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D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Angliakasių Streikas 
Prasidėjo ir Baigėsi 
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Gegužės 1, John L. Le
wis, nežiūrint visų valdžios 
pastangų vengti angliaka
sių streiko, nes tuomi kliu
doma šalies karo darbai ir 
gelbstima priešui, streiką 
vistiek apšaukė — streikas 
apėmė 553,000 darbininkų. 

Gegužės 2 d., per radio 
i darbininkus ir visus ša
lies gyventojus kalbėjo S. 
V. Prezidentas Roosevelt, 
pasmerkdamas toki maine-
rių vado pasielgimą. . 

Valdžia paskelbė paima 
j savo rankas visas anglia
kasy klas ir jose, streikas 
turi^ baigtis. 

Lewis, 20 minutų pirm 
Prezidento kalbos paskelbė 
15 dienų paliaubas, įsaky
damas darbininkams gryž-
ti j kasyklas, o bėgyje 15 
dienų bus vedama derybos 
su kasyklų operatoriais — 
Lewis reikalauja darbinin-

, - ikams $2 dienai mokesties 
:*Y jdaugiau, bet kasykhį r>pe-

, ratoriai atsisako mokėti. 
Toliau angliakasių klau

simas priklausys nuo kuro 
administratoriaus, Vidaus 
Reikalų Sekretoriaus Ic-
kes. Jo globoje yra visos 
valdžios k o n t roliuojamos 
angliakasyklos. 

Ickes pataria kasykloms 
dirbti 6 dienas savaitėje. 
Tas reikalinga, sako užtik
rinimui pakankamo kiekio 
anglies pagaminimui. 

Angliakasiai tuo budu 
uždirbs daugiau savaitėje: 
iki šiol pagrindinis savaiti
nis uždarbis buvo $35, už 
5 dienų savaitę. Dabar an-
gliakasis uždirbs $45.50. 

Valdžia tyrinėja anglia
kasių pragyvenimo kaštus. 

Clevelande, baigėsi strei
kas 700 darbininkų Ameri 
can Stove Co., kur gamina 
ma karo reikmenys. 

Sustreikavo 350 darbi
ninkų Ferro Machinery & 
Foundry Co., sulaikydami 
visus darbus toje .lįu'ikuvė-
je. , 

Akron, O. — Goodrich 
Co. gumų išdirbystėje su
streikavo 400 unijistų dar
bininkų, sulaikydami visus 
darbus savo divizijoje. 

15 užmušta. Elkton, Md. 
* — Ištikus sprogimui para

ko ir šovinių dirbtuvėje už
mušta 15 darbininkų, kelio
lika kitų sužeista. Dalis 
dirbtuvės pastatų sugriau
ta. 

(28-ti metai :: 28th Yeaffi 

Amerikiečiai Bombarduoja Bizerte 
ATSTUMI VOKIE

ČIUS IR UŽĖMĖ 
MATEUR 

Amerikos Ir Prancūzų 
kariuomenės priėjo jau 8 
ir 10 mylių atstumo nuo 
svarbaus šiaurės Afrikos 
uosto ir tvirtovės Bizerte. 
Vokiečiai sako pasiryžę to
je srityje kautis ir laikytis 
iki paskutinos, susikaupę 
Bon iškyšulyje. Vokiečių 
ryžimąsi ten laikytis rodo 
šių dienų jų didelės pas
tangos atsikirsti Britų pir
mai ir aštuntai armijai iš 
pietų. 

Amerikiečiai užėmė Ma-
teur ir apšauto Ferryville 
pakeliui link Bizerte, ir iš 
didesnių kanuolių bei lėktu
vais atakuoja Bizerte. 

Kita Amerikiečių dalis 
apgulė Tebourba, kas jau 
skaitoma vartais į sostinę 
Tunis, pietryčiuose" nuo Bi
zerte. 

Viduržemio juroje Britų 
submarinai paskandino 10 
priešų laivų, kurie gabeno 
pagalbą ir reikmenis j Tu-

Didelį susirūpinimą su
kėlė Italams ir Vokiečiams 
šis alijantų pasisekimas ir 
jie tiki kad užėmus visą 
Tunisiją seks pasikėsinimai 
veržtis Europon skersai Vi
duržemio jurą. 

PRANCŪZAI kariauto
jai alijantų pusėje Afriko
je, Gen. De Gaulle ir Gen. 
Giraud, nors sutiko susiei
ti vienas su kitu pasitarti, 
nesusitaria del vietos kur 
jie turėtų susitikti. Gen. 
De Gaulle remia komunis
tai, todėl Gen. Giraud ne
nori vykti į Algiers, Gen. 
De Gaulle's vietovę. 

JAPONU PADĖTIS 
NETVIRTA 

Japonai pasiryžo užves
ti smarkų karą submari-
nais, trukdymui Amerikai 
ir alijantams Pietų Atlan-
tikę pristatyti karo-* reik
menis ir kariuomenes. 

Pati Japonų vyriausybė 
per radio skelbia jog Japo
nijos karo reikmenų rezer
vai, ypač lėktuvai, yra ne
gausus, jų užteks tik trum
pam karo laikui. 

Amerikiečiai užėmė Rus
sell salas iš Japonų, neto^-
iiese Guadalcanal salos. 

Amerika ruošia tvirtas 
savo bazes Alaskos salose, 
iš kurių bus bombarduoja-
nia Japonija, ir kai tas bus 
Įrengta, Japonai supranta 
ką tas jiems reikš. 

Amerikiečiai neliaujamai 
užpuldinėja Japonų įreng
tas bazes Aleutiškose salo
se, netoliese tų ką Ameri
kiečiai stiprinasi. 

9 Detroit, Mich.— Sustrei
kavo keli šimtai Ford Mo
tor Co. darbininkų Rouge 
dirbtuvėje. Del to turėjo 
buti paleista iš darbo 6000 
kitų darbininkų. 

Iš ISPANIJOS praneša 
jog Ispanai kariaus prieš 
bėnt ką kurie kėsinsis 
į jų žemę veržtis, ar tai 
butų Vokiečiai ar Italai. 

Eina gandai kad alijan
tams sumušant Vokiečius 
Tunisijoje, jie gali pasikė
sinti pultis šiaurės Afri-
kon per Ispaniją, Ameri
kiečiams iš užpakalio. 

PULS BRITANIJĄ? 

Per Ispaniją ateina ga;i-
dai *-kad Hitleris, daryda
mas paskutinį desperatišką 
žygį gali kėsintis pulti Bri
taniją, kaip tik apsitvar
kys ir nusistovės Rusijos 
fronte. 

Esą, Vokiečių karo šta
bas turi gatavus planus 
veržimuieį į Britų salas. 

. SKRIDIMAS per Atlan-
tiką virto jau visai papra
stu dalyku: iš Newfound
land© į Britaniją kariški 
lėktuvai nugabenami per 
6 valandas, 20 minutų — 
tokie padaryta greitumo 
rekordai pastaromis dieno
mis. 

ROOSEVELT SU
SITIKS SU STA

LINU? 

Britų-Amerikos Komisija Karo Tremtiniams 

Pranešimai sako kad Jo
seph E. Davies antru kar
tu išvyksta "gu misija" į 
Sovietų Rusiją. Jis vyksta 
kaip Prez. Roosevelto spe-
cialis atstovas su pasiuly-
mu Stallino pasimatuimii 
su Rooseveltu. . 

Davies aptars su Stalinu 
ir karo reikalus kuriuos 
Prez. Roosevelt jį įgaliojo 
aptarti. t 

Maskvon vyS's ir Sovietų 
ambasadorius Washingtone 
Litvino v. ?y 

RUSAI SMARKIAU 
VEIKIA KAUKAZE 
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Berlinas skelbia jog Ba
landžio mėnesį nazių sub
marinai ir lėktuvai nuskan
dino 84 alijantų laivus — 
pusiau mažiau negu gyrė
si nuskandinę Kovo na. 

Rusai praneša apie pasi
sekimus puolime Vokiečių 
linijų Kaukaze. Bolševikai 
palengva, didelėmis pastan
gomis veržiasi pirmyn at
siimti iš Vokiečių Juodųjų 
jurų karo lavų uostą Novo-

fr.osijską. 
Rusai naudojai Ameri

kos karo reikmenimis ir 
maistu Kaukaze, ką leng
vai gauna iš Irano, palygi
namai netoli. Irane užver
sta iš Amerikos sugabentų 
reikmenų, Rusai nespėja 
išsivežti del prastos komu
nikacijos tenai. 

Rusai naudodami Ameri
kos ir Britų bomberius už
puldinėja Vokiečių laiko
mus miestus Jaltą, Brvan-
ską, Gomelį, ir Lietuvių 
Brastą, buvusios Lenkijos 
ribose. 

Britų ir Amerikiečių konferencijos Bermudoje nariai. Jų 
užduotis yra išrasti budus teikimui pagralbos ir išgavimui žmo
nių iš Vokiečių užimtų žemių. Delegacijoje yra aukštesni val
džių nariai. 

UŽSIMUŠĖ ŽYMUS 
KARIŠKIAI 

Mussolini, ' sustiprinimui 
Italų dvasios, Geg. 5 kalbė
damas į 100,000 minią, pa
reiškė viltį jog Italija atsi
kariaus savo prarastas Af
rikos kolonijas.... 

USA Prezidentas pas Meksikos Prezidentą 

STALINAS, savo kalboj 
Maskvoje Gegužės 1 minė
jime, pagyrė kad ir alijan-
tai smarkiai kariauja, jau 
neskelbė buk tik vieni bol
ševikai karą neša savo pe
čiais. Jis taipgi paneigė 
gandus apie Hitlerio siūly
mą taikintis. 

• Geg. 4 iš Islandijos pra* 
nešė kad ten lėktuvu užsi
mušė Lieut. Gen. Frank M. 
Andrews, Amerikos lakū
nų komandierius Europos 
karo laukuose. Su juo už
simušė ir Metodistų vysku
pas Leonard, lankydamas 
kareivių stovyklas. 

Su jais kartu užsimušė 
12 kitų kariškių. 

ALIJANTAI gavo savo 
vadovybėn 220 karo laivų 
įvairių šalių kurias okupa
vo Vokiečiai, bet nepaspė
jo Jaivus užgrobti. Su tais 
laivais alijantų pusėn per
ėjo ir 26,700 vyrų. 

Daugiau neslepia. Sovie
tų spauda paskelbė pilną 
raportą alijantų suteiktos 
Rusijai karo reikmenų ir 
maisto pagalbos per pirmą 
šių metų bertainį. Bolše
vikai /daugiau paslėpti ne-
gali. 

Baltijos juroje Britii ka
riški lėktuvai mėto vande
nines minas trukdymui Vo
kiečių laivams veikiantiems 
tarp Danijos, .Lietuvos ir 
kitu uostu. 

Lenkai sutiko - atmesti 
savo reikalavimą kad Tarp
tautinis Raudonasis Kry
žius ištirtų Vokiečių palei
stą gandą jog Rusai nužu
dė apie 10 tūkstančių Len
kų karininkų prie Smolen
sko, kur atrasta jų kapai. 

KARO PASKOLA 
PERVIRŠYTA 

S. . Iždininkas Dėkoja 
Visai Spaudai 

S. V. Iždo Sekretorius 
H. Morgenthau, Jr. išlei
do visos šalies spaudai 
padėką už paramą antro 
Karo Paskolos vajaus. 

Sako, niekad pirmiau 
jokis reikalas negavo to
kios visapusės ir reikš
mingos paramos iš laik-

•raš.tijos kaip ši paskola. 
Antros Karo Paskolos 

bonų parduota už apie 
$16,500,000,000. nors bu
vo nustatyta 13 bilijonų. 

PREZ. ROOSEVELT iš 
savo kelionės gryžo Balan
džio 29. Jis pervažiavo 20 
valstijų lankant kariuo
menės stovyklas, karo dir
btuves, ir atsilankė Meksi
koje. 

Vasaros metu įvairiuose 
darbuose bus imama jauni
mas tarp 14 ir 18 metų am
žiaus. Darbas bus pilną 
laiką arba dalinai. 

DUOS DAUGIAU 
MAISTO 

Žuvo del Kangaroo 

Sudegė. Youngstown, O. 
Tėvai išeidami į teatrą va
kare užrakino namie šešis 
savo vaikus. Vaikai sukė
lė ugnį ir du vaikučiai su
degė. Tėvai už tokį pasi
elgimą apkaltinti. » 

Vaizas parodo Meksikos Prezidentą Manuel A. Camacho, 
kaireje, sveikinantį Ptez. Rooseveltą jų susitikime Meksikoje. 
Greta Meksikos prezidento stovi jo žjmona. Prez. Roosevelt, ku
ris turi nesveikas kojas, laikosi pa ranka savo palydovui Brig. 
Gen. Watson. 

/ *  

ĮGį Amerikos jau išgaben
ta alijantų pagalba reikme
nų už apie 10 bilijonų dola-
rių. 

Dabar praneša kad labai 
daug maisto buvo išgaben
ta alijantams, daugiausia 
Rusijai, pirmą šių metų 
bertainį. 

Maisto gabenimas toliau 
bus dar padidinta. Rusijai 
maistas labai reikalingas, 
atsvėrimui nuostolių kokie 
Rusijoje pasidarė netekus 
derlingų laukų, kuriuos, už
ėmė Vokiečiai. 

Iš Amerikos išvežta 10 
nuošimtis mėsos alijantams 
maitinti, daugiausia bolše
vikams, r 

Britanijoje ligon i n ė m s 
reikalinga 10,000 daugiau 
slaugių. Ligoninės užpil-
dvtos sužeistais kareiviais. 

Baltimore, Md. — Gegu
žės 4, miesto may or o rin
kimus laimėjo Republiko-
nas Theodore R. McKeldin. 
Iki šiol buvęs keturis ter
minus Mayoras Howard 
Jackson pralaimėjo. 

Kz 
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Maj. Kenneth Medullar, 27 
m., žuvo savo lėktuvo nelaimė
je! Naujoj Guinejoj keistu bu
du. Jam keliantis į orą su 
bombomis, iš krūmų į kelią iš
bėgo gyvūnas kangaroo^ lėktu
vas į tą gyvūną atsimušęs su
sprogo ir žuvo šis lakūnas. 

Syti niekados nėra perdaug. 
Kiekvienas Lietuvis privalėtų 
atmhiti kad Amerikos Lietuvių 
spauda vienintelė laisva spau
da pasaulyje. Ji organizuoja 
Lietuvius kovai už tautos lai
svę, reiškia, už brangiausį žmo
nijos istorijos dalyką, Tavo ir 
tavo brolio, kito Lietuvio, pre
numerata Dirvai šiuo metu 
tai ginklas už tavo tautos lai
svę. Ar tu nukalsi tą ginklą? 

Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugii, 

MASKVON, sakoma, nettfflK 
is vyksianti Amerikos misija 

nurtut, buvusio Amerikos am
basadoriaus Davies vedama) 
utiesti kelią Prezidento Ro©» 

suvelto pasimatymui su Statt- ^ 
n i. Aišku, to pasimatymo Sta*> > 
imas vengia, kaip vengė ChuP* 
( hill'o - Roosevelto konferenci- ^ 
jos Cassablancoj. New York 
Times sako: "Pasimatyme ne-
!>us galima išvengti Pabaltij* ; 

valstybių klausimo, jei bus jie-; ; 
s koma kooperavimo tarp Ame- > 
i ikos ir Rusijos". Visa maži§-^ • 
jų valstybių viltis gludi Amė- ' 
rikos sugebėjime prikalbinti ; 
Staliną pagerbti "kolektyvinio 
saugumo" principą, kurį bol
ševikų auksaburniai taip smar
kiai pirm karo visur kišo, bffc 
apie kur| dabar, imperialistini©* -4 

šišo pagauti, mirtinai tylL 
• 

ROOSEVELTO-Stalino pasi
matymui artėjant, tenka sušukt' 
tris syk valio Lietuvių Kunigų 
Vienybės pirmininkui, Kun. J. 
A. Karaliui, nes Balandžio 15 
jis--pasiuntė, kaip Draugas al
ko, "Prezidentui Roosevelt tilt* 
ra i puikų laišką". Laiške fak
tais įrodoma Rusijos neturėji
mas jokių teisių Lietuvą sa
vintis, nes Lietuviai ne Slavai, 
bet Vakarų Europos pažiūrų 
ir dvasios krikščioniška tauta, 
kuriai nazių filosofija tiek pat 
nepriimtina ir nekenčiama 
kaip komunistų. Laiškas bai
giamas pareiškimu pasitikėji
mo kad Prezidentas Roosevelt 
ras budus apsaugoti Lietuvą 
nuo inkorporavimo nenorimoji 
Sovietų Sąjungon, nes tas in
korporavimas reikštų trijų mi
lijonų Lietuvių tautos dvasia# 
ir medeginę mirtį. 

Dar neteko girdėti ką "pusfe 
Amerikos Lietuvių milijontf* 
vardu Amerikos Lietuviu Ta
ryba Prezidento Roosevelto Ir 
Stalino konferencijos metu da
rys. Nejau pasiklos minkštes
nį čiužinį saldžiau miegoti? 

• 
LIETUVIŲ Tautines Tary

bos Angliška kalba biuletenio 
pirmas numeris daro gražų įs
pūdį savo pirmu puslapiu, kur 
įdėta reikšmingi Lietuvos-So-
vietijos taikos sutarties (1920 
metais) turinys, Atlanto čarte-
rio principų dalis ir LTT pa
reiškimas. Bet kituose pusla
piuose, kur dedama žinių apie 
nazių okupantų veiklą Pabalti
jyje, Amerikonas pasigestų ži
nių apie kovingą Lietuvių, La
tvių ir Estų pasipriešinimą 
okupantams. Tikimės, redak
toriai ateityje trukumą praša
lins. 

• 
K. DĖMIKIS, iš New Bri

tain, Conn., vertas musų visuo
menės pagyrimo: jis Lietuvos 
25 metų Jubilejų pažymėjo $25 
auka Lietuvai Vaduoti Sąjun
gai ir $5 prenumerata Norem'o 
knygai. Daugiau tokių tėvy
nainių J \ 

Džiugu kad Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga, tyliu savo darbu, 
jau sutelkė $2,000 nuo Liepos, 
1942, iki Balandžio, 1948. Jos 
įregistravimas Wash ingtone, 
taip pat didelis šuolis pirmyn. 
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PITTSBURGH 

Pittsburghietės Imasi 
Dirbti Lietuvai 

PHILADELPHIA 

PITTSBURGHO LIETUVIŲ 
MOTERŲ ATSIŠAUKIMAS 

Karo sunkenybių našta visu 
svoriu prispaudė Lietuvos gy
ventojus: ne tik suaugusieji 
bet ir vaikučiai, ypač Lietuvos 
miestuose, kenčia alkį ir šaltį, 
nes naziškas okupantas beveik 
viską atima iš musų brolių 
Lietuvoje. 

Iki karo pabaigos, kurios 
turbut dar negreit sulauksim, 
Lietuvos žmonės badaus, o jų 
rūbai bus virtę skarmalais. 

Musų meilė savo kraujo bro
liams ir musų gimtajai žemei 
verčia mus pasirūpinti Lietu
vos žmonių šelpimu. 

Nesenai sudarytas Pittsbur-
ghe nuo karo nukentėjusiems 
Lietuvos žmonėms šelpti laiki
nas komitetas šiuo atsišaukia 
į Pittsburgho Lietuvių drau
gijas, klubus bei pavienius as
menis ir prašo šiam kilniam 
tikslui paskirti piniginę auką, 
kurios sudarys kaip ir pradžią 
nuo karo nukentėjusių Lietu
vos žmonių šelpimo fondui. 

Suinteresavimui plate snių 
Lietuvių masių Pittsburghe, 
laikinas komitetas šaukia mo
terų konferenciją sekmadienį, 
Gegužės 16, nuo 3 vai. po pie
tų Lietuvių Piliečių salėje (S. 
S.). Konferencijoje kviečiame 
dalyvauti pavienes moteris ir 
Lietuvių draugijas- bei klubus, 

•atsiųsti atstovus, kurių skai
čius neribotas, ir šia prago pa-

• skirti kokią auką kas gali. 
Konferencijoj numatoma to

kia dienotvarkė: 
1. Komiteto veiklos tikslų 

išaiškinimas; s .... 
3. Rinkimas pastoVačfį'' ko-

lėšos; 
3. Dinkimas pastovaus ko

miteto; 
4. Sumanymai. 
Šis komitetas kiek galėda

mas taipgi darbuosis del Ame
rikos pergalės, nes tik Ameri
kai karą laimėjus tebus gali
mas Lietuves žmonių gelbėji
mas. 

Lietuvos pavergėjai, iš kur 
jie neateitų, neatnešė ir neat
neš laimės Lietuvos žmonėms, 
tik pilna laisvė ir Nepriklau
somybė tegalės užtikrinti Lie
tuvos ateitį. 

Laikinas Komitetas: 
B. Pivaronienė, 
G. Dargienė, 
M. Zdankiene, 
S. Bakanienė, 
Ona Gutauskienė, 
O. Brazauskienė, 
M. Vaišnienė, 
E. K. širmaitien#, 
V. Količienėi 

NUSINUODIJO. Mt. Wa-
stington dalyje, ant Norton 
st., Bal. 29 ištiko meiliška tra
gedija: Beatrice Willard,- 20 
m. amžiaus, palaikius meiliš
kus ryšius su senyvu vyru per 
9 metus, su juo nusižudė nuo
dais savo namuose. Tas vyras, 
John S. Rose, 65 m. amžiaus, 
gyveno jos tėvų namuose ir 
ją pamilo. Kada motina pasi
gedo dukters ir niekur jos ne
rado, paprašė tėvo pažiūrėti ir 
to vyro kambaryje. Atidaręs 
duris rado abiejų jų lavonus, 
nuogus, ir porą bonkelių nuo
dų, ištuštintų gulinčių ant 
grindų. 

LIETUVIŲ AMERIKOS PI
LIEČIŲ SUSIRINKIMAS 

Sekmadienį, Gegužės 2, nuo 
3 vai. po 'pietų, 14-to Wardo 
lyderio John R. K. Scott buvei
nėje, 862 N. 12th St., įvyko 
skaitlingas Lietuvių Amerikos 
piliečių susirinkimas, kurį su
kvietė Lithuanian American 
Republican League of Phila
delphia. Tos organizacijos pir
mininkas yra Peter J. Satins-
ky, raštininkas Frank Pūkas. 

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas P. J. Satinsky, paaiš
kindamas naujos organizacijos 
aukštą tikslą. Susirinkusieji 
viską įdomiai išklausė ir už-
gyrė. Prie progos keli žodžiai 
apie patį pirmininką. Jis yra 
gerų Lietuvių sunus, gabus ir 
pilnas energijos daug dirbti; 
baigęs chemijos mokslus. Jau 
keli metai kaip dirba Atlantic 
Refining Co., tyrinėjimų biure. 
Liuosu laiku vakarais jis yra 
Zone Warden, ir turi pavyzdin
gai sutvarkytą raštinės siste
mą apsigynimui nuo priešų 
bombų, ugnies ir tt. 

ToKau pirmininkas paaiški
no kad šią organizaciją tvir
tai remia tokie aukšti žmonės 
kaip Wm. R. Douglas, New 
American Division Republican 
State Comittee, ir David Har
ris, State Secretary of Reve
nue, Chairman of Phila. Re
publican City Committee. 

Atsilankiusieji visi rimti vei
kėjai taipgi išsireiškė savo 
nuomones ir planus del išaugi-
nimo naudingos praktiškos or
ganizacijos. Baigiant susirin
kimą kiekvienas dalyvis pasi
žadėjo noriai pasidarbuoti ir 
gauti naujų narių. 

Sekantis susirinkimas atsi
bus toje pat salėje ir tuo pa
čiu laiku, sekm., Birželio 6. 

LYGOS TIKSLAS 
Lithuanian American Repub

lican League of Philadelphia 
tapo sutverta šio miesto Lietu
vių naudai, patarnavimui. Ka
dangi čia tūkstančiai Lietuvių 
arba veik visi yra namų savi
ninkai, taipgi yra šimtai Lietu
vių įvairių biznierių, ir kadan
gi turime daug savo kompli
kuotų reikalų su miesto val
džia, kuri nuo senai stipriai 
Republikonų vadovaujama, tai 
savaimi suprantama kad ši or
ganizacija sustiprėjus ne tik 
kad pagelbės bet ir sutaupys 
pinigų šio miesto Lietuviams. 

Vėliau bus priparodyta, ve
damais sąrašais, kas gero čia 
Lietuviams padaryta, atsiek
ta. Todėl Philadelphijos mie
sto Lietuviams labai užsimoka 
šia organizacija susidomėti, jo
je susikuopti, sutvirtėti; tuo 
labiau kad mes Lietuviai čia 
senai gyvenam ir gyvensim, 
esam darbštus, taupus, geri 
taksų mokėtojai, ne sušelpos 
reikalaujantieji. 

Kadangi organizacijoje galy
bė tai ir mes Lietuviai prisilai-
kykim glaudžios vienybės. Pir
kim Amerikos Karo bonus ir 
užregistruokime juos Lietuvių 
kreditui. Frank Puk?.s. 

BALTIMORE MP. 
CHtCAGA ŠOKS BALS#. 

MORS DAINUOS 
Atvažiuoja, atadunda Chica-

gos jaunimas, šokėjų grupė, 
vedama Vytauto F. Beliajaus. 
Ta grupė, sekmadienį, Gegužės 
9, nuo 7:30 vakare, Lietuvių 
salėje, 851 Hollins street, šoks 
vingiuotus, margus šokius. 

Baltimoriečiai, Dainos Cho
ras, vedamas Lelijos Bakerc-
kienės, padainuos dainų. Tai
pogi dainuos vietinis skamba-
balsis tenoras, Klemensas An-
dreikus. Po programo bus 
bendri šokiai. Skudutis. 

•f 

Gegužes 16 Paradas 

i rf- < iWp»K|Mmn 

drąsina Tokyo 

DLK. KĘSTUČIO DRAUGI
JOS SUKAKTUVĖS 

Balandžio 18, Lietuvių salė
je įvyko iškilmingas D. L. K. 
Kęstučio pašalpinės draugijos 
45 metų gyvavimo sukakties 
paminėjimas. Ši pramoga at
sibuvo tuoj po draugijos susi
rinkimo, kuris byvo laikomas 
kitoje salėje, ir be pašalinės 
publikos, tik vienų draugijos 
narių. 

Po atlikimo susirinkimo, na
riai suėjo į kitą salę, kur šei
mininkės, pp. K. Jarienė ir S. 
Padzukienė, jau laukė gatavai 
su naujos mados pagal racio-
navimą pagamintais valgiais. 

Kiek užsikandus ir troškulį 
apraminus, prasidėjo progra
mas — kalbos. 

Pirmiausia tapo perstatytas 
kalbėti pirmutinis ir ilgametis 
buvęs draugijos pirmininkas, 
Jonas čėsna, kuris už savo 
nuopelnus draugijai yra apdo
vanotas auksiniu medaliu. 

Ponas čėsna savo įspūdingo
je kalboje trumpais bruožais 
perbėgo draugijos istoriją, nu
plėšdamas kokios aplinkybės 
tais laikais vertė Lietuvius or
ganizuoti pašalpinės draugijos 
ir kaip jos tais laikais skait
lingai organizavosi, dygo kaip 
grybai visokiais vardais, iki 
pagaliau pradėjo nykti sustab
džius imigraciją, ir jų daug 
jau išnyko. Pasiliko tik tos 
kurios buvo pastatytos tvir
tais pagrindais ir turėjo geres
nius įstatus. 

Antras kalbėjo Adv. Nadas 
Rastenis, Marylando seimelio 
narys. 

Gerb. Rastenis savo nuosai
kioje kalboje palietė daugiau 
politiką ir kalbėjo apie' musų 
valstijos seimelio veiklą.^ Pa
dėkojęs Lietuviams už suteik
tą paramą laike rinkimų, ku
riuos jis laimėjo visiems Lie
tuviams paremiant, prašė kad 

"I Am An American" Die
nai rengiamasi iš peties. Kaip 
jau anksčiau minėjau, parade! 

dalyvaus visi Detroito Lietu
viai be srovių skirtumo. 

Komisijos laikytame posėdy
je Balandžio 27, parado sudė
tis nustatyta ^maždaug tokia. 
Visų pirma bus nešama Ame
rikoniška vėliava ir užrašas, 
"Lithuanians March for Free
dom". Po to seks šimtai mer
gaičių tautiniuose rufcuose, o; 
paskui mergaites eis berniukai 
nuo 10 metų ir aukščiau, prie
šakyje baltoj jūreivių unifor
moj, kiti kurie neturės unifor
mos galės paskui eiti papras 
tai apsirengę. 

Po berniukų eis slaugės, to
liau Lietuvių Moterų R. K. 
Vienetas ir po jų žvaigždė; 
Motinos ir pirmojo pasauliniu 
karo veteranai, o toliau bus 
masinis ėjimas, reiškiai visi 
Detroito Lietuviai, vyrai ir 
moterys. 

Komisijoj posėdis pasiskirs
tė i subkomisijas, būtent: pa
rašymui obalsių ir iškabų pa
gaminimui — Dr. Jonikaitis, 
F. Motuzas, C. Martinas. Mer
gaičių ir berniukų pasirengi
mo tvarkymui — Motuzienė, 
Ambrosiene, žvirgždiniene ir 
Kramblienė'. žvaigždės Moti
nų suorganizavimui — Medo-
nienė, Douvan ir Ruscevičienė. 
Pirmojo* karo veteranų Suor
ganizavimui — Dr. J. J. Sims, 
Stanevičius ir Kapturauskas. 

Motinos ir tėvai, pasirūpin
kit įtaisyti savo dukterei ar 
sunui reikalingą kostiumą. Jei 
norit plačiau sužinoti kreipki
tės j suminėtas komisijas ar
ba į valdybos narius. 

BUS PARDUODAMI BONAI 
Detroito Lietuviai nutarė iš

pirkti Amerikos Karo Bonų už 
$300,000. Jei tokia suma bus 
pasiekta tai vienas bomberis 
bus pakrikštytas Detroito Lie
tuvių vardu. Parodykim ką 
Detroito Lietuviai gali. 

Iš SLA 352 KP. SUSI
RINKIMO 

Gegužės 2 atsibuvo didžio
sios SLA 352 kuopos susirin
kimas. Tai pirmas šymet susi
rinkimas kuris praėjo frater-
nališkoj nuotaikoj. Didžioji S. 
L. A. kuopa vis didėja ir narių 
skaičium ir inteligentiškomis 
pajiegomis., šiame susirinkime 
atsikėlė iš 43 kp. Dorchester, 
Mass., Dr. John G. Arent; taip 
pat įstojo į šią kuopą jaunas 

gMMM 
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MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI -
apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpipama dykai) 

Japonijos 
Amerikiečiai grąsina. 

Keliarodys kur nors Naujojoje 
Guinejoje, Pacifike, rodantis nosį 

sostinei Tokyo, kuriai 
Nuo paskel

bimo kad Japonai nužudė suimtus 
Amerikos lakunus, kurie bombarda
vo Tokyo metas laiko atgal, Ame
rikiečiai lakūnai visur pradėjo gra
sinti Japonams "greitu atsilankymu 
vii". 

Lietuviai visuomet remtų sa-;Dr. Gurskis ir persikėlė į šią 
vo žmones, nežiūrint kuriai kuopą iš Chicagcs žinojo SLA 

MIRĖ 19, Pereitos savaitės 
pabaigoje ir sekmadieni Pitts
burgho srityje įvairiomis stai
giomis mirtimis mirė 10 as
menų, daugiausia seno am
žiaus, tarp 55.ir 79 metų, tik 
vienas buvo 45 m. amžiaus. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti  
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo
kėsi t. Parašykit mums už 
1c atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vietą gyventi. — 

Dirva Cleveland. O 
V-

JOHNSTOWN, Pa„ vienas 
policininkas prisipažino pavo
gęs $375 iš moterų plaukų ap-
taisymo įstaigos. 

Skaityk Ameriką 

'Lietuvių Naujienas' 
Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 

ftfet ams tik 50c. (45) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 
N. 6 St. Philadelphia, Pa. 

partijai kandidatas priklauso, 
j tik tokiu budu mes Lietuviai 
galėsime pakilti politikoj ir pa-

! siekti aukštesnes vietas, tuo-
! mi gi daugiau pasitarnauti sa-
jvo tautai, o progai atsiradus 

į ir savo senajai tėvynei. 
Po to trumpai kalbėjo Ant. 

Kurelaitis, buvęs draugijos na
rys ir pirmininkas, kuriam kai
po buvusiam draugijos darbuo
tojui buvo suteikta proga daly
vauti šiame paminėjime. 

Antgalo buvo perstatyti vi
si valdybos nariai, kurie irgi 
pratarė po keletą žodžių. Su
sirinkimą vedė draugijos pir
mininkas. 

Draugijos valdybą sudaro: 
P. P. Jaras — pirmininkes; 
V. Bridickas, jaunosios kar

tos Lietuvis, vice pirm.; 
J. Minkevičius, turto rašt.; 
J. Kiškis, iždininkas, 
K. Baltrušaitis, užrašų ra'št. 
F. Brazauskas, maršalka; 
Kasos globėjai: Adv. Nadas 

Rastenis, A. Paulionis, J. Ge
ležėlė. . 

Draugijos 'iptu šėrais,. bo-
nais, pirmu morgečiu ir gry
nais pinigais siekia $44,700. 

Nariig turi 800. 

darbuotojo K. J. Semaškos šei
ma. 

PONIAI OVERAITIENEI 
PAGERBTI VAKARIENĖ 

Šį šektadienį, Gegužės 8 d., 
Miltono salėje rengiama vaka
rėlis pagerbimui Marės Overai-
tienės, kuri serga jau trys 
metai. Visi geros valios Lie
tuviai prašomi dalyvauti, arba 
nors įžangos tikieta įsigyti. 
Įžanga 6Cc. Pradžia 7:30 vak. 

EKSTRA SUSIRINKIMAS 

Antradienio vakare, Gagužės 
11, įvyks Raud. Kryžiaus Lie
tuvių Moterų vieneto ekstrn 
susirinkimas paprastoje vieto
je. Svarbiausias reikalas tai 
pasirengimas Gegužės 16 eise
nai. Visos narės privalo da
lyvauti, taipgi prašoma ateiti 
ir .kitos moterys kuries dsr 
nėra narėmis. D. R?p, 

• MINKŠTOJI anglis komer-
cinįai kasama 31 valstijoje. 

ŽUVO LEIT. VYTAUTAS 
BAKAS 

Balandžio 18, orlaivių sudu
žime Alamogardo, N. M., žuvo 
drauge su kitais lakūnais ir 

P. P. Jaras, i Detroitietis Leit. Vytautas Ba
kas, rytinės miesto dalies ge
rai žinomų fpąkų sunus. 

Balandžio Ji jis iškilmingai 

militariškai palaidotas. Kadan
gi Bal. 24 šymet buvo Velykų 
šeštadienis, velionio kuno ne
leista į bažnyčią, taigi visos 
bažnytinės ir militarinės iškil
mės ir pamaldos atlaikyta D. 
B. Brazių koplyčioje. 

Leit. Vytautas Bakas buvo 
27 m. amžiaus, ir tik 14 mėne
sių kaip išėjęs tarnybon. Už
baigęs kursus bomberių lėktu
vų vairuotojo, po dviejų savai
čių buvo išskridęs i Angliją, 
ir buvo jau apdovanotas keliais 
medaliais kaip gabus lakūnas. 

Paliko nuliudime tėvai ir 3 
seserys. šeima gyveno ilgą 
lriką rytinėje Pętroito dalyje, 
dabar gyvena Van Dyke, Det
roito priemiestyje. 

Mes Detroito Lietuviai reiš
kiame širdingą užuojautą visai 
Bakų šeimai netekime jų riiy-
jimo sunaus ir brolio. 

Detroite šiuo laiku užsidarė 
spie 400 gasolino stočių, kur 
buvo parduodama automobi
listams gasolinas. Tose gaso
lino stočių vietose ištinka ne
laimių. Pereitą savaitę tapo 
sužeisti du vaikai, kurie be-
žaisdami įmetė užbriegtą deg
tuką į gasolino supilimo tan
ką, ten dar buvo kiek gaselino 
ir ištiko sprogimas. 

Įstatymas yra kad gasolino 
stočiai išėjus iš biznio, gasoli
no tankai turi buti pripilti van
deniu, bet ne visi tą padaro. 

Gegužės 2, 1:30 vai. ryto, 
į nušoko nuo geležinkelio bėgįų 
Pere Marquette linijos preki
nis lokomotivas ir nuvirto 15 
vagonų, prie Dearborn, Det
roito priemiestyje. Bėgiai bu
vo išardyti ir pasažierinis trau
kinys negalėjo važiuoti visą 
tą dieną, iki darbininkai bėgių 
nesutaisa.. V. M. 

TĖVAS NJJšOVfi DUKTERIS 

BAY CITY, Mich. — Cecil 
J. Lisk, sukvailiojęs tėvas, nu
šovė savo dvi jaunas dukteris 
ir sužeidė dvi kitas, vėliau pats 
nusišovė. Pirmiausia jis susi
vaidijo su savo žmona, ėmė ją 
mušti, ta iššoko per langą, nu
bėgo pas kaimyną pašaukti po
licijos. Kada policija atvažia
vo, jis sustatė savo keturias 
jaunas dukteris prie dujrų ir 
pareiškė policijai, jeigu eis į 
vidų jį suimti jis mergaites 
nušaus. Policija ir kaimynai 
per kelias valandas prašė kad 
tėvas pasiduotų. Iš vidaus bu
vo girdėti mergaičių balsas ra
ginantis policiją neiti j vidų, 
nes tėvas jas nušaus. Tada po
licija per langą įmetė kelias 
akis ėdančias bombas, ir tada 
prsigirdo keli šūviai. Policija 
Įsiveržus į vidų rado dvi mer
gaites mirštančias, kitas dvi 
sužeistas, o jį _pątj .negyvą su 
nušautu vlFšuvalgiu. V. M. 

ZINKEVIČIENĖ Jleva <Kas-
jjariutė), seno amžiaus, mi
rė Bal. 30, Clevelande. —-
Liubavo parapijos, Suvalki-

• jos. Amerikoj išgyveno 37 
metus. • ^ 

VENCK.US Juozą* 67 metų, 
mirė Balandžio 19, Clevelan
de. — Skaudvilės m., Tau
ragės ap. Amerikoj išgyve
no 40 metų. 

GUDRIMIENĖ Agota (Kuzin-
akaitė), 66 m., mirė Bal. 15, 
Chicago j. — Tauragės aps:, 
taurės par., Purviškių k. 

PEČIULIENĖ Bronė, 55 m., 
mirė Bal. Los Angeles, 
Calif. 

STEPONAVIČIUS Izidorius, 
pusamžis, mirė Bal. 16, Chi-
cagoj. — Panev. ap, Smilgių 
p., Gilbonių k. 

DOČKUS Juozas, pusamžis, 
mirė Bal. 18, Chicago j. — 
Kauno ap., Seredžiaus par., 
DauČionių k. Amerikoj iš
gyveno 33 metus. 

TERESEVIČIUTĖ Sofija {En
glish K 33 .m., mirė Bal. 11, 
Chicagoj. Gimus Springfield, 
IH. 

MAŽEIKA Jonas, pusamžis, 
mirė Bal. 19, Chicagoj. — 
Tytavėnų p. Amerikoj išgy
veno 30 metų. 

GRIKENIENĖ ( B r uzgulaitė) 
Veronika, pusamžė, mirė Ba-
land. 16, Chicagoj. — Ro
kiškio ap., Kvietkų p., Čiko-
nių k. 

MATIUKAS Benediktas, pus-
, amžis, mirė Bal. 18, Chica

goj. — Rokiškio ap., Salų p. 
Gučiunų k. Amerikoj išgy
veno 30 metų. 

RUNIALA Stasys, pusamžis, 
mirė Bal. 19, Chicagoj. — 
Panevėžio ap., Naujamiesčio 
par., Degi'onių k. 

JURGELIONIENĖ Zuzana, vi
duramžė, mirė Bal. 12, JLos 
Angeles, Cal. 

ZEMONTRAVIČIENĖ Julijona, 
.mirė Bal. 19, Chicagoj. A-
merikoj išgyveno 30 metų. 

NORGĖLA Juozas, 29 metų, 
mirė Bal. 17, Hinsdale, 111. 
Gimęs Chicagoj. 

STRAŽDAUSKAS Antanas, 
pusamžis, mirė Bal. 17, Chi-

KAVIKAS' Povilas, 54 metų, 
mirė Vasario 21, TKompson-
ville, Conn. 

KAšULINlS Juozas, mirė Ba
landžio 11, Nashua, N. H. 

PETRUŠONIS Feliksas, mirė 
Bal. mėn., Shenandoah, Pa. 

Į DAYTON, OHIO I 
LIKVIDUOTA GARBINGAI. 

TMD 8-ta moterų kuopa galu
tinai tapo likviduota, ir buvę 
jos ižde pinigai sumoje $110 
išdalinti geriems tikslams, se
kančiai: .Raud. Kryžiui $75; 
Barney Community invalidų 
vaikų prieglaudai Day tone $10,., 
TMD centrui $25. Už tokį 
atliktą prakilnų likvidavimą 
reikia pagirti 8-tos kuopos nac
res moteris, o ypač vice pirmi
ninkę Julę Sakalienę, už jos 
padėtas pastangas likvidaciją 
taip pravesti; taipgi reikia pa
žymėti ir iždininkę Oną Gu-
žauskienę už gerą globojimą 
pinigų. Mat, radosi tokių na
rių kurios norėjo tuos pinigus 
išsidalinti ir prabaliavoti, bet 
joms tas nepavyko. 

Anelė Melašienė buvo sun
kiai sužeista papuolus po au
tomobiliu Lapk. 11, 1941. Ji 
dar iki šiolei nėra pasveikus. 
Dabar pasįdavė į Miami Vallėy 
ligoninę padarymui operacijos 
ant kojos. Linkėtinai jai nuo 
šios operacijos galutinai pa
sveikti. !!» Rep. 

• ŠYMET šioje šalyje ukėse 
apskaičiuojama suvirš 74 mili
jonai galvijų, tai didžiausias 
skaičius istorijoje. 

D Y K A I  
PAGALBA NUO 
REUMATIZMO 

Jei kenčiate kuno skausmus; 
sąnariai jauslus; jei užeina skaus
mai oro permainose, patariam jums 
bandyt ROSSE Tabs be mokesties ir 
obligacijų. Naudojamos tūkstančių 
oer virš dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmų Reu
matizmo, 1 Arthritis, ir Neuritis. 

. .  . .  T j r  ,  D Y K A I  š i o  L a i k r a š č i o  S k a i t y t o j a m s  cagoj. — Šiaulių ap., Kurse- Jeigu „iekad nenaudojot B0SSB 
nų par. ir k. Amerikoj iš-Į Tabs, prašom jus BANDYT juos— 
evveno 41 meta. i '^bandykit musų kaštu. Pasiųsime 

ntm7n * o a j. j** , | jums pilno dydžio pakelį—sunaudo-
GURZDAS Antanas, llp metų, j  kit 24 tabletes DYKAI. Jei neduoi 

mirė Bal. 6, Philadelphia, greito paliuosavimo nuo skausmo it 
p jus busit nepatenkinti pasekmčmiB 

į ir to pakelio žema kaina, grąžinkit 
ZARANKA Pranas, 23 metu, į nesunaudotą dalį, ii jums nieko ne-

"mirė Bal. 3, Fort McLellan, kaSt,u0^ Nesiuskit pinigų, tik savo 
'  'j  vardą ir adresą į: 

Ala. Gyveno Indiana Har-i rqsse Products Co. Dept. X-3 
bor. Ind. 

ARLAUSKAS Petras, 27 m., 
mirė Bal. mėn., Lawrence, 
Mass. 

KUKLIENĖ Rožė, mirė Bal. 
mėn., I^wrence, Mass. 

BRAŽINSKAS Dominikas, 73 
m., mirė Gruod. 2, 1942 m., 
Elizabeth, N. J. 

270S W. Farwell A v®.. Chicago. LJL 

JAUTS BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—&1UO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
• Kuomet kankinatės vidurių užkie
tėjimu—žarnos neveiklios, skauda 
galvą, nėra energijos—palengvinsite 

I sau šiuo modernišku budu—kramty-
orTU1 d dto d no v • PEEN-A-MINT. Ši skoninga STERBIS Bruno, 23 m., mirė j kramtoma guma vidurius liuosuoja 

Bal. 16. Chicago i. kur buvo i švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių 
naudoja FEEN-A-MINT. Tik pa

ir gimęs. kramtykite FEEN-A-MINT einant 
BUBRECKIENĖ Pranė, pus- trulti, naudokite tiktai pagal nuro-

amžė mirė Bal 9 Chicaeo-' dyrTus ant, Pak?1!.°- -Sekantį rytą cJiiiiCe, įnirę DM. V, i^nicdko malonus palengvinimas jums pagel-
je. — Tauragės ap.,, Kalti
nėnų p., Milaičių k. 

TRAPKAUSKIENĖ Agnieška, 
65 m., mirė Bal. mėn., Ma>-
hanoy City, Pa.' 

hSs vėl jaustis pu i 

DEI/LA C. JAKUBS 
0ĄKUBAUSKIENE—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Ifogibariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1768 

IIIMHIklTlfl 

P. J. KEKSIS 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1778. 

Norčdąmi pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip-
kitėfe- į mane, gausit pigia kaina. Taipg* gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose, * 

Sutaisau paskolas pirmo mortgeciq. Pp.tarnavimas fiįt išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmemikai 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse! , L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę — 

Jungo Nevilksim! 
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IŠ LIETUVOS 
(žinios gautos per Lisaboną) 

VOKIEČIAI bara okupuotų 
kraštų gyventojus, vadindami 
juos "pilvo vergais Ostlande" — 
juos puola už tai kam jie ne-
galvoją apie ką kitą kaip tik 
apie valgį. Primena kad, Vo
kiečių kariuomenei išvijus bol
ševikus, visi "Ostlando" gyven
tojai buvę kupini padėkos ir 
džiaugsmo, tačiau dabar atro
dą- kad "tam tikri sluogsniai 

, tą senai užmiršo". 
• 

TAIP PAT Vokiečiai prikai
šioja Lietuvos ir kitų Pabalti
jį! tautų žmonėms negalvojimą 
taip kaip Vokiečiai galvoja. 
Jie sako, "žiuri j ateitį", "Ost
lando gi gyventojai dairosi tik 

į praeitį". Girdi, "Ostlande 
daug kas nori rinkti derlių 
nesėjęs". Paskutiniuoju laiku 
miestelėnams negaunant svies
to, "Ostlandiečiams" iš to pa
sidarius tikra tragedija, tuo 
tarpu "ir Vokiečiai Ostlande 
negauna (?) sviesto", bet jie 
del to "nesijaudina". 

DR. CONTI, Vokietijos svei
katos vadas, lankęsis Lietuvo
je, pareiškė kad Vokiečiai ne
bekartosią senos klaidos. Bū
tent, Vokiečių tautybės žmo
nėms gyvenantiems svetimuo
se kraštuose nebusią leidžia
ma išsisklaidyti. Jie turęsią 
gyventi krūvoje, išvengimui j u 
nutautimo. 

Vokiečiai apgyvena Lietuvos 
vakarų teritoriją, vadinamoje 
Neumno kilpoje. Bet Gruodžio 
pabaigoje Vokiečių komisaras 
paskelbė kad Vokiečiai pradė
ję apgyvendint savo tautiečius 
"ir Kėdainių apskrityje". 

" / i • • į .. 
LIETUVOJE išleista/ Vokie-

$tĮ komisaro įsakymas pagal 
kurį visi Vokiečių vaikai turi 
privalomai lankyti Vokiečių 
mokyklas. Mokslas jose vyks
tąs "iiazių dvasioje". 

• 
VISAS Lietuvos kooperati

ne organizacijas Vokiečių įsa
kymu sujungus į vieną sąjun
gą, kuri savo ruožtu sudaro 
"Ostlando" koperatyvų sąjun
gos padalinį, jos vedėju paskir
tas Vokietios Alfred Liebe «— 
Lietūkio komisaras. 

VOKIEČIŲ komisaras Cra
ftier paskelbė įsakymą kuriuo 
visi apsigyvenę Kaune po 1940 
metų Birželio 15, tai yra bol
ševikų okupacijos metu, turi 
specialiai užsiregistruoti. Ma
tomai, jie bus iŠ Kauno mies
to iškelti. 

• 
VOKIEČIAI įsteigf Olan

do" sveikatos rumus, kuriems 
turi priklausyti visi Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos gydytojai, 
sanitarinis personalas, vaisti
nės ir tt. Tie rūmai reiškia 
dar vieną Vokiečių priemonę 
kontroliuoti Lietuvos sveika
tos srities darbuotojų veikimą. 

' • * 
KAIJNO Vokiškas laikraštis 

praneša kad Berline sudaryta 
nauja bendrovė, kuri pavadin
ta "Vokiečių prekybos įmo
nėms Ostlande skatinti bend
rovė". Jos tikslas esąs derin
ti Vokiečių prekyboi įmonių 
veiklą "Ostlande". / 

KAIP ii visų gaunamų žinių 
matyti, Vokiečių okupacinė 
valdžia visu įniršimu stengiasi 
iš Lietuvos žmonių išspausti 
kodaugiausia maisto produktų. 
Tam tikslui veikiama pagal 
gabiai paruoštą planą, priver
sti ūkininką atiduoti visą der
lių, paliekant jam tiktai tiek 
kiek būtinai reikalinga ūkinin
ko šeimai prasimaitinti ir lau
kams įsėti. Visa kita turi bū
ti atiduodama okupacinės val
džios įstaigoms. Ūkininkui už
drausta pardavinėti savo gami
nius tiesiog vartotojui. 

LITHUANIAN BULLETIN 
IR JO STATISTIKA 

LIETUVIŲ TAUTINES TARYBOS IR BOTšEVIKt? 
ARGUMENTACIJOS PANAŠUMAS. 

% 

Lithuanian Bulletin Parodo kad Tautininkai Rėmėsi 
Kokybe, o ne Kiekybę 

IŠ LVS 4-TO SKYRIAUS VEIKIMO 
v BALTIMORE, MD. 

Balandžjo 15 išėjo pirmas 
"Lithuanian Bulletin" nume
ris, o Balandžio 28 dienos švie
są išvydo ir antrasis. Tas biu
letenis leidžiamas Angliška 
kalba New Yorke. Jo leidėjas 
— Lietuvių Tautinė Taryba. 

Iš daugelio pasisakymų tau
tinėje Amerikos Lietuvių spau
doje, iš Lietuvos Piliečių Są
jungos bei vadinamos Lietuvių 
Tautinės Tarybos veiklos ap
rašymų jau kiekvienam yra 
paaiškėję kas ta taryba ar ta 
sąjunga yra. Taigi nėra mums 
reikalo išnaujo to sambūrio 
darbų nagrinėti, o užteks tik 
trutnpai priminti kad tas sam
būris yra grupė gana neskru
pulingų pabėgėlių iš Lietuvos, 
kurie dabar tiki radę progą 
politinei karjerai padaryti. 

Ką anksčiau to sambūrio 
žmonės paskleisdavo^ savo kal
bose bei Lietuviškoje spaudoje 
tas dabar tilpsta Angliškame 
biuletenyje: savęs gyrimas ir 
kitų peikimas. Negana to, ta 
saujelė pabėgėlių, kuria suk
čiavimo keliu save išsirinko į 
taip vadinamą tarybą ar val
dybą, drysta kalbėti Lietuvos 
vardu ir sakyti kad jie esą 
Lietuvių tautos siekimų reiš
kėjai. Iš kelių tūkstančių Lie
tuvos piliečių Amerikoje tie 
politikieriai surinko vos apie 
šimtą, bet šito jau jiems už 
tenka kad jie laikytų save "de 
mokratiškai" išrinktais atsto
vais ne tik tų kelių tūkstančių 
Amerikoje gyvenančių Lietu
vos piliečių, bet ir trijų mili
jonų Lietuvoje likusių musų 
tautiečių. Tai bent demokra
tija. Tebūna dar prie progos 
paminėta kad ir tame šimte 
tie politikieriai nerado vienin
go pritarimo, ir rimtesnieji 
Lietuvos piliečiai pamatę su 
kuo jie turi reikalo,, jau senai 
nuo jų atsiskyrė. 

Pirmame "Lithuanian Bulle
tin" numeryje pasiskybina pa
sakyti kad "Lietuvių Tautinė 
Taryba" nusmerkia bent kurią 
totalitarinio validymo formą, 
įskaitant ir diktatūrines Lie
tuvos tendencijas praeityje. 

Šituo garbingieji pp. Pakš
tas, Grinius, Januškis, Gaba-
liauskas ir kiti nori pasakyti 
kad tautininkai yra fašistai, 
o jie demokratai, todėl, jei bu
tų sudaroma Lietuvos Vyriau
sybė ar kokia Atstovybė tai 
jie, o ne tautininkai, turėtų ją 
sudaryti. Jie yra demokratai 
(bent šiądien), gyvena demo
kratinėje valstybėje, nejaugi 
ta demokratinė valstybė rem
tų fašistus daugiau negu juos? 

Šitoks yra tyras ir nekaltas 
tų tarybininkų siekimas. Jie, 
tik jie, gali atstatyti demokra
tinę Lietuvą, ir todėl juos, tik 
juos, reikia __ telkti busimon 
Lietuvos vyriausybėn.... 

Deja, atsitinka nelaimingų 
supuolimų kurie netikėtai su
griauna ar apgriauna gražiau
sius planus ir svajones. Ir at
sitik tu man kad garbingųjų 
Pakšto, Griniaus ir kitų argu
mentacija naudojasi ir bolše
vikų propaganda. Bolševikų 
propagandos žmogus Lippmann 
Amerikos spaudoje yra parei
škęs kad Lietuva buvus žiauri 
diktatūra, fašistinė valstybė, 
kad Lietuvių, tauta gyvenus 
priespaudoje, ir tt. Taigi jis 
pasisakė dar aiškiau negu gar
bingieji tarybininkai. Tiktai 
Lippmann'o išvada buvo tru
putį kitoki'a negu tarybininkų. 
Jis demokratinei tvarkai Lie
tuvoje įgyvendinti nesiūlė kvie
sti Lietuvos vyriausybėn pp. 

$lšdškh itf-sfc 
V 

Pakšto, Griniaus, Gabaliausko 
ir kitų jų konfratrų, bet at
rado kad Lietuvių tauta fašis
tinės vergovės pančius tegalės 
numesti saldžioje' Sovietų Są
jungos globoje. Jeigu gi kas 
ponui Lippmann'ui mėgintų re
plikuoti kad Lietuvoje fašisti
nės priespaudos nebuvo tai šis 
galėtų atkirsti kad, jeigu gali
ma netikėti jam, svetimtaučiui, 
tai jau neleistina netikėti pa
tiems Lietuviams, ir dar to
kiems giliems demokratams 
kaip pp. Pakštas, Grinius ir jų 
konfratrai, kurie savo biulete
nyje įsakmiai nurodo kad "ir 
Lietuvoje buvę diktatorinių 
tendencijų". 

Po šito trumpo samprotavi
mo, aš manau, kiekvienam pa
sidaro aišku kokios žalingos 
įtakos Nepriklausomos Lietu
vos atkurimui gali turėti vadi
nama Lietuvių Tautinė Tary
ba ir jos leidžiamas biuletenis. 

JŲ STATISTIKOS 
Iš biuletenio antrojo nume

rio patiriame kad tarybininkai 
yra ne tik demokratai bet ir 
šaunus statistikos mėgėjai. 

Tame biuletenyje nurodoma 
kad katalikai su valstiečiais 
liaudininkais, socialistais bei 
žydais Lietuvos parliamentuo-
se iki 1927 m., bendrai imant, 
turėjo 80 nuoš. bendro atsto
vų skaičiaus. Tat jeigu jų pa
reiškimas dar neįrodo kad jie 
yra demokratai • ir diktatūros 

Balandžio 27, Lietuvių salė
je įvyko Lietuvai Vaduoti Są
jungos - 4-to skyriaus laiškais 
sušauktas susirinkimas. Susi
rinkimas buvo tuo svarbus kad 
jame tapo perstatytos ir pri
imtos penkios moteriškos na
rės, būtent: Marijona Milunai-
tienė, Julė Rastenienė, Adelė 
Gutauskienė, Ona Lukas ir Ma
rijona Yurkšaitė. ^ 

Su šiom penkiom naujom 
narėm 4-tas: skyrius pašoko" vi
su šimtu nuošimčių aukščiau. 
Sakau visu šimtu nuošimčių 

neretai atsitinka ir dėlto kad 
lazda turi du galu. 

Jei jau garbingieji tarybi
ninkai teisėtu tautos valios 
reiškėju laiko tą kuris turi 
daugumą parliamente tai, pa
gal juos, išeina kad nacional
socialistai (naziai) yra teisėti 
Vokietijos šeimininkai, nes ši 
partija paskutiniuose Reichs
tago rinkimuose turėjo abso
liučią daugumą. Gryžtant gii 
prie Lietuvos, kyla neaišku
mas. Jei Pakšto, Griniaus, 
Januškio ir Rabinavičiaus ben
draminčiai Lietuvos parliamen
tuose turėjo 90 nuoš., tai kaip 
gi Lietuvą tokį ilgą laikotarpį 
(1926-1940) galėjo valdyti tau-
tininkai-fašistai? Kaip jie su
gebėjo ateiti į valdžią tegul ir 
perversmo keliu ? 

Iš to išvada aiški: "katali
kų" ir socialistų valdymas Lie
tuvių tautai jau tiek buvo at
grisęs kad tautininkų atėji
mas valdžion tautos buvo la
bai džiaugsmingai pasveikin
tas ir aprobuotas. Gi gerbia
mų tarybininkų paduotas tau
t i n i n k ų  n u o š i m t i s  L i e t u v o s  
parliamentuose iki 1727 metų 

priešai, dar neįrodo kad tik jie'(0.9'/r) parodo du dalykus: 
vieni gali atstovauti Lietuvai, 
tai, štai, jie yra, be to, ir iš 
tos masės tarpo kuri kadaise 
Lietuvos parliamentuose turė
jo 90 nuoš. štai ir antras ar
gumentas kodėl pp. Pakštas, 
Grinius ir kiti laiko save, o ne 
ką kitą, tinkamais Lietuvos 
vyriausybei sudaryti! * 

Tačiau kaip gražiausios sva
jonės kartais subyra del ne
laimingų supuolimų, taip šitai 

1.) kad parliamentas nevisuo-
met yra tautos valios veidro
dis, nes kiekvienuose rinkimui 
se labai daug nusveria dema
gogija; 2) kad tautininkai ope
ravo kokybe, o ne kiekybe. 

Visa tat nutyli "Lithuanian 
Bulletin", o todėl ir jo statis
tika, kaip tepateikianti skait
menis, bet neanalizuojanti jų 
priežastingumo, neturi vertės. 

Jonas šilėnas. 

dėlto kad tos naujos LVS na
rės yra veikliausios moterys 
Baltimorėfs Lietuvių koloni jo
joje. šios energingos moterys 
įstodamos į LVS 4-tą skyrių 
pasižadėjo greitu laiku išauk
lėti šį skyrių iki 100 narių, ir 
aš visai neabobeju kad jos sa
vo prižadą ištesės, nes jos jei
gu ką pasiryžta tai pusiauke
lėje nesustoja. 

Poni M. Milunaitienė šiame 
susirinkime gavo dar tris nau
jas prenumeratas Dr. Norem'o 
knygai ir vieną prenumeratą 
Dirvai. Sakėsi kad jau turin
ti penkias naujas prenumera
tas Dr. Norem'o knygai, be tų 
ką jau yra pirmiau pasiuntus 
į centrą. 

Poniai Milunaitienei rinkti 
prenumeratas knygai "Time
less Lithuania" daug gelbsti 
šios ponios: Rastenienėj Lukas, 
ir p-lė Yurkšaitė. Taigi valio 
naujos Sąjungietes! 

Antra, buvo svarbus susirin
kimas kad buvo išklausyta ra
portas komisijos rengimo ge
gužinės kuri įvyks Gegužės 8, 
8:00 vai. vakare, Lietuvių sa
lėje, 851-3 Hollins * street. 

Komisija išduodama savo 
raportą pažymėjo kad darbo 
pradžia yra graži, įžangos ti-
kietai parsiduoda gerai. Įves
tas maisto racionavimas musų 
gegužinei nepakenks, ir svečiai 
pasniko nepažins, šeimininkės, 
nors dar ir nėra sąjungietes, 
dar neįsirašė į LVS., pasižadė
jo musų gegužinėje padirbėti 
nemokamai. 

Išklausius rengimo komisijos 
raporto, narių upas pakilo, gal 
ne vien tik del to kad turėsim 
šaunią pramogą, bet greičiau 
del to kad į skyrių įsirašė pen
kios energingos ir atsižymėju
sios savo veiklumu moterys. 

Nariai kurie dar neturėjo 
pasiėmę platinti įžangos tikie-
tų, pasiėmė ir pasižadėjo visus 
išparduoti. Reikia tikėtis tu
rėsim skaitlingą burį t svečių. 

Tai iki pasimatymo Gegužės 
8-tą, vakare, lietuvių salėje. 

P. P. Jaras. 

Vis daugiau ir daugiau 
aukoja knygai 

^Timeless Lithuania9 

Cft. žemaitis, iš Philadelphia, 
Pa., prisiuntė LVS 5.00 
ir Norem'o knygai 5.00 

Vytautas Markuzas, 'iš Detroit, 
Mich. 15.00 
(jis baig# sumokėti savo 
$25 sumą, Lietuvos ne-
prikl. 25 metų sukakties 
atminčiai) 

Pranas Gustaitis, iš Detroit, 
Mich, per V. Markuzą) 
auka %Norem'o knygai 2.00 

J. M. Šaltenis, iš Chicago, 
111., knygai 5.00 

B. Gramba, iš Ambridge, Pa., 
kuris pora savaičių atgal 
baigė sudaryti $25 auką, 

. 25 metų nepriklausomybės 
atminčiai, dabar prisiuntė 
knygai 5.00 

Vytautas Adomaitis, iš 
Worcester, Mass. 5.00 

Juozas F. Bud r ik, iš Chica
go, 111. knygai 10.00 

Anthony 1. Bertash. iš 
Chicago 5.00 

• 

Kapt. Povilas Labanauskus, 
iš Kalifornijos 5.00 

Dar $52 Daugiau li 
Baltimore* 

Mr. & Mrs. A. M. Praške
vičius, Cleveland 

Jonas Verbela, Cleveland 
Ohio 

K. Wallace, iš Cleveland 

(BUS DAUGIAU) 

5.00 

5.00 

3.00 

Kas platina Dirvą — 
i platina apšvietą. 

tas 

KAUNE, Laisvėd alėjoje nr. 
47, esąs atidarytas alaus ba
ras. Jį turės teisę lankyti tik 
Vokietijos piliečiai. Jau viso
je Lietuvoje pristeigta viešbu
čių, valgyklų, kino-teatrų ir p. 
įstaigų, kurios skirtos lankyti 
tik "valdovų" tautos žmonėms. 

Darykime Lietuvių Tautos Pagei
davimas Angliškoje Kalboje! 

f 

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

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

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 susidomėjęs, bet ir įsimylė
jęs Lietuva, 'fa jo budo savybė tačiau nekliudė jam 
vaizdinti jžiurėtus dalykus taip kaip jie atrodė* 

Taigi, šiuomi kreipiamės į Tamstą prašant padėti 
mums šį kilnų ir dideli darbą įkūnyti, prašome atsiliep
ti greičiausiu laiku prisiunčiant savo auką sulyg išga
lės. Ko daugiau ir skubiau bus aukojama ta .lengviau 
bus įvykdyti tas patriotiškas darbas. / 

AUKAS SIŲSKITE ktertu su čia pridėtu atikų ku
ponu, įrašę pilną savo vardą, pavardę, antrašą, ir aukos 
sumą. Pasiuntimui naudokite musų pridėtą voką. ...Jfti-
sų aukos pasieks komitetą paprastu laišku, už 3c. 

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

Aukos priimamos nuo $1 ir aukščiau. Davusieji 
S5.00 ar daugiau gaus knygą: Aukotojų vardai tilps 
knygoje. i 

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, Iždininkai. 
3 jį) i  ̂

6820 Superior Ave. ,'r Cleveland, Ohio 

P. P. Jaras, Baltimorės 4-to 
LVS skyriaus sekretorius, ra
šo : 

Siunčiu čeki sumoje $52 — 
$40 pelnas nuo p. Juliaus Sme
tonos prakalbę, ir $12 narių 
duoklių: 

Kilkis Antanas (senas 
narys) $2.00 

Milunaitiene -Marijona 2.00 
Rasteniene Jiilf 2.00 
Lukas Ona 2.00 
Yurkšaitė Marijona 2.00 
Gutauskienė Adele 2.00 
Prakalbų aukos 40.00 

Viso $52.00 

SMARKIAI VAROSI PIR
MYN ' 

Iš viršuj paduotų vardų ma
tosi kad į Baltimorės LVS 4-tą 
skyrių įstojo pačios veikliau
sios to miesto tautietės dar
buotojos, kaip kitoje vietoje 
telpanti iš Baltimorės kores
pondencija pažymi. Tai yra-
džia nutarimo priimti į LVS 
4-tą skyrių ir moteris. 

Nuo Vasario mėnesio iki Ba
landžio pabaigai, šymet, Balti-
moriečiai prisiuntė Lietuvai 
Vaduoti Sąjungai jau porą 
šimtų dolarių! Tuomi Balti-
moriečiai pradėjo smarkiai va
rytis pirmyn ir vytis kitus žy-
skyrius. 
miomis aukomis pasirodžiusius 

Tas turėtų buti pavyzdžiu 
kitiems skyriams: jeigu tiktai 
dirbsi — nauda bus didelė. 

Todėl, kviečiame ir ragina
me imtis darbo ir tuos LVS 
skyrius kurie vos pajiegė už
simokėti metines duokles, ir 
tuos kurie južvilkę savo duok
les. 

DETROITIEČIAI SUMOKĖ
JO DUOKLES Už 1943 

Detroito LVS 6-to skyriaus 
nariai užsimokėjo duokles uz 
1923 metus šie: 

J. Smailis 2.00 
M. Smailiene 2.00 
A. Rinkunas 2.00 
F. Motuzas 2.00 
V. oMtuzienė 2.00 
V. Petrikas 2.00 
M. Petrikiene 2.00 
J. Tamošiurfas 2.00 
Dr J. Jonikaitis 2.00 
J. Kripas s 2.00 
H. Kapturauskas .2.00 

Viso $$2.00 

Jaunuolio Laiškas 
Vytautas Adomaitis, iš Wor

cester, Mass., prisiuntęs $5.00 
prenumeratą Dr. Norem'o kny
gai, rašo gražiai lietuviškai 
sekančiai: 

"šiuomi prisiunčiu penkių 
dolarių money orderį Dr. No
rem'o knygos 'Timeless Lith
uania' prenumeratai. Prašau 
ją prisiųsti kuogreičiausia ka
da ji bus gatava. 

"Esu septyniolikos metų čia 
gimęs studentas, taigi einant 
gimnaziją (high school) man 
daug sykių prisieina panaudo
ti informaciją apie Lietuvą 
studentų diskusijose. Taigi 
tikiu kad šita Norem'o knyga 
man labai daug pagelbės." 

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

A R G U TI S* 
6756 So. Western Artu, 

Chicago, IIL crf." 

STAMBIOS AUKOS NOREM * 
LIETUVOS ISTORIJAI 

Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 
LVS Centras, 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

T^RAUGAS Stalinas pakeitė savo kalbų toną. Štai pa-
tiekiame tuo reikalu ištrauką iš Cleveland Plain 

Dealer dienraščio editorialo, parodymui Lietuviams kad 
ir Amerikos laikraščiai nepataikauja Kremliaus valdo
vams ii* jų neglosto. Šiaip gi musų bolševikai tampiuo
se Lietuviuose skleidžia gandus buk tik mes vieni Lie
tuviai "užpuolame" Maskvą ir Sovietų valdovus, o Ame-
riekiečiai juos tik glosto iš dėkingumo kad "Rusija ka
riauja už Ameriką" Plain Dealer žodžiai: 

"Premjero Juozo Stalino Gegužės pirmos kalba gi
rianti Alijantų militariškas operacijas vakaruose siekia 
toli link paliuosavimo įtempimo kokį sudarė Sovietų-
Lenkų santikiu nutrukimas. Matomai, taip buvo taiky
ta, nes tas Rusų vadas pats be abejo buvo nustebintas 
neprielankiais atsiliepimais apie tą incidentą. 

"Niekad iki šiolei Stalinas — ar kuris kitas Sovietų 
oficialas — nebuvo tiek nuoširdus pagyrimais Britų ir 
Suvienytų Valstijų militariškų operacijų. Ši jo kalba 
buvo visai priešinga tai kurią jisai sakė kelios savai
tės atgal kuomet tas Kremliaus valdovas atkakliai pa
reiškė buk Rusija tik viena kariaujanti šj karą. Taip 
pat jo kalboje nesirado jokio priminimo apie antrą fron
tą", *- t 

Toliau, Stalinas parodė sutinka ir su kitais vakarie
čių kariautojų siekiniais šiame kare, prisimindamas ir 
apie Cassablanca konferenciją, kur jis atsisakė dalyvau
ti. Tas viskas parodo Stalino kokį tai persivertimą ir 
pakeitimą savo atsinešimų į Alijantus. Stalinui nusto
jus reikalauti antro fronto, matysime, ir musų bolševi-
kėliai Amerikoje pakeis savo toną. Jie tai yra Krem
liaus tuščių palėpių aidai: ten kas rėkiama, čia tuoj at
siliepia. ' 

Sovietų valdovų slėpimas žinių apie Amerikos tei
kiamą Rusijai pagalbą maistu ir karo reikmenimis iš
kelta aikštėn tuo budu kokis panaudota, ir jiems neliko 
nieko kaip tik prisipažinti jog savo žmones apgaudinė
jo slėpdami kad iš Amerikos ir Anglijos gauna viską ko 
tik reikalinga Rusijai kariauti ir kariuomenes šerti. 

Dabar iškyla aikštėn kad Stalinas atsisakė į Cassa
blanca, Morokkoj, vykti pasimatyti su Prez. Rooseveltu 
ir Churchill'u; tada paleista net pasalingi grasinimai 
su gandais kad Kremlius gali padaryti paskirą taiką su 
Hitleriu.... 

Reikia dar kad butų Stalinas priverstas atsisakyti 
savintis Pabaltijo šalis ir kitas kaimynines žemes ku
rias jam Hitleris "padovanojo". Toks banditiškas pasi
dalinimas svetimų teritorijų ir po šiai dienai Amerikos 
nėra pripažintas. Prašykime kad ir toliau nepripažin
tų ir kad rastu budus priversti tą godišių pasisakyti 
jog jis neturi jokių pretenzijų ir teisių toms šalims lais
vę atimti ir pajungti jas į sovietus prieš jų norą. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Eašo Vyt. širvydas. 

"Steigiamasis 
Susirinkimas" 

Nazių cenzūros praleista ši-
nia š vedi j ori apie sudarymą 21 
asmens komisijos "iš neabejo
tinų Lietuvių kovotojų" paruo
šti "Steigiamojo Susirinkimo" 
sušaukimą, tenka paskaityti 
dar vienu Vokiečių nervingu
mo įrodymu. Susivienijusios 
Tautos rengia Ašiai šią vasarą 
smūgį. Vokiečiai stiprina sa
vo "Europos tvirtovę" kiek 
pajiegia. Ta proga jie bando 
Lenkus supjudyti su Rusais, 
paskelbdami tariamą - 15,000 
Lepkų karininkų išžudymą ne
toli Smolensko. Mes visi ži
nome kad bolševikams žmogų 
nudėti tai kaip nusispjauti, bet 
kodėl naziai, kurie nei kiek ne 
žmoniškesni, apie tai iki šiolei 
tylėjo? 

Naziai bando Lietuvius nu
raminti (kurie buvo sukilę po 
komisaro Wolfo žiaurumų Vil
niuje) "Steigiamuoju Susirin
kimu. Mes pilnai savo bro
liams Lietuvoje pasitikime, nes 
atsimename kad Vokiečių leis
toji Vilniuje konferencija 1917 
metais sudarė Lietuvių Tarybą 
(vėliau virtusią Valstybės Ta
ryba), kuri išsisuko iš visokių 
kaizerizmo sprendžiamų pink
lių ir paskelbė bei iškovojo 
Lietuvai pilną nepriklausomy
bę, Prieš savo galą Vokietis 
gudrauja, bet susilauks tokio 
pat likimo kokio sulaukė 1918 
metų gale: jis bus sumuštas 
ir jo užmačios suardytos. 

/ / / 

Gina Savo 
Latvijos ministeris Bilmanis 

du kartu paskutiniu laiku ap
gynė nepriklausomos Latvijos 
reikalus Amerikos spaudoje. 

New York Times įdėjo ilgo-

Balandžio 25 įdėjo Lietuvos rai-
nisterio P. Žadeikio laišką, gi
nantį Lietuvos reikalą. 

# # # 

Turtas ir Skurdas 
Draugo reporteris priskaitė 

17-ką Amerikoje einančių Lie
tuvių katalikiškų laikraščių, 
bet, sako, jie neturi, kaip pri
valėtų turėti, "dešimtis tūks
tančių" skaitytojų. Sako, dau
gelio Lietuvių bažnyčių prie
angiuose galima pastebėti pa
ruoštas vietas spaudai parda
vinėti, bet visos tos vietos vien 
Amerikonų spausdiniais užim
tas. Septyniolikai Lietuviškų 
katalikiškų laikraščių ten vie
tos nėra. 

# / / 

Tęstų Naudingą Darbą 
Spaudoje rašoma kad Kun. 

A. Miluko leista žvaigždė ne
bus numarinta ir jam mirus. 
Ją paima leisti jaunas Phila-
delphijos kunigas, Bagdonas. 
Butų gerai jei naujas leidėjas 
eitų Kun. Miluko pramintu ta
ku: reiškia, žvaigždę padarytų 
Amerikos (gal ir Lietuvos) 
Lietuvių istorijos žurnalu. Mu
sų tautos istorija ir Amerikos 
Lietuvių istorijos laukai dar 
labai, labai apleisti: dirvonai 
dideli, bet darbininkų nėra. 
Tuo keliu eidama, žvaigždė ne
kliudytu kitiems laikraščiams 
ir dirbtų svarbą, tautai nau
dingą darbą. Ta proga, tektų 
priminti Lietuviams Tėvams 
Jėzuitams pakeisti savo organo 
vardą, kuris taip pat yfa žvai
gždė. Dvi žvaigždės gali A-
merikos Lietuvius maišyti. 

i t t 

New York Herald Tribune | 

7\/| USŲ tarpe Amerikoje randasi keletas asmenų, ypač 
* atbėgėlių iš Lietuvos eilėse, kurie jau susitaikė s u j ^a jo laišką Kovo 28, o Life 

Lenkais, sutiko užmiršti jų amžinas musų tautai dary- j žurnalas (turįs 4 milijonus 
tas skriaudas. Jie tuoj pradės vesti tarybas ir su bol- skaitytojų) Balandžio 19. 
ševikais. jeigu bolševikų agentai apie juos gabiai apsi- XTqy" rr"1 

suks. Bet jie nemoka susitarti su savais, ir negali at
leisti (jeigu toks jų "atleidimas" ką reikštų) saviems 
broliams, savo tautos vadams ir veikėjams, su'kuriais 
bendrą gyvenimą Laisvoje Lietuvoje gyveno! 

Jie dirba čia su Lenkais, stengdamiesi Amerikie
čius Lietuvius hipnotizuoti Lenkų "draugingumu", "ge
raširdiškumu" mums, kad mes nedirbtume ir butume 
susiskaldę, kad nepajiegtume pasiruošti savo tėvynei 
tinkamai į pagalbą stoti, kad nepasirūpintume apsisau
goti nuo Lenkų klastų! 

Nei vienoje musų srovėje tarp rimtų Lietuvių nėra 
norinčių dėtis su Lenkais, tartis su jais, tačiau tie at-
bėgėliai "piršliai", kurie patys geriausia matė Lenkų 
skriaudas Lietuvai, čia randa galimybes su Lenkais 
dirbti, o musų pačių veikėjus ir vadus atkakliausia nei
gti! Laikas apsižiūrėti ir tų "piršlių" atsikratyti iki. jie 
nepaskleidė savo nuodų perplačiai. 

Trumpai 
/> 

—Chicagos Dariaus - Girėno 
Amerikos Legiono Posto 271 
iniciatyva sukurta Lietuvių 
Kareivių Motinų Klubas, prie 
kurio pirmą susirinkimą įsira
šė 1,500 motinų. Butų Lietu
vai naudinga jei jos Preziden
tui Rooseveltui pasiųstų laišką 
panašų Bostono Motinų Klubo 
laiškui. 

—New Yorko Lietuviai nori 
išpirkti $400,000 Karo foonų ir 
nupirkti Amerikai vieną taip 
vadinamą PT laivų skraiduo
lių. 

—Per tris dieftas viena Lie
tuvių Paskolos ir Statybos b-
vė Chicago j e pardavė dabarti
nės Antros Karo Paskolos bo
nų už du milijonu, 420 tūks
tančių dolarių. 

S K A I T Y M A I  

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

Ne Visiems ir Chicagiečiams Žinomi 

AMERIKAI net norint bus sunku prisidėti prie atei-
^ ties pasaulio tvarkymo, spėjant iš tų ženklų kokie 
jau dabar rodosi. Paveizdan, 32 Senatoriai Washing-
tone susiburė ir paskelbia jog jie yra priešingi Suvieny
tų Valstijų pasiėmimui dalyvauti tarptautiniame pa
saulio tvarkyme taikos palaikymui, pasižadant įsteigti 
pasauline policiją. 

Lengviausia galės atskirti Ameriką nuo kišimosi į 
pasaulio reikalus savo siaurais politiškais sumetimais 
namie. Karas brangiai kaštuoja, armijų arba pasauli
nės policijos išlikymas reikalaus bilijonų dolarių. Sena
toriai. kurių rinkimai bus 1944 metais, prižadės Ameri
kos žmonėms "pinigų sutaupymą", jeigu jie bus vėl iš
rinkti .... Kaltinant Demokratus ir Roosevelto admi
nistraciją už "įvėlimą" Amerikos į šį karą, jie tuo budu 
bandvs sau išrinkimą užsitikrinti. Atsiras kandidatų 
j vietas tų kurie stovi už Amerikos dalyvavimą tarptau-
tnėje plfttmėje, ir tie agituos už išmetimą šių prijau
čiančiųjų, žadėdami atskyrimą Amerikos nuo kišimosi 
i svetimų kontinentų reikalus. 

Už metų laiko matysim ar šie žodžiai turi kokios 
nors reikšmės. 

•PIETŲ AMERIKOJE yra medžių vadinamų "kar-
vemedžiu". Iš to medžio teka sultys kaip pienas ir ga
lima jį valgyti. Tenaitiniai žmonės tą pieną naudoja gė-
rimiu; tas pienas dega žalia liepsna. 

ŠIĄDIEN LIETUVA 
Šiądien tėviškės žemė nedainuoja, 
Tų metų didelės šventės dainų -— 
Tamsa raižo padangę, kova važiuoja 
Tarp jos kraujo ištroškusių tautų. 

Mųs tėviškė jau nugalasta kardu, 
Oi, kada žemės žiedas ten žydės, 
Kareivis, tavo brolis likęs tik vardu, 
Budėt prie karsto jos tau tik padės. 

Ar dar pameni kiek dienų nukrito 
Į jos juodo vargo laikotarpį? 
Sese, a-r suskaitei kiek ašarų virto 
I tą seną kryžių pas topeli?.... 

"Klausyk, klausyk ar jau negirdi balso 
Tavo širdyj Lietuvi, Lietuvos? 
Kas neturi jai meilės ir negirdi jo — 
Juk esi prikaltas tu prie jos! 

Rytoj tiesa pakils aukščiau už jiegą; 
Pakelsi kepurę žemei laisvai; 
Vogčia ašrą braukdams klausi—kų'r bėga; 
Taip jau kvepės laukuos ajerai.. . 

Ne priešo tada ji dengsis vėliava, 
Bet jau mano ir tavo trispalve; 
Kaip gyveno ir gyvens musų Lietuva. 
Rvtai švinta, švinta šviesia dalia 

Lietuvis namon ten vėliavą parneš, 
Su saule, su laisve ir su šviesa. # 

Tavo ir mano mama degs languos žval&s, 
Taip džiaugsmu virpės kiekvieno siela!.... 

Dainom skaldysim saulės aukščius-tolius, 
Žiedais uždegsim 'n'įdžiuvusius medžius; 
Namus sustatysim vėl j kaimo sodus, 
Ir vėl gyvensim amžius taip laisvus! 

Ona Pucetaitė. 

PRIVATINIS VELIONIO LAIŠKAS DRAU
GUI LIETUVOJE APSAKO NEKURIUOS 
PERGYVENIMUS BUVUSIO LIETUVOS 

(Tęsinys iš pereito na*.} 
> j 

Taip kankinausi per kelis mėnesius ir ne
turėdamas ką veikti nei kur dingti prisiglaudžiau 
prie vieno real estate agento ir drauge su juo 
verčiausi pardavinėjimu namų ir žemes sklypų. 
Ir kuomet 1919 iki 1929 metų buvo taip vadina
ma "prosperity" (geri laikai) tai vėl atsigavau, 
ir 1925 metais net galėjau ir savo tėvynę Lie
tuvą aplankyti. (Tada ir pas jus teko man pa
siviešėti). Tuose gerovės laikuose Amerikoje 
visi uždirbo pinigus. Kuomet aš lankiausi Lie
tuvoje mano sunus Antanas, parduodamas vie
ną didelį žemės sklypą uždirbo $50,000. Ir ka
da aš sugryžau jis ir sako: "Matai, tėve, aš tik 
viena transakcija uždirbau daugiau kaip tu per 
penkis metus po pasitraukimui iš banko", ši
tas didelis uždarbis pridavė jam- tiek daug drą
sos kad jis ištikrųjų leidosi nejudinamu turtu 
spekuliuoti. Pirko sklypus, "statė biznio namus 
ir juos pardavė vis su geru pelnu. (Tik tie pel
nai nebuvo pinigais, o morgečiais-hipotekos po-
pieromis.) 

1928 metais Antanas sumanė statyti didelį 
teatrą. Pirko žemės už $100,000 ir statė teatrą 
už .$300,000. Tai buvo $400,000 spekuliacija. 
Jo statymui pasiskolino ant pirmo morgečio 
$200,000, o kitus $200,000 manė savo sudaryti. 
Bet kuomet reikėjo sudaryti tai sukišo savo vi
sus pinigus ir apie $100,000 susiskolino nuo sa
vo draugų ir dar negalėjo teatro užbaigti, dar 
pinigų truko. Tada turėjau gelbėti savo vaikui 
teatrą užbaigti. Su dideliu vargu užbaigėm ir 
išnuomavom ji vienai teatrinei kompanijai ant 
20 metų už nuomą $720,000, mokamą po $3,000 
mėnesiui. Tai yra įplaukų $36,000 per metą. 
Bet kuomet prisiėjo apmokėti nuošimčiai už pa
skolą ir paskolos suma tai pelno kaip ir neliko. 

Tačiau, depresijai užėjus, atsitiko ir su 
mumis taip kaip atsitiko ir su visais kitais ku
rie mėgino daug uždirbti bizniaudami nejudamu 
turtu. Mes dar vaikščiojame, o kiti, daug už 
mus didesni, iš 17-to aukšto per langus šokinė
jo. 

Dabar apie tą vadinamą "depresiją". 
Amerikoje jau nuo senai yra įsigyvenus si

stema mokėti visokias mokestis daugiausia če
kiais. Kada 1932 metais, depresijai įsigalėjus, 
griuvo beveik visi bankai tai darbininkai netu
rėjo kur algų čekius išmainyti j pinigus. Tada 
visose miesto dalyse atsirado čekių mainymo 
agentūros, turinčios po kelias dešimtis tūkstan
čių dolarių pinigų, ir mainė žmonėms čekius už 
tam tikrą mokesti. Neturėdamas ką veikti pa-
sigundžiau ir aš eiti i čekių mainymo biznį. Su
siskolinau iš savo draugų $2,000 ir pradėjau če
kius mainyti. Suuodė tai plėšikai kad čekių 
mainymo agentūrose yra laikoma daug pinigų 
ant rankų, jie ir pradėjo ta^ agentūras užpuldi
nėti ir apiplėšti. Aš, eidamas į čekių mainymo 
bizni, žinojau kad bile dieną galiu buti užpul
tas, apiplėštas/gal ir užmuštas, tai savo klėt-
ką kurioje sėdžiu, apdirbau storais plieno dra-
tų tinklais kad neįsilaužtų, o sienas iš vidaus iš
klojau storomis plieno plotvėmis kad neperšau
tų, ir įsitaisiau elektros signalą kuris pasileistų 
skambinti prisišaukimui pagalbos. 

Kaip laukta taip ir atsitiko. Sausio 28 d., 
1934 m., 10 valandą ryto, man sėdint klėtkoje, 
atėjo prie langelio vienas Lietuvis su Angliškai 
parašytu laišku prašydamas jam perskaityti jį. 
Paėmęs skaitau ir kiekvieną sakinį aiškinu jam 
Lietuviškai. Tik pajutau kad vietoje mano kli-
jento. įvyksta manęs užpuolimas: užpuolikas at
rėmęs kulkosvaidį man į kaktą, sukomandavo: 
"Don't move! (reiškia, nesijudink!), o kitas, 
su tokiu pat šautuvu,. smogia Į klėtkos duria, 
stiklai subirėjo, aš kritau ant žpimės po rašoma 
stalu, šūviai kaip griausmas pasileido taikomi j 
mane per tas duris, tai per langus, tai vėl peįr 
duris; stiklai subirėjo, visas biuras liepsnoju 
jau klėtkos durys, rodėsi, išlaužtos ir jau busiu 
nušautas, tai puoliau į kitą kampą slėptis. Bet 
jaučiu kad užpuolikai atšokę nuo klėtkos puola 
kitus musų žmones mano įstaigoje, o klėtkos 
durys dar neišlaužtos, tai aš puoliau atgal i# 
paspaudžiau elektros signalą ir varpai pasilei
do garsiausia skambinti viduje ir lauke. Pėr 
tą skambėjimą aš nieko negirdžiu ir nematau 
kas ten dedasi, tik jaučiu bruzdėjimą ir žinau 
kad užpuolikai suraišioję ar sugrudę į skiepą 
musiškius, puls atgal ant mano klėtkos, išlauš 
duris ir mane nušaus, pagrobs pinigus. Varpai 

nesiliauja skambėję, o man, po stalu kamputyje 
susitraukusiam, nematyti ir negirdėti ar užpuo
likai išibėgo ar dar manęs tykoja nušauti. At-, 
sidaro klėtkos durys ir matau ineinančio tiktai 
kojas. Eina į tamsų klėtkos kampą, nusilen
kia, apčiupinėja mane ir gryžta. Pamatęs kad 
tai mano asistentas, p. Krukonis, pašnibždomis 
jo klausiu: "Ar jau jie išbėgo?" O jis: "Ar tu 
gyvas?" Aš garsiau: "Ar jau jie išbėgo?" Jis 
pridėjo: "Kaip tik varpai suužė jų vadas užko-
mandavo: Tervėlu! Bėgkim!' Visi keturi smu
ko pro duris, puolė į automobilį ir nudumė. 
Bet kaip tu išlikai gyvas? Mes matėm kaip tu 
rėplomis smukai į aną kampą per šūvių ugnį ir 
tikrai manėme kad jau esi nušautas, užtai nei 
varpų nestabdėme, sakome: 'Tegul jau dabar 
zvanija policijai ir už Olšausko dūšią'. Tik ste
bėjomės kaip galėjo varpai pasileisti skambin
ti, manėm kad kulkos nukirto elektros vielą ir 
varpus oaleido. Matyt kad ir užpuolikai tik to 
išsigando kad nežinojo kas signalą paleido, nes 
ir jie manė kad tu jau nušautas". 

Po užpuolikų išbėgimui pribružėjo pilnas 
mano 'biuras-policijos ir žmonių ir žiūrėdami į 
kulkų persmaigytas sienas visi stebėjosi kaip 
aš išlikau gyvas lysdamas per tokį kulkų lietų. 
Vienas iš žiūrėtojų, Dr. Kasputis, pasakė: "Ne 
bereikalo Lietuvos Prezidentas apdovanojo Ol
šauską Vytauto Didžiojo ordinu, žiūrėkite, jo 
kulkos neima". Ir aš pats nežinau kaip nei vie
nas šūvis manęs nekliudė kada. per juos bėgau 
į kitą kampą slėptis. Matyti aš nėriau paže
miu kaip lydeka, tai kulkos prašvilpė kiek ank
ščiau mano nugaros. 

Tų užpuolikų buvo penki. Vienas iŠ jų li
ko automobilyje laikydamas mašinos motorą vei
kiantį kad spėtų pasprukti, o keturi suėjo pas 
mane. Ir r.ei vienas iš musų nepatėmijom kada 
jie įsmuko, tartum per lubas įkrito. Tik paju
tau kad jau vieno šautuvas man į kaktą atrem
tas, o kitas jau leidžia šuvį po šūvio tai per du
ris, tai per langus į klėtką. Trečias stojo ant 
durų su šautuvu kad niekas neineitų nei išeitų 
iš biuro. Ketvirtas puolė į užpakalinius kam
barius ir ten radęs vieną iš mūsiškių atsivarė 
šautuvu į nugarą atrėmęs ir guldė kniūpsčią ant 
grindų, kitus bloškė prie sienos veidu j sieną kad 
j juos nežiūrėtų ir jų nepažintų. Ir jei tik vie
ną sekundą nebučiau paskubinęs signalą paleis
ti jie dabar butų išnaujo ant mano klėtkos už
puolę, duris išlaužę, mane nušovę ir pinigus iš
nešę. 

-Po šiai tragedijai sugrąžinau žmonėms 
nigus iš kurių buvau susiskolinęs čekių mainy
mui ir biure išdėjau iškabas: "Čekių Daugiau 
Nemainome". 

Tai toks yra gyvenimas Amerikos kapita
listų. N 

Dabar neturiu nieko Ir mebijau nieko. Ir 
ar tamsta žinai kad neturint nieko yra lengviau 
Amerikoje uryventi kaip turint. Kuomet aš tu
rėjau tuos visus čia suminėtus turtus aš buvau 
nelaimingiausias žmogus sviete. Socialistų laik
raščiai kasdien šaukdavo: "Olšauskas tunka iš 
biednų darbininkų kruvino prakaito, jis jau vi
są Bridgeportą aprėpė", rėkė kad žmonės nedė
tų pinigus į mano banką, patarė kad išsiimtų 
tie kurie turėjo pasidėję, nes mano banke pini
gai žus. Turėjau visų bijoti, visiems nusilenk
ti. ir neturėjau atilsio dieną ir naktį. Per die
nas žmonės tave vargina reikalaudami tai pa
skolų, tai aukų, tai vykdymo kokių nors jų pla
nų ar išradimų, tai rekomendacijų prašo, tai 
darbų fiori gauti, ir taip per dieną prie biznio 
darbo negali prieiti. Taigi turėdavau švento
mis dienomis ir vakarais užsidaręs dirbti. Re-
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Kaina su prisiuntimu $1.25 

f>i<5e!§, 1Y0 puslapių knyga nurodanti kaip 
gauninti visokius valgius: sudėta daugybė 

jreceptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
muo paprasčiausių iki puošniausių pokillf. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti vąį-
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi r«-
jpesnio ir vargo su gaminimu valgių, privj*. 
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A L G I  A N T A S 
.(Tęsinys iš pereito nr.). 

11. SEIMAS 
Po dviejų savaičių į Sparų pilį pradė

jo rinktis iš apielinkių kunigai ir lietos 
vyrai, kuriuos vadino bajorais, Kiekvie
nas vedėsi su savim po tarną, o šykštieji 
ir gudresni vedėsi ir po du ir po daugiau, 
jauskuidis tas atjojo pats šeštas. 

Sparai prigulėjo artimam Triobiaus 

r'minei ir dėlto beveik visą maistą gabeno 
Sparus iš Detuvos, ir mėsas ir gėrimus. 

Ant stalų, pastatytų liepų paunksny
je, stovėjo sukrautos virtinės visokių kep
snių; gulėjo rinčiai dešrų, baltavo riekės 

.lurių, kvėpė midus suguldytose bačkose. 
Susirinkę kunigai ir bajorai susėdo 

už stalų ir paskyrė viršininką. Paskirtas 
buvo seniausias visų, Daukšys iš Bokšte
lio. Jisai pirmiausia pradėjo nuo aukos 

.dievams. Paėmęs ragą pripiltą midaus, 
~ nuliejo kelis lašus ant žemės per petj į už

pakali. Paskui, paėmęs po trupinėlį vi
sokio valgio kieto, numetė taipgi ant že-

/ijiės j užpakalį, nuliejo kiekvienos sriubos 
po šaukštą ir tiktai po to pradėjo vi$į ir 
valgyti ir gerti. 

Vangiai ėjo išpradžių šnekos apie at
sitikimą del kurio buvo kviesti. Kuo to
lyn, vienok, tuo garsyn darėsi kalbos, tuo 
jos aiškyn ėjo. Atgijo, sujudo visi. Tik
tai vienas žilas senis, gale stalo sėdėda-
ina£ liūdnom akim dairėsi po apygardą, 
po puikius senų medžių guotus, po platų 
ežero paviršių, atsidusdamas išreto. Orų 
io veidą amžius raukais pamargino, lai
tas nudažė plaukus baltai ir nuo veido nu
vijo skaistumą: išblyško, nurudo jis. Tik 
stati krūtinė, platus pečiai ir dar aštriai 
liurineios akys liudijo jog senyje dar ne-

.jnaža užsiliko ir pajiegų ir gyvumo. Kiek
vienas senio judėjimas buvo orus, iš ko. 
lengvai galėjai pažinti jog senis savo am
žių praleido aukštesnių žmonių pagarbo

j e .  . . . . . .  
Kaip visi puotaujantieji taip ir jis dė

vėjo juodus rubus. Prie tiesiojo šono ant 
juodo o$os diržo kabojo makštyje tiesus 
kokių poros pėdų ilgio durtuvas. Sunkus 
kardas gulėjo ant suolo iš kairės pusės ir 
šituo senis skyrėsi nuo kitų susirinkusių, 
kurie savo kardus užpakalyje suguldė ant 
vejos. 

— Ar dar tu, Daukay, vis nemeti se
no papročio? — paklausė senio vienas iš 
kaimynų. 

— Tai ne tiktai paprotys, — atsiliepė 
senis, — bet ir tėvo prisakymas. Mirda
mas man tėvas įsakė neleisti kardo nuo 
savęs; aš ir pildau. Ir to dėka, ne sykį 
minėjau tėvo žodžius, užsilikęs gyvas tarp 
klasta išžudytų bendrų. 

— Tiesa!" Taip atsiėjo Valdimiere, 
Gudijoje, kur žmonės ne į žmones tiktai į 
piktus žvėri panėši. Bet čia!.... 

— Prisakymą tėvo reikia visur pildy-
-tį nuolaidžiai atvertė senis ir nutilo. 

Kitame stalo gale tarp jaunų vyrų iš
tiko kokiu ten nalabu budu pakilęs ginčas 
apie žirgus. 
, — Senių teisman atiduokite! — tarė 

Daukšiųi! — pritarė 

MĖSA LABIAUSIA 
VALGOMA 

Daryta tyrimai kokio mais
to produktų žmonės mažiausia 
paiso šio karo metu, dabar ka
da jo trūkstą ir kada peikia 
pirkti punktais. 

Iš maistingų dalykų mažiau
sia paiso už surius, jie stovi 
10-je vietoje išeiles. 

Sunkiausia žmonės atsisako 
nuo mėsos, paskui kavos, cuk
rus stovi trečioj vietoj, svies
tas ketvirtoj. 

tas balsas. 
— Daukšiui! 

jam daugumas. b > 
Senas Daukšu | Situos ^^nlksiftus pa

kilo nuo suolo. . ' # 
—Lietos vyrai! Kunigai ir bajo

rai ! — tarė jis, — aš mielu noru išpildy
siu jusų užmanymą, jeigu norite ir dabar 
tuojau, o jeigu manote jog geriau užsiimti 
Bukota tai aprupinus Bukotos darbus... 

— Pirma Bukotos darbais reikia už
siimti! Mes tam susirinkome! — šaukė 
balsai iš įvairių šalių.v 

Ilgūnas atsidėjęs pažiurėjo į senį. Se
nio balsas buvo nuolaidus, žodžiai taipogi 
nuolaidus, o vienok visi susiprato jog ne 
tuštiems ginčams apie žirgus čia jie susi
rinko, tiktai darbus nuspręst, kurie visą 
apygardą apėmė nerimasčia ir kurių delei 
žuvo jau ne vienas žmogus. Ir kas pasi
rodė keista Ilgunui tai šitas jog keliantys 
ginčą pirmi pareikalavo kad užsiimti pir
miausia Bukotos darbais. 

Seimas, pasiteiravęs kiek, nusprendė 
pašaukti ir Bukotą. 

— Jis, gal, taip nei*, — tare vienas 
iš vyrų. 

— Na tai galima jam nusiųsti laisvo 
kelio ženklus: žiedus tulų iš musų ir Trio
biaus žiedą, kaipo valdovo šios vietos. 

— Argi jis gavęs ženklus drys čia at
eiti? — paklausė Ilgūnas Virpšos, atsimi
nęs panašius atsitikimus Romano valsti
joje, kur tokiems lengvai tikintiems gal
vas nusukdavo, prigavingai atvilioję. 

— O ko nedrvsti ! — vietoje Virpšos 
atsiliepė vienas iš vyrų, arti sėdintis. — 
Duokite man ženklus, o aš užtikrinu jog 
Bukota pribus. 

Ilgūnai neiškentė nepasakęs savo nu
sistebėjimo Kurui ir Virpšai, kurie šalia 
jo sėdėjo. 

— Kaip tai jis gali sakyti: "ko ne-
drvs", po tiek piktadarybių, Bukotos pa
darytų! 

— Bukotos giminė! — šleptelėjo vy
ras. — Dar ne to čia teks išgirsti ir pa
matyti. 

Šitam Bukotos giminei sudėjo ženklus 
ir pasiuntė atkviesti kaltininką. O patys 
susirinkusieji ėmė klausinėti Triobių ir 
aplinkinius apie vaidus ir jų priežastis. 

Ilgai pasakojo Triobius, # stengdamasis 
aiškiai iš padugnių iškloti viską, parodyti 
visas skriaudas, Bukotos jam padarytas; 
antgalo pridėjo jog ir kiti aplinkiniai gy
ventojai ne sykį yra nukentėję nuo Buko-
tuko. 

— Kaimynystėje gyvenant visaip at
sieina. — atsiliepė vienas iš vyrų. — Šią
dien jis tave nuskriaudė, o vakar, gal, pats 
kuo nors. jį užgavai. 

— Sveikas kalbi kaip geras Bukotos 
giminė, -7- atvertė Triobius, — bet ant 
manęs1 niekas nesiskundžia ir nuo manęs 
niekas iš aplinkinių jokios dar iki šiol 
skriaudoj nematė. C) iš jo visi. ^ Kam gi 
aš jį vieną paskyręs išsimanyčiau pyk-
dinti ir skriausti? • , _ 

— Ir ant Bukotos šiądien skundiesi 
tiktai tu vienas, o kiti tyli. Tai kaip ma
tai, dar nežinia kaip ir kas čia buvo, — 

•^.UKSO šioje šalyje 1940 
metais iškasta 42 milijonai 
uncijų. 1929 metais buvo 19,-

,207,000 uncijų. 
• KANADOJ, vienas iš pen

kių karo dirbtuvių darbininkų 
yra moteris. 

Japonai Nelaisviai Pietų Pacifiko Stovykloje Per TVOR4; 
D & c h u a i  r . i i i f i  

% 

Japonui u-aro nelaisviai gauna medikalę priežiūra Amerikos 
karininko Pietinio Pacifiko stovykloje. sypsa- išrodo 
visai tikra ir rodo jo pasitenkinimą. 

rus, bet tie nudavė kad jie nieko negirdi 
ar nesupranta, tai nudelbę akis žemyn ar 
į kitą šalį kur nors žiurėjo, bile tik nesu
sitikti su Triobiaus akim. 

^ — Bijosi Bukotos visi Jcaip ugnies ir 
dėlto visi tyli, — prašnabždėjo Kuras Il
gunui į ausį. — O gavo nevienas nuo jo 
bjauriai į nugarą rimbu. 

Ir prasidėjus seimui, dar vi# rinkosi 
svietas. Rinkosi kviesti ir nevadinti. O 
ypač prie galo rinkosi nevadinti, kurie 
kaip ta pelėda ką atėjo neprąšyta, atsisė
do ^kerčią, taip ir jie gulo, lindo ko ne ant 
pečių sėdinčių užstalėje. Tarp šitų sto
vinčių radosi nevienas ir iš kviestų. Ir 
jų tarpe ėjo nors negarsios kalbos. 

Nenoromis metę akim, seimo vyrai 
patėmijo tarp sustojusių užpakalyje ir 
Bukotos giminietį pasiųstą pavadinti Bu
kotą, o toliau už jo ir patį Bukotą. 

Pamatęs suverstas ant savęs daugu
mos akis, Bukota prisiartino prie stalo, 
ties kuriuo sėdėjo jo antras giminė, ir pra
tarė: 

— Bereikalo, dėde Jauskuldi, užtari
nėja Kiekvienas kuris mane skriaudė ar
ba užgauti norėjo, gavo nuo tnanęs dvigu
bai. Ko čia gintis! Tegul šitai ir visi ži
no, nes kaip buvo tiems šeškams taip bus 
ir kitiems, kurie sieksis neteisingai mus 
nuskriausti. 

— Aš nežinau ką sveikas nori šeškais 
išvadinti iš nuskriaustų tavim, — rūsčiai 
pertraukė Triobius. —Pasakysiu vienok 
jog su šimtais užpulti dešimtis, nedidelis 
drąsumas. O taip sveikas visados elgei
si. Antgalo pridėsiu jog jeigu pulkelis 
mano vyrų anais metais sveiko užpultas ir 
bėgo į Detuvą tai tik dėlto jog lydėjo mo
teris ir bėgo, kaip sveikas žinai, tiktai iki 
piliai. O tavo drąsumo taipogi teko tiktai 
iki piliai. 

— Hh! Čia dabar kiekvienas šeškas 
drąsus, # — piktai šnairuodamas atkirto 
kerštingas Bukota. — Aš turiu laisvo ke
lio ženklus, tai ką jus man padarysit? ^ 
^ v — Šiądien, tiesa, nieko tau nebus. Vie

nok neužmiršk jog laisvo kelio ženklai tar
nauja tiktai per tris dienas. O trys die
nos pasibaigs ir sveikąm ankšta pasida
rys ir savo pilyje. Ne tau mus nei gąsdin
ti, nei kolioti.... 

— Tegul sau ir trys ir dusyk trys die
nos baigiasi, o ką man? Ką man ir visas 
seimas, jeigu jisai mane norės nuskriaus
ti? Ar aš negaliu taip padaryti taip kaip 
padarė dėdė Nemura ir dėdė Bauginis? 
Po porai dienų aš jau išbėgsiu iš šios sri-

i ties, o netrukęs atsidursiu pas Romaną, 
kaip tie, ir pasiduosiu jam. Tada ką jųs 
man padarysit? 

Apsiniaukė Daukšio veidas tuos žo
džius girdint, nekantriai ir kiti metė akim 
į atkaklų Bukotą. 
" — Jeigu sveikas esi nekaltas, — atsi-

Triohius metė akini į tulus seimo vy- liepė Dauksys, mes ne tiktai neskriau-

vienas. 
— Daukšiui nuspręsti, jisai geriau už nesiliovė užstojęs Bukotą jo giminė. 

kitus numano apie žirgus, — atsiliepė ki-' Triobius metė akim į tulus seim 

štai apysaka kuri jums patiks! — U u fl il H i a i 

A L P 1 s 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popierog viršais. $2.00 Tvirtais viršais 

% Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpi, 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 afc-
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pusi. ^ 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turime. 
Pasiuskit laiške $2 arba $1.50 (50c galima siigfl-
ti jMišto ženklais). 

v ' V /• "\ 
Reikalaukit Dirvoje 

•6820 Superior Ave. * Cleveland, Ohto 

sim bet ir užstosim. Ką ir pats žinai ge
rai. O jeigu esi kaltas, jeigu, kaltas bū
damas, išbėgsi tai musų srityje bus 
vienu nenaudėliu mažiai! ir nei vienas iš 
musų to neapgailaus. 

tuo tarpu Ilgūnas, pasikuždenęs su 
Kuru., atsiliepė į Bukotuką: 

— Ar tai Nemura, Juodvėšijos galin
čius, ką pasidavė Romanui, ištikro tavo 
dėdė? " 

— Mano! O kę? ' 
— Ot ką. Teapsaugoja dievai bent 

vieną iš musų buti tokiame padėjime ko
kiame jis pas Romaną buvo. ̂  

— Delko gi? Kuo gi jo padėjimas 
negeras? 

— Jį Romanas pajungęs į žagrę pla
kė, norėdamas priversti arti. O kitą po
rą Juodvėšių užplakė tokiu pat budu, pa
jungęs į žagrę ir ardamas. 

— Mano .dėdę? Mano dėdę per jautį 
pajungęs į žagrę plakė? — putodamas iš 
piktumo rėkė Bukota. — Tu tyčiomis tai 
kalbi norėdamas mane išjuokti! Gyvas 
neišeisi! 

Keli vyrai, & tarp jų abudu Bukotuko 
giminės, prišoko prie jo su paskubiu, kad 
apmalšintų, nes ištraukimas kardo iš mak-
štų seimo metu buvo baudžiamas labai aš
triai. 

— Liaukis! — užriko ir Daukšys pa
kilęs. — Liaukis jeigu tau gyvastis miela. 
Argi tu nežinai kas tavęs laukia? Argi 
tu nežinai jog tokioje dėtoje ir ženklai lai
svo kelio nustoja tarnavę? 

— Išjuokti save aš neleisiu nei atski
ram žmogui, nei visam seimui! — švaukš-
damas iš piktumo šaukė Bukota. — Nepa
velysiu kad man ir galas butų! 

— Palauk, o gali buti jog niekas ir 
nemano išjuokti, — maišė Daukšys. 

-- Kaip gi. nemano išjuokti jeigu sako 
kad Nemurą kaip jautį pajungė! 

— Gerai! Bet argi kaltas tas kuris 
taip sako, jeigu tai teisybė? — malšino 
toliau Daukšys ir atsikreipdamas į Ilgū
ną paklausė: 

— Sveiką aš matau pirmą kartą ir 
dėlto atleiski jeigu paklausiu dar sykį, ar 
žinia apie Bukotos dėdę, Nemurą,* tikrai 
tau žinoma, ar girdėjai tik kaipo gandą? 

Dabar Ilgūnas pasijuto patekęs į sla
stus, visi sužinos kad jis ne vietinis bet 
iš Galičo, bet jau buvo pervėlu. 

— Tas tikra teisybė, nes viskas dėjo
si po mano akių. Bet ką čia dar abejoti. 
Ot, tegul jis pasako ką ženklina šitas dai
ktas, — pridėjo Ilgūnas, paduodamas Bu-
kotai suvyniotą skarulėlyje grumulėli. 

Vienoje akimirkoje persimainė Buko
tuko veidas. Vietoje rūstybės jame da
bar pasirodė išgąstis ir jisai nupuolusiu 
balsu pratarė: 

— Dėdės žiedas! žiedas nulaužtas! 
Kas daryti? užklausė jisai, kreipdama
sis į Ilgūną. 

— Nieko! — atvertė tas. — Dabar 
Nemura jau pabėgo iš Romano nagų ir 
taip manau jog po savaitei-antrai bus ir 
namie. 

Seka: SEIMAS. 

PAGYRŲ TARBA. Ta Lie
tuvių Tautinė Taryba tai ne 
organizacija kuriai rūpėtų Lie
tuvos atsteigimas, bet tai kli
ka kuriai rupi pasigyrimai. Ir 
neišmanydama kaip save pasi
girti Amerikonų akyse ta kli
ka sugalvojo leisti net Angliš
ką "gazietą"—Lithuanian Bul
letin. Tas buletinas ir tapo 
ta "pagyrų tarba". 

Tai darbas žmonių kurie no
ri save girti ir aukštinti Ame
rikiečių akyse, o kitus žemin
ti. Amerikiečiai, kurie moka 
atskirti pelus nuo grudų, tuoj 
pažins kas ta "pagyrų tarba" 
yra ir vėliau ją gaudami mes 
| gurbą. * *1, 

Jeigu ta "pagyrų tarba" tik 
tam leidžiama ir tam pinigai 
mėtomi, geriau kad tie kurie 
jai leisti aukoja pasilaikytų 
tuos pinigus geresniam tikslui, 
o tą "pagyrų tarbą" užrauktų. 

Nei Lenkai, nei Žydai, nei 
Rusai bolševikai to nedaro: jie 
ima iš peties ginti savo vals
tybės interesus ir perstatyti 
Amerikos vadams tai ko jų vi
sa tauta siekia. 

Musų fri tarybininkai Įstei
gė "pagyrų tarbą" pasakotis 
Amerikiečiams apie jiems ne
paisomus dalykus, kurie yra 
praeities pažiega, ir jie iš tos 
"pagyrų tarbos" spręs kas yra 
tie* žmonės ir ko jie įieško. 

MIKALDOS 
Karalienės Sabbos 

P R A N A Š Y S T E S  
Įdomios pranašystės senovės laikų Sabbojs 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prišiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.) 

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutyarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
?apną. Kiekvienas privalo jj turėti savo 
rūmuose. 

Reikalaukit '•Dirvoje* 

LIETUVIŠKI bolševikai su
rado gerą propagandinį budą 
naujų narių savo "Literadur-
nai" draugijai gauti. Jie aty-
džiai skaito mirusių Lietuvių 
skyrių Dirvoje. Jei Dirva pa
skelbia kad, pav., Philadelphi-
joje mirė 5 Lietuviai, tai lite-
rffd urnos draugijos valdyba 
tuojau paskelbia kad "penki 
naujai įsirašė". 

JURGIS P u s m a t ematikis, 
"Kalvarijos" bonka pasistip
rindamas, suskaitė kiek nazių 
ir bolševikų generaliniai šta
bai vienas kito kareivių šiame 
kare išmušę. Pasirodo, pagal 
Jurgio apskaičiavimų; Rusijos 
fronte jau neturėtų buti nei 
vieno gyvo kareivio iš paskelb
tų abiejų pusių armijų skai
čių. Taigi, nežinome ar Kal
varijos susukta Jurgio galva 
klydo, ar nazių ir bolševikų ge
neraliniai štabai. 

NAZI AI skeliate. , Sauksią 
Lietuvių "Steigiamą j Į Susirin
kimą". Nėra abejojimo, Lie
tuviai, susirinkę, palinkės įs
teigti naziams kapus. 

LIETUVIŠKI balšavikai A-
merikos Lietuvių pastangas 
kovoti už Lietuvos laisvę, va
dina "kiauru maišu". Kiauro 
prote žmonėms gal taip ir at
rodo, bet rimti žmonės žino 
kad visa. žmonijos istorija yra 
kova už laisvę ir niekas tokioa 
kovos "kiauru maišu" nevadi
na. Nors gaila, bet turbut 
prisieis Lietuviškiems bolševi
kams asilo medalis duoti. 

NAUJIENOS aną dieną pa
aiškino skirtumą tarp socialis
tų ir komunistų: sako, socia
listas žmoniškesnis. Kur ko
munistas sušaudo, ten socialis
tas tik smala aptepa. Gali bu
ti, skirtumas ir yra. 

J* Žemantauska* 
"Dirvos*' Agentas 

N o t a r a s  
180 Congress Aveni* 

Waterbury, Conn. 
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DIRVA - VIENATINIS 
CLEVELANDO IR OHIO 
LIETUVIŲ UUKRAŠTJS 

VIETINES ŽINIOS 
Karo Bonų Parduota 

su Dideliu Kaupu 
Cuvahoga apskritis Karo bo-

lių kvotą išpildė su geru kau
pu — parduota už virš 16 mi-
lojonų dolarių daugiau negu 
buvo nustatyta. 

Cleveland u i ir apskričiui bu
vo nužymėta sukelta $235,-
000,000. Sukelta gi už virš 
$251,000,000. 

PASTŲ prenumeratą galima 
siusti ir iš Clevelando. Kas ne
turi laiko ateiti administraci
jom gali pasiųsti laišku $2 su 
pilnu savo adresu. 

Nori Kariauti! 

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

PIRŠTU Į AKĮ 

L. ž. Reporterio ir pono Ga-
baliausko antrą kartą klausiu 
paaiškinti pilniau kiir dėjote 
Lietuviu kareivių motinų prie
danga rengto vakaro pelną, 
Gegužės 3, 1942, Lietuvių sa
lėje. .Negana kad salėje tam 
tikslui padaryta pelno, dar p. 
Gabaliauskas rėplinėjo po Lie
tuvių namus ir rinko iš moti
nų ir tėvų pinigus tam pačiam 
tikslui. 

štai kaip paties p. G. para
šyta buvo L. ž. nr. 17, Gegu
lės 1, 1942: 

"Kareivių motinų pagerbtu-
vių vakaro pelnas skiriamas 
kareivių įkultūrini ams reika
lams. Rengėjų nutarimu 
šio vakaro pelnas skiriamas ka
reivių kulturinių reikalų, kaip 
užrašymui jiems laikraščių, su
sirašinėjimo su jais išlaidoms 
ir švenčių dovanoms apmokė
ti". Kiek esu ištyręs Lietu
viai kareiviai sako nei vienas 
nėra nieko gavę kas buvo Ga-
baliausko žadėta. Bukit geri 
teisingai atsakyti. 

Alekas Banys. 

Senovėj — kanklininkai keliaudami per Lietuvą, apsakydavo Lietuvių Bočių karžygiškus darbus i& vi
sokius atsitikimus iš tų dienų mažo pasaulio * 
'* •v DABAR'— Jums tą viską apsako DIRVA •— pasiekdama Jusų namus plačioje Amerikoje — istoriškus 

narsius ftocių darbus, ir įvairius šių dienų pasaulio, įvykius — ir tik už $2.00 per ištisą metą! 

vis 

r ^ 

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

14602 Thames Ave. 
Phone MU 0744 

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

Smulkus skelbimai 'DirwJ^, 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, krautuvių išriuo-
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina. 

%i —^ 

šis mažiukas vyras, "> metų 
amžiaus vaikas, sakydamas jog 
jis yra neužaugų veislės ir tu
ri 16 metų amžiaus, norėjo įs-
tori jurininkų tarnybon. Jam 
parodyta ant kiek jis perma-
žas ir kad del to negali patek
ti ant kariško laivą 

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

PAJIEŠKAU APSIVEDIMUI 
Jieškau Lietuvės moteries apsi-

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

Klemensas Morkūnas 
1316 Ray street Dayton, Ohio 

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

Bedroom rakandus 

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

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

Atdara vakarais išskyrus trečiadienius. 

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 YELIONAI 
Mažoms mergaitėms — iš gerų medegų — $3.00 

ir daugiau. Pasirūpinkit užsisakyti anksti. 

G R DI 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, Ka.vnee marškiniai, kaklaraiš
čiai, kojinės, pilnai visos reikmenys. 

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

Svarbios Filmos 
Štai nepaprastas naujas dalykais 

kuris pradedama rodyti Telenews 
Theatre šią savaitę — tai filmos 
atimtos iš paimtų karo nelaisvių 
•Japonų, parodančios jų ataką ant 
Pearl Harbor ir kaip jie galutinai 
užėmė Bataan ir Corrigedor Filipi
nų salose. Tai vaizdai kuriuos kiek
vienas Amerikietis privalo matyti 
ir susipažinti su Pacifiko priešais. 

Kiti vaizdai parodo Amerikečių 
žygius TunisijoS mušiuose. Belais
viai paimami šimtais Amerikos jie-
goms žygiuojant pirmyn per kal
nus link Bizerte ir Tunis. Taip* pat 
matysit vaizdus iš Rusijos fronto. 

Matysit Angliakasių streiko vai
zdus, Clevelando viesulo išgriautas 
sritis ir tt. 

Prie to visko yra trumpas vaiz
das "Boomtown, D. C.", parodantis 
kas dedasi Amerikos sostinėje. 

KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 
ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

* i 
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Dirva dar vis diiodama Tiž $2.00 visam tiems kurie at
naujina savo prenumeratą nevšluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaina. Ap-
sfrupinkit Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku, palengvinsit jai eiti. 

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

D I R V A  
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohit 

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 

REAL ESTATE 

Pirkit Namą Dabar 
GROVEWOOD—2 šeimų namai, 5.5 

kambariai, 
CORSICA Ave—2 Seimų, 4.4 kam

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

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

year ave. 
GEORGE KASUNIC 
7510 Lockyear Ave. 

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

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. HEnd. 0146 

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

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

$3500—7 kamb. pavienis, maudynė, 
lot 40x125, $1500 cash; St. Clair 
E. 68 dalyje. 

McKENNA BROS. 
1S8C E. 55th STREET 

HE 5282 A MU 4285 

UŽEIGOS 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••MO • ••IMIIHHIIMIIIIMIIIIIIIIIIIiaill* 

NAUJA LIETUVĖ SAVININKĖ 

TERRACE BEAUTY SALON 
1161 East 71st Street 

HEnderson 3920 
Plaukų Styliai Visokiems Atsitikimams. 

Permanents . $3.50 ir daugiau 
Machineless $5.00 ir $6.00 

Sophia Mikėnas-PaJunas, Sav. 
INNINIIIIHHNUIIIIIIIIIMIIIHTHIIUIHINIMHHinHIIIIIIHIIIIINHIHIIHNNINIINNINNIHHIHIIIi* 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkes 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

604 Eucild Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

NAMINĖS NELAl" 
MĖS 

Suvirs 17,000 asmenų sužei
sta Clevelande įvairiose namų 
nelaimėse pereitą metą. Šim
tas ir 70 žmonių užmušta viso
kiais neatsargumais namuose 
ir apie namus. 

Daugiausia užsimušė nupuo
limais, ir daugiausia iš tos 
priežasties susižeidė. Kiti at
sitikimai mirčių buvo nuo nuo
dingų dujų, apdegimų, ugnies, 
ir sprogimų paeinančių nuo ne
atsargumų. 

Namų šeimininkes ragina
mos buti atsargoje nuo viso
kių tokių atsitikimų kuriuose 
gali susižeisti pačios arba jų 
šeimų nariai, ir stengtis tokius 
pavojus prašalinti. 

Susižeidimai ir šiaip nelai
mės "nekuriems žmonėms pasi
rodo net pasikartoja, sulyg su
rinktų raportų neatėjimo dar
bininkų j darbą. Tas reiškia 
kad kiti žmonės tiek neatsar
gus, tiek netvarkųs apie save 
namuose kad nuolat susižeidžia 
tais pačiais atsitikimais bet 
nesistengia prašalinti priežas
čių. Gal but yra tokių žmonių 
kurie vieną kartą patamsėję 
Įkišę koją j viedrą' laiptų vir
šuje ir nukritę ir susižeidę, tą 
viedrą ar kitą vėl pastatys to
je ar panašioje vietoje ir tas 
pats žmogus vėl susižeis įlip
damas j tą viedrą ir vėl nusi
risdamas nuo laiptų. 

Kitos šeimininkės nuolat nu
sidegina tais pačiais budais, 
bet jos niekad nepagalvoja pa
sielgti kitaip kad toliau neap
sidegintų. 

•MAYORAS Lausche dar
buojasi įvesti Clevelande vie
ną dieną apsieiti be mėsos, 
taupymui mėsos kad jos nepri
truktų. Didesnės valgyklos su
tinka vieną dieną savaitėje 
tiekti valgius be m€sol£V . 

JŲS Jieškokit Viešpaties 
Dievo kolei Jis Ran- . 

Kalbės Gov. Bricker 

Clevelande dedama pastangos iš
judinti akciją greitesniam paliuosa-
vimui imtinių pagrobtų Hitlerio Eu
ropoj. Tuo klausimu bus laikoma 
viešos prakalbos Public Auditorium, 
trečiadieni, Gegužės 12, nuo 8 vai. 

Tarp žymių kalbėtojų dalyvaus 
Gubernatorius John W. Bricker. Su 
juo bus žymus vadai bažnyčių, dar
bo, industrijų ir valdžios. 

Kitas kalbėtojas bus Dr. D. R. 
Sharpe, naujai išrinktas preziden
tas Cleveland Church Federation ir 
Rabbi Silvei', iš The Temple. 

Clevelando Arkivyskupas Joseph 
Schrembs, del nesveikatos negalė
damas dalyvauti, pridavf rengė
jams savo pritarimo žodi. 

Prakalbose inčjimas dykaf. 

Dirvą galima išsirašyti ui 
•ieną dolar| — pusei metų. 

S E D A K O F F  
GYDYTOJO RECEPTAS 

Greita pagalba nuo Bronchinių 
uždegimų, paliuosuoja kosulį ir 
palengvina plaučių užsikimšimą. 
Ypatingai geras sulaikymui nak
tinių kosulių, šalčio ir užkimimo. 
Neturi alkoholio, chloroformo 

nei kitų kenksmingų vaistų. 

Eclair Cut Rate Drugs 
7600 St. Clair Ave. 
CLEVELAND, OHIO ' 

Prespriction Specialists (ra) 
Kampas E. 76 st. ENd. 9202 

tmas 

IzaOv 55:6e. 

Ką Šv. Raštas liudija apie 
Dievo karalystės įsteigimą ant 
žemės, kurios mes prašom: At
eik karalystė Tavo, buk valia 
Tavo kaip danguje taip ir ant 
žemės. Ar supranti ką kalbi? 
Šv. Raštas taip liudija: Nebus 
pabaigos metų tiems kurie už
laikys Dievo prisakymus: tie 
gyvens amžinai. įsa. 65:17. 

Biblijoje Dievas taip liudija: 
Naują dangų ir naują žemę su
tversiu. Dangus perstato ti
kybas, žemė perstato tautas. 
Tos visos bus sunaikintos karo 
laukuose. Kristus pradės ka
raliauti savo antrame surgyži-
me. Laikas jau nebetoli, pa
saulis dega. Dievas teis bied-
nuosius su teisybe. Dievas 
yra meilė. Psa. 72:2-4. Kris
taus karalystėje žmonės bus 
aprūpinti maistu, aprėdu ir 
sveikata. Tas didysis gydyto
jas išgydys nupuolusią žmoni
ją, bet turės sutikti su Dievo 
įstatymais. Ezek. 47:12 Bib
lijoj. Ir nei vienas gyventojas 
nesakys aš negaliu. Visi bus 
paliuosuoti nuo senatvės ir nuo 
bedarbės ir nuo ligos ir nuo 
nelaimės. Jobo 33:25. Niekur 
nebus pažeidžiama ant mano 
šventojo kalno. Kalnas reiš
kia Kristaus karalystę. įsa. 
11:9. Visos neteisybės bus su
naikintos šiame vargų laike, 
ir visi turės teisę Dievą gar
binti. Nebus persekiotojų — 
tautos sakys: Štai tas yra mū
sų Dievas. įsa. 25:9, nes išeis 
parėdymas iš Ziono ir žolis 
Viešpaties Dievo iš Jeruzalės, 
įsa. 2:3. — Gerbiamas skaity
tojau, eikite į Dievo pusę — 
žmogus neišgelbės. 

Wm. Shimkus, 1150 E. 76 
St. Cleveland, O. (Skelbimas) 

•SUV. VALSTIJOSE esama 
4,500,000 ūkių kuriose neturi
ma elektros. 

KAIP MUS IŠNAUDOJA 
Balsas iš Tolimo Lawrence, Mass. 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot. 

D I R V A  
Cleveland, Ohio 

Gal Amerikos Lietuviams 
nėra žinoma kodėl pas mus nė
ra geros vienybės ar sutikimo. 
Viena, tai kad daug patriotų, 
veikėjų išmirė. Kiti paseno: 
O kas liko tiems sunku daug 
kas nudirbti. 

Tuo tarpu mus užpuolė pur
vai, sunku jų apsivalyti, o jie 
randa tamsuolių kurie juos re
mia, ir su tamsuoliais sunku 
susikalbėti, 

Kas tie purvini- vadai mes 
visi žinom. Jie patys purvini 
ir bando kitus, gerus žmones 
purvinti. Jie šmeiiža senus, 
garbingus Lietuvos veikėjus, 
Lietuvos Prezidentą A. Smeto
ną ir Lietuvos įstaigas Ame
rikoje. ' ' 

Paimkime tokf poną Gaba-
liauską. Del ko jis taip me
luoja, šmeižia, purvais drabs
to tikrus veikėjus? Šitas po
nelis gauna gerą duoną, jam 
gerai apmoka tie kuriems jis 
tarnauja. Du kartu jis perva
žiavo per Lietuvių parapijas, 
klebonijas. Jis purvindamas ir 
apmeluodamas Lietuvos Prezi
dentą sakė renkąs pinigus Lie
tuvos pabėgėliams Sibiran iš
tremtiems, ir žmonės davė vie
ną ir antrą kartą. Daviau ir 
aš. Musų klebonas ragino pa
rapijoms duoti nemažiau dola-
rį. Na ir davėm. O kur tie 
pinigai dabar? Taryba tų pi
nigų neturi, o Galbaliauskas tai 
vis turi darbelį, jis leidžia sa
vo žinias, dykai dalina prie 
bažnyčių. Kaip tik pradėjo 
leisti, ir aš gavau paskaityti to 
purvo, *bet paskui mes suma 
nėiY} kitaip padaryti: neskaity
ti bet plėšyti tas jo žinias, vi
siems kaišiojamas prie bažny
čios. Klebonas pamatė, ar 
kiti pasakė kad svietas neskai
to, o tik plėšo tą laikraštį. 

Kitaip ir negali buti kaip tik 
iš musų išprašyti pinigai nau
dojami to laikraščio leidimui. 
Iki nematėm Gabaliausko ne
žinojom nieko ir apie jo laik
raštį. Ir kam jis jį lęidžia? 
Nagi tam kad ardyti musų vie
nybę, kenkti tautos darbams ir 
šmeižti Lietuvos Prezidentą A. 
Smetoną ir Konsularines įstai
gas. Jam ir kitiems jo šers-
ties gaivalams rupi tik jų pa
čių pilvas. % 

Ir reikia stebėtis kaip moka 
lošti gerą kataliką! Kas sek
madienį eina prie šv. Komuni
jos — žinoma, turi taip dary
ti, nes iš to duoną valgo. 

Bet kai patiri, tiesiog skau
du kad iš musų viliojami pini
gai į purvą metami. Duodi pi
nigus del to kad kunigui tiki 
ir palaikai jo žodį geru. Mes 
katalikai geri, bet ir kvaili. 
Aš manau kad reikia biskį pa
mąstyti kam duoti ir kada duo
ti, nereikia pasitikėti tokiems 
gudrauto jams. 

Butų gerai kad' musų kuni

gai, klebonai liautųsi rėmę vi
sokius pinigų rinkėjus ir ap
saugotų mus nuo jų, nes jų 
darbai perdaug viešai matosi. 
Musų dolariai yra sunkiai už
dirbti ir neturėtų buti niekams 
išviliojami. O vilioti geriausia 
sekasi tiems kurie po kleboni
jas moka svečiuoti ir klebonus 
glostyti. . , 

Dar vieną dalyką noriu pri
minti. Juozas Laučka kalbėjo 
čia Kovo 21, bažnytinėje salė
je. Jo kalba buvo tiesiog bo
biška ar vaikiška, nesuaugu
siems ir tamsiems taikinta, ne 
susipratusiems Lietuviams. Jis 
atvyko matyt nemiegojęs, tai 
pas Kun. Jurą pramigo ir iš 
miegų pakilęs nežinojo ką pa
sakoja. Kalbėjo apie savo biz
nį ir tas siūlė savo laikraštį, 
kurį ėmė daugiausia bobelės. 
Paskui nuvažiavo į Haverhill, 
ir ten tą patį. Ten ir Lietu
vos reikalams aukas rinko, bet 
mažai kas davė surinkta $30; 
iš tų apmokėta kaštai, o kur 
likusieji $24 pateko? 

žmonės tik ir šneka kad sa
vo biznį nekurie daro varde 
Lietuvos nelaimės. 

Lietuva kančias kenčia, o 
tokie poneliai naudojasi klebo
nų geraširdingumu iš parapi-
jonų dolarius rinktis. Ar tie 
laikraščiai naudingi nei klebo
nai nemoka pasvarstyti. 

Ką toks ponas Gabaliauskas 
padarė gero Lietuvoje būda
mas? Jis čia statosi "didelis 
veikėjas", o Lietuvoje jo nie
kas nepažino ir negirdėjot ži
nantieji sako jis ir Lietuvoje 
buvo toks pleperis ir ardyto
jas tvarkos; jis platinęs nesu
tikimus ir ūkininkams neda
vęs vežti javus keliu į miestą. 
Kiti įtaria jį tikru Lenkų at
stovu ir agentu. 

šalin tokie ardytojai ir ken
kėjai iš Amerikos Lietuvių 
tarpo. 

Lai gyvuoja musų Tėvynės 
Prezidentas A. Smetona, ir jo 
patriotingi konsulai. 

Prisiunčiu $5 paremti Dr. 
Norem'o knygai "Timeless Li
thuania" leisti ir įvertimu ju
sų sunkų darbą. Toliau ban
dysiu daugiau ,prisidėti. 

M. Vilkišius. 

PIGIĄ mėsą", sako, šunės 
ėda, bet dabar nei pigios mė
sos šunims* negalima gauti. 

Geresnies Rūšies Muzika , 

H. J. VOTTELER & SON 

ARCADE MUSIC 
STORE 

Theo. Langer, Prop. , 

' 37 The Arcade 
MAin 2217 Cleveland 
Didelis pasirinkimas {vairių im
portuotų muzikos dalykų, reikme
nų, ir Lietuviškų muzikos gaidų. 

j.:' 
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Gerbt 

SPRAGILAS 

£̂* 

TETULE SUSIRUPINUS 
KAS ANT ŽEMES 

DEDASI 
Kai žmogus ilgas valan

das dirbi neturi kada nei 
savo namų apžiūrėt Štai 
jau ir pavasaris, ir paskel
bta Apsivalymo Savaitė, o 
gerb. Spragilo dar nieko 
kieme aplink bakūžę neda
ryta. Taigi praeitą sek
madienį pataikęs progą, 
šokau apsivalyti savo kie
mą. 

Dirbu šušilęg, ir žiuriu, 
ateina pas mus mano gerb. 

Išrado Savotišką Skabiamą Masiną 

Ale kažin ar negrie-
£Iiu, vaikeli, kad • šventą 
dieną dirbi, a? — sako ji. 

— Tetule, dabar tokie 
laikai: žmonės net žudytis 
vienas kitą nesustoja šven
tą dieną, o ką apie dirbi
mą tai nėra ko nei kalbėti. 
Juk per Velykas kai bu
vom pas jus, pati sakei kad 
dėdė dirba ir niekas nežiū
ri net Velykų. Tai ir aš, 
dirbdamas ilgas valandas 
dirbtuvėje, tik šiądien pa
sinaudojau proga apsivaly
ti aplink namą. Juk jau 
vėlyvas pavasaris, — sa
kau aš. ; -i?'" 

— Kad jj kur nematė to
kį pavasarį: aš neatsime
nu tokio šalto ir bjauraus 
pavasario. 0 prie to šy-
met dar ir visokių kitokių 
Drajovų atsitinka, kaip nie-
sad nebuvę. Kiba prieš ga-
ą svieto, — sako ji. 
"— Na kas gi tetulę taip 

gąsdina net svieto pabai
ga? — sakau aš. 

— Dar klausi kas? Ugi 
tik žiurek: visai nesenai 
buvo žemės drebėjimas: aš 
net iš lovos iššokau ir ne
žinojau kas daryt, ar bėgt 
ar rėkt. Dabar vėl, baisi 
vėtra užėjo, kiek namų iš
griovė, žmonių sužeidė. Ar 

. tai prieš gerą? O dar tie 
streikai: vienas pasibaigė 
kitas prasideda. Amerika 
ne tik su Japonais ir Vo
kiečiais turi kariauti, ale 
dar ir tarp savęs kariauja. 
Juk valdžia pasiuntė vais
ką į angliakasyklas. Ar tai 
prieš gerą? — sako ji. 

— Tu, tetule, ištikro įsi-
tėmiji nekuriuos dalykus, 
ir moki viską savaip išaiš
kinti, — sakau aš. 

— Aš nieko neišsimisli-
nu: viskas ką sakau atsi
tinka po tavo kaip ir po 
mano akių, vaikeli, — sa
ko ji. 

— Na, tiek to, tetule, gal 
dar mes išliksim laimingai 
sveiki. Einam į vidų, pie
tų laikas, jau alkanas,— 
sakau aš. 

— Sveika, gyva, tetule! 
Netikėtai pas mus atsilan-

1 ' 11 11 

DUOKIT SKALBTI 
"Save-a-Dąy" Skalbykla 

.N«w Method fiSundry .suteikia. 

.prieinamą gerą skalbimo fcatarna-. 

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

15 nuo! pigiau jei patjfrs atvešit 
ir pasiimsit 

New Method Laundry 
0710 Lexington Ave, 

HEnderson 7761. 

Gerb. Tetulė. 

kai! Prašau | vidų! — pa
sitikus duryse mano šon
kaulis sako jai. 

— Ar tetulė turėsi laiko 
ilgiau pas mus pabttti, ar 
tik pro šalį eidama užsu
kai? — sakau aš. 

— Judu, vaikeliai, buvot 
pas mane Velykoms, tai aš 
sumaniau aplankyt jus per 
Atvelykį. Aš turiu laiko 
visą dieną, ba žinot, diedas 
dirba tai man vienai namie 
nuobodu, — sako ji. 

— Tai labai puiku, tetu
le, ir mes smagiau pralei-
sim šventadienį. Tuoj pa
darysiu valgyt, —' sako ma
no šonkaulis. 

— Valgant, vaikeliai, 
kia^ ir išsigert. Žiūrėkit ką 
aš ' atsinešiau, — sako ji, 
traukdama iš savo didelės 
mašnos bonką. 

— Tetule, be reikalingai, 
mes galim apsieit ir be to, 
— sakau aš. v 

— Ale išsigert prieš val
gį vis tik bus gerai. Aš 
pamislinau kad jųs gal ir 
neturit, nenorėsit prie mo
nopolio eilėje stovėt pusę 
dienos, o aš turiu laiko tai 
pastovėjau ir apsirupinau. 
Atnešiau jums dovanų, — 
sako ji. 

— Ačiū,- tetule, kad tu 
viskuo moki apsirūpint, — 
sako mano šonkaulis. 

— Dabar tokie laikai, 
reikia dalintis kuo turi, ba 
ne visi visko gali gauti, 
nors ir pinigų turį sa-
ko ji. 

— Tik tetulė taip manai, 
o kiti ne tik nesidalina bet 
nori dar viską sugraibyti 
ir suslėpti kad kitiems ne
užtektų, todėl prisiėjo ir 
maisto knygeles įvesti, ir 
įves degtinės gavimui kor
teles. Tada ir tetulė nega
lėsi kas rytas stovėti prie 
degtinės parduotuvės, tik 
kartą į mėnesį galėsi ^au
ti po puskvortę, — sakau 
aš. 

Tetulės akys krito ant 
kabančių drabužių ir ji su
šuko: 

— Ale kas čia, vaikeliai: 
keno ta vaiskava unifor
ma? 'Ar pas jus kareivis 
randasi? — pamačius te
tulė uniformą užklausė. 

— Žinoma kad randasi, 
— sako mano šonkaulis. 

— O kas toks, kur jis? 
— sako tetulė. 
/— Nagi va: aš! Tai ma
no uniforma! — Sako ma
no šonkaulis. 

— Tai ką, vaikeli, ar ta
ve į moterų vaiską paėmė? 
— sako ji. 

— Nepaėmė, bet aš pati 
įsirašiau. Mat, tokie laikai, 
visos kitos moterys <Jii;b«k 
reikia ir man prisi 
sako mano šonkaulis. 

— Mane, baimė ima: iš
veš į vainą ir po viską. Ne
užtenka jau kad vyrus ima 
ale ir moterų jau prireikė. 
Apsivilk, noriu matyt kaip 
tu išrodai, — sako ji. 

Mano šonkaulis užsidėjo 
savo uniformą, tetule pa
žiurėjo galvą kraipydama: 

— Tai kada tu, vaikeli, 
išeisi į vainą? — sako ii. 

— Tetule, tai mano taip 
vadinama Civilian Defense 
uniforma. Girdėjai apie tą 
tarnybos skyrių: tai namų 
apsaugos tarnyba, šie visi 
Civilian Defense tarnauto
jai, vyrai ir moterys, rūpi
nasi apsauga namie, savo 
miestuose, atsitikime prie-

NETVARKA SUGADI
NO DAUG KARIUO-

MENES MAISTO 

MINĖJO AUŠROS 60 
METŲ SUKĄKTJ 

"•>»» Ct r" 

NEW YORK, K. Y. — *y-

Štai vienas Amerikos kareivis Aleutiškose salose, tolimoj 
Alaskoj, išrado savo darbo vėjini motorą, kuris varo jo skalbi
mo pabūklą ir ,;am pačiam nereikia skalbti. 

Kovojo prieš Visus Tris Ašies Partnerius 

* -z. i 

, ,, , 
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Šis būrelis lakūnų gali pasigirti kariavęs prieš visus tris 
Ašies priešus, kas yra retenybė. Jie kariavo prieš Japonus, da
bar Afrikoje kovoja prieš Vokiečius ir Italus, i£ jįjkį.tos fotogra
fijos traukimo buvo gyvi. " • '' "• 

šų užpuolimo, ^Isako ma
no šonkaulis. ' , įį 

— Tai tu ir šautuvą tu
ri? Kur jis, parodyk, — 
sakt) ii.' * 

•— Ne, tetule, aš šautuvo 
neturiu ir man nereikia,— 
sako mano šonkaulis. 

— O kuo jųs šaudysit 
Japonus ir Vokiečius kada 
Klyvlandą užpuls? — sako 
tetulė. 

— Tetulė juokus kreti ir 
mane juokas ima. Moterų 
skyriai šautuvų neturi ir 
joms "kariauti nereikia, jos 
tik užima vyrų vietas kad 
jie galėtų kariauti, — sako 
mano šonkaulis. 

— Ale man visai ne juo
kai, vaikeli. Išvilios jus į 
vaiską, o kai surinks gana, 
tada paduos šautuvus ir 
veš į vainą, o ką tada da
rysi? — sako ji. 

— Na, judvi perdaug 
rimtai apie karo reikalus 
jsikalbejot. Aš alkanas, 
gal ir tetulė alkana. Ses-

UTiCA, R Y. 

ŠIS-TAS IS ČIONAI 
Praslinko gana ilgokas lai

kas kaip Dirvoje matėsi kokia 
nors žinutė iš mūsų kolonijos. 
Tat nors vėliau visgi geriau 
negu niekad, sužinoti kad Uti-
koje dar yra Lietuvių ir kad 
jiems išgirsti prakalbą savo 
gimtoje kalboje šiuo laiku yra 
lyg kokia nepaprasta švente. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
diena buvo minėta Vasario 21, 
šv. Jurgio parapijos salėje. Po 
to kaip Kun. J. Balkunas iš 
Maspeth, N. Y., atlaikė šv. 
mišias, jis pasakė puikų gra-

Paul Mallon, rašytojas Wa
shington, patiekia žinių jog 
valdžioje kilo įtarimų apie ne
kuriu valdininkų nesumanumą 
ir betvarkę, kas atsiliepė į to
kį trukumą maisto civiliniams 
gyventojams. Jis sako, vieno 
žinovo įrodįpėjimais, apie 20 
nuošimčių viso musų buvusio 
galimo gauti maisto likę su
naikinta del valdžios žmonių 
neatsakantumo. 

Jis tolįau rašo, remiantis ži
novų tikrinimais, federalės val
džios paėmimas į savo rankas 
maisto tvarkymo buvo tiktai 
"gėda". Jie nueina atgal į tą 
laikotarpį kada dar tik buvo 
statoma kareivinės, jau mais
tas buvo superkamas ir per
daug maisto buvo prigabenta 
į tas vietas ^darbininkų maiti
nimui. Tas pat daryta ir su 
maistu kareiviams. Pirkta ir 
perpirkta sviesto, pieno pro
duktų, mėsos, daržovių, kon
servuotų valgių ir bulvių. 

Tie dalykai ilgai stovėdami 
ėmė gesti ir daug jų prisiėjo 
išmesti. Kaip ir kitais visais 
atvejais, už visokias netvarkas 
ir nuostolius surištus su karo 
reikalais niekas nebūna kalti
namas, taip ir maisto tvarky
tojai pasilieka be atsakomybės 
už tai, tačiau daugybė maisto 
nuėjo niekais. ^ v 

Vienas pranešimas iš Neb
raska valstijos sako kad val
džios supirkti kviečiai pusta ir 
nyksta valdžios aruoduose del 
neprižiurėjimo ir apleidimo jų. 

Todėl daroma patarimai kad 
valdžios fstaigos arba armija ir 
laivynas nesikrautų maisto di
delių perviršių jeigu negali jo 
tinkamai apsaugoti. 

met suėjo 60«metų nuo, pirmu 
tinio Lietuviško laikraščio at
siradimo, kai Lietuviams buvo 
draudžiama spauda. Tjub laik
raštis vadinosi Aušra. 

New Yorko Lietuvių Spau
dos Klubo susirinkime Balan
džio mėnesį, apie šį didelės 
svarbos musų kulturai įvykį 
A. B. ;Strimaitis paruošė pa
skaitą, kuri labai suįdomino 
susirinkusius narius, ypač tuos 
kurie gimę Amerikoje. Operos 
dainininkė Barbora Darlys (ji 
yra šio klubo narė) susirinki
mui pareiškė kad ši paskaita 

apie pirmus Lietuvių skaudos įjh 
žingsnius jai esanti daug įdo- y 
mesne už bent kurią iki šiolei 
girdėtą paskaitą. Jos nuemo- -
nei pritart tr rtoi susirinku
sieji. 

Tame susirinkime buvo pra
nešta ir apie mirtį Kun. An
tano Miluko, klubo nario, kuris 
buvo Spaudos Klubo organiza
torius, uolus palaikytojas, jo 
iždininkas nuo pat Klubo įsi
kūrimo. Nepaisydamas savo 
senatvės Kun. Milukas neap
lenkė nei vieno susirinkimo, kai 
kiti nariai tik del blogo oro ne-
atvykdavo. Jis buvo Klubo ti
kra siela. 

Sekančiame susirinkime pa
skaitą patieks Adv. V. J. Bud-
rikas. i*. Bukšnaitis, 

AUKTOS RUŠ1ĖS NAMINIS VAISTAS 
Svarbi Sveikatos Reikmenis Šiądieną 

iiLtei 

I MM 

Daugiaji ir ' daugiau daktarų pa-1 se Feen-A-Mint Laboratorijose ifu-

• AMERIKOJ lėktuvų išdir
bama bent šešis kartus "tiek 
kiek išdirba Japonijoje. 

šauikant karo tarnybon, civiliniai 
gyventojai pradeda permaty ti svar
bą prižiūrėjimo savo sveikatos ir 
ir' prilaikymą pas save išbandytų, 
pasitikimų vaistij naminiam pasi-
gelbėjimui. 

Siame atvejuje svarbu% pastebėti 
kad moderninis kraratomo-gumo vi
durių liuosuotojas, Feen-A-Mint, tu
ri pereiti per 66 tikrus bandymus 
pirm negu gali buti paleistas i vai
stines pardavimui šalies žmonių 
naudojimui. 

Didelėse, gerai Įrengtose, švario-

rios randasi Newark, N. J., viena 
kurių čia parodoma, aukštai išla
vinti mokslininkai naudoja savo ga
bumus paruošimui aukštos rūšies, 
tyrų Feen-A-Mint tablets. Sniego 
baltos ir priimniai mėtos skoniu pa
skanintos, Ęeen-A-Mint suteikia pa
togų. malonų ir populiari būdą vi
durių paliuosavimui kada reikalin
ga. Tikrenybėje, milijonai žmonių 
šiądien pasitiki šiuo modernišku, 
moksliškai paruoštu kramtomo-gu-
mo vidurių liuosuotoju, nes jis yra 
švelniai veikiantis, bet efektingas 
užkietėjimo palengvinto jas. 

DAR APIE ANTANO OLĮAUSKO 
GYVENIMĄ 

(Pabaiga nuo 4-to pusi.) 

tai kada galėjau prieš 12 nakties atsigulti. Ir. 
atsigulus kas nors į duris beldžiasi. Atsikėlei/ 
žiūrėk, iš stoties atvežė pasažierius atvykusius 
iš Europos. Jie atvažiavo laivakorte pirkta pas 
mane, reikia jiems duoti adresas kas laivakortę 
pirko, kad galėtų juos ten nuvežti. Turi eiti Į 
banką ir surasti jiems adresus. 

šių nusikračius, atsigulus, ir vėl kas bel-
žioje Lietuvių kalboje pamoks-1džiasi. Vėl kelkis: Telegramas pranešantis pa
lą, kurio Lietuviai klausė atsi
dėję, ir tikrai, praėjo šeši me
tai nuo to kaip girdėjo rimt§ 
ir taisykliškoje . Lietuvių kal
boje pamokslą. 

sitikti stotyje atvykstančius, kitus pasažierius. 

vo 1916 metais, kuomet socialistų klika nakties 
Jaiku išmėtė po Lietuvių namus korteles buk 
Olšausko liankas jau subankrutijo. Tos korte
les mano banką ir sugriovė. 

Tai buvo katorga, ne gyvenimas. 
Nors šiądien aš neturiu nieko bet ir nebi

jau nieko, nei agitatorių, nei grasinto jų nei 
"hoklupų" ir nieks manęs nealsina. Gulu kada 
noriu, keliu kada noriu ir valgau ką noriu. Pus
ryčius pats išsiverdu, pietus ateina viena mer
gaitė išvirti, ir pavalgiusi draugia su manim ei
na sau namo. Vakarienei valo-au kas nuo pietų 
atlieka. Mano darbo biuras yra tik skersai gat
vės. Sėdžiu toje pačioje klėtkoje kurioje "hold-
upai" norėjo mane nušauti, čia sėdint ateina 
kas nors nusipirkti tai laivakortę, tai kelis litus 

Ir taip beveik kas nakti. Kuomet per kelis me-• pinigų Lietuvon išsiųsti, tai apdrausti nuo ug-
tus taip Įgriso tie naktiniai besibeldimai, pasi-jnes savo namą ar namų rakandus, tai padaryti 
stačiau gyventi namą toli už miesto, 6 mylios; kokį nors notarial] dokumentą, ir iš to šiaip 
atstumo niio banko, kad nakčia žmonės manęs 

Vakare taipgi Kun. J. Bal- j nerastų. Bet 6 mylias važiuoti Į namus ima 
kūnas pasakė nuoseklu patrio- j virš valandą laiko ir tiek pat iš namų, tada ten-
tinę kklbą. Utikos Lietuviams ka gulti valanda vėliau ir keltis valanda anks- paėmė i savo rankas darymą paskolų, namų sta 
ji labai patiko, ką parodo iš- 'čiau. Tramvajai iki namų neprieina, dar reikia tyma ir pardavimą, panašei kaip Rusijos bolše 

taip prasimaitinu. Seniau tokių notarialių raš
tų turėdavau pakaktinai iš kurių galėjau grąžei 
pragyventi ir dą užsičėdyti, bet dabar valdžia 

kim prie stalo, ir va iš te- pardavimas net už $5,475 ka-' pusę mylios pėsčiam eit, o kada pasitaiko lietus 
tlllės atneštos bonkos išsi- ro bonų. Tarp kitų pirkėjų, jar pusnis tai jau visai vargas. Ir kuomet na-
trailksim, užeis kitokios Jonas Kazokas ir jo šeima, iš'mai yra už 6 mylių, tai pietus ir vakarienę ten-
mintys, — sakau aš. # New York Mills, N. Y., nupir-! ka valgyti viešose valgyklose. Pagyvenus kelis 

•— Tiesą sakai, vaikeli, ko bonų už $1,5001 P-lė Fr. j mėnesius ant valgyklų maisto viduriai sugedo, 
duok išsigert, geresnis bus Nasutaitė padainavo solo. Ji j užsinuodijo ir likau chronišku ligoniu. Jletą 
apetitas,- — sako ji. gyvena ukėje su tėvais, apie' Amerikos gyventoją rasi sveiku, skilviu. 

30 mylių nuo Utikos, tačiau sa-l Negana šiaip smulkių naminių trukumų, tu Ir mes nuėjoin valgyt ir 
taip praėjo Atvelykis gerb. 
Spragilo namuose. 

DĖKOJA UŽ PARA

MĄ 

194S metų Red Gross War Fwjd 
vajus, prasidėjęs Kovo 1, pračjo la
bai pasekmingai, su perviršium su
mos kuri buvo nuskirta surinkti, 
praneša Walter S. Gifford, iš New 
Yorko, prezidentas American Tele
phone and Telegraph Company 'ir 
vajaus nacionalinis pirmininkas. . 

Visoje šalyje buvo nustatyta su
kelti $125,000,000, didžiausia suma 
kokia bent kada kokios organizaci
jos šioje šalyje buvo pasikėsinta, o 
ta skaitlinė žymiai viršyta ir pa
siekta $138,000,000. 

"Nežiūrint kad Kovo mėneiį l»u-
vo income taksų mokėjimas ir tęsi
mas karo bonų pirkimo, milijonai 
žmonių noriai aukavo ir Raudona
jam Kryžiui", praneša Mr. Gifford. 

Jisai dėkoja visiems a^kptojapis 
varde tos organizacijos. ~ t — 

Jf , 
*. V * 1 

vo balsą lavina ir studijuoja kaipo bankierius turi visų bijoti, visiems nuSi-
dainavimo Utikoje jau keletą j lenkti. IJ'/.pykdei ką nors, tas grąsina tavo ban-
metų. Utikoje yra daug gra-! kui. Nedavei kam nors paskolos, tas grasina j mano myriui kam nors šių faktų prireikti ar 
žių Lietuvaičių, .kurios turėtų j tavo bankui. Tavo laikraštyje tilpo keno nors tai dapildymui mano biografijos ar kitokiems 

vikai, tai netarams jau beveik neliko nieko vei
kti. Bet kol dą galiu dirbti taį vis šis tas atsi
randa ir šiaip taip pragyvenu. Tik bijau kada 
negalėsiu dirbti kaip reiks tą galą užbaigti. 

Kadangi tamista prašei dą vieną mano kny
gą prisiųsti tai matau kad tamista interesuojie-
si mano biografija, užtai šiame laiške pakiiu-
džiau tuos punktus kurių Jurgėlos rašytoje bio
grafijoje trūksta arba kitaip jie perstatyti. Pa
tarčiau tamistai ši laišką nesunaikinti, gal po^ 

pasekti p-lę Nasutaitę, tada ir rašytas straipsnis, nepritariantis kokiems keno 
ir bažnyčioje butų kuo pasi- nors skymams, jie grąsina tavo bankui. Sykį 
gerėti. tilpo straipsnis kritikuojantis vieno klebono pa-

Velykų sekmadienis čia pra- rapijos apyskaitas, kunigas tuo įsižeidė ir areš-

m 
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slinko kaip ir paprastas sek
madienis, nes musų klebonas 
Kun. J. Grabovsky padarė pri
sikėlimo pamaldas šeštadienio 
vakare. ; 

Velykų dienose lankėsi čia 
svečių iš Newark, N. J., Jonas 
Praviliotiis ir Jokūbas -Stukas, 
kuris greitu laiku išeis Dėdės 
Samo tarnybon. Jokūbas Stu-
kas dar tik 18 m. amžiaus, 
Lietuvių kalbą vartoja lyg kad 
Lietuvoje gimęs, ir apie porą 
metų vadovavo Lietuvišką ra
dio programą Newarke. New-
arke nėra jokios Lietuvių kal
bos mokyklos, bet Jokūbas mė
go savo kalbą ir tc^Jel ją taip 
puikiai* pramoko. Lietuvis. 

tavo mane ir Lietuvos redaktorių, šerną.» Byla 
atsidūrė kriminaliame teisme. Žmonės sujudo, 
sako kunigas apskundė Olšauską, tai dabar jis 
jau kalėjime sukirmys.... Ir pradėjo ant ban
ko pulti pinigus ištraukti. Spaustuvės darbi
ninkai nuolat mainosi, viepi išeina, nauji ateina. 
Iš naujai priimtų pastaikė vienas geltonas socia
listas, *jis subuntavojo visus kitus spaustuvės 
darbininkus ir išvedė juos streikuoti. Ir kada 
laike streiko vieną- savaitę laikraštis neišėj# 
žmonės pradėjo šnekėti kad Olšauskas jau ban-
krutija ir puolė ant banko pinigus traukti. 

Syki i kelis metus išsirengiau išvažiuoti 
atostogų pasilsėti, žmonės nemato manęfc ban
ke dieną, kitą ir trečią ir pradeda šnekėti kad 
jau Olšauskas išbėgo, ir puolė ant banko pini
gus traukti. Nebuvo kada ilsėtis, turėjau gry-
žti žmones nuraminti. Tokių ant banko užpuo-
tirnų turėjau .mm 9., kmt iš $tį baisiausias bu-

rastarns. 
Sveikinu tamista ir tamistos žmonelę, ir 

prašau nuo manęs pasveikinti Antaną Sirutį^ 
vir.us Bujauskus ir kitus kurie mane atsimena. 
Velydamas tomistai viso labo, liekuosi 

# Mb didžiai gerbiantis, 
Antanas Olšauskas. 

V 
-Redakcijos: všiuomi baigiasi tas įdo

mus velionio Antano Olšausko laiškas, nusakan
tis daug Įdomių dalykų iš jo gyvenimo Chicago-
je. Kadangi jis pats savo laiške pasisako jog 
laiškas gal kam nors bus reikalingas po jo mir
čiai panaudoti, mes ir jaučiame turį teisę jį pa
naudosi viešai. 

Kad velionis Antanas Olšauskas <jis laiške 
ir pasišaro Olšauskas, ne Olszewski) buvo visiš-
kei prasilavinęs Lietuviškoje rašyboje galima 
spręsti i« kelių paskutinių paragrafų, nuo eilu
tės, "Tai buvo katorga, ne gyvenimas", kuriuo
se jo rašyba paliekama raidė į raidę nekeista ^ 
netaisyta. Tik kelios gramatiškos klaidukės j© 
4ąra padaryta.. ... , . . - . 
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: CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
"DIRVA"—6820 Superior Avenue, ENd. 4486—Atdara vakarais | 

L. V. S. SUVAŽIAVI
MAS CLEVELANDE 

LIEPOS 4 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
1-mas skyrius Clevelande, ga
vęs LVS Centro Valdybos pa
siūlymą pasidarbuoti surengi
me Sąjungos metinio suvažia
vimo, sutiko tą darbą pasiim
ti. Nutarta suvažiavimui pa
naudoti trijų šventų dienų lai
kotarpį, Liepos 4. Suvažiavi
mas numatyta bus nedidelis 
del karo laiko, tačiau kadan
gi ir Lietuva karo apimta ir 
negalima jos reikalai apleisti, 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos val
dyba numatė reikalingu suva
žiavimą rengti ir Lietuvos rei
kalais rūpintis ir dirbti be jo
kių atidėliojimų. 

Liepos 4 d. atsibus bendras 
JJVS posėdis, vakare gi sve
čiams pagerbti vakarienė. Vie
ta bus paskelbta vėliau. 

Iš Centro valdybos raportų 
pasirodė kad LVS pasekmingai 
auga pinigais, plati Amerikos 
Lietuvių visuomenė prijaucia 
organizacijos darbui ir remia 
jos leidžiamą Dr. Norem'o kny
gą "Timeless Lithuania". 

1-mas skyrius taip pat ap
tarė savo vietini veikimą. 

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS 

Lietuviai namų savininkai 
kviečiami dalyvauti susirinki
me trečiadieni, Gegužės 12 d., 
nuo 8 vai. vakare, Lietuvių sa
lėje, aptarimui savo svarbių 
reikalų. Dalyvaukit nariai ir 
tie kurie dar nepriklausote i 
šią organizaciją. Musų reikalai 
būtinai verčia mus visus orga
nizuotis ir laikytis vienybėje, 
todėl tapkit nariais tie 'kurie 
dar neprisirašėt, o nariai bū
tinai pribukit j šį susirinkimą. 

Valdyba. 

LAIMĖJO MUZIKOJE 
Iš kelių šimtų Junior High 

mokinių dalyvavusių muzikos 
konteste šį metą Clevelande, 
tarp septynių laimėtojų yra ir 
viena Lietuvaitė. Aldona Ta
mošaitytė, Dr. Tamošaičio duk
tė. Ji laimėjo piano muzikos 
požymį. 

VIESULO NUOSTO
LIAI 4 MILIJONAI 

Pereitą savaitę siautęs vie
sulas, sugriaudamas namus ir 
kitaip padarė nuostolių šiauri
nėje Ohio dalyje apie 4 mili
jonus dolarių. Pačiame Cle
velande nuostoliai siekia apie 
milijoną dolarių. « y 

Akrone nuostoliai- sako pa-
dasiekė arti 3 milijonų dolarių. 

Atstatytinamams suteikta 
specialis leidimas medegoms 
pirkti. 

GRASINO GUBERNATORIUI 

Columbus, O., suimta tula 
Malaratzes, 31 m. amžiaus mo
teris, kuri grasinus Guberna
toriui Bridker nužudymu, pa
siųsdama jam laišką ir saky
dama esanti "Vokiečių špie-
gu, gaunanti įsakymą tik nuo 
Hitlerio". 

Degtinei Pirkti Turit 
Gauti Korteles 

Šiomis dienomis pradėta re
gistruoti degtinės pirkėjai ku
rie yra 21 metų ar viršiau. 

Blankas gauti reikalinga iš 
savo zonos degtinės parduotu
vės. Blankose pasakyta kas 
su jomis reikia daryti. Apli-
kantai turės įrodyti savo gy
venimo tikrą vietą. Blankas 
reikalinga išpildyti apie Gegu
žės 10. Tada kiekvienam ap-
likantui bus išduodama Ration 
knygelė ir galės degtinę pirkti 
tik savo kaimynystėje. 

Apie Gegužės 17 pradės iš
duoti knygeles tose pačiose 
degtinės parduotuvėse. Degti
nės pardavimas sako prasidės 
apie Birželio 1. 

BAIGĖ STATYTI 
Šiomis dienomis baigta sta

tydinti nauja didelė Fisher Bo
dy Co. dirbtuvė kurioje bus 
masiniai gaminama kariški di
dieji bombanešiai. Dirbtuvės 
plotas užima 400 akrų žemės. 
Dirbtuvė neturi langų, bus ap
šviesta iš vidaus. 

•OHIO miestai rūpinasi ko
vojimu su didėjančiu jaunimo 
gedimuč kas paeina nuo karo 
laikotarpio pakitėjusių sąlygų. 
Tėvai palieka savo vaikus dau
giau valioje, nes daugelyje šei
mų abu tėvai dirba. Miesto įs
taigos kurios rūpinosi jaunimo 
priežiūra neturi pakankamai 
tarnautojų ir pinigų, ir jauni
mas genda, palinksta Į niek
šiškus darbus, prasižengimus. 

Kiek augesnieji — mergai
tes pradeda vaikytis paskui 
uniformuotus vyrus, vaikinai 
gi sako, vistiek jie turės eiti 
į kariuomenę, tai ką čia ko pai
syti. šiaip gi vaikai nuo 7, 8 
metų amžiaus užsiima vagilia
vimu ; mergaitės nuo 12, 15, 
16 metų palieka mokyklas iš
tvirkauti, apleidžia namus jieš-
koti darbų. Vaikinukai kurie 
gauna dirbti ir uždirba dides
nius pinigus tuoj iš galvos iš
eina. 

Tos padėties taisymui rūpi
namasi užvesti mokymas tėvų 
ir vaikų, nes taip toliau leisti 
pavojinga. 

REIKIA VYRO AR MOTERIES 
Dirbti Stationery Stock Room, 

Kreipkit'-s tuojau 
- CITIES SERVICE OIL CO. 

4300 EUCLID AVE. 

ALFONSAS KOMER, Ko-
merų sunus, Balandžio 20 išvy
ko į Amerikos armijos tarny
bą, apsistojo Floridoj. 

Povilas Šūkis buvo parvykęs 
iš kariuomenės,' pas savo žmo
ną ir gimines paviešėti. Pasi
viešėjęs 10 dienų gryžo į Te
xas. kur jo stovykla randasi. 

Taipgi buvo parvykęs kele
tui dienų paviešėti Ed Grigo
nis. Jis baigė lakūnų lavini
mąsi Ohio State Universitete. 
Dabar išvyko į Iowa stovyklą. 

• SUSIGRUtilMAS Clevelan-
lande gyvenamuose butuose, 
nežiūrint valdžios dėtų pastan
gų išstatyti daugiau namų ir 
nežiūrint statymo privatinių 
mažų namų, yra toks didelis 
kad žmonės gyvena kur kas 
gauna įsiprašyti, net seniau
siuose laužuose. Nors gali ir 
turi iš ko mokėti, bet stoka 
butų ir gyvenamų namų pri-

ferčia daugybę šeimų gyven-
i prastose sąlygose ir jų vai

kai auga tiesiog smarvėje ir 
purve, šiuos dalykus iškelia 
vietinė spauda. 

M I R I M A I  
ZINKEVIČIENĖ Jieva (Kas-

pariutė), seno amžiaus, nuo 
15912 Pythias avenue, mirė 
Balandžio 30. Palaidota Ge
gužės 3 d., pamaldos atsibu
vo naujoj parapijoj. Pašarvo
ta buvo Richards Funeral Par
lor, arti namų kur ji gyveno, 
bet laidotuvėmis rūpinosi Del
ia Jakubs. Velionė iš Lietuvos 
paėjo Liubavo par., Amerikoje 
išgyveno 36 metus. 

Paliko duktė, Marge Verbe-
lienė, sunus Kazys Zinkevičius, 
ir brolis Jonas Kasperaa. 

MORKŪNAS Juozas, 50 me
tų, nuo 1110 E. 1^9 at., mi

rė Bal. 28, palaidotas Geg. 1, 
pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
parapijoje/ 

Liko žmona, Ztrzana, posū
nis Albertas, tarnaujantis U1. 
S. Navy, ir duktė, Ona Lapin
skienė. 

KAVALIAUSKIENĖ (Cowles) 
Nellie, 36 metų, nuo 13513 

Eaglesmere ave., mirė Bal. 30, 
palaidota Geg. 4, pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko vyras, Vincas, 1 sunus, 
motina Uršulė Kybartienė, ir 
brolis Edvardas -Kybartas. 

Ji buvo čia gimus, seniau pa
sitarnavo dainavimais koncer
tuose. 

MISEVIČIUS Juozas, 50 metų, 
nuo 7907 Korman ave., mi

rė Geg. 3, palaidotas Geg. 6, 
pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
parapijoje. Liko žmona, Ona, 
ir dvi dukterys: Mrs. A. Ar-
mon ir Mrs. I. Dauman. 

Visų šių laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
ia Jakubs. 

VENCKUS Juozas, 67 m., mi
rė Bal. 15, Clevelande, palai

dotas .šv. Jono kapinėse. Pa
maldos atsibuvo Trejybės baž
nyčioje. 

Paėjo iš Tauragės ap., Skau
dvilės miestelio. Amerikoj iš
gyveno 40 metų. Paliko žmoną. 
Juzę, ir vaikus: Stasį, Praną, 
Stefaniją ir Agnę. Velionis 
buvo Dirvos skaitytojas. 

PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. - CLEVELAND. OHIO' 

LITHUANIA'S SITUATION 
She Is Resisting the Nazis and Also Fears 

Bolsheviki 

PADĖKA 

Šiuomi reiškiame padėką vi
siems pasitarnavusiems laido
tuvėse musų motinos, Jievos 
Zinkevičienės, kuri mirė Bal. 
30 ir palaidota Geg. 3. 

Dėkojame ponioms Jasulai
tienei . ir Polterienei už pasi
darbavimą valgių pagaminime. 
Grabnešiams, kunigams, ir vi
siems kurie dalyvavo šermeny
se ir laidotuvėse. Taipgi ačiu 
už gėles ir už mišias. 

Jonas ir Marge Verbela, 
Kazys Zinkevičius. 

Artistas Karo Laivyne 

STREIKAVO 18 VALANDŲ 
Gatvekarių darbininkai per

eitą savaitę ketvirtadienį vis
tiek buvo sustreikavę: visas 
judėjimas tramvajais ir busais 
stovėjo vietoje iki 6 vai. va
kare. Po 6-tos valandos pra
dėjo pasirodyti gatvėse tram
vajai. Darbininkų reikalavi
mai aptarti pavesta Karo Dar
bo Tarybai. 

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau-
eras: platinkit ja tarp savy. 

(NEW YORK HERAM) 'TRIBUNE 
April 25, 1943) 

To the. flew York Herald Tribune: 
In connection with an editorial 

entitled, "Russia's Western Bor-
deiV', published in the April 7 is
sue of the New York Herald Tri
būne, 1 wish to make the following 
observations as far as it pertains 
to my country: 

Lithuania had no "shadomiy" but 
real independence in the thirteenth, 
fourteenth and fifteenth centuries. 
The term "shadowy independence" 
could be more rightly applied to 
the numerous and vast Russian 
principalities under Lithuanian sov
ereignty during that time. Lith
uania did not lose her independence 
in the sixteenth century, but enter
ed into a union with Poland; on 
equal terms. 

In Lithuania's history the Ger
man "Baits" were never the ruling 
class. With the exception of the 
Klaipeda (Memel) district even the 
Germans do not pretend that the 
Baltic barons ever dominated in 
Lithuania. 

Lithuania, a Catholic country of 
small farm owners, was never at
tracted to either Communism or 
Nazism but, as all freedom-loving 
nations, she is attracted to only 
complete freedom and independence. 
The July, 1940,, elections in Lith
uania under the pro-Soviet puppet 
regime, was a mockery in every 
respect. • 

"Czarist Russia included in 1914 
the Baltic states". ... After the 
World War you say "these territo
ries were lost". Yes, they were 
lost for exploitation by Russia, but 
they were restored to their right
ful masters: the people of the Bal
tic nations. 1 What's wrong about 
that? Soviet Russia (1920-1921) 
needed peace, needed the good-
neighbor attitude of her small 
neighbors in order to rebuild her 
country and to preserve the Soviet 
regime. She' got it by the con
clusion of peace treaties with her 
neighbors. The Lithuanian- Soviet 
peace treaty of July 12, 1920, has 
this important paragraph: 

"Pursuant to the declaration made 
by the federated states of the So
viet Sociali§t Republics of Russia 
to the effect that all peoples have 
the right to self-determination un
til they become completely separa
ted from the state of which they 
are a part, Russia without any pre
judice recognizes the self-rule and 
independence of the State of Lith
uania with all the juridical conse
quences resulting from such recog
nition and voluntarily and forever 
renounces all the sovereignty rights 
of Russia, which it has had in re
gard to the Lithuanian nation or 
territory." 1 

The fact that Lithuania ever 
was under Russian sovereignty does 
not place the Lithuanian people and 
the nation or territory under any 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 
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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 i savo vientau
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 
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THE COMMONWEAL, of New 
York, suggests a compromise on 
the question of "rectification" of 
the Russian frontiers after the war. 
It says: "No problem could be more 
difficult. There is cogency in the 
Russian demand for greater defense 
in depth; there is heart-rending 
justice in the demands of the people 
who are likely to be 'taken over' 
that their liberties and rights be 
respected. We have repeatedly ad
vocated seeking to reconcile these 
demands, by the formation of some 
sort of federation of thiese states 
under Soviet Aussian control as 
far as foreign and military policy 
are concerned, but with real guar
antee and honest fulfillment the
reof concerning t\ie human rights 
of their inhabitants". The Com
monweal (a Catholic publication) 
is in favor "for us to exert every 
pressure at our disposal against 
Russian or ̂ Communist ruthlesness". 

#// 
SOME OF THE ' THINGS the 

Lithuanians fear from another Rus
sian occupation are mentioned by 
the Polish Bishop Gawlina, who is 
visiting the United States at pres
ent. He notes that after the first 
Russian occupation nearly 1,000,-
000 Polish children have been de
ported to Russia. Some of these 
children were from the Lithuanian 
province of Vilnius. "I believe", 
the Bishop says, "that 40 percent 
of these children are now dead. I 
presume that some 600,000 child
ren are still alive in Russia but of 
these not more than 125,000 are 
with their parents. So far we have 
been able to evacuate 22,000 from 
Russia to Iran, India and Africa". 

It is inexplicable not only to a 
Lithuanian, but to any humane 
person why should hundreds of 
thousands of innocent children be 
separated from their parents and 
exposed to conditions under which 
they die like flies. If these child
ren are Soviet citizens (ar the Rus
sians claim) why allow them to 
perish ? There are over 12,000 

obligation to Russia. 
For twenty-two years Soviet Rus

sia enjoyed tranquility which en
abled her to organize her industry. 
Soviet Russia evidently liked the 
benefits of good neighborly rela
tions so much that she now would 
like her neighbors to be permanent
ly at her disposal whether they 
would or not. The Soviet attack 
on Poland and the Soviet ultimatum 
to Lithuania unmasked the Soviet 
imperialistic dictatorship and the 
nature of Russian "protection". 

All classes of the Lithuanian 
population are opposed to Russian 
Bolshevism: during the May Day 
parade in 1940 factory workers and 
youth organizations passed the re
viewing stand in deep silence as a 
sign of protest and that enraged 
the invaders. At the news of the 
Soviet-German war, they revolted 
against the domination of the mer
ciless and all powerful Russian 
GPU. 

Soviet Russia by permitting mas
sacres and the deportation of about 
50,000 Lithuanians to Siberia has 
destroyed completely' Lithuanian 
friendship. Lithuanians are resist
ing Nazis and they fear the Bol
sheviki. 

P; ZADEIKIS, 
Minister of Lithuania. 

Washington, D. C. 
April 21, 1943. 

Lithuanians deported to Siberia, 
but up till now the Soviet govern
ment refuses to let the Lithuanian 
Americans help them. , 

/// 

"THE LITHUANIAN Americans 
of Massachusetts had1 a bone to 
pick with the Governor for not re
appointing Dr. Jakmauh to another 
five-year term as State Health 
Commissioner. Everybody agreed, 
Dr. Jakmauh performed his duties 
in a very exemplary manner, but— 
politics is politics. 

/## 

IGNORANCE is bliss, so, probab
ly, we will forgive Frederick Kuh, 
the genial London correspondent of 
the Chicago Sun and the New York" 
PM his statement in a recent dis
patch, to wit: "It has been repor
ted before that FRD and Eden 
were understood to have agreed on 
the desirability of restoring the ter
ritorial status existing between Po
land and Russia in 1941, which 
would give the Soviets the Baltic 
States." The duty of a correspon
dent, it would seem, should be to 
inform the American public. The 
Baltic Stages in 1941 were no part 
of Poland, but were three entirely 
independent republics. Therefore, 
they have no connection whatever 
with the Polish boundaries of 1941. 

/// 

GEORGE L. SENESKY <Shn-
r.iškis) of Shenandoah, Pa., was 
chosen a member of the All Amer
ican Basketball Team this season. 
He made the basket 515 times 
while playing with St. George's 
College team of Philadelphia. 

##/ 

A PETITION signed by all the 
leading Lithuanian American or
ganizations and many private citi-

Sure Sign of Spring 

Ladeez an' gentlemen! Your kind 
attention, please! You are now 
about to witness the world's great
est bicycle act! Yes, the circus has 
come to town, surest proof that 
spring is here to stay. The Shy-
rettos, famous bicycle and unicycle 
trio, are pictured in action under 
the big top in New York. ' 

zens has been sent to Secretary of 
State Cordell Hull requesting his 
good offices to save Mrs. Čarneckis 
(a citizen of USA) from the hard
ships of life in Soviet Siberia. Her 
husband was a former Lithuanian 
Minister in Washington. The peti
tion expresses the wish to have him 
accompany his wife as an immi
grant. 

JAS. R. WORKMAN 

PLUMBING & HEATING 
13915 Elm Avenue East Cleveland 

Phone GLenville 8231 

Plumbing 
Roofing Sewering 

Heating 
Tinning 

Stogų taisymas ir cinavimas. Joks darbas ne -permažas. 
Visokios dalys ir darbas prie furnasi|, anglinių ir garinių. 
Dienos ir nakties patarnavimas. Jas. R. Workman. 

giimmiiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimimiimmiimii'Į 
i Naujoje Vietoje i 

I Nikodemas A. Wilkelis i 

Filmų artistas Lieut. Doug-
Jps Fairbanks su jureiviu Mc-
Nichols, iš pakraščių sargy
bos, tėmija kareivių išsodinimo 
praktika* pajūryje, 

JONAS G. 
PCXLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

= Laisnuotas Laidotuvių Direktorius = 
| IR BALZAMUOTOJAS = 
= šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 5 
E Naujoj, moderniniai irengtoj nuosavioj vietoj 5 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnįerson 9292 | 
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VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

t 

6606 Superior Ave. 
• 'I * • • 11 1111 *Ii i»i•>•»• • 

Cleveland HEitderson 672i. t 

ATLANKYKIT MUSU PUIKIĄ 

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

Nereikia laukti — lengva pačiam išsirinkti. 

Ducsim kuogeriausį patarnavimą. 

SAVININKAS J. BLAŠKEVIČIUS 
Krautuves pavadinimas 

STANDARD FOOD MARKET 
854 EAST 185TH STREET 

DĖVĖJIMO 
REIKMENYS Vasarai 

VYRAMS IR VAIKINAMS 
Naujausių Madų ir 

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

Gražios Pavasarinės Skrybėlės 
laukia jusų. Naujų pavasarinių 
spalvų ir pavyzdžių. Mieros vy
rami' *r vaikinams. 

$3.95 — $g.oo ' 

Diržai $1.00 
vyzdžių ir marginių. 
Geri tvirti odos Diržai darbui 
ir pasirėdymui1; 70c ir $1. 

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

Geriausio Išdirbimp,.. 
GEROS KELNES 

$3.95 - $4.95 • $6.50 
Vyrams ir Vaikinams. Geros vil
nonės kelnės jvairių spalvų. 

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

T 

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

Sport Jackets $3.4S 
Zelan treated medegos. Neper-
šlampami, tinka lietuje. 

Kaklaraiščiai $ 1.00 
Didelis pasirinkimas nauji} va
sarinių kaklaraiščių Įvairių pa-

DYICAI GREEN STAMPS SU kožnu pirkiniu. ftYlfAI 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. ' IV/\I 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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