mes kįfttafo vienpu
siškai žvelgiam i1'Skitus kraš
tus, kur randasi kitGkio ir mu
sų krašte nesančio ypatingo 
gamtiško grožio. 

Kad tamsta rašai teisybę 
tai yra neginčijamas faktas, o 
iš to aiškiausia kad tikrai my
li svo gimtine Lietuvą, o to
kių patriotiškų minčių galima 
išgirsti jš įvairių tautų apie jų 
gimtinę šalį. Amerikonai ku
rie panašiai rašo ir kalba apie 
įvairias šios šalies vietas, net 
organizuotu budu dirba tokiu 
obalsiu: "Matyk Ameriką pir
ma". 

Giliau pažvelgus Į Lietuvos 
gyventojų gyvenimą ir sąly
gas tais laikais kada Lietuva 
buvo po svetimu jungu, min
timi perbėgus tuo sykiu žmo
nelių vargingą gyvenimą, ma
žai reikia stebėtis kad tūks
tančiai Lietuvos gyventojų ap-
keitė savo krašto gražybę į 
daug patogesnes gj^venimo są
lygas čia, kur oras suterštas 
dūmais ir negali kvėpuoti kve
piančiu tyru oru, bet nėra to-
'kio vargingo gyvenimo jam ir 
jo šeimai, nors ir negali užmir
šti savo tėvynės iki grabo len-
top, Saulės Broli;;. 

DEI KO PRIVALOT PIRKTI 
WAR BONDS 

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

Su v. Valstijų Iždo Depart-
mentas varo antrą milžinišką 
Karo Paskolos vajų naminiame 
fronte, žio vajaus tikslas yra 
sukeltix 13 bilijonų dolarių ka
ro bonais, taksų taupymo no
tomis ir Iždo bonais. Iždo De-
partmentas prašo visų jusų 
pilnos kooperacijos padėti jau
nuoliams kovos fronte, finan
suojant karą užjuriuose. 

Iki šiol Amerikiečiai visų 
kilmių buvo labai laimingi tuo 
kad šis didžiulis pasaulinis 
konfliktas nekovojamas Ameri
kos žemėje. Esame laiminges
ni negu Britai, Rusai, Kiniečiai 
ir kiti alijantai, kurie matė 
ašies karo mašiną savo žemė
je, matė savo namus ir ukes 
sunaikinamas, miestus subom
barduojamus, jų kulturinį gy
venimą suardomą. 
į' Valdžia tikisi piladi koope
racijos kiekvieno šerininko ko
voje už laisvę. "šėrininku" 
yra kiekvienas asmuo Ameri
koje šiądien. Tas reiškia vi
sus kurie yra laimingi buti 
Amerikoje, tūkstančiai mylių 
nuo tiesioginių musių. 

Kainą kurią turėsim mokėti 
išlaisvinimui užkariautų šalių 
yra labai didelė krauju ir gy
vybėmis! Kaina kurios musų 
prašoma pinigais sulyginamai 
yra mažesnė. Musų prašo pir» 
kti lėktuvų, tankų, šautuvu, 
laivų, kad didysis išlaisvinimo 

ofensyvas * nenustotų. J$es tu
rim duoti gasolino ir duoti 
maisto musų kovojantiems ali-
jantams. 

Kurie dar nepirkot Karo Bo
nų, pirkit dabar, šiądien, pa-
skubėjimui sukelti pilną 13 bi
lijonų dolarių sumą. 

Kurie pirkot pirmiau, pirkit 
dabar vėl, daugiau! : 

REAL ESTATE 

Pirkit Namą Dabar 
GROVE WOOD—2 šeimų namai, 5.5 

kambariai, 
CORSICA Ave-^-2 šelmi,' 4|l kam

bariai. Euclid Beach srityje* 
BIZNIO NAMAS parsiduoda _E. 71 

prie Superior. 
2 ŠEIMŲ 4-4 kambariai ant LoCk-

year ave. :; 

GEORGE KASUNIC 
7510 Lockyear Ave. 

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

NAMAI PARSIDUODA 
SUPERIOR E. 71st DALYJE—Du 

dviejų šeimų namai po 5 kamba
rius šeimai. Gerame stovyje, pri
einama kaina. Kreipkitės 

R. C. SCHWIMMER 
933 E. 79 St. IIEnd. 0146 

HIPPODROME 

"The Amazing 
Mrs. HoHMayf 

Pradedant ketvirtadieniu, Bal. 
Hippodrome Theatre pradėjo rodp> 
ti ypatingą filmą, vardu "The AmIĮ* 
isinp Mrs. Holliday", kurioje vado
vaujamų rolę turi Deanna Durbin. 

Štai yra viena iš tų filmų kurią 
gulima pavadinti "neužmirština". 
Joje ineina puiki apysaka, geria#* 
sias vaidinimas ir išimtina muzika 
yra šio veikalo ypatybės. Deannaį 
dabar žavėjaru^i išaugu*, vaidinu 
nuostabiai puikiai. 

Dalykas einasi apie Amerikietę 
panelę kuri spėja išvežti buri vai
kų iš Oriento prieš pat Japonų už
puolimą. Ji vėlliau atsiranda Ame
rikoj ir priversta nuduoti turtingą 
našlę, kas priduoda veikalui drį-
matinę veikmę privedančią pri« įs
pūdingos pabaigos. 

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

NAMAI PARSIDUODA 
$5750—4 šeimų; po 4 kambarius, 

4 maudvnės; dadelis lotas, nuoma 
$80. E. 68 St. St. Clair. Imkit 
greitai. 

$3500—7 kamb. pavienis, maudynė, 
Jot 40x125,. $1500 cash; Šht. Clair 
E. 68 rlalvje. 

McKENNA BROS. 
IC'83 E. 55th STREET 

HE 5282 M U 4285 

"Inside Fascist Spain" 
"Inside Fascist Spain", vėliausia 

laida. March of Time, pradedama 
rodyti Telenews Theatre penktadie
ni. yra kain tik ;".iuo laiku kai Is
panija ir Ispanijos reikalai atkrei
pia visų dėmėsi į save. Filmą df-
ryta pačių March of Tim« žmonif, 
Franco valdomoj Ispanijoj, ir pa
rodo daug Įdomybių apie tą šalį. 

Vaizduojama šių dienų Ispanija, 
ir sąlygos kurios privedė ją į šių 
dienų poziciją. Ners Amerika deda 
pastangas ją atitraukti nuo ašiei, 
Franco vis palinkęs prie jos ir iS-
rodo be ašies pagalbos negali apsi-
eiti. 

Kitų šalių filmininkai Faseištil-
koje Ispanijoje yra tokia retenybi 
kaip Sovietų Rusijoje, todėl pama
tyti ką nors iš jos yra svarbu, ir 
ypač kaip Isnanija auklėjama da
bartiniu laiku. 

Matysit Įdomių karo paveiksU| — 
Tokyo užpolimo ir kitus. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrą! 
krokius paklausimus, visada ide-
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas bu tin*. - ̂ fJ 

'• Geresnies Rūšies Muzika 

If. J. VOTTELER & SON 

ARCADE MUSIC 
STORE I 

Theo. Langer, Prop. 

37 The Arcade 
MAin 2217 • Cleveland 

Didelis pasMpkiaiatT;. ivairių im
portuotų muzikos dalykų, reikme
nų, ir Lietuviškų muzikos gaidų. 

/m 

PRANEŠKIT 

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

Dirva Cleveland, O-
Smm n' Į I VI ifil 1 I ,i j 
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Šeštadienis, Gegužės 1, yra 

MAY DAY 
VALANDOS FENKTADIENJ 

«OOURTESY DAY" 

ryto Iki A i vakare 

T 
9 

he 
VISOJ 

VALANDOS ŠEŠTADIENI 

«MAY DAY" 

ryto iki 4? vakare 10 6 

©ompaiw 
MAY DAY . . . Amerikos žymiausias išpardavimo ivykis vėl atėjo. Per 42 atvejus 
pugret'i MAY DAY tęsė savo nenutraukiamą nusistatymą. Mes skaitome šj musų 
milžinišką išpardavima musų ^atsakomybe— atsakomybe kurią mes nešam pries tūk
stančius kostumeriu. Mes žinom kad daugybė šeimų naudoja MAY DAY planuojant 
savo išlaidas visam sezonui. 
SVARBU — Karo Darbuose dirbančiųjų patogumui ir kitiems kurie negali atvykti 
dieną, musų visa krautuve — Viršus ir Basementas — bus atdara PENKTADIENIO 
VAKARE iki 9 valandai. Taigi Įsitėmykit krautuvės valandas' Penktadienį, Courte
sy Day: 9 ryto iki 9 vakre. šeštadieni, MAY DAY: 10 ryto iki 6 vakre. 
ORfGfNAI.IAI,  MAY DAY buvo vienos dienes Išpardavimas. Bet metams bėgant, 
MAY DAY išaugo taip plakai kad pasidarė sunku visą t^ biznį pravesti viena diena. 
iVngi mes dadėjom COURTESY DAY — Penktadieni prieš MAY DAY <—* kaipo spe
ciali patogumą musų kostumeriams. 

• Mažus Pakelius Imkit Patys 
Prisitaikymui prie valdžios patvarkymo tai
kyto taupymui išvežiojimo priemonių, mes iš-
vežiojam pirkinius tik tfis kartus savaitėje. 
Mes darysim viską galimo pirkinius išvežio
ti. Bet nekurie jų gal pasieks jus vėliau. 
Prašome neštis su savim mažesnius daiktus. 

PENKTADIENIS TAI 
COURTESY DAY 

Visos May Day prekes galima gauti 
už May Day kainas PENKTADIENI 
visuose Viršutiniuose departmentuose 
ir Basemento skyriuje. 

Valandos Penktadieni 9 ryt# iltį 4 vakare. 

MAY DAY PIRKĖJAMS 
DYKAI PARKING VIETA 

Mes parūpinome daugiau vietos pasistatymui 
automobilių ant loto Šiaurrytiniame kanvps 
East 9th ir Lakeside Avenue, kur galės pasi
likti savo automobilius visi Maiy Day pirkė-
4M-

PASJSTATYK TEN MASINĄ DYKAI 

NIEKUR NEBUS PIGIAU 
NEGU PAS MUS! 

žinomu priežasčių delei nekurios par
duotuvės gal bandys siūlyti nekurias 
MAY DAY prekes pigiau. 
ATMINKIT—Jei kas iš musų skelbiamų MAY 
DAY prekių kitur butų paskelbta pigiau, jas 
galėsit ęia pirkti dar PIGIAU nežiūrint MU
SŲ pažymėtų kainų. 

Iffei Viršutiniai ir Viti Basement c Departmental Apimami Šiame 
Išpardavime ^ 

Tjhe May Company. 
UiVakymai FaSį:?, Telefonu arba C.O.D. Siame Pardavime Nebus Išpildomi, 
EAGLE STAMPS IŠKEIČIAMI PER MAY DAY ARBA KURIOM KITOM DIENOMW 
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j CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS I 
"DIRVA"—6S20 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais * 

f  

TORNADA PADARĖ MILŽINIŠKUS 
NUOSTOLIUS ČIA IR AKRONE 

_ 20 Šeimų Liko be Namų; Dešimtys Sužeista 

Antradienio vakare, Balan
džio 27, tarp 8 ir 9 valandos, 
Clevelandą ir šiaurinę Ohio 
dalį peršlavė tornada — di
džioji vėtra, pirmutine tokia 
didelė nuo Birželio 28, 1924 m. 
kada Loraine užmušta daug 
žmonių ir sugriautą pusS to 
miesto. 

Ši audra siekė Clevelando 
šiaurrytinę dalį tik lietum su 
ledais ir smarkiu vėju, bet pie-
tii/" miesto dalis nukentėjo la
bai dikčiai: sugriauta kelioli
ka namų ir šiaip pastatų, su
traukyta elektros laidai, suga
dinta kelios dirbtuvės ir su-

/ 

tramdyta jose darbas. 
Sužeista keliosdešimtys as

menų, du užmušta Clevelando 
srityje. 

žymių nuostolių padaryta ei
lėje ūkių tarp Clevelando ir 
Akrono, tvartai suardyta, ar
ba užgriuta ir užmušta gyvu
lių. 

Akroną audra palietė taip 
pat gana smarkiai, ten sužeis
ta suvirs 100 žmonių, sugriau
ta keliolika namų ir pastatų, 
nutraukta eleketros laidai; pa
daryta nuostolių ir tūloms dir
btuvėms apgadinant jų neku-
riuos pastatus. 

Audra atėjo iš vakarų, sie
kė Toledo, Fremont ir kitus 
miestelius pakeliui link Cleve 
lando ir Akrono. 

APSIV^YKIT! 

ši savait€ yra Apsivalymo 
Savaitė visame mieste. Mayo-
ras liausche ragina ir kviečia 
visus piliečius apsivalyt aplink 
savo namus visą kiemą, apie 
garažių, ir viduje garažių ir 
namų skiepą. Taipgi apsitai
syti, sutvarkyti kiemus, tvo
ras, bendrai pagražinti aplink 
savo gyvenamą vietą. ; 

Pataria užlaikyti kiemus ir 
visus kampus tuščius ir šva
rius kovai su žiurkėmis, kurių 
užvisę mieste daugybė. 

May oras Lausche planuoja 
pravesti mieste sanitarinį pro
gramą apsivalymui tris kartus 
metnose, vietoje vieną kartą, 
kaip iki šiolei. 

LANKĖSI Iš DETROITO 
J. Balchunas, su šeima, per

sikėlė gyventi Detroite ir ten 
dirba. Ten gyvena ir jo bro
lis. šiomis dienomis J. Bal
chunas su šeima lankėsi Cle-
velande pas savo draugus, at-

/silankė Dirvos redakcijoje, už
sirašė sau Dirva. 

MANDAČUMAS 
TRAFIKE 

• MIESTO Tarybos nekurie 
nariai, pritardami kėlimui al
gų miesto įstaigų tarnauto
jams, pasiryžo vykti f Washin-
#toną, taksų mokėtojų pini
gais, patirti ar federalė val
džia sutiks leisti kelti algas 
miesto tarnautojams, kada ki
tiems darbininkams algos už
šaldytos. Mavoras Lausche tą 
patyręs pareikalavo kad jam 
butų duota pertikrint kokius 
argumentus tie tarybos nariai 
vežasi, kad neperstatytų mie
sto reikalų iš priešingo galo. 

PAGIMDĖ KŪDIKĮ IR 
IŠMETĖ PER LANGĄ 

Tula Rose Tamburrino, 27 
m. amžiaus mergina, pereitą 
savaitę pagimdė kūdikį ir jį iš
metė per langą iš antro aukš
to į kaimyno kiemą. Kūdikis 
gimė pirm laiko ir ji norėjo jį 
nužudyti, nenorėdama jo. Kū
dikį surado du praeinanti ug
niagesiai, ir nuo to susekta pa
ti kūdikio motina. Ji sake jo 
tėvu yra tūlas 19 m. amžiaus 
vaikinas. Mergina laukia tei
smo. 

Motoristai yra tai didžiausi 
papročių sutvėrimai negu kiti 
kokie žmonės. Kiekvienas va
žiuotojas pasirinkęs sau mė
giamą kelią į darbą ir atgal 
arba į sau reikalingą vietą ir 
jos taip laikosi kad tiktai ba
rikada ar policininkas tegali 
pasukti ji iš jo kelio. Mes ži
nome važiuotojų kurie per ei
les metų nusistatę vieno kelio 
ir jo laikosi, o kai pasitaiko tą 
kelią taisyti ir reikia laikinai 
važiuoti kitu, jie tiesiog zurza. 

Jei trafikas neleidžia tau 
važiuoti ir jeigu matai jog su
laikai kitus karus, važiuok pir
myn iki galėsi kitur suktis ir 
leisk trafikui važiuoti užpaka
lyje tavęs. Jeigu neturi suk
tis prie sekančio ypatingo kam-
ko važiuok iki kito, neleisk sa
vo papročiui sudaryti nepato
gumų kitiems daugeliui važiuo
tojų. 

Ar kada girdėjai apie Auk
sinę Taisyklę važiavime? At
sakymas be abejo ne, nes ta
da nebutum toje rušvje va
žiuotojų kurie privažiuodami 
purvą ar halą šauja per ją tie
siog aptaškydami gatvėje sto
vinčius žmones ir kitus karus. 
Jeigu tap kitas taip padarytų 
tikrai neturėtum malonumo iš 
to. Prie to ką padarai nuosto
lių kitam žmogui aptaškant jo 
rubus, yra dar galimybė ap
tėkšti kito važiuotojo langą ir 
tuomi sudaryti nelaime kitą 
važiuotoją apakinant. Lai jū
sų važiavimo papročiu buna ir 
mandagumas link kitų. 

Cleveland Police Dept. 
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LVS SUSIRINKIMAS 
Clevelando Lietuvai Vaduoti 

Sąjungos 1-mas skyrius laikys 
svarbų susirinkimą penktadie
nio vakare, Bal. 30, nuo 8:15 
vai., Dirvos redakcijoje. Na
riai prašomi dalyvauti. 

KOVOS PRIEŠ "LAIMĖS 
flPĖJIKES" 

Karo metu, kai žmonės ne
turi kur pinigų praleisti, atsi
randa visokių išnaudotojų. Pa
staru laiku Clevelande priviso 
gaujos "burtininkų" ar "lai
mės spėjikių", kurios veikia 
valgyklose ir užeigose. Jos po 
valgyklą slampinėdamos lenda 
prie žmonių siūlydamos "nusa
kyti laimę" ar tai iš arbatos 
lapelių likusių puodelyje, ar 
tai iš delno ar kaip kitaip. Už 
tai ima dolarį ir gal but su sa
vininku dalinasi. 

Pastaru laiku, apsisaugoji
mui nuo policijos prisikabini
mo, nes burtininkėms veikti 
įstatymais draudžiama, įvedė 
sekantį budą: už puoduką ar
batos moki 35c ar 50c., o tau 
"laimę" nusako vėliau atėjus 
moteris "dykai". 

Policija pradėjo kovą su ta 
nesąmone ir žmonių išnaudoji
mu. 

IŠVIJO GROJUSIUS 
Miesto valdyba susekė kad 

dar likę iš Republikonų admi
nistracijos du miesto sąšlavų 
surinkimo viršininkai gabiai 
pinigavoši, nuo 1938 metų su
rinkdami sau kyšių apie $40,-
000 iš darbininkų kurie dirba 
prie sąšlavų nuvežimo. Kiek
vienas darbininkas turėjo mo
kėti jiems nuo iki $5 už lai
kymą jo darbe, kitaip buvo iš
varomi. 

Mayoras Lausche išvarė da
bar juos. Po jais dirbo apie 
300 darbininku. 

NE VISI PRIIMAMI 
Paskelbiama skaitlinės apie 

šaukiamų vyrų pristatymą ka
riuomenėn. Pasirodo kad iš 
pašauktų vyrų Clevelando sri
tyje 28 nuošimčiai yra netin
kamų ir jie buna atmetami. 

Jų vietų užėmimui drafto 
tarybos vėl šaukia daugiau ki
tų vyrų, nes kariuomenės ei
lių užpildymas turi eiti nusta
tytu karo laivyno ir armijos 
kiekiu. 

In one of his recent speeches 
Wendell Willkie reminisced: "After 
the last war was over, I saw our 
bright dreams disapear, our stirring 
slogans become the jest of the cyn
ical". The ably expressed ideas of 
Vassili Soukhomline's article in The 
Nation (Russia's Baltic Frontier, 
March 27) go far in building sim
ilar disillusions for future Willkies. 

It is fashionable to treat the mil-
letiial German Drang nach Osten 
as something reprehensible. The 
equally millenial Russian Drang 
towards v/hat Peter the Great called 
"okno v Evropu" (a window to Eur
ope) should receive the same treat
ment since both these Brangs 
trample over the natural rights of 
the small nations who had the his-
trical misfortune to settle the 
Baltic before the Germans or the 
Russians got there. Both Drangs 
go against the spirit of the Atlan
tic Charter. 

Mr. Soukhomline claims "not on
ly strategic but vital economic and 
political reasons urged Russia to
wards the shores of the Baltic". 
Why stop at the Baltic? Why not 
go on toward the Atlantic Ocean, 
toward Denmark and Norway? A 
case could be made out that these 
same reasons urge Russia to rule 
the world. The happy exponent of 
the traditional Russian imperialistic 
ui*ge says: "Before the First World 
War 32 percent of Russia's foreign 
trade went through the Baltie 
ports" (it is not clcar whether Le
ningrad is included). However, in 
a letter to the New York Times 
the Latvian Minister in > Washing
ton writes (March 23): "On August 
11, 1920, Soviet Russia signed a 
peace treaty with Latvia and re
cognized forever Latvia's indepen
dence. Latvia granted to Soviet 
Russia full transit possibilities, over 
railroads, waterways and harbors, 
and even lowered local tariffs for 
Soviet transit goods. Soviet Rus
sia did not use these facilities. May
be there was nothing to export, 
maybe it was a certain Soviet pol
icy". 

If Soviet Russia could get along 
very well for over 18 years without 
the warm-water ports of Latvia, it 
would seem reasonable to presume 
that she could just as well get 
along without them, s&y, for an
other 1800 years. 

Mr. Soukhomline then fits an
other string into the Russian im
perialistic bow: "It is no doubt the 
Allies would never have thought of 

"It was 6wn«ny that took, th« 
initiative in creating the Baltic 
States". It is excusable for a Rus
sian running away from the social 
revolution he so lightheartedly 
wishes on the Baltic populations 
not to know the history of the_ 
Lithuanian, Latvian and Estonian 
independence movements which have 
deep roots in these nations' history. 
Mr. Soukhomline was sadly misin
formed when he declares: "As a 
matter cf fact, Germany proclaimed 
the 'independence' of Lithuania on 
February 16, 1918". 

,As a matter of real fact, this 
proclamation was made by a Lith
uanian Taryba (Council) of twenty 
members elected by a Congress of 
Lithuanian delegates from the 33 
German occupied districts of Lith
uania. This Congress was held in 
Vilnius' on September 17-23, 1917, 
and 230 delegates participated. This 
proclamation was against the wish
es of the German military govern
ment which was angling for a per
sonal union with the King of Prus
sia. This declaration by the Tary
ba was immediately approved by a 
Congress of Lithuanian War Re
fugees in Russia, held in Petrograd, 
and by a Congress of American 
Lithuanians held in Madison Square 
Garden, NPW York, March 13, 1918. 
This declaration coincided with the 
wishes of the' Lithuanian nation 
which began to be articulated since 
1883. 

The salve of "social revolution" 
adduced by Mr. Soukhomline as one 
of the blessings of the Russian 
Drang toward the Baltic fools no
body. The plain fact is that the 
Lithuanians had their social revolu
tion: an intelligent land reform du
ly devised by a democratically elec
ted and free parliament worked 
through regularly constituted poli
tical parties and leaders. This hap
pened back in 1923. The Lithuan
ians are a peasant, Catholic nation 
with a distinctly Western outlook, 
and a very strong and thriving co
operative movement. They want 
none of the Bolshevik Revolution, 
or its methods. The same goes for 
the Latvians and the Estonians. 

Since the Nazi aggression against 
Lithuania in 1939 when the port of 
Klaipeda (Memel) and the 20 mil
lion dollars worth of improvements 
were seized by Hitler, the govern
ment of Lithuania was a coalition 
of members of all Lithuanian par
ties with the tacid support of the 
Social Democrats. Its onlv "fas-
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Even Boys Go For It 

separating the Baltic provinces cist" symbol was the President, 

Rado "Hiterį"! 

ATIDUOKIT RLEŠINES 
Rytinėje miesto dalyje, nuo 

E. 55th iki miesto krašto, bus 
surenkama karo reikalams iš
tuštintos blešinės (tin cans) 
šį sekmadieni, Gegužės 2. Pa
dėkit jas sausas prie šaligat
vio priešakyje namų, kad va
žiuojanti rinkėjai galėtų jas 
matyti ir paimti. 

šioje šiaurrytinėje miesto 
dalyje blešinės renkamos pir
mą sekmadienį mėnesio. 
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Vis kalba apie trukumą dari) 
šios srities Karo Darbo jie-

gų atstovas paskelbė jog jo 
manymu Clevelande iki 1944 
metų Kovo mėnesio truks tarp 
17,000 ir 32,000 darbininkų. 

Tas trukumas, sako, galima 
alinai nugalėti dirbant sun-
iau ir ilgesnes valandas. 

from Russia (in 1918) had not 
Russia been temporarily weakened 
by war and revolution". Very true, 
but "thoughts" are not always in 
accord with the facts of life and 
justice. There was a time when 
the British Crown did not think to 
let the American colonies separate 
and become independent. There is 
reason to believe that the British 
do not think to let India go the 
whole way toward independence. 
There was a time When another 
group of Allies thought to smother 
the ideas of the French Revolution. 
Does Mr. Soukhomline wish to ar
gue that a nation (small or large) 
has no right to strive for political 
independence and freedom just be
cause somebody . "thinks" other
wise? The President of small Fin
land very aptly said on February 
2, 1943: 

"Civilized nations can never sink 
so low as not to acknowledge the 
rights of a nation to fight for its 
life and freedom". 

Mr. Soukhomline winds up his 
ablv written imnerialistic argument 
with a historical misstatement and 
the salve of a "social revolution". 

1 
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IsĖJO KARO TARNYBON 
Jonas Polteris, sunus žinomo 

l iūtinio veikėjo Jono G. Pol-
i erio, įstojo į U. S. Navy, ap
leido namus Balandžio 24. 

Prieš išeisiant tarnybon jis 
u tėvu buvo išvažiavę į Penn-
ylvaniją pasimatyti ir atsi

sveikinti su giminėmis. Lan-
kėti Washington, Donorą ir 
l'ittsburgh, Pa. 

Juozas Gilius, sunus 'Juozo 
• liliaus, buvusio biznieriaus, iš-
i-jo kariuomenėn Balandžio 20. 

L i e t u v i š k a  

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

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

stUl in office after a putsch by mil
itary officers in 1926. This putsch 
had the ostensible aim to counter
act an expected Bolshevik * move 
against the political integrity of 
Lithuania — a move similar to the 
one that failed in Estonia. 

If the Baltic Republics fail to 
regain their hard won independence 
after this war, it will not be on ac
count of any of the oily arguments 
of Russian imperialism, so ably ad
vocated by Mr. Soukhomline. The 
Lithuanians, the Latvians and the 
Estonians will lose their indepen
dence by the simple principle of 
might is right. Must we applaud 
this in advance, presumably, upon 
the great liberal principle of "the 
greatest happiness of the greatest 
number"? (Soviet Russia has 190 
million people, the Baltic Republic'? 
only six or seven million). 

The problem is by no means an 
easy one, but a true liberal tradi
tion. it would seem, should strive 
to work for an international order 
where might could not override the 
natural rights of smaller nations, 
and relations should be based upon 
some principle of justice and law. 

The Baltic people place their 
hopes in the United States. < In 
fact, the hopes of many other peo
ple are placed there, also. These 
hopes may turn sour. The United 
States might repudiate the prin
ciples of the Atlantic Charter as 
it repudiated the Wilsonian ideal
ism expressed in the League of 
Nations. If that should happen, 
then the "nascent Soviet nacional-
ism" (as Prof. Karpovich calls it) 
\yill accomplish the work which 
Tsarist imperialism strove to do in 
the Baltic region since 1795 — to 
Russianize the non-Slavic Baltic 
populations. The millenial Russian 
Drang will then be complete, and 
three more small nations will have 
been choked by a bigger one. 

V. Sirvydas. 

PUBLIC AUDITORIUM 
MAY 8TH, 1943 

The Cleveland Police Hollywood 
Movie Ball again promises to be 
the outstanding social event of the 
year, by the blue coats of our city. 
The Ball is sponsored by the Frat
ernal/ Order of Police, Cleveland 
Lodge 8. and offer A1 Rufso's Band 
consisting of 16 pieces, with mu.cu' 
that will be enjoyed by both tin 
hep-cats" and the more sedate danc
ers. That is just a sample of thr 
entertainment. Our "Local Finest" 
have lined up an impressing array 
of talent for the enjoyment of all. 

Now the date to mark on your 
calendar for the Fourth Annual 
Hollywood Movie Ball is May 8th, 
and the place is Cleveland's Public 
Auditorium. Tickets are now be
ing sold througout Greater Cleve
land. 

Proceeds of this affair are to 
aid worthy causes. They go to the 
Police Charity Fund and the Para-
dice Summer Camp that is opera
ted by the Juvenile Bureau of the 
Police Department for underprivi
leged children of our city. It also 
provides funds for the distribution 
of Christmas baskets for needy 
families and other charities. 

Skelbimai "Dirvoje" 
50c už vieną kart% 
tris kartus už $1.09 

Smulkus skelbimai 'Dirvoje', 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, krautuvių išnuo-
mavimas ar pardavimas, pajieš-
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina. 

Children are learning the princi
ples of' nutrition and the art of. 
preparing and serviiig well balanced 
meals, at Central school, Long 
Beach, N. Y. Here a husky lad 
permits a girl to pin on his apron 
before going 'to work at the stove. 

NORIU PIRKTI JUSŲ 

WHYSKY 
CERTIFICATES 

7115 EUCLID AVENUE 
ENdicott 8766 

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

14602 Thames Ave. 
Phone MU 0744 

JAS. R. WORKMAN 
PLUMBING & HEATING 
13915 Elm Avenue East Cleveland 

Phone GLenville 8231 
Plumbing 
Roofing Sewering 

Heating 
Tinning 

Stogų taisymas ir cinaVimas." * ioks darbas* ne permalus. 
Visokios dalys ir darbas prie furnasų, anglinių ir garinių. 
Dienos ir nakties patarnavimas. Jas. R. Workman. 

Dirvą galima išsirašyti už 
vieną dolarį — pusei metų. 

, •TAKSAMS MOKĖTI pas
kutinė diena yra Gegužės 10. 
Tai taksai namų savininkams, 
mokami už pirmą pusmetį 
1942 metų. 

New Yorke, vienas taxi ve
žėjas, nuėjęs pietauti, sugry-
žes atgal rado savo' taxėj pa
sodintą Adolfą Hitlerį. Jisai 
tuoj kreipėsi policijon, ir poli
cininkas atėmė iš jo tą keistą 
"pasažierį", 

JONAS G. 
POiTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilniį apdraudą tos rušier 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

Ji!iiiiiiiii!iii!mii!iii!iimiimmiimiimiiimm!i:miiiiiimiiiiiiiimiiiiimimiiimi>: 
| Naujoje Vietoje § 

j Nikodemas A. Wilkelis Į 
i Laisnuotas Laidotuvių Direktorius i 
| IR BALZAMUOTOJAS = 
5 Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai . E 
5 Naujoj, moderniniai į rengto j nuosavioj vietoj 5 
f 6202-01 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 

f VISOKIA APDRAUDA f 
x Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas inusų pą- X 
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- T 
f kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma į 
f. šaukite map negu ugniagesius (fare-monus). • t 
£ ir Apdraudos Agentūra. Ž 

P .  P .  M U L I O L I S  į  
VienatS8§ Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate" • į 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672# ? 

ATLANKYKIT MUSU PUSKIA 

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

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 

Ducsim kuogeriausį patarnavimą. 

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČ1US 
- Krautuvės pavadinimas 

STANDARD FOOD MARKET 
854 EAST 185TH STREET 

DĖVĖJIMO 
REIKMENYS Vasarai 

VYRAMS IR VAIKINAMS 
Naujausių Marių ir Geriausio Išdirbimo 

Vyrams ir Vaikinams 
S K R Y B Ė L Ė S  

Gražios Pavasarinės Skrybėlė® 
laukia jusų. Naujų pavasarinių 
spalvų ir pavyzdžių. Mieros vy-

' rams ir vaikinams. 

$3.95 - $5.00 

Diržai $1.00 
vyzdžių ir marginių. 
Geri tvirti odos Diržai darbui 
ir pasirėdymui, 70c ir $1. 

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

GEROS KELNĖS 
$3.95 - $4.95 • $6.50 

Vyrams ir Vaikinams. Geros vil-
jnončs kelnės ivairių spalvų. 

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

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

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

Kaklaraiščiai $ 1.00 
Didelis pasirinkimas naujų va
sarinių kaklaraiščių Įvairių pu-

D Y K A I  G R E E N  S T A M P S  su kožnu pirkiniu. ftYlfAl 
iV#%l galit iškeisti savo Stamp Books. ® IV/\| 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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