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Am. Liet. Seime bus tarp 300 ir 400 Delegatu 
* * * 

AŠTUONIS METUS palau
kus, Latvija pasekė Lietuvos 
pavyzdi, Įsikurdama tvirtesnę 
tautinę valdžią. Tautinis po- j 
aukis Lietuvoje įvyko 192G me
tais, Latvijoje 1934 metais. 
Lietuviams vadovavo Antanas i 
Smetona, Latviams Kari UI- Į 
manis, kuris 1938 m. Ameri
konui laikraštininkui, Dema-
ree Bess, papasakojo Latvių 
tautinio posūkio priežastis ir 
šis jas išdėsto The Saturday 
Evening Post žurnale (Sausio 
22). Bess sako, veik visos Ry
tų ir Vidurio Europos valsty
bės (išskyrus Čekoslovakiją) Raudonosioms armijoms pasijudinus stumti Vokie 
pabandė demokratijos sistemą g}ttg mi0 Leningrado j pietus — linkui Estijos, Latvijos 
po pereito karo, bet, anksčiau jr pas^uj jan Lietuvos, su visu Maskvos pakurstymu 
ąr vėliau, pasuko diktatūroms. įas šalis, ir kartu Lietuvą, okupuoti ir pavergti, o ne. iš-

Ulmams sitą posūkį Latvi- lavinti iš nazių veręijos, kuriu sumušimui ir tautų iš
joję aiskmęs demokratinės si-j laisvinimui Amerika kariauja, — Amerikos Lietuviu su-
stemos neatitikimu Latvių po-, sirilpįniITias Lietuvos likimu ir tuo patim susidomėjimas 
budžiui. Ulmanis, kaip zino-,^^ yor]fe šaukiamu Amerikos Lietuvių Seimu Vasa-
ma, Amerikoje praleido sese- j r:0  n ;r  o. j  ^irlpiM 
ris metus, studentaudamas ir 
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VISUOMENĖJE IR ORGANIZACIJOSE LIETUVOS LIK I-
MU SUSIRŪPINIMAS DIDELIS; AUKOS SKIRIAMOS 

Puse Buvusios Lenkijos kurią Maskva Savmasi 
TPOLOTSK 

D A R B A I  
IR DAKBJMNKŲ ŽINIOS 

VOKIEČIAI TRAUK
SIS I PABALTIJĮ 

Vokiečiai patvirtina Ru
sų atkaklų ataką žemiau 
Leningrado, ir kaip Stock- j |gįj 
holmo pranešimai sako, na-jiO 
ziai gali trauktis į Pabal- |°<^' 
tijo šalis ir net toliau. 

vėliau profesoriaudamas Ne
braska Universitete. Jis pa
reiškė Bess'ui savo didelę pa
garbą Amerikos demokratinei 
sistemai, kurią per 14 metų, 

Sulyg gaunamų pranešimų apie patriotų Lietuvių— 
organizacijų ir pavienių — j Seimą ruošimosi, galima 
spėti kad Seime dalyvaus tarp 300 ir 400 delegatų. 

Svarbu tik kad kiekvienas Lietuvis, kiekvienas Lie-
_. _ , tuvos laisvę mylintis ir pasiryžęs ją apginti, važiuotų j 

su aukstomis viltimis, bandęs j $ejmą pridėti savo svori prie pareiškimo Amerikos Lie-
Latvijoje prigydyti. Bet da- ^uvį^ balso kad mes dirbam ir kariaujam kad Lietuva 
lykai ėję blogyn ir blogyn. 

Latvijai 1934 metais gręsė 
politinė ir ekonominė suirutė. 
Ulmanis buvo priverstas de
mokratinę sistemą pastūmėti 
ir jos vieton įkurdinti švelnią 
diktatūrą, panašią tai kuri jau 
aštuoneris metus gyvavo A. 
Smetonos vadovaujamoje Lie
tuvoje. šis Latvių pavyzdisj 
mus verčia atsargiau elgtis su 
imrtoia kad kasr tinka ' Ameri
kai, ar Anglijai tas turi tikti 
Rytų ir Vidurio Europai. 

• 
PROF. MOLEY, Newsweek 

žurnale, vėl gryžta prie Pabal
tijo valstybių klausimo, ir, 
Lietuvos pavyzdžiu atsiremda
mas, vėl tvirtina buk Lietuviai 
ne Lietuviai bet Slavų miši-

hutų atsteigta vėl laisva ir nepriklausoma. 
Seime, bc dalykų kurie skelbiami ant 3-čio puslapio, 

bus dar štai kas Įdomaus: 
1. Bus rodoma a. a. Lietuvos Prezidento Antano 

Smetonos filmos kaip jis buvo gyvas Lietuvoje, kai at
vyko j Ameriką, ir pagaliau jo iškilmingos laidotuves. 

2. Bus parduodama Ketvirtos Amerikos Karo Pa
skolos Bondsai, ir dalyvaus U. S. Treasury atstovas iš 
Washingtono. Tingi pirkit savo War Bonds Seimę, ,• 

3. Tie kurie dar neužsisakę, galės gauti Seime" t)f. 
Noremc knygą "Timeless Lithuania"; galės jsigyti Pre
zidento A. Smetonos laidotuvių fotografijas. 

4. šio Seimo proga bus vienas bendras Amerikos 
Lietuvių paminėjimas Lietuvos Nepriklausomybės 26 
metų sukakties, gedulos ženkle, nes pereitą Nepriklau-
romvfcčs metą mirė du žvmųs Nepriklausomybes Akto 
signatoriai, Kun. Justinas Staugaitis ir Antanas Sme-
tcna. Seime ir paminėjime dalyvaus tragingai žuvusio 

AMERIKOS NUO
STOLIAI 141,577 

Sausio 21 praneša kad | L, 
iki tai dienai Amerikos ka-| j CZECHOSLOVAKIA 
į'iuoraenės ir laivyno nuos-'!^ 
toliai sieke 141,57 i vyrų. ***** 

Užmuštų išviso 32,503, 
sužeistų 46įo35, dingusių > p~r? HUNGARY 
32,740 ir paimtQ.nelaisven ^ BJDAPESTA « 
29,639. 
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Pasiekė Aukštą Kam 
Meto Produkciją 

Karo Darbo administra
torius Nelson praneša jog 
šį Sausio mėnesį Amerikos 
dirbtuvės pasiekė darbin
gumo laipsnį kuris skaito-

RUSSIAi ma patenkinančiu karo lai-
į mėjimui. 

Be šiaip gamybos karo 
reikmenų, 1943 metais pa
statyta du po 45,000 tonų 
didieji karo laivai; 11 len
gvų kreiserių, 15 lėktuvne
šių; 50 lėktuvnešių palydo
vų laivų; 128 laivų naikin
tojų, 306 jiems palydovus 
laivus, ir 56 submarinus. 

1944 metais karo laivų 
statyba numatyta 50 nuoš. 
didesnė negu 1943 metais. 

nis, buk Lietuva Versalio pa- Lietuvos Prezidento našlė Sofija Smetonienė. 
daras, o visi kovotojai už Lie
tuvos laisvę esą "prieš-Sovie-
tiniai" propagandistai. Tačiau 
jis siūlo naują plebiscitą (tarp
tautinėje kontrolėje) "tikrie
siems Lietuviams". Sako, šis 
plebiscitas aiškiai (?) nusta
tytų Lietuvių norą gyventi 
Sovietų santvarkoje. 

Prof. Moley "šventai" tiki 
kad tada visos Lietuvių "prieš-
Siovietus" propagandistų pas
tangos sudžiutii. 

Geriau butų jei Prof. Moley 
liežuvis pridžiutų, nes jo pa
žiūros ne-Amerikoniškos ir fa
šistinės, nes jis liepia ne tei
sę bet jiegą gerbti. Amerikos 
Laisvės Pareiškimas, atsime
name, skelbia žmogaus teisę 
tiekti laisvės, saugumo ir lai
mės ir sako, visos valdžios pri
valo atsiremti piliečių sutiki
mu. '• j 

Lietuviai niekados nesutiko 
ir nesutiks buti Rusų imperi
jos dalimi. 

• 
JAU PENKI MĖNESIAI 

praėjo nuo Pittsburgho konfe
rencijos kuri, kaip kai kurie 
mūsų laikraščiai skelbia, bu
vus "naujos aušros gadynė" 
Amerikos Lietuvių istorijoje. 

Nauja aušra gal ir aušo, bet 
organas kuris užsimojo kon
ferencijos norus kūnyti (Ame
rikos Lietuvių Taryba) jos ne
pajuto. Ji mano kad dar pati 
naktis viešpatauja ir todėl rei
kia saldaus miegučio. Tary
ba dar nepaskelbė savo statu
to, neparėmė Lietuvos Atsto
vybės Londone, neįkūrė Ang
lų kalba informacijų leidinio, 
neparėmė Norem'o knygos, ne
traukė darban Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos, nepagalvojo apie 
Lietuvos žmonių šelpimo dar-

Seimui aukas siųskite adresu: 
National Convention of Americans of Lithuanian 
Descent-

Hotel Pennsylvania New York City. 

VOKIEČIAI STUMIA
MI NUO LENIN

GRADO 

Per Londoną Sausio 27 
skelbia jog Rusų jiegos už
puolusios Vokiečius Kras-
nogvardeiske, 30 mylių į 
pietus nuo Leningrado, 
atėmė tą svarbų geležin
kelių punktą. Tą punktą 
paėmus Rusams teko kon
trolė visų geležinkelių link 
Estijos ir Latvijos. 

Suv. Valstijų vyriausybė 
atsisako pripažinti naują 
Bolivijos vyriausybę, kuri 
perversmo keliu stojo val
dyti ir yra pro-naziška. At
šaukia savo atstova iš ten. 

PASKANDINO DAUG 
JAPONŲ LAIVŲ 

Sausio 27 praneša apie 
įvykusį atkaklų mušį piet
vakarių Pacifike su Japo
nais Sausio 24, kame vie
nuolika Japonų laivų nu
skandinta ir penki kiti su
gadinti. Laivus užpuolė la
kūnai savo smarkiais bom-
beriais. Tuo pat atveju nu
mušta 24 Japonų lėktuvai 
kurie užpuolė bomberius. 

Sausio 21 pranešimu, U. 
S. sumbarinai paskandino 
dar 12 Japonų prekinių lai
vų, viso tokiu budu iki tai 
dienai paskandinta viso 408 
Japonų laivai, apie 50 kitų 
sugadinta. 

RUSAI ATMETA U. 
S. TARPlNirįK.XSTĘ 

Maskva skelbia atmetus 
Washingtono pasisiul y m ą 
tarpininkauti Lenkų sienų 
nustatymo klausimu su Ru
sija. Maskva matomai tik 
Amerikos pagalba moka 
gerai naudotis, bet jokių 
pasitarimų su Amerika da
ryti nesutinka, vietoje to 
tik reikalauja kad Ameri
ka užgirtų Sovietų grobi-
šiškus planus. 

Stalinas sako jis pripa-
žinsiąs tik Lenkų komite
tą, pačių bolševikų suda
rytą Maskvoje, nes tas ko
mitetas be pasipriešinimo 
sutinka atiduoti vįsą Len
kiją Stalinui. , 

KARO vadovybe tariasi 
Šaukti kariuomenėn jau
nus studentus, išvengimui 
šaukimo tarnybon jaunų 
tėvų kurie apsivedę karo 
pirmose dienose dabar su
laukė kūdikių. Jokių stu
dentų esama apie 200,000, 
kurie padidins armiją. 

Senatorius F. Van Nuys, 
69 m. amžiaus, Demokra
tas iš Indiana valstijos, mi
rė Sausio 25. 

Sulyg Maskvoje patiekto žemėlapiu, Lenkija iiktų tiktai 
tokio didumo kaip baltas plotas (1) roclo, h et su priedu Ry
tų Prūsijos (2). Visas plotas ] rytus (3) kuris buvo Lenkų 
valdomas, p.titektu Rusijai, nes, anot Maskvos, tos žemės nė-

Neleidžia per greit dirb
ti. Edgewater, N. J.—Du 
darbininkai Ford Motor 
Co. unijos suspenduoti už 
tai kad jie pergreitai dir
ba, ir jeigu jiedu toliau 

ra Lenkiškos. Lenkams skiriama ii» Danzigo karidorius, jx> , . , , ... ^rwnrv 
senovei. Tai ką Lenkama duoda Stalinas ir ką jis iš Lenkų |įaip,a"?S: KlU 4UUU uni]lS 
atima. Hitleris vėl, iš Lenku atima tai ką jiems Stalinas duo- udl*)ininKU gali SUSirei-
da, tokiu budu "Lenkai pasilieka stumdomi. Vilnių ir Vilnimi® [kuoti reikalaujaBt jų pra-
kraštą Rusai savinasi, kaip ir Lietuvą, Latviją ir Estiją. | šalinimo. 

Jiedu už ta patį mokestį 
RUSAMS paskelbus jog 

Anglai stengiasi atskirai 
tartis su Hitleriu, Anglus 
sukiršino prieš Rusus. 

Diplomatu rateliuose , ti-

ALIANTAI IŠLIPO 
ARTI ROMOS 

Alijantų jiegos, netikėtai 
išlipusios Italijoje, netoli j ki^į'' h-"'' kalbama ~kad~ kėliu 

ką gauna kiti, per dieną 
išbando 22 iki 24 kariškų 
trokų, kiti tik po 10 iki 12* 

i 

Prancūzijoje, 10 asmenų 
nukirsdinta už nužudymą 
Vichy policininko. 

Romos, užpakalyje Vokie
čių linijų, kariaujančių su 
Almantais pietuose, dabar 
pradėjo žygiuoti pietų lin
kui ir iš užpakalio apsupa 
apie 100,000 Vokiečių ka
riuomenės, kariaujan č i o s 
su anksčiau įsiveržusiais į 
Italiją Alijantų pulkais. 

Alijantų jiegų išlipimas 
iš juros netoli Romos buvo 
taip atsargiai suplanuotas 
ir Vokiečiams netikėtas jog 
išlipę į krantą kareiviai ne
sutiko jokio pasipriešini
mo. Iš tos vietos dabar 
Alijantai randasi apie 15 
mylių atstume nuo Romos. 

Benito blogėja. Buvęs 
Italijos diktatorius Musso
lini visai nyksta sveikato-
toje, ypač po to kai buvo 
nužudytas jo žentas, gra
fas Ciano. 

sekančių, mėnesių bėgyje 
Vokiečiai stengsis pajudin
ti dangų ir žemę tikslu at
skirti Amerika ir Britaniją 
nuo Sovietu Rusijos. 

Pradvos, bolševikų orga
no, andai paleistas gandas 
buk Anglai tariasi su Vo
kiečiais paskirai taikai yra 
vienas nazių šposas kuris 
greičiausia paveikė į Ru
sus. 

uanian Belief Fondo |kurimą) 
ir neorganizuoja platesnėą, de
mokratinės sau atramos kolo
nijose. . 

Trys SLA apskričiai jau 
oficialiai pareiškė savo nuo-
stebą del Tarybos snaudimo. 
Panašią nuostebą pareiškė ir 
Lietuvai Remti Draugijos val
dyba. Iš to išvada aiški: Ne 
musų srovių vadų diktatūroje 
gludi būdas ir priemonė dirbti 
tikrą Lietuvišką darbą. Ini
ciatyva priklauso plačiai vi
suomenei, ne siaurai koalicijai. 

Šta kodėl New Yorko Sei
mas, į kurį visuomenė kviečia
ma, taip svarbus. Reikia sro
vių vadų ir spaudos neklausy
ti, ir Seimo kuoskaitlingįaųsia 

(sabotažavo United Iith-4 dalyvautu 
v""'," '.V ' AC.N * ">• "v— 

Tam tikri Nauji Kertami Ginklai 

Bulgarijoje eina smarki 
agitacija už nuvertimą vyj 

riausybės kuri laikosi su 
Vokiečiais. Smarkiausia į 
tai kišasi Maskva. 

Seattle, Wash. — Pacifi-
ko pakraščio geležies liejy
klų molderiai nutarė baig
ti streiką ir gryžti į darbą. 

Anglijoje, angliakasvklų 
darbininkai iškovojo algų 
pakėlimą, ir jiems mokama 
už tą laiką kai jie ineina 
į kasyklos vartus, ne kaip 
seniau už patį darbą kai 
jau pasiekia savo darbavie
tę giliai žemėse. 

Chicago. — Sausio 24 <L 
Carnegie-Illinois Steel dir
btuvėje užmušta 5 darbi
ninkai sprogus gaso turbi-
nui. 

13 lakunų žuvo. Netoli 
San Diego, Cal., karo lai
vyno lakūnams keliantis # į 
orą, sudužo jų lėktuvas it 
13 vvru užmušta. 

Pragyvenimo kainos pa
kilo 50 nuoš., nuo Sausio, 
1941 metų, skelbia Philip 
Murray, CIO vadas. Tuo 
tarpu, darbininkų uždar
biai pakilo tik 23.4, tikrina 
jis. ; 

Kalba apie Draftavimą 
Darbininkų 

Madridas, Ispanija.— Su
griuvus 8 aukštu statomam 
namui 12 darbininkų užmu
šta, 75 kiti sužeista. 

8 užmušta. St. fcouis, 
'Mo. — Traukinis liŽlėkė 
ir sudaužė miesto ,pasažie-
rinį busą, užmušta Į asme
nys. 

Pietų Pacifike Amerikiečiai kariai apžiūrinėja naujus 
Įvairios rūšies kertamus ir pjaunamus ginklus kuriuos karo 
v&ai rado reikalingais k naudingais. 

Jugoslavų partizanų ka
riautojo Tito, kurs tarnau
ja Maskvai, buveinė Sen j, 
prie Adriatiko juros, ati
teko Vokiečiams, kurie pa
didino savo veikimą prieš 
partizanus* 

Nužeminimui ankstyves
nio Jugoslavų kariautojo 
Gen. Mihailovičo, partiza
nai skelbia buk Mihailovič 

Tarybos del naujų mo* 
kesčių tarp Republic Steel 
Corp. ir CIO plieno darbi
ninkų unijos, Clevelande 
nutruko. Kompanija atsi
sako didinti darbininkams 
mokestį ir algu klausimą 
siūlo pavesti K&ro Darbo 
Tarybai 

Senatas ir Atstovai su
taria davimui kiekvienam 
kariui išeinančiam iš tar
nybos $300 jeigu jis tarna
vo 60 dienų arba daugiau; 
ištarnavusiems mažiau 6Q 
dienų sutarta mokėti $100. 

Prez. Roosevelt parodoma 
pastaroje savo kalboje per ra
dio, kurioje jis prašė Kongre
so įvesti Darbo Drafto Įstaty
mą. Jis taipgi rekomendavo 

įžygiavo į Senj kartu SU atitinkamą nustatymą ukinin-
Vokiečiais. ll^as kainų.,ij£ ji* produktus. 

Keturi kūdikiai per 11 
menesii). Seattle, Wash.—• 
Tula 23 m. amžiaus moti
na 11 mėnesių atgal sulau* 
kė dvynų, dabar vėl pagini* 
dė dvynukus. 
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Pirkit War Bonds šiądien 

RENNSYL VANLJ OJE 

^ PITTSBURGH 

Kiefc Pittsburghiečių 
Važiuos } Seimą? 

Iš Pittsburgho i Amerikos 
Lietuvių Seimą New Yorke 
delegatų bus mažai, tačiau yra 
žinoma kad ši didelė Lietuvių 
kolonija neliks be atstovų Sei
me kuriam dabar prisieina rū
pintis Lietuvos likimu, kuo-
jnet Lietuvai gręsia pavojus. 

Pittsburghiečiai rengiasi pa
siųsti į Seimą aukų. 

Miesto Darbininkai 
Streikuoja 

Philadelphijoje sus treikavo 
apie 3000 miesto valdybos dar
bininkų dirbančių prie išma
tų surinkimo ir vandens tie
kimo. Reikalauja 10c į valan
dą mokesties daugiau, miesto 
valdyba žada pakelti po 5c. 

Detroit, Mich., Naujienos 

Slavai Neužgyre 4-to 
| Termino 
r Pittsburghe atsibuvo * Ame
rikos Slavų Kongresas aptari
mui savo reikalų. 

Nors kongresas užgyrė da
bartinę Prezidento Roosevelto 
karo meto politiką, tačiau de
legatai atsisakė priimti rezo
liuciją užgiriančią Roosevelto 
kandidatūrą 4-tam terminui. 

Rusų-Lenkų ginče, delegatai 
pasireiškė jog Rusų-Lenkų sie
nų klausimą negali išspręsti 
Rusija viena, prie to turi da
lyvauti Amerikos, Britų ir pa
čių Lenkų valdžios ištrėmime 
vadai. 

N 

Jaunas Vyskupas 
Episkopalų šv. Trejybės ka

tedroje, Sausio 24 d., didelė
mis iškilmėmis įvesdintas nau
jas vyskupas, Austin Pardue, 
D.D., kaipo ketvirtas Pitts
burgho diocezjjos vyskupas. 

Vysk. Pardu.e, vos 43 metų 
amžiaus, yra jauniausias dva
siškis pasiekęs vyskupo vietą 
pastarais laikais. Jis atvyko 
t*ia iš Buffalo, |sf. vietą 
atsistatydinusio iįe!!Ov wsftupo 
Mann. 

Milijoniere Badauja 
Pereitą savaitę spaudoje iš

kilo keistas dalykas: tula Do
ra Grace Peregrine, našlė, 65 
m. amžiaus, kurios turtai sie
kia milijoną dolarių,- gyvena 
skarmaluose ir vos parėplioja 
savo namuose nuo išbiadėjimo. 
Ji buvo žmona seniau mirusio 
Armstrong Cork Co. nario, ir 
jaunose dienose mėgo smagiai 
gyventi ir keliauti, Europoje 
lankėsi net 30 kartų, o dabar 
badu marinasi. Ją atlankięs 
jos giminietis sako radęs jos 
namuose čekių vertės $200.000 
prisiųstų iš kompanijų cšivi-
dendų, kuriuos ji nepaverčia i 
pinigus ir nenusiperka nei rū
bų nei tinkamo maisto. Prie 
to ji turi kitokio turto 3700,-
000 vertės ir iš vyro palikimo 
gauna apie $500,000 metinių 
ineigų. 

UŽMUŠĖ SESERĮ 

ALTOONA, Pa. — James C. 
Grimes, 72 metų amžiaus, ati
duotas į valstijos proto ligų li
goninę, po to kai jis kede su
daužė ir užmušė savo seserį, 81 
metų amžiaus. 

Po to jis nuėjęs pas kaimy
nus pasakė buk plėšikai juos 
užpuolę, seserį užmušę; bet jo 
rūbai buvo aptaškyti krauju 
ir policija jį išklausinėjus ra
do tai jo darbas. 

WATERBURY, CT. 

Išmatų Vežej-j Streikas 
Pittsburghe sustreikavo mie

sto valdybos darbininkai kurie 
surenka nuo namų visokias iš
matas (garbage). Streikuoja 
290 vyrų, reikalaudami 3 cen
tų į valandą mokesties dau
giau. 

Streikeriai net kliudo jeigu 
kurie nori nuvežti nuo savo 
namų išmatas privatišfcus ve
žėjus pasisamdę. Tuo miestas 
pusėtinai užterštas ir dvokia, 
ypač apie restaurantus .kurie 

išmatų daug turi. 

Maisto Kainos Pakilo 
Gruodžio mėnesį maisto kai

nos Pittsburghe buvo 2 nuoš. 
žemiau negu mėnuo prieš tai, 
tačiau 38 nuoš. brangiau negu 
buvo Sausio mėnesį, 1941 me
tais. Taip tai palengva mais
to kainos iškelta, nejuntant, 
betgi dabar tas brangumas vi
siems matomas. 

Pabrango taipgi rūbai ir 
kuras. 

"*|)irvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įdėkit 
J laišką $1 dabar ir "Dirva'* 

1 lankys jus ištisą pusmetį. 

40 METŲ SUKAKTIS. Sau
sio 15 d., Lietuvių Neprigul-
mingas Politinis Klubas minė
jo savo 40 metų gyvavimo su
kaktį su banketu. Dalyvavo 
apie 340 žmonių, tarpe svečių 
dalyvavo vietinis Kun. Dr. Jo
seph Bogusas, miesto mayoras 
John Monagan, Policijos vir
šininkas W. Hickey, ir visa ei
lė žymių biznierių ir profesio
nalų. Kalbas pasakė Mayoras 
Monagan, policijos viršininkas 
W. Hickey, asesorius John Ja-
nusaitis, detektivų leitenantas 
Juozas Bendler, tire inspekto
rius Joseph Samoska, J. Tre
čiokas, A. Aleksis, p. Morta 
Zailskienė, aldermonas Edward 
Lasky, A. Marcelynas, M. Ra
manauskas, Adv. Clarence Ba
landas "iš New Haven; Dr. M. 
J. Colney, vakaro vedėjas bu
vo Tarnas Matas. Banketo ko
misija: T. Matas, J. Grebliu-
nas, Dr. Colney, J. Bernotą, 
J. Adomėlis, Gabriel Wiggins 
pagamino valgius. 

AMBULANCE NUPIRKTAS 
Lietuvių Komitetas Ameri

kos Apgynimo ir Amerikos 
Lietuvių Taryba kartu turės 
Lietuviams paskirtą dieną Sau
sio 29, Victory House, parduo
ti 4-tos Paskolos Karo Bonus. 
Tikima kad turės tik ką nu
pirktą ambulance del pamaty
mo, kurį Lietuvių Komitetas 
nupirko ir dovanojo U. S. ka
riuomenei. Taipgi to pat am
bulance perdavimo ceremoni
jos įvyks sekančią dieną, sek
madienį, Sausio 30 d., 48 Green 
gatvės salėje, nuo 2:30 vai. po 
pietų. Dalyvaus miesto ma
yoras John Monagan, Congres-
manas Joseph E. Talbot, Ka
riuomenės viršininkai iš Bos
tono ir iš New Haven, C. of C. 
sekretorius Frank Green, 4-tos 
Karo Paskolos vajaus pirmi
ninkas James Moran ir kiti 
žymus žmdnės. 

Ambulance pirkimo komisi
ja: Jacob Trečiokas, Dr. M. J. 
Colney, Tarnas Matas, Jonas 
Kontauskas, Antanas Oranta^. 
Jurgis žemaitis, Antanas Laz 
dauskas. 

Lietuvių visuomenė ragina
ma pirkti Karo Boną kuodau-
giausia, ir skaitlingai dalyvau
ti Ambulance perdavimo cere
monijose, sekmadienį, Sausio 
30, nuo 2:30 vai. po pietų, 48 
Green gatvės salėje. 

Dr. M. J. Colney 

NUPIRKIM DĖDE! 
ŠAMUI LAIVĄ! 

ATSIŠAUKIMAS I NEW YOR-
KO MIESTO IR NEW YORKO 

VALSTIJOS LIETUVIUS 

Trečios Karo Paskoloj va
jaus mefcu New Yorko miesto 
lY New Yorko valstijos Lietu
viai išpirko Karo Bonų už dau
giau kaip vieną milijoną dola
rių. Už tai Valstybės Iždas 
Lietuvių vardu nupirko tris 
didelius bomberius, ligoninės 
lėktuvą ir dvidešimts šešis len
gvuosius "jeeps". Lietuviai 
Amerikiečiai tame vajuje pa
sirodė puikiausia. 

Sausio 18 d. prasidėjo Ket
virtos Karo Paskolos vajus. 
Šin vajun vėl esam pakviesti. 
Mes giliai tikime kad šiame 
vajuje New Yorko miesto ir 
valstijos Lietuviai garbingai 
pasirodys ir kad jie bendradar
biaus su Valstybės Iždo De-
partmentui talkininkaujan č i u 
New Yorko Lietuvių Karo Bo
nų Komitetu. 

šis yra pirmas naujo vajaus 
laiku kreipimasis Į visus New 
Yorko miesto ir valstijos Lie-

| tuvius. Musų kreipimasis la-
I bai trumpas: pirkim Karo Bo-
įnų kiek tik pajiegos leidžia ir 
i apie įsigytus Karo Bonus pra
neškite Lietuvių Komitetui. 

Mes manome kad šiame va
juje turėtume sukelti Karo 
Bonais tiek pinigų kad galė
tume nupirkti Dėdei Šamui 
Laisvės Laivą (Liberty Ship), 
kuris butų pavadintas Lietu
vių vardu. Todėl nuo pat pir
mos vajaus savaitės turėkite 
prieš akis didelį, galingą laivą, 
kuris tarnaus musų šaliai gy
vybiniams reikalams* ,* 

Visi Lietuviai prašomi arba 
per savo vietinius miestų ko
mitetus arba tiesiog pranešti 
New Yorko Lietuvių Karo Bo
nų Komitetui už kiek kiekvie
nas Lietuvis pirko ir dar nu
pirks Karo Bonų Ketvirtos 
Paskolos vajaus metu. Kredi-
tan įrašomi visi Karo Bonai 
kurie pirkti nuo šių metų Saur 
sio 1 dienos. Už kiek Karo 
Bonų pirksit šio vajaus metu 
praneškit sekamu adresu 

Mr. J. Laučka, 22 So. 9th 
Street, Brooklyn, N. Y. 

Į darbą Ketvirtos Karo Pa
skolos vajaus metu! Bendro
mis jiegomis nupirkime Dėdei 
Šamui Laisvės Laivą! 

New Yorko Lietuvių Karo 
Bonų Komiteto Valdyba: 

P. Bajoras, Pirm. 
Kun. J. Balkunas, v. p. 
Adv. K. Jurgėla, II v. p. 
J. B. Laučka, sekr. 
J. Boley, sekr. 
A. Mikalauskas, ižd. 

NUMIRĖ JONAS KIBARTAŠ 

šeštadienį, Sausio 22, tapo 
palaidotas Dirvos Reporterio 
kaimynas,r Jonas Kibartas, šv. 
Kryžiaus kapinėse; pamaldos 
atsibuvo šv. Antano bažnyčio
je. Kadangi velionis pereito j 
pasaulinio karo dalyvis ir pri-' 
klausė Legionierių organizaci- j 
jai tai laidotuvės buvo milita ! 

riško pobūdžio. Prie bažnyčioj 
ir kapinėse buvo išsirikiavus 
karių kuopa, ir kuną nulei
džiant į kapą kariai saliutavo, 
tris kartus iššaudami, o paga
liau kornetistas sutrimitavo 
ženklui jog jų ''comrade" iš
keliavo į Anapus ribų. 

Velionis Jonas Kibartas bu
vo sąmoningas Lietuvis, pri
klausė per daug metų SLA 
352 kuopoje, TMD 68 kuopo
je, ir Lietuvių Demokratų Klu 
be. Nuo tų organizacijų buvo 
ir vainikai nupirkti. T&ipgi 
labai daug vainikų buvo sudė
ta nuo asmeniškų draugų, šer
menys buvo skaitlingai lanko
mos ir į kapus palydėjo į 30 
automobilių, kas šiais darby
mečio laikais yra retenybė. 

Velionis Kibartas buvo gi
męs 1890 metais, Gruodžio 24, 
Pagluonio k., Veliuonos vals., 
Kauno ap. Amerikon atvyko 

i 1911 m. Paliko nuliudusius 
I žmortą, Zosę, sunų Valentiną, 
į brolį Antaną ir dėdę Vaclovą 
[Gudžiūną Detroite. Vienas jo 
| brolis gyvena Lietuvoje, kitas 
Į Argentinoje, ir Lietuvoje ke-
į turios seserys. 
j Mano kaimynas, su kuriuo 
i kaimynystėje išgyvenom per 
j 20 metijį. buvo teisingas, ru-
! nestinga®,, darbštus ir taupus 
žmogus, sukurė savo šeimai 
patogų namą gyvenimui, įsitai
sė nauji£( automobilį, kaip sa
ko Lietuviai, "centą prie dū
šios" visada turėjo, ir būda
mas tik 53 metų amžiaus, ge
roje fizinėje sveikatoje, galė
jo dar daug metų gražiai gy
venti, bet mirtis lyg pavydė
dama jam gražaus gyvenimo 
tragingai ir be laiko nutrau
kė gyvybės siūlą. Pareinant 
iš darbo Sausio 17 naktį užlė
kė ant jo automobilis ir mir
tinai sužeidė. Tebūna tau, Jo
nai, lengva pilkoji žemelė. 

šiom gražiom ir įspūdingom 
laidotuvėm patarnavo laidotu
vių direktorius Domininkas B. 
Brazis. D. Rep. 

Tai bent Žuvis 

*^TTĮ .i'jiii.i. . • 
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MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

KAZUKAITIS J., mirg Gruod. 
mėn., Newark, N. J. 

GAVĖNAS Antanas, mirė Gr. 
mėn., Newark, N. J. 

VAITKUS Martinas, pu?amžis, 
mirė Gruod. 19, Chicagojc. 
(Kėdainių ap., Surviliškės p. 
Užupių k.) Amerikoj išgyve
no 40 metų. 

ŽUKAUSKAS Dominikas, 73 

JANčAUSKAS Juozas, 41 m, 
mirė Gruod. 20, Chicagoje. 
(Tauragės ap.) Amerikoj iš
gyveno 30 metų. 

PETRAITIENĖ Pranė (Skin-
kiutė), pusamžė, mirė Gr. 
20, Chicagoj. (Suvalkų red. 
Kamšių k.) 

DAUNODAS Stasys, mirė Gr. 
mėn., Gary, Ind. 

m., mirė Gruod. 17, Chicago- BOBRIKAS Aleksandras, pus-
je. (Raseinių ap., Tytavėnų amžis, mirė Gruod. Įl, Chi-
p., Kuršių k.) 

Kanadietis Wallace McMil
lan meškere sugavo šitą žuvį. 
Ji yra 53 colių ilgio ir 60 sva
rų sunkumo. Tai rekordinis 
sugavimas. 

li žmones užmušta vietoje ir 
pora dešimčių kitų sužeista, iš 
jų tuli mirs. Tarp sužeistų 
buvo ir Lietuvis, Vincas Ove-
raitis, kuris gyvena Inkster, 
Mich. Jis gryžo iš darbo na-
mofi. Brolis Overaitis labai su
žalotas ir išsukta dešinėj i. ko
ja. Po operacijos Elois ligo
ninėje atrodo jis pagis, tik ži
noma teks pagulėti keletą sa
vaičių lovoje. 

Pp. Overaičiai yra nuolati
niai "Dirvos" skaitytojai ir 
paskutiniu laiku p. Overaitie-
nė uoliai darbavosi karo bonų 
pardavinėjime, taigi ši nelai
mė sutrukdė ją nuo gražaus 
ir garbingo darbo. Anot jos, 
be draiverio toliau nuo miesto 
gyvenant tokių pareigų nega
lima atlikti. 

Vincui Overaičiu linkime ge
ros sveikatos ir trokštame kad 
greitai pasveiktų ir gryžtų į 
sveikųjų eiles prie Lietuviško 
darbo. 

• PIRKIT 4-tos Karo Pasko
los Bonds datar — padėsit Dė-
įdei Šamui laimėti karą. 

DAUG NELAIMIŲ 

Detroite pasidarius truku
mui darbininkų, miesto susi
siekimo departmentas gatve-
karių ir busų operavimui pra
dėjo imti nepatyrusius vyrus 
ir moteris, ir tos priežasties 
delei Detroito gatvėse kasdien 
atsitinka nelaimių. Pereitą sa
vaitę iš Detroito priemiesčio 
Inkster, busas vairuojamas ne
patyrusio1 vyro pergreitai va
liuodamas įvažiavo j medį, ke-

asiruose Atak ams prieš Japonus 

mAW.II 

• ALASKOJE, vienam gy
ventojui tenka po apie 8 ket
virtaines mylias ploto, šiauri
nė jos dalis visai neapgyven
to, o pietinėje gyvena mažai 
žmonių. Ten yra šaltas kr aš 
tas. 

1 Užsirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kaina 50c metams. Adresas' 

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6th St, Philadelphia 6, Pa. 

m 

ĮSTATYMŲ LElMfAI 
NEŠVARUS 

Jau kartą buvo šioje vieto
je rašyta kad pora Michigan 
valstijos legislaturos narių li
ko areštuoti už kyšių ėmimą. 
Dabar paaiškėjo kad Michi-
gano legislatura tai kyšininkų 
įstaiga: šiomis dienomis su
areštuota 26 buvusieji ir da
bartiniai legislaturos nariai ir 
keletas finansinių korporaci
jų asmenų, kyšius davusių pa
pirkimui tų legislaturos atsto
vų. Teisėjas Carr pasakė jog 
tai tik pradžia areštų. Kor
poracijų atstovai yra išdalinę 
pora dešimčių tūkstančių do
larių kyšių, papirkimui legisla
turos narių kad palaikytų jų 
reikalus įstatymda vystės įs-1 f 
taigoje. Puola akysna kad 

RUBINIENĖ Domicėlė, pusam
žė, mirė Gruod. 19, Chica
go j. (Telšių par,, Vigontiš-
kių k.) 

MILERIS Pranas, seno amž., 
mirė Gruod. 19, Chicagoje. 
(Kauno ap., Gelgaudiškio p.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

LAUKIENĖ Agnė, pusamžė, 
mirė Gruod. 20, Chicagoje. 
(Panevėžio miesto.) Ameri
koj išgyveno 40 metų. 

VAIVADA Juozas, 78 metų, 
mirė Sausio 7, Clevelande. 
(Matulių k., šakių par. Su
valkijos). Amerikoj išgyve
no 42 metus. 

BIELSKIS Jurgis, 54 ifi., mi
rė Sausio 7, Clevelande. 

ŠNEIDERIS Jonas, 56 metų, 
mirė Gruodžio 29, Clevelan
de. Paėjo "iš Suvalkijos. 

VELONIšKIENĖ ( G a v enavi-
čiutė) Elzbieta, apie 70 m., 
mirė Detroite, palaidota 3 
Sausio. (Nemajūnų k., Sei
nų ap., šventažerio v.) Ame
rikoj išgyveno apie 50 m. 

KIBARTAS Jonas, 53 m., už-
i muštas automobilio Detroit, 

Mich., palaidotas Sausio 22. 
(Pagluonio k., Veliuonos p., 
Kauno ap.) Amerikoj išgy
veno 33 metus. 

ČAPLIAUSKAS Aleksas,: pus
amžis, mirė Gruod. 21, Chi-
cagoj. (Kauno ap., Vilkijos 
par.) Amerikoj išgyveno 88 
metus. 

RIMKIENĖ Bronė (Kupraitė), 
49 m., mirė Gruod. 21, Chi
cago j. (Kretingos aps., Pa
langos miestelio). 

SAVICKAS J. G., 65 m., mi
rė Gruod. 8, Los Angeles, 
Cal. (Vilkaviškio ap., Vigre-
lių k.) 

VOSYLIUS Vincas, 58 metų, 
mirė Gr. 3, Nanticoke, Pa. 

KULKA USKAS Silvestras, mi
rė Gruod. m., Ashland, Pa. 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

cagoj. (Panevėli© ap., ? Kar
šina usko k.) 

SKROBULIENĖ M., mire Gr. 
m., Shenandoah, Pa. 

TAMOŠIŪNAS Antanas, mirė 
Gruod. m., Frackville, Pa. 

GUSTAITIS Nancy, 26 m., mi
rė Gruod. 17, Chicago j. Gi
mus Brooklyn, N. Y. 

ŠARKA M. A., mirė GruofiL 14, 
Rhinelander, Pa. 

ČAPULIS Jonas, 84 m., mi
rė Gruod. 22, Chicagoj. (Ro-
deniškių miestelio). 

VALIUKONIS Juozas, mirė 
Gruod. ill., Mahanoy City, 
Pa. 

AUGUSTINAS Mateušas, pus
amžis, mirė Gruod. 27, Chi
cagoj. (Ukmergės ap., De
beikių p., Anykščių k.) A-
merikoj išgyveno 44 metus. 

PŪKELIS Petras, 53 m., mi
rė Gruod. 27, Chicagoj. (Ro-
seinių ap., Žvingių p., Lab-
kasės k.) Amerikoj išgyve
no 31 metus. 

DYMBELIS Mikas, pusamžis, 
mirė Gruod. 26, Chicagoje. 
(Zarasų ap., Kaziliškių p.) 
Amerikoj išgyveno 31 m. 

STANKIENĖ Jenny, 58 metų, 
mirė Gruod. 21, Brooklyn, 

vN. Y. ž 
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Dykai Patenkinantis 
PAUUOSUOTOJAS 

SKAUSMO NUO 

REUMATIZMO 
J-^i kenčiate kui.o t.liauu;i.ua; j'-i sąnari#! 

Inuslųs; jei uieina skausmai oro permaino
se, atariam jums bandyti ROSSE Tabs bt 
nokesties ir obligacijų. Naudojamos tūks
tančiu per virš dvidešimts meti), jjavimui 
?reito paliuosavimo skausmų Reumatizmo, 
Ąrtf'fitis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jeif;u niekad nenaudojote ROSSE Tabs, 

nfrtšom jus BANDYT juos—išbandvkit nui-
•g kaštais. Pasiųsime jums pilno dydžio 
pakelį—sunaudekit 24 lablelcs DYKAK Jei 
neduos frreito paliuosavimo nuo skausmo ir 
|i|s busi! nepatenkinti pasekmėmis lr to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudotą 
dalį, ir jums nieko nekaltuos. Nesiųskit pi
nigų, tik savt. \ardq ir adresą i: 

KOvSSE Products Co., Dept. X-3 
2708 W. Farwell Av. Chicago 45, III. 

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 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

apie pusė tų kyšių ėmėjų yra!>—< 
Lenkų kilmės žmonės, isiskver-

DET.T.A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
,^įjj 662] EDNA AVENUE ENdicoft 1 i"G3 

bę į legislaturą atstovais, ir 
tenka pasakyti kad Lenkai 
Detroite tokiais darbeliais pa
sižymi nuolatos. D. Rep. 

Vandens Išlaužytas 

' ^ - i  u n f a  

ndo, Kalifornijoj, juros 
vanduo laike audros taip iš-
olovė ir išlaužė šaligatvi kad 
išrodo tik lužmenos. 

Kairėje matosi Maj. Gen. iiupertus, kuris komanduoja 
merikiečius marinus atakuose prieš Japonus New Britain 
loje. 
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• PIRKIT U. S. War Bonds 
vėl ir vėl — pergalei. 

•"*<*•&* 7 M- , 

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemitiiuiiuo.str, ki'Jij*-
kites j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvąi-
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo murtgečio. Patarnavimas ir iajjiS'tjf* 
m as garantuojama. Kreipkitės į' mane telefonu arbn aHmoniju *•. 

^fllllllllIIIII]|||||||II31limi!lllllIIEIIIlllllllllllllllt!llllliiII!nill!IH1ik:!;3il!!!!ti:iriCtUl> | 
| Naujoje Vietoje jį 

Nikodemas A. WHkelfs 
= Lftisnuotas Laidotuvių Direktorius 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę ,«•* 

Jungo KeviHcsfm! 

Skaitlingos Delegacijos Vyksta Am. Liet. Seiman 
SUJUDIMAS KOLONIJOSE DEL SEIMO DIDELIS. 

DAUGIAU DELEGATŲ — DAUGIAU AUKŲ 

DAUG VAŽIUOJA I 
ISTORIŠKĄ SEIMĄ 
Ii PHILADELPHIA, Pa., 

rašo: 
Po to kai įvyko pereitą sek

madienį Muzikalėje salėje ma
sinis Lietuviu susirinkimas ir 

paaiškinimas apie svarbumą 
šio momento, daug šio miesto 
Lietuviu pasiryžo važiuoti j 
Amerikos Lietuviu Seimą, ku
ris įvyks Vasario 5 ir 6 die
nomis, Hotel Pennsylvania — 
New Yorke. Kadangi šešta
dieniais dirbame tai daugelis 

tariasi važiuot! vienai dienai, 
tik sekmadieniui. Kam laikas 
leidžia reikėtų dalyvauti abi 
dienas. 

Iš Philadelphijos Į New Yor-
ką traukiniai eina kas valan
dą. Važiuojant Pennsylvania 
geležinkeliu ir nuvykus į New 
Yorką, Lietuvių Seimo vieta 
tik skersai gatvės nuo Penna 
geležinkelio stoties. 

Seiman kviečiami Amerikos 
Lietuviai vyrai ir moterys tro-

kštantieji Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės, kurie myli 
ir didžiuojasi savo garsia Lie
tuvių tauta; jų priderystė da
lyvauti šiame Seime ir prisi
dėti prie pasisakymo ką mes 
A m e r i k o s  L i e t u v i a i  n o r i m e  
iš šio karo. šin Seiman at
vyks daug Lietuvių ir iš toli
mų kolonijų. Tuo labiau mes 
Philadelphijos Lietuviai pasi-
rodykime skaitlingai. 

Važiuojam! 

Amerikos Lietuviu Seimas 
z • 

LIETUVOS PREZIDENTO A. SMETONOS GEDULINGAS PAGERBIMAS 

IR LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 26 METU SUKAKTIES MINĖJIMAS 

new yciRiK cinry, n. y. 
Bus dvi dienas: VASARIO-FEB. 5 ir 6, Hotel Pennsylvania 
(Hotel Pennsylvania randasi prie Penna R. R. Station, 7th Ave. ir 32nd, arti SLA Namo) 

SEIME DALYVAUS TRAGIŠKAI ŽUVUSIO LIETUVOS PREZIDENTO 
NAŠLĖ, SOFIJA SMETONIENĖ 

SEIMUI PASIBAIGUS, sekmadienį, Vasario 6 vakare, masinis Lietuvos Nepriklausomybės 26 metų su
kakties minėjimas įvyksta LABOR LYCEUM Salėje, 947 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y., 4 v. po pietų. 

Sau Atėjo Valanda Veikti! 
Jau atėjo ta valanda Amerikos Lietuviams skubiai ir rimtai susirupinti Lietu

vos likimu. Tam tikslui saukiama Amerikos Lietuvių SEIMAI New Yorke. 

SEIMO UŽDAVINIAI: 
1. Supažindinti Amerikos visuomenę su Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo 

byla. 
2. Atstatyti Lietuvos nepriklausomybę sulvg Atlanto Čarterio, kooperuojant 

su Amerikos ir Lietuvos valdžios įstaigomis. 
3. Eeikalauti kad Lietuva butų priimta j United Nations narių skaičių. 
4. Prašyti Gubernatorius visose valstijose kur tik Lietuviai gyvena, kad jie 

paskelbtų Lietuvos Nepriklausomybės proklamacijas Vasario 16, ir kooptuoti čia 
gimusį Amerikos Lietuvių jaunimv ir profesionalus tam įvykdyti. 

5. Organizuoti Amerikos Lietuves moteris į bendrą darbą Steigiant ir ben
drinant kareivių motinų ir žmonų organizacijas, pavedant joms rinkimą rubų Lie
tuvos nuo karo nukentėjusiems žmonėms. 

6. Supažindinti ir .suartinti Amerikos Lietuviu Legiowt§ narius, stipresniam su
organizavimui karo pastangoms ir gryžtančių Amerikos Lietuvių karių pagalbai. 

7. Subendrinti ir sustiprinti Amerikos Lietuvių pastangas U. S. War Bonds 
pirkime, pasinaudojant įvairių kolonijų skirtingais sumanymais. 

8. Dėti pastangas kad U. S. Senatas ir Kongresas stovėtų už laisvą, nepri
klausomą Lietuvą. 

9. Bendrai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės 26 metų sukaktį, pagerbiant 
mirusį Lietuvos Prezidentą Antaną Smetoną, parodant filmas iš jo gyvenimo Lie
tuvoje, čia Amerikoje, ir jo laidotuvių iškilmes Clevelande, Ohio, Sausio 13, 1944. 

Seime bus apimta ir visi kiti svarbus. Lietuvą liečianti klausimai, kurie iki to 
laiko iškils, nes karo eigoje įvyks žymiai didesnių veiksmų negu iki šiol buvo. 

Seime dalyvaus ir atidarymo maldą atliks KUN. ANICETAS LINKUS, iš Chicagos, kuris sakė paskutinį 
pamokslą atsisveikinimui su Prezidentu Smetona, Clevelando katedroje, laidotuvių pamaldų metu. 
10. Seimas išspręs Lietuvių Kareivių Motinų ir Žmonų organizavimą Amerikoje; Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos paminklo statymą, ir palaidojimą Arlington kapinėse, Washingtone, iki vežant į Lietuvą. 

DALYVAUKIT SEIME - REMKITE DARBĄ AUKOMIS 
Mieli Tėvynainiai! 1944 meteis atnešė mums naujus rupesčius ir naujas užduotis atlikti. 

Tam tikslui numatyta reikalas šaukti visus Amerikos Lietuvius i Seimą, kad visi galėtų prisi
dėti prie darbo kuris yra mūsų visų! Lietuvos nepriklausomybė pavojuje ir mes visi privalome 
stoti į pagalbą savo Tėvynei! Pasitikime jog ir Tamsta neapleisi jos šioje nelaimės valandoje. 

Į Seimą kviečiami važiuoti draugijų, klubų, kuopų, chorų delegatai, kiek kas išgali siųsti; 
taip pat kolonijų veikėjai, vyrai ir moterys, musų visi profesijonalai ir Amerikos politikoje dir
bantis čia gimęs-augęs jaunimas. Visiems mums turi apeiti Lietuvos laisvė ir Lietuvio garbė. 

Seime turės balsą visi kuriems rupi Lietuvos išlaisvinimas ir atstatymas nepriklausomybės. 
Jokiam Lietuviui patriotui durys į Seimą nebus uždarytos nei balsas nevaržomas. 

Tik visi išvien eidami padarysim savo balsą už Lietuvos laisvę Amerikoje reikšmingai 
Draugijos ir pavieniai, kurie negalit Seime dalyvauti, būtinai pasiuskit savo auką — rem-

kite Lietuvos vadavimo darbą ir pastangas savo aukomis, nes pinigų reiks siuntimui Lietu
vių delegacijų visur kur tik bus galima Lietuvos klausimas ginti, ir kitiems įvairiems darbams. 

LIETUVOS LAISVES 
PAMINKLAS 

Si stovyla puošė Ktro 
Muzejaus Sodelį Kaune 
Lietuvos Nepriklausomo 

gyvavimo metais 

Aukas siųsti tiesiog į Seimą: 
National Convention of Americans 
of Lithuanian Descent 
Hotel Pennsylvania, 
New York City, N. Y. : 

ftengia ir kviečia 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
Rytų Tautininkų Centras 
American Friends of Lithuania 

10 DELEGATU IŠ 
CLEVELANDO 

$50 AUKŲ 
Clevelando LVS 1 skyrius 

laikė savo surinkimą Sausio 
21 d. Vienos minutos atsisto
jimu pagerbta* miręs Lietuvos 
Prezidentas Antanas Smetona. 

Apkalbėjus Amerikos Lietu
vių Seimo reikalą, nutarta pa
aukoti Seimui $25 iš skyriaus 
iždo. Skyriaus narys Alekas 
Banys jau anksčiau buvo au
kojęs Seimui' $25, tokiu bud u 
aukų Seimui iš Clevelando pa
sidaro išanksto $50. 

Iš skyriaus f Seimą važiuoja 
šie delegatai: 

Marė Mišeikiene, 
Julė Salasevičienė, 
Bronė Tamošaitienė 
Jonas Brazauskas, 

Be tų, iš Clevelando dar va
žiuoja LVS Centro valdybos 
nariai: 

Dr. S. T. Tamošaitis, 
K. S. Karpius, 
P. J. žiuris, Spaudos komi

sijos pirmininkas, 
Poni Hvpatija žiuriene, 
Julius Smetona, 
Poni Sofija Smetonienė, ku

ri šiuo laiku išvykus pa
silsėti į Floridą. 

Tikima daugiau delegatų iš 
Clevelando. 

IŠ CHICAGOS GALI 
50 DELEGATŲ 

Iš Chicagos Adv. A. A. Olis 
praneša kad Chicagiečiai pasi
darė rezervacijų traukinyje į 
New Yorką del 35 asmeny, bet 
delegatu skaičius gali pasiek
ti 50. 

REZERVUOK1T VIE
TAS HOTELYJE 

DEL SEIMO 

DIKČIAI VAŽIUOS 
IŠ BALTIMORĖS 

P. P. Jaras iš Baltimorės ra
portuoja: 

Baltimorės Lietuviai skait
lingai dalyvaus Amerikos Lie
tuviu Seime New Yorke Vasa-\ 
rio 5 ir 6 d. 

Jau išrinko delegatus šios 
draugijos: 

Baltimorės Lietuviu Draugi
jų Taryba — vieną; 

D. L. Kęstučio Draugija — 
vieną. 

SLA. 64-ta kuopa — du. 
Dar rinks delegatus LVS 

4-tas skyrius, TMD 11-ta kp., 
ir L. M. P. Klubas. 

Delegatai į Amerikos Lietu
vių Seimą Vasario 5-6, užsisa-
kykit hotelyje kambarius išan
ksto, rašant Į komisiją: 

Ona Valaitienė, 
179 So. 2nd Street 

Brooklyn, N. Y. 

Juozas Ginkus, , . 
495 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 

Seimas atsibus: 
HOTEL PENNSYLVANIA 

7th Ave. ir 32nd Street 
New York City. 

SIŲSKIT SEIMUI 
AUKAS! 

Lietuvių Aukas Amerikos 
Seimui siųskite: 

National Convention of 
Americans of Lithuanian 
Descent 

Hotel Pennsylvania, 

New York, If. Y. 

Čekius išrašykit "Lietuvių Sei
mas", del trumpumo, ir siųs
kit dabar, prieš Seimą. Galit 
siųsti ir "Cash", jusų pinigai 
bus gauti, aukos bus paskelb-

DEL TIMELESS 
LITHUANIA 

KLAIDOS PATAISYMAS 
Pereitame numeryje, prane

šime apie Providence, R. I., 
Lietuvių Amerikos Piliečių P. 
Klubo auką Seimui Įvyko ze-
cerišką klaida valdybos narių 
viename varde: Užrašų rašti
ninkas yra A. Gumauskas (bu
vo Gubauskas.) 

Suvėluotas prisiuntimas iš 
Chicagos knygų "Timeless Li
thuania" sukliudė jų išsiunti
nėjimą, kaip skelbėme, pir
miausia Kongreso nariams, 
valdžiai, diplomatams ir Ame
rikos laikraščių redakcijoms, 
del to iki šiol dar nespėjome 
išsiųsti knygas Lietuviams 
prenumeratoriams. 

Kaip tik tas pirmesnis dar
bas bus atliktas, be jokio to
lesnio trukdymo knygos bus 
išsiųstos prenumeratoriams. 

Tiems kurie dar neturi všt* 
sisakę šių knygų, galės gauti 
atvykę į Amerikos Lietuvių 
Seimą New Yorke, Vasario 5 
ir 6 dienomis. 

LVS. Centro Valdyba. 

PREZ. SMETONOS LAIDOTUVIŲ 
PAVEIKSLAI 

DELEGATAI IR $30 
IŠ DETROITO 

Vyt. Markuzas, LVS 6-to 
skyriaus raštininkas, praneša 
iš Detroito: 

LVS 6-to skyriaus susirinki
me Sausio 23, Lietuvių salėje', 
išrinkta nauja skyriąus val
dyba iš sekančių narių: . 

Dr. J. J. Sims — pirm. .. 
V. Petrikas — vice pirm. 
A. Kizis — vice pirm. 
A. Rinkunas — iždininaks 
V. Markuzas, užr. rašt. 

Delegatai į Amerikos lietu
vių Seimą išrinkti: 

Poni Marė Sims 
Poni M. Smailiene 
Juozas Kripas. 
Susirinkime paaukota $30 

Seimui ir man pasižadėjo pa
aukoti kiti nariai kurie negalė
jo pribūti į susirinkimą. Vi
sos aukos bus surinktos ir sy
kiu pasiųstos į Seimą. 

Kiek žinoma, į Seim$. vyks 
ir LVS centro vice pirminin
kas Dr. J. Jonikaitis ir dar 
atsiras daugiau delegatų. 

AUKOS SEIMUI IR 
LVS REIKALAMS 

•• >/.< "•*, 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centras gavo sekančias aukas: 
Kristopas ir Emilija žemaičiai 

Philadelpia, Pa. $įJO.OO 
Elzbieta Sadauskienė, 

Baltimore, Md., knygai 3.00 
Lietuvos reikalams 10.00 

Eleonora Makarevičiutg 
Waterbury, Conn. 
2 knygas 6.00 

A. Matjoška, iš Dorchester, 
Mass., už 21 knygas Lie
tuvių Jaunimo Rateliui 6.00 
Taipgi praneša kad L. J. 

Ratelis paskyrė $10 Amerikos 
Lietuvių Seimui New Yorke. 

Amerikos Lietuviai, kurie norit Įsigyti Lietu
vos Prezidento Antano Smetonos fotografiškus pa
veikslus, skubiai užsisakyki t per Lietuvai Vaduoti' 
Sąjungos Centro pirmininką. Sutvarkyta šitaip: 

ALBUMAS No. 1 (4 paveikslai) $5.00 
ALBUMAS No. 2 (f paveikslai) 10.00 

Paveikslai dideli, aiškus, parodo Prezidentą A. Smetoną su 
ponia gyvą, Clevelando Lietuvių Kultūriniame Darželyje, o ki
ti paveikslai šermenų, pamaldų katedroje, laidotuvių ir tt. 

Virš paminėta kaina yra tik fotografijų kaštai. 
Kurie norit paaukoti Prezidento Antano Smetonos 
Paminklo Fondui, pridėkit savo auką prie seto kai
nos. Paminklo Fondas Įsteigtas tą pat dieną vei
kėjų pasitarime Clevelande, ir New Yorko Seime 
bus išrinkta specialis tam komitetas. 

DR. S. T. THOM AS-T AMOŠ AITIS, LVS. Pirm. 
6902 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

Jau Gatava! 
DR. OWEN J. C. NOREM'O 

U. S. A. Ministerio Lietuvai 

LIETUVOS ISTORIJA 

Timeless Lithuania 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

/Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 
Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, OUi 

'-W. .ikfii 
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Lietuva Rimtame Pavojuje 
ŠTAI KODĖL AMfctUKOS LIETUVIŲ SEflVlAS REIKALINGAS 

Trečios Okupacijos 
Pavojus 

Lietuva, gal but, niekuomet 
nebuvo tokioje kritingoje ir 
pražūtingoje padėtyje'kaip da
bar. Puolė ją kryžiuočiai, To
toriai, Rusai, Lenkai ir tt., bet 
Vytauto kardas ir geniališkas 
jo sumanumas ne tik apgynė 
ją, bet ir praplėtė ir išaugino 
į didelę valstybę. Deja, Lie
tuvos nelaimei, susidėjus su 
Lenkija, Lietuvos bajoruose 
įsivyravo Lenkiška viliugystė, 
lepšiškumas, girtuoklystė, ap
sileidimas, ir galų gale ne tik 
kad netekome savarankiškos 
valstybės, bet gręsė nutautė
jimas ir Lietuvių tautos išny
kimas. Tuomet Lietuva ištik-
ro buvo dideliame pavojuje 
Tik ačiu tam paprastam vals-
tiečiui-kaimiečiui kuris išlaikė 
Lietuvių kalbą, budą, papro
čius, iš kurio vėliau kilo Lie
tuvos gaivintojai-kėlėjai. 

čia, tai galima sakyti, Vy
tauto vietą užėmė Lietuvos 
liaudis. Iš jos kilę Daukšai, 
Daukantai, (Basanavičiai, Ku
dirkos, Maironiai, Smetonos ir 
tt., kurie atkovojo, ne kardu, 
bet plunksna, ne tik Lietuvos 
garbę bet ir Nepriklausomą 
Valstybę. 

"Nors daug žalos yra pada
rę musų tautai, bet džiugu kad 
nutautėję Lietuvos bajorai 
baigia išnykti, nusinešdami su 
savim kapuosna Lenkiškas ten
dencijas gal but visiems lai
kams", yra pasakęs Preziden
tas Antanas Smetona. 

Dabartiniu laiku Lietuvai 
gresia trečia okupacija. Ru
sai ne komunistiniais bet Ru
siško šovinizmu ir imperialis
tiniais sumetimais pasiryžę už
imti ne tik Pabaltijo valsty
bes (ir Lietuvą), bet išnaikin
ti visus tautiniai sfusipratusius 
gyventojus kurie dar liko po 
pirmosios likvidacijos. Išde-
portavę ir asimiliavę mažų 
tautų žmones pasiliks valdyti 
ant visuomet, nes nebus kam 
jiems priešintis. 

Pateisinimui savo groboniš-
kų užsimojimų, sumušus Vo
kietiją Stalinas pasipirš Ang
lams ir Amerikiečiams pulti 
Japonus, tikėdamas šių nusilei
dimo mažų tautų užgrobimo 
klausime. 

Kas gins Lietuvą nuo Ru
siškų užpuolikų? Visa Lietu
vių inteligentija ir didumoje 
jaunimas ištremti Rusijos gi-
lumon arba Vokiečių vergu-
vėn; diplomatai išblaškyti po 
visą pasauli ir jiems burnos 
užčiauptos diplomatiniais su
metimas ; Lietuvos Preziden
tas, kuris palaikė ryšius su 
Amerikos State Departmentu 
ir Prezidentu Rooseveltu ir ti
kėjosi vėl asmeniškai pasikal
bėti Lietuvos klausimu — mi
ręs. Jo žodis butų daug lė
męs Lietuvos nepriklausomy
bei atgauti. 

Tat kas lieka daryti? Mes 
Amerikiečiai Lietuviai, ištiki
mi Amerikos piliečiai, turime 
teisę ir privilegiją ir tai mū
sų pareiga ta teise naudotis 
ginti ir gelbėti savo tėvų ša
lį. Amerikos valdžia visai ne
draudžia ir nekliudo savo pi
liečiams gelbėti tas šalis iš ku
rių jie kilę. Prezidentas Roo

sevelt yra pasakęs: Kas gina 
ir myli savo tėvų šalį tas yra 
geras Amerikos pilietis. Rem
kime Amerikos karo pastan
gas pirkdami Ketvirtos Pasko
los Karo Bonus, aukaukime 
savo kraują Raudonajam Kry
žiui ir dirbkime ištikimai ka
ro dirbtuvėse už Amerikos lai
mėjimą karo, bet rūpinkimės 
ir Lietuvos likimu. 

Amerikos Lietuvių Seimas, 
kuris įvyks Vasario 5 ir 6 d. 
New Yorke, yra šaukiamas tik
slu supažindinti Amerikos vi
suomenę ir politikos vadus su 
Lietuvos reikalu: suorganizuo
ti Lietuvių Karių Motinas, ku
rių sunai, vyrai, broliai ir se
sutės kariauja už Amerikos 
pergalę ir Atlanto Carter į. 

Amerikos pergalė — Lietu
vai laisvė! 

Važiuokime visi kas galime į 
Amerikos Lietuvių Seimą. 

Gali buti kad dabar arba 
niekados, išgelbėsime Lietuvą. 

Didelę klaidą daro tie kurie 
neigia šį Seimą. 

Atėjo valanda kad turime 
dirbti vienybėje, kurie norime 
kad butų atstatyta Laisva, 
Nepriklausoma, D e m o kratinė 
Lietuva. 

Seiman suvažiavę organizaci
jų, kuopų, draugijų, klubų at
stovai ir pavieniai veikėjai iš 
įvairių Amerikos Lietuvių kolo
nijų, be kitų Seimo svarbių dar
bų, išrinks tinkamus asmenis 
Į pastovią delegaciją, kuri butų 
aukščiausi instancija atstovau-

i 
ti Amerikiečių Lietuvių pagei
davimus ir reikalavimus Wash-
ingtone, Lietuvos gerovei. 

Tokia delegacija turi susidė
ti iš įvairių srovių. Konferen
cijose ir seimuose perskaitymu 
vien tik rezoliucijų ir pasiklau
symu kalbų Lietuvos neišgelbe-
sime. Reikia aukų, darbo ir 
dar sykį darbo su meile, ener
gija ir pasišventimu. 

Dr. S. T. Tamošaitis, 
L. V. S. Pirmininkas. 

A. SMETONOS 
MIRTIS IR LIE
TUVOS LIKI

MAS 

U. S. VALDŽIA 
ANT. SMETONĄ 
LAIKĖ LIETUVOS 

PREZIDENTU 

Clevelando šv. Jono Katedros vidus Lietuvos Prezidento laidojimo pamaldų frietu 

BALTIJOS ŠALYS 
'NYKSTA' WASH-

INGTONE -
IR NE 

Tūlas Carl Hartman, kores
pondentas Overseas News A-
genturos, pasiėmė aiškinti buk 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
vardai jau pradedą nykti nuo 
Amerikos Valstybės Depart-
mento sąrašo kaipo nepriklau
somų valstybių. 

Tą išvadą daro jis todėl kad 
Pabaltijo valstybių ir Lenkijos 
reikalai pasilieka po senovei 
žinioje Elbridge Durbrow, ku- j 
ris dirbs po Charles E. Bo- j 

heln, Rytų Europos Reikalų 
skyriaus viršininku. Tas Bo-
heln tarnavo Rooseveltui per
kalbėtoji! su Stalinu Teherano 
konferencijoje, ir jis skaitysis 
sulyg naujo patvarkymo ve
dėjas Sovietų Unijos, Lenkijos 
ir kitų Rytinės Europos sri
čių reikalų. 

Jeigu tas Boheln, Amerikos 
vyriausybės tarnautojas, vers 
dalykus taip kad Lietuva ir 
kitos šalys tektų Rusijai, tai 
mes, Amerikos piliečiai, ne
prastesni už tą poną, žiūrėsi
me kad tas nebūtų padaryta, 
ir tuo reikalu galime net Ame
rikos Lietuvių Seime padaryti 
atitinkamą persergėjimą. 

Toliau Hartman pastebi kad 
Pabaltijo šalių diplomatai po 
senovei lieka pripažinti State 
Departmento ir naudosis savo 
diplomatinėmis privilegijomis. 

Kame čia buvo priežasties 
užsiminti apie tų šalių 'nykimą' 
State Departmento akyse? 

Katalikų dienraštis Draugas 
Sausio 22 d. talpino šitokį ve
damąjį : 

"Lietuviški bolševikai džiau
giasi mažiausiu debeseliu, ku
rie, jų akimis žiūrint, aptem
do Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės viltis. 

"Pastaromis dienomis mūsiš
kių bolševikų išdavikiškoms 
širdims suteikė nemažai džiau-

įgsmo ir Antano Smetonos mir
tis, ir pertvarkymas Valstybės 
Departamento (Department of 
State), ir Lenkų-Rusų ginčai 
del sienų. Jie čia, mat, sura
dę ženklų kad jau nebėra jo
kių vilčių atsisteigti laisvai ir 
nepriklausomai Lietuvos vals
tybei. 

"Bolševikų manymu, mirė A. 
Smetona, todėl mirė ir nepri
klausomos Lietuvos idėja. Gir
di, Jungtinių Valstybių vy
riausybė ir užuojautos nepa-
siuntus del A. Smetonos mir
ties. 

"Kiekvienas geras Lietuvis 
žino kad A. Smetonos mirtis 
nepakeitė Lietuvių tautos nu
sistatymo ir jos troškimų buti 
laisvais žmonėmis. Tas įvykis 
dar labiau suvienija tautą ryž
tingai kovai prieš nazių oku
paciją ir taip pat prieš Rusų 
bolševikų užsimojimus Lietuvą j 
pasiglemžti, pavergti ir pra-1 
žudyti. Kaip Lietuvių tauta j 
išliko gyva ir nemirė joje lai
svės ir nepriklausomybės idė
ja, vysk. Valančiui, Dr. Kudir
kai, Dr. Basanavičiui, Mairo
niui ir kitiems tautos vadams j 
pasitraukus iš gyvųjų tarpo, j 

taip bus ir Antanui Smetonai | 
mirus. j 

"Bolševikų tvirtinimas kad j 

musų vyriausybė visai ignora-1 
vo a. a. A. Smetonos mirtį yra j 
melagingas. Lietuvos minis
tras Pulk. P. Žadeikis yra ga
vęs iš Cordell Hull, Valstybės j 
Sekretoriaus, specialų ir of i- j 
cialų užuojautos raštą. Pana
šių raštų yra gavęs ir iš kitų 
aukštų valdžios p a r e i gunų. 
Taigi, tiek del a. a. Smetonos 
mirties sąryšyje su Lietuvos j 
ateitimi, tiek del užuojautos, j 
bolševikų džiaugsmas neturi j 
pagrindo." j 

Lietuvos Valstybes Kontinuitetas 
Kas bus Lietuvos Prezidento Antano Smetonos 

įpėdiniu Dabartinėse Sąlygose? 

Lietuvos valstybes kontinui-1 perleidimo teorijas, ir fpratę 
tetas reiškia jos vyriausybės 
nenutrūkstamą e g z i st enciją, 
jos nuolatinį gyvavimą. 

Bolševikų antplūdis, Vokie
čių okupacija tėra fiziniai ak-

girtis savo "dostiženijomis" -
pasiekimais, neilgai trukus iš-
trimitavo kad Justinas Palec
kis iš A. Smetonos per A. Mer
ki paveldėjo Respublikos Pre-

Lietuva turėjo tikrą šeimi
ninką — teisėtą valdžią. Atėjo 
bolševikai, vienus valdžios na
rius išžudė, kitus išvežė į Si
birą ir nukamavo ar dar tebe
kamuoja, dar kitiems pavyko 
pabėgti. Lietuvos vyriausybe 
savo suvereninės valdžios ne
begalėjo vykdyti, bet bolševi
kai, o po jų Vokiečiai tuo dar 
neįgijo jokių teisių Lietuvai, 
netapo jos šeimininkais. Ka
da jie bus iš Lietuvos .j?ašalin-
ti, teisėta Lietuvos valdžia au
tomatiškai atgis, ir jos funk 
cionavimui tereikės nustatyti; 
kas tą valdžią tuo momentu 
sudaro ar turi teisės sudaryti. 

Lietuvos valstybės tęstinu
mas reiškia ir tai kad Lietu-

nereiks išnaujo apSispręs-

visas bolševikų įrodinėjimas 
yra visai nepagrystas ir neįti
kimas, svarbu betgi tai kad 
net ir bolševikai rado reikalin
ga įrodinėti kad jie Lietuvos 
valdžią teisėtai perėmė. Tiks
las aiškus: tie plėšikai norėjo 
Įrodyti kad Lietuvos valstybe 
visai teisėtai įsiliejo į Sovietų 
Sąjungą, kad pirmykštės tik
rosios Lietuvos nebėra, kad 
jos tęstinumas nutrukęs. 

tai, kurie neturi jokios teisinės j zidento' vietą. Nesvarbu kad 
reikšmės. Lietuva teisine pra
sme dar tebėra suvereni vals
tybė, nors praktiškai suvere
ninės valdžios reiškimas šią
dien neįmanomas. Kada plėši
kai įsibriauna į namą ar į ukį 
ir prikišę savininkui prie gal
vos revolverį jį kur nors nu
varo ir uždaro, tie plėšikai dar 
netampa to namo ar ūkio sa
vininkais, nors tikrasis šeimi
ninkas tuo momentu savo ga
lios vykdyti negali. Anksčiau 
ar vėliau atvyksta policija, ir 
plėšikai arba pabėgs arba bus 
suimti 'r šeimininkas savo ruož
tu vėl bus atstatytas į savo 
teises, kurių vykdymas del 
smurto laikinai buvo sutruk
dytas. Jei paaiškės kad tikra
sis savininkas nužudytas, jo 
teisės autoitygitiškai pereina jo 
įpėdiniams, ir sutrikusiai tvar
kai atstatyti belieka nustatyti 
kas tie tikrieji įpėdiniai. 

Kas tinka šiam atsitikimui 
analogijos keliu tinka ir Lie
tuvos valstybei. 

žinoma, jei Lietuvos Respu
blikos Prezidentas ir nebūtų 
pabėgęs bolševikai visvien Lie 
tuvai nebūtų įgiję teisių (kaip 
jie neįgijo teisių Latvijai ir 
Estijai, nors jfl -prezidentai ir 
pakliuvo bolševikams į nagus), 
tačiau valstybės tęstinu m a s 
tuo atveju jau butų sunkiau 
konstruuoti. Mat, jei Preziden
tas yra išlikęs laisvas, valdžios 
atstatymas nesukelia jokių 
sunkumų: Prezidentas paskiria 
Ministrą Pirmininką, o pasta
rasis sudaro vyriausybę, ir tuo 
viskas susitvarko. Jeigu Pre
zidento nėra, tenka j ieškoti jo 
įpėdinio. O jei ir jo įpėdinio 
nėra ir lengvai negalima nu
statyti, klausimas visai susi
komplikuoja. Bet apie tai ki
tą kartą. ' (Bus daugiau) 

Kazimieras Rimvydis. 

AMSTERDAM, N. Y., ŽINIOS 
Pamaldos už Lietuvos Prezidentą. — Delegatai į 

Seimą ir Aukos 

Sausio 9 d. Amerikos Lietu
vių Klubas laikė metinį susi
rinkimą; • valdyba liko ta pati, 
išskyrus vice pirmininką, ku
riuo. išrinktas Petras Sargelis 
Jr. Iš raporto pasirodė kad 
klubas pernai darė apyvartos 
£23,000; klubo darbininkams 
išmokėta apie $4,000, liko pel
no per $3,000. Karo bonų šis 
klubas turi pirkęs už $15,000, į 

ir šiaip klubas stovi gerai. j 
Išrinkta du delegatai į Ame

rikos Lietuvių Seimą New i 
Yorke — Adv. A. C. St&kna I 
ir* A. J. Lukšis. ! 

tonos vėlę atlaikė gedulingas 
pamaldas ir atgiedojo egzek
vijas Sausio 18. Muzikas J. Ol
šauskas gražiai giedojo. 

Amsterdamo Lietuvai šelpti 
Fondas laikė savo metinį susi
rinkimą Sausio 16. Valdyba 
liko tokia: 

Ant. Lukšis — pirm. 
M. Kerbei is — vice pirm. 
Stasė Kisieliūtė — rašt. 
S.' Karutytė — rašt. pagelb. 
M. Kazlauskas — iždininkas 
P. Sargelis ir S. čikanavi-

čius — iždo globojai. 

Vienybėje rašoma: 

Lietuvos Pasiuntinys Wa
sh ingtone Povilas žadeikis yra 
gavęs Valstybės Sekretoriaus 
Cordell Hull laišką, kuriame, 
vyriausybes vardu, pareiškia
ma gili užuojauta tiek Lietu
vai, tiek jos mirusio preziden
to šeiniai. 

Mes neabejojame kii mi
nistras žadeikis to laiško tek
stą netrukus paskelbs spau
doje. 

Tame Sekretoriai Hull už
uojautos laiške velionis Anta
nas Smetona vadinamas LIE
TUVOS PREZIDENTU IšTRft-
MIME. 

Tai budinga. Tai dar kartą 
įrodoma, kaip JAV vyriausy
bė žiuri į dabartinę Lietuvos 
būklę. Nežiūrint dviejų — 
Rusų ir Vokiečių — okupaci
jų, JAV vyriausybės akyse, 
juridiniai, Lietuva yra nepri
klausoma v&lstybė. 

Tai faktas kuris negali ne
džiuginti kiekvieno doro Lie
tuvio. 

UŽUOJAUTA DEL 
FREZIDENTO MIR
TIES NUO KANA

DOS LIETUVIŲ 

Kanados Lietuvių Sąjunga iš 
Montreal praneša: 

Reiškiame giliausią užuojau
tą Poniai Smetonienei ir jos 
šeimai ir liūdime mes netekę 
Prezidento Antano Smetonos. 

Kanados Lietuvių Sąjunga. 

DETROIT, MICH. 

RENGKITES PRIE DIDŽIO
SIOS ŠVENTĖS 

Sekmadienį, Sausio 23, įvy
ko D. L. O. Centro atstovų su
sirinkimas, kur „galutinai pri
ėmė Vasario 13-tos programo 
sudėtį. Tai bus tikra Lietu
viška šventė. Programas susi
dės iš kalbų, dainų ir po pro
gramo balius. Visi rengkites. 
Kitame numeryje šioje vieto
je pranešime daugiau. 

| Fondas išrinko du delegatu 
Lietuvos Prezidento A. Sme-; Į Seimą New Yorke: Stasę Ki-

t.onos mirtis sukrėtė visą Lie- sieliutę ir S. Karutytę. 
tuvių tautą. Nuo Amsterdamo Per 1943 metus šis Fondas. 
Lietuvių kolonijos pasiųsta j daug aukavo, sekančiomis su 
didelis yainikas gėlių, ir artis- momis: 

• U. S. WAR BONDS yra 
pelningas ir kartu patriotiškas 
investmentas. Pirkit Bonds 
laike šio 4-to vajaus. 

TAMSTOS PRENUMERATA UŽ DIRVĄ JAU 

S2T5* P A S I B A I G Ė  
(Šis viršuje telpantis žodis — PASIBAIGĖ — reiškia pasibai
dė prenumerata už Dirvą tų kurie dar nera atnaujinę, bet ku
rių baigiasi su pabaiga 1943 ar su pradžią 1944 metų. Prašom 
tuoj atnaujinti, pasiuneiant mokestį paprastu budu, ir 
vėl lankys Jus netrukdomai ištisus 1944 metus. • 

Visada reikia įrašyti pilną vardą, adresą, ir kiek pinigy siunčiama. 

Su pagarba — *4Dirvos" Administracija. 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

vai 
ti, kaip kad teko 1918 metais. 
Jos egzistencija jau yra visų 
pripažintas ir nusistovėjęs fak
tas. Lygiai kaip namo ar ūkio 
šeimininkui, kurį sučiupo plė
šikai : jam ar jo įpėdiniams 
nereikės įrodinėti kad namas 
ar ūkis yra jų, o ne keno ki
to. Tai jau yra žinoma ir ne
ginčytina. 

Valstybes egzistencija pasi
reiškia per vyriausybę ir ki
tus suvereninius organus. Pa
irai Lietuvos konstituciją auk
ščiausiu suvereniniu organu 
yra Respublikos Prezidentas, 
ir iš jo, tarytum iš kamieno, 
išsišakoja kitos valdžios insti
tucijos. 

Galima įsivaizduoti bolševi
kų pagiežą kai, jiems užplu-

! dus Lietuvą, jie patyrė kad 
j Prezidentas pabėgo. Pirmų 
; pirmiausia ji© mėgino iš Vo-
! kiečių Lietuvos Prezidentą iš
reikalauti. šįto nepasiekę, ėmė 
fabrikuoti *|vairias valdžios 

tas J. Olšauskas nuvažiavo į 
Clevelandą, kuris gryžęs pla-

" čiai apipasakojo apie laidotu
ves. Gėles ir užuojautą Pre
zidento šeimai išreiškė Lithu-

i anian Relief Fund (Lietuvos 
Šelpimo Fondas). Asmenišką 
užuojautą pasiuntė p. Smeto
nienei ir visai šeimai Kun. J. 
židanavicius. Klebonas Žida-
navičius už Prezidento A. Sme-

Aukščiausias Ordenas 

Lieut. John C. Morgan ap
dovanojamas Kongreso Garbės 
Medaliu. Jis parskrido lėktu
vu atgal į Angliją, kuomet jo 
lėktuvo lakūnas ir visi kiti bu
vo priešų šūviais sužeisti. 

Londono Atstovybei, per B. 
K. Balutį Londone $100.00 

Dr. Norem knygai 300.00 
A. Simučio knygai 75.00 
Pittsburgho konfer. 50.00 
Ir dviem delegatam 50.00 

ir dar aukavo mažesnėmis su
momis. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
26 metų minėjimą, Lietuvai 

į šelpti Fondas rengia Vasario 
27, Amerikos Lietuvių salėje. 
Artistas J. Olšauskas ruošia 
atitinkamą programą. Kalbės 
miesto mayoras, teisėjai ir k. 
Principaliu kalbėtoju bus Dr. 
J . Vileišis iš Waterbury, Ct., 
taipgi dalyvaus solisčių iš ki
tur. Apart programo, bus ro
doma Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos laidotuvių ceremoni
jos Clevelando katedroje . su 
visom eisenom,, vyskupu ir 
i arbės palydovais, diplomatais 
ir, tt. 
. Iki Amerikos Lietuvių Šei

rio New Yorke liko dar kelios 
dienos, ir Amsterdamo Lietu-
. iai ruošiasi skaitlingai vykti* 
lau žinoma yra 12 delegatų ir 

delegačių: Račinskienė, Radze
vičienė, Stoknienė, Lalas. St. 
Kisieliūtė, S. Karutytė, J. QI7 
šauskas, Bablįnskas ir kiti. * 

Lokis, 

MELDŽIASI Už PREZIDEN
TĄ A. SMETONĄ 

Sekmadienį, Sausio 23, Šv. 
Antano parapijos bažnyčioje, 
Kun. Boreišis atlaikė gedulos 
mišias ir pasakė gražų pamok
slą apie Lietuvos Prezidentą. 
Klebonas pasakė vieną tokį 
sakinį: "Politiniai priešai skel
bė jog Prezidentas. Smetona 
turi dvarus, turi Amerikoje 
t'armas ir daug visokių turttj, 
bet tikrenybėje jis gyveno 
skurde ir taip mirė...." 

Regis ' ponios Douvan suma
nymu ir kitų pritarimu yra 
užsakytos mišios Vasario 20 
d. viršminetoje bažnyčioje, 

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

9» " M A R G U T I S  
So. Western Ave, 
Chicago, III. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Day t one 

1302 Lamąr St. Dayton, O. 

J. Žema n tau ska* 
"Dirvos" Agentas 

N o t a r a i '  

180 Confess Avdtttl* 
Waterbury, Conn. 
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Superior Ave., Cleveland, Ohio Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

K( 
0 GALIME LAUKTI IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 

SEIMO, įvykstančio New Yorke, Vasario 5 ir 6? 
Pačioje Seimo išvakarėje, privalu tas klausimas pa

nagrinėti. 
r Pirmiausia, tas Seimas tai ne paskirų kokių grupių 

.sienomis aptvertas tų grupių tikslui susirinkimas, bet 
VISŲ Amerikos Lietuvių suinteresuotų vienu didžiu 
reikalu — Lietuvos gelbėjimui suvažiavimas. Čia negali 
Iruti nei srovių nei partijų. Visų savo tėvynę mylinčių 
Lietuvių yra lygi teisė dirbti išsaugojimui savo tautos 
ttuo pražūties. Jokia šalis rinkdama kareivius savo že
mėms ginti neklausia kokios tu partijos, tik nori tavo 
Redvejotino pasiryžimo pasiaukoti kad šalis butų išgel
bėta. Taigi, į šį Seimą atdaros durys visiems kuriems 
rupi išgelbėjimas Lietuvos nuo grąsiančios jai amžinos 
verguvės. 

Kaip iš pranešimų matosi, visuomenėje Seimu su
sirūpinimas yra gyvas, tačiau patariame jums ir vi
siems kitiems neatsidėti ant kitų, bet važiuoti ir patiems 
buti dalyviais šio Istoriško Seimo. 

* 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

Nuo mūsų pasirodymo Seime mus spręs Amerikie
čiai kaip mums rupi Lietuvos išgelbėjimas. 

Kaip matote iš Seimo uždavinių, pats pirmutinis 
Seimo tikslas yra: Supažindinti Amerikos visuomenę su 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo byla. \ 

Šis punktas labai daug reiškia. Jis kalba ne apie 
musų pačių naminius vaidus, ne kokias Lietuviškas re
zoliucijas mes galime savo spaudoje parašyti,, bet didelę 
užduotį supažindinimo Amerikos žmonių su Lietuvos 
Nepriklausomybės byla. 

Mes garsiausia skelbsime Lietuvos bylą Amerikos 
laikraščiuose, jei galima kviesime kalbėti žymius Ame
rikiečius per radio į plačią šalį apie Lietuvą; eisime i 

Eubernatorius, į Kongresą ir Valdžios Departmentus su 
ietuvos byla. Mes Amerikos piliečiai, šios šalies įsta

tymų pildyto j ai, karo už tautu liuosybę talkininkai dar
bu dirbtuvėse, savo sunais ir dukterimis karo frontuo
se; pirmos, antros, trečios ir ketvirtos Karo Paskolos 
Bonų pirkėjai: lėktuvų, bombanešių, ambulansų dova
notojai — mes norim kad musų senoji tėvynė Lietuva 
butų vėl at steigta Laisva ir Nepriklausoma, kaip Pre
zidentas Roosevelt pažadėjo, kaip tas skelbiama Atlan
to čarteryje; kaip Atlanto čarteryje uždraudžiama kad 
kitos, galingos šalys neužgrobtų mažų savo kaimynių. 

Nuo šio Seimo, nei viena proga nebus praleista, nei 
vienas akmuo nepaliks nepajudintas gauti Lietuvai už
tarimų Amerikos visuomenėje. 

Bus išnaudojama ateinanti Prezidento ir Kongre
so rinkimai, Gubernatorių ir kitų valdininkų rinkimai 
Lietuvos Nepriklausomybės bylai paremti. 

Kartu su šituo visu darbu, bus atlikta kiti užsibrė-
žimai, ir atsiras daugiau naujų, kurie Seime bus dele
gatų pakelti. 

^ ^ ^ 

Nuo šio Seimo, teikia pranašauti, įvyks l^fiii pa
maina ir musų Amerikos Lietuvių srovių santikiuose, 
jeigu jos turės nuoširdumą linkui Lietuvos vadavimo. 

Galės susidaryti šio Seimo išrinktų atstovų, Ameri
kos Lietuvių Tarybos, Susivienijimo Lietuvių Ameriko
je, Lietuvių Rymo - Katalikų Susivienijimo ^ Amerikoje, 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos, Lietuvai Remti Draugijos 
ir kitų organizacijų atstovų delegacijos, kurios tiesio
giniai eis į atsakomingas vietos jieškant Lietuvai už
tarimo Amerikos visuomenėje ir jos atstovuose aukšto
joje valdžioje Washingtone. , 

Ši Lietuvių atstovybė galės tartis Stt kitų pavergtų 
tautų žmonėmis tuo pačiu tikslu — vieningai gauti Ame
rikos užtarimą grąžinti jų tautoms laisvę. 

Kadangi 1944 metas atnešė mums kitas, dideles, net 
pavojingas problemas, jų išsprendimui reikalingas Sei
mas,'ir todėl į šį Seimą privalo važiuoti kiekvienas ku
rio krutinėję plaka savo senajai tėvynei meilė, kurio gy
slose teka tyras Lietuviškas kraujas. 

Kuriems gi laikas neleidžia į Seimą vykti — siųskit 
savo gausias aukas. Siųskit po kelis susidėję, sveikini
mus ir aukas parėmimui Seimo darbų, aprupinimui fi
nansais tų delegacijų kurios turės važinėti Lietuvos 
Nepriklausomybės reikalais. 

Svetimoje Spaudofe 
Amerikos katalikų savaiti

niame žurnale America įdėta 
(Sausio 9) Aniceto Simučio 
straipsnis apie 'buferines' val
stybes. Straipsnis įrodo kad 
tokios valstybės kaip Lietuva 
ne todėl "buferinčs" kad tai 
jų esme, bet kad jų galingi kai
mynai Vokiečiai ir Rusai nori 
jas tokiomis skaityti. Lietu
va, Lenkija, Čekoslovakija, Ju
goslavija yra tokios pat tikros 
valstybės kaip Rusija ar Vo
kietija. Jei tik Rusai ir Vo
kiečiai butų priversti savo už
gaidų atsisakyti, mažos valsty
bės gyventų ir niekeno apeti
to nekeltų savo "buferiškumu". 

Anicetas Simutis yra Lietu
vos Generalinio Konsulato se
kretorius New Yorke ir parašė 
Angliška kalba "Economic Re
construction of Lithuania". 

i i i 

Bendradarbiaujama 
Nors lėtu žingsniu, Ameri

kos Lietuvjai palaiko darnų 
bendradarbiavimą su kaimy
nais Latviais ir Estais. Tai 
daroma New Yorke, Bostone ir 
Washingtone. 

Bostone įvyko (regis trečias) 
metinis Baltic-American Drau
gijoj susirinkimas, išklausęs 
Kun. Juro paskaitos apie pat
riotizmą ir Lietuvių-Latvių-Es-
tų muzikalio programo. Pirr 
mą metą šiai Draugijai pirmi
ninkavo Lietuvis Adv. A. O. 
šalna (Lietuvos garbes konsu
las). Antrą metą vadu buvo 
Estas, šiems metams išrink
ta Latvis pirmininkas. Drau-

ki Lietuviai, .Jttfiki Latviai ir 
penki Estai. 

l i t  

Profesorius Profesoriauja 
Profesorius Moley, matyti, 

susilaukė nemaža kritingų lai
škų del savo straipsnio apie 
Pabaltijo valstybes Newsweek 
žurnale, nes atsispaudė 8 lak
štų atsakymą, kurį visiems jį 
kritikavusiems išsiuntinėjo. 

Savo atsakyme jis vėl tvir
tina: 1) Lietuva Versalio su
tarties kūrinys; 2) Lietuviai 
Slavų kilmės; 3) Lietuva tai 
tautų mišinys; 4) Lietuva nei 
pagal istoriją, tautos kraują, 
ar įrodytą gabumą save valdy
ti neturi teisės skaitytis vals
tybine tauta. 

Aišku, profesorius visada 
gali profesorišką lazdą rasti. 
Bet ar jo lazda atitinka tie
sai? Aštuoni jfMtsako pusla
piai sako: Ne! 

I I I  

Pasikars 
.Socialistas (Srigaitis (kuris 

musų klerikalų vadams yra ge
resnis ir "doresnis" negu pa
t r i o t a i  t a u t i n i n k a i ) ,  p a r a š ė  
bjaurį redakcinį del A. Sme
tonos mirties. Tą redakcinį 
paskaičius, mintin ateina Ame
rikonų posakis: "Duok kvai
liui užtektinai virvės, ir jis 
pasikars". Grigaitis patriotin-
goje visuomenėje pasikorė. Ku
nigams kurie jį remia dabar 
teks tik jį palaidoti. 

I I I  

Žydo žodis 
Lietuvos Žydų veikėjas, Ko-

maiko, del A. Smetonos mir
ties pareiškė: "Ugnis kuri su
naikino. kuną, užgesinta, bet 
jo širdyje degus liepsna nieka
da neužges. Jo vardas bus 
įkvėpimas ir Lietuvių atmin
tyje pasiliks per busimus 
šimtmečius". 

ANTANAS SMETONA 

•VEDYBŲ amžius berniu
kams nuo 16 metų, mergaitėms 
nuo 15 metų galioja Kinijoje, 
Anglijoje, Japonijoje ir Turki
joje. Yra šalių kur leidžia ap
sivesti dar jaunesnio amžiaus 

gijos direktoriatą sudaro pen- berniukams ir mergaitėms. 

\ 

m 
TĖVYNEI 
(Margalip) 

Kur tie rubežiai, taip platus senovėj, 

JV/IASKVA vėl paskelbė apkaltinimą Lenkams 
kad Lenkai dryso pakelti balsą šaukiantį 

už tai 
Ameri

kos ir Anglijos užtarti Lenkiją nuo Sovietų pavergimo. 
Tas klausimas iškilo kaip tik raudonosios armijos 

įžengė i Lenkiia ir kai Maskva pakartotu; 
reikalaujanti Lenkijos dalies, visos Lietuvos; Latvijos, 
Estijos ir kitų kaimyniškų šalių žemių. 

Bolševikai iš Maskvos paskelbė jog nieku budu ne-
bus galima išspręsti Lenkų-Rusų nesusipratimo, jeigu 
Londone esančioje Letikų vyriausybėje nebus padary
ta pamainų. Reiškia, Sovietai atsisako tartis su Len
kų vyriausybe in exile, o atsisako todėl kad ji dryso iš
kelti balsą prieš Sovietų norą pavergti Lenkiją. 

Jeigu Londone bus pastatyta kita Lenkų vyriausy
bė in exile, tokia kuri sutiks nereikalauti Lenkijos že
mėms laisvės nuo bolševikų pavergimo, Maskvą su ja 
derėsiantis. 

Jeigu nebus tokių žmonių Londone kurie atsižadės 
' Lenkijos, Sovietu naudai, Maskva skelbia sutversianti 

kur nor? pati tolu Lenkų komitetą ar "vyriausybę" ku
ri susėdus su Sovietų valdžia susitars — pavesti Lenki
ją Maskvai. 

Amerikai tęsiant karą už tautų išlaisvinimą, tokie 
akiplėšiški Maskvos pareiškimai turėtų rasti tinkamo 
dėmesio, ir laikas butų kad Amerika pasakytų kur So
vietai turi sustoti. 

Musų senelių paženklinti krauju? 
Kur Gedimino ir Vytauto šlovė? ^ 
Kur jų kareivių narsių sena gauja? 1 

Jie ant kaimynų tvirtų viešpatavo, 
Garbę įgijo, liuosybę kvėpavo; 
Mes gi tą turtą ką jie mums paliko 
Nupirktą krauju, parduodam už dyką!. 

Brangus seneliai! jųs miegat kapuose* 
Davę paveikslą taip gražų del musų! 
Kas iš paveikslo? jųs mirkot kraujuose, 
Mes nusišluostėme prakaitą juose! 

Drebam, prieš žėdną kaip žemė nutylam, 
Ant neteisingų skriaudikų nekylami 
Kam mums prieš peilį statyti krutinę? 
Niekinam tautą, parduodam tėvynę! 

Tėviške! Kam gi ant meilės užvirtą 
Kaitini širdį? Vaikai mes ne tavo! ̂  
Tinka mums kapas; ant sprando užnertą 
Velkame jungą — per atsargą'savo! 

Štai už degtinę, už rudą alutį. 
Ar už judošiaus žadėtą medalį 

' Tikrą parduodame savo brolutį, — 
Kalam į pančius ir save, ir šalį! 

Laikas, tėvyne, kape tau nutilti — 
Žeminam vardą mes tavo po svietą, 
Mirk gi ant galo, pamesk kvailą viltį 
Kad musų širdį suminkštinsi kietą! 

Ne! nenutilsi! griaus tavo šauksmas! 
Vis jį Lietuvis, kaip varpą girdįs.... 
Uždegtas rinksis į burius jaunimas 
Nauja karta naują darbą prato! Į , 

.  . . .  • . .  

(Tęsinys iš pereito nr.) % 

Lietuvos Laisves Pastangų Vadovybėje 
Didžiojo Karo Metų. Lietuvių Tary
bos Pirmininkas. Nepriklausomybės 

Paskelbimas. Pirmutinis Lieta* 
vos Respublikos Prezidentas 

Didžiojo Karo audra, iš pagrindų su-
krėtus visą pasaulį, pranašavo daug poli
tiniu atmainų ir Lietuviams atrodė kad 
dabar jau yra atėjęs metas Lietuvai iš
kelti nepriklausomos Lietuvos valstybės 
reikalavimus. Nepriklausomos ^ Lietuvos 
valstybės atstatymo darbas, kuriam ener
gingai ir sumaniai vadovavo Antanas 
Smetona, buvo begalo sunkus. ^ Lietuva 
buvo sukaustyta Vokiečių okupacijos jun
go ir bent koks Lietuvių visuomeninis bei 
politinis veikimas buvo griežtai uždraus
tas. Tačiau ir tuo sunkiu metu Lietuviai, 
žut-but, ryžosi siekti savo nepriklausomos 
valstybės. x 

Nepriklausomos Lietuvos idėja buvo 
visokiais budais skleidžiama Lietuvoje ir 
užsieniuose. Didysis nepriklausomos Lie
tuvos idėjos skelbėjas ir vykdytojas buvo 
Antanas Smetona. Jis vadovavo visiems 
nepriklausomos Lietuvos atstatymo žy
giams. 

1917 metų Rugpjueio 18-22 d. Vilniu
je buvo sušaukta Lietuvių Konferencija, 

j Antanas Smetona buvo išrinktas į tos kon
ferencijos prezidiumą. Lietuvių Vilniaus 
Konferencija, vaduodamasi Lietuvos rei-

Ikalais ir remdamos visuotiniu Lietuvių 
| siekimu, nutarė kad Lietuva galėtų lais-
įvai plėtotis turi buti sukurta nepriklauso
ma Lietuvos valstybė. Tiems savo nutaj 

(rimams įvykdyti konferencija išrinko iš 
20-ties žmonių Lietuvos Tarybą. Lietu
vos Taryba iš "savo tarpo pirmininku išsi
rinko Antaną Smetoną. 

1918 metų Vasario 16 dieną Lietuvos 
Taryba, vykdydama Vilniaus Konferenci
jos nutarimą, paskelbė Lietuvą nepriklau
soma valstybe. Atstatomai nepriklauso
mai Lietuvos valstybei buvo reikalinga 
kitų valstybių materialinė ir moralinė pa
rama. Lietuvos Valstybės Tarybos pirmi
ninkas A. Smetona, jieškodamas Lietuvai 
paramos, apkeliavo Skandinavų valsty
bes, visur populiarindamas Lietuvos var-
dą. 

Iš pradžių aukštoji Lietuvos valdžia 
buvo pavesta Aukštajam Valstybės Tary
bos prezidiumui, kurį sudarė: pirminin
kas Antanas Smetona ir du vice pirminin
kai — Kun. Justinas Staugaitis ir Stasys 
Šilingas. Tačiau toks aukštosios valdžios 
tarp jų trijų valdžios pasidalinimas pasi
rodė esąs netikslus, ir 1919 metų pradžio
je Lietuvos Valstybės Taryba pasiryžo 
rinkti prezidentą, kuriam butų pavedama 
visa aukštoji valdžia. Balandžio 4 d. 1919 
metų pirmuoju Lietvivos Valstybės Prezi
dentu Valstybes Taryba išrinko Antaną 
Smetoną. 

Antanui Smetonai prezidentaujant, 
atstatomai Lietuvos valstybei buvo pada
lyta daug didelių darbų, būtent: suorga
nizuota įvairių laipsnių mokyklos, paruoš
ta Laikina Lietuvos Valstybės Konstitu
cija, išgauta Lietuvos valstybės pripažini
mas iš Vokietijos, Anglijos, Prancūzijos, 
Šveicarijos ir Skandinavų valstybių. 

Reikia pažymėti kad visas tas labai 
svarbus atstatomos Lietuvos darbas buvo 
dąromas labai sunkiose sąlygose. Visą tą 
painų darbą teko dirbti kovojant su bol
ševikais ir Bermontininkais, kurie kėsi
nosi 1 sugriauti Lietuvos nepriklausomybę. 

Antanas Smetona didelio autoriteto 
turėjo ne tik Lietuvoje bet taip pat ir už
sieniuose. Jo autoriteto dėka Lietuvai 
lengviau galima buvo gauti užsieniuose 
atstatomai valstybei reikalingų paskolų ir 
iš kitų valstybių išgauti Lietuvos pripaži
nimą nepriklausoma valstybe. 

Pirmutinu Lietuvos Valstybės Prezi
dentu Antanas Smetona išbuvo daugiau 
kaip metus laiko. 1920 metų Gegužės 15 
d. susirinkus Steigiamajam Seimui ir pre
zidento pareigas perėmus Steigiamojo 
Seimo pirmininkui, Antanas Smetona Bir
želio 12 d. iš prezidento pareigų pasitrau
kė. Pasitraukęs iš prezidento pareigų jis 
valstybės reikalų iš savo akių neišleido. 
Jis tokiu pat stropumu kaip ir pirma do

mėjosi visais Lietuvos valstybės reikalais, 
ir visą tai ką matė Lietuvos valstybei ne
naudingo drąsiai kėlė spaudoje. Ten kur 
būdavo svarbus ir painus valstybės reika
lai neretai juos išspręsti buvo kviečiamas 
Antanas Smetona. 1921 metais jis daly
vavo komisijoje nustatyti Lietuves sienai 
su Latvija, 1928 metais jis buvo paskirtas 
Ankštuoju Lietuvos įgaliotiniu Klaipėdos 
kraštui su Santarvės atstovais vedė dery
bas Klaipėdos galutinio prijungimo prie 
Lietuvos ir tas derybas sėkmingai baigė 
Lietuvos naudai. 

Lietuvos Universitetas, įvertindamas 
dideli Antano Smetonos mokslinį talentą 
ir puikų jo pasiruošimą mokslo darbui, 
1923 metų pradžioje pakvietė į Humani
tarinių Mokslų Fakultetą dėstyti filosofi
jos ir meno dalykų, šiuos dalykus Anta
nas Smetona dėstė ketveris metus, gerbia
mas ir mylimas studentų ir aukštai verti
namas savo kolegų profesorių. 1934 me
tais Antano Smetonos 60 metų amžiaus 
sukaktuvių proga V. D. Universiteto Hu
manitarinių Mokslų Fakultetas jam sutei
kė Filosofijos Daktaro laipsnį. 

192f> metų Gruodžio 17 d. Antanas 
Smetona antrą kartą buvo pakviestas prie 
Lietuvos Valstybės vairo ir sėkmingai va
dovavo šaliai ir valstybei. Per tą laiką 
Lietuva padarė visose srityse labai didelę 
pažangą, iki bolševikai įsiveržė Į Lietuvą 
Birželio 15 d. 1940 metais ir Antanas Sme
tona, neatsisakęs nuo prezidento pareigų, 
išvyko į užsienį, į Vokietiją. Vokietijo
je jis buvo areštuotas, ir Vokiečių nuo
lat spaudžiamas kad apleistų Vokietiją, 
nes matomai nepatiko Stalinui kad jo 
draugas Hitleris globoja savo ribose Lie
tuvos Prezidentą. Antanas Smetona su 
savo šeima iš Vokietijos išvyko Šveicari
jon, Amerikos Ministeris Berline išrūpi
no jam leidimą . atvykti j Su v. Valstijas. 
Iš Šveicarijos jie pervažiavo į Portugalijv, 
iš ten į Braziliją, o iš Brazilijos atkeliavo 
į New Yorką. Kovo pradžioje 1941 metų 
New Yorko Lietuvių buvo iškilmingai pri
imtas Amerikoje,. ir tuomi pasirodė kad 
Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona 
turi čia daugybę rėmėjų, prietelių ir jo 
ideologijos sekėjų, nežiūrint nekuriu įrodi
nėjimo kad Amerikoje jo niekas nelaukia, 
kad jis čia turi 'prastą vardą". 

Uolų Antano Smetonos dirbimą Lie
tuvos vadavimo darbe gausiai rėmė Ame
rikos Lietuviai, nežiūrint politiškų prie
šų pastangų kliudyti. Tą darbą staiga 
nukirto nelaukta Prezidento Antano Sme
tonos mirtis Sausio 9 d., 1944. 

Kaip gyvas būdamas jis daug prisi
dėjo prie Lietuvos vardo ir musų tautos 
išpopuliarinimo ir pačios Lietuvos laisvės 
bylos, taip ir jo mirtis labai daug prisidė
jo prie musų mažos tautos reikalų iškė
limo Amerikos visuomenėje, per radio ir 
spaudą. Antanas Smetona buvo vienin
telis Europos valstybės valdovas gyvenęs 
šioje šalyje šiuo metu. 

Štai apysaka kuri jums patiks! 

A  L P  i  S  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais vir&ais 

_ Didelė, Įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
įpiaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
į Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at-
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pnsL 

Reikalaukit Dirvoje 
6320 Superior Avenue ,, Cleveland 
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D I R V A 

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

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Einančiam juokdarių pulkui kelią da
rė ožka su gerve. Arti stovintiems ožka 
taikė ragais į pilvą durti; gervė gi ir to
limesnius, o kuo nors prasikaltusius prieš 
pulką einančių, snapu gaudė, stengdamasi 
pagauti už nosies arba nors už plaukų. 

Prie juokų ir visokių šūksmų susėdo 
atėję teisėjai ant kėdžių ir suolų. O jiems 
susėdus, tijūnas pradėjo bylą ne bylą, pa-
moksJą apie tai jog teisėjams reikia buti 
teisingais ir netvkoti kyšių iš kaltininko. 

— Kaip tave vadina? — šuktelėjo ti
jūnas Į apkaltintą. 

#— Visaip, širdele! — atsiliepė Į tai 
kaltininkas. — Visaip! 

— Kaip tave motina vadina? — klau
sinėjo toliau. 

— Motina? Kol mažas buvau, motina 
vadino bambatieriu, paskui ėmė vadinti 
paršiuku. O kai suaugau, vietoje kiaulė, 
ėmė vadinti gyvuliu. x 

— Ne apie tai klausiu! — rėkė teisė
jas. 

— O apie ką, širdele? Ar apie tai 
kaip manė tėvas vadina? 

— Gerai, sakyk ! 
— Širdele! ne geriau ir jis vadina: 

šųnskumpiu, netikėliu, o dažnai ir stačiai 
bjaurybe. 

— Ne to aš noriu žinoti. Sakyk kaip 
tave žmonės vadina? — rėkė tijūnas. 

— Na! tai, širdele, kitas dalykas. Tau 
reikėjo išsvkio taip paklausti, aš bučiau 
ir atsakęs. Ak aš ir su šituo nesislepiu. 

— Na, gerai! Sakyk kaip vadina? 
— Tai kol nelabai pikti, tai vadina 

rupuže, o kaip perpyksta tai jau kitokio 
vardo neišgirsi kaip: aitvaras, kipšas. Bet. 
širdele, nepatarčiau niekam tikėti kad toks 
mano tikras vardas. 

— Koks gi tavo tikras vardas? 
— Ugi šnabždas iš Šiaudų. 
— Kaip gi, jpk tu tiktai prieš valan

dėlę sakei kad tu Brakštas iš Žabų? 
— Taigi, širdele, kada aš tau siuliau 

jauti kad mane paleistum tai tamsta pa
klausiau kuo aš busiu vardu, na aš ir sa
kiau jog busiu Brakštu iš Žabų, nes bu
čiau tada išbėgęs j girią ir braškinęs ža
bus. O kaip dabar, kada pareikalavęs iš 
manęs žirgą, neatleidi, tai man teks kaip 
kiaulei gulėti ant šiaudų kalėjime iš šnab
ždėti. 

Tijūnas prie šitų žodžių buvo beužsi-
mojąs mušti juokdarį kaltininką, bet jį 
sulaikė nuo to vienas iš senių ilgabarz-
džių. 

— Stok, liaukis! Jeigu jis toks svar
bus kaltininkas kad pats siūlo jautį 
už paliuosavimą, tai aš ji klausinėsiu. 

užsidirbai kad tau nukirstų galvą. Ei, 
pašaukit budelį! — užriko senis. 

— Palauk! Palauk truputį! — suju
dęs sušuko prasikaltėlis. — Kas bus nau
dos jeigu nužudys mane jaunystėje ir vi
sai nekaltą? O jeigu netiki tai pažiūrėk 
štai šitą mašną, joje tiek sudėta visokių 
Įrodymų jog gali užtekti jums visiems. 
Kokioje dėtoje, aš galiu dar pridėti ir jau
tį su jungu, ir karvę su barškalu, ir žirgą 
su balnu ... 

Teisėjas, paėmęs ir pavartęs kaltinin
ko turėtą mašną, tarė nuoširdžiai: 

Na, tiesa! Nekaltybės išrodymų 
butų ikvaliai, jeigu paskaityti ir žadėtus. 
Dėlto eik sau sveiks laisvai, nekaltas esi. 

Tuo tarpu giltinė, stovėjus ikšiol ra
miai, sujudo, susvyravo ir griuvo ant pra
sikaltėlio švankšdama: 

— Palauk, brolau, tu nori antrą sy
kį nuo manęs ištrukti, bet nepasiseks! — 
Tai kalbėdama giltinė mostelėjo savo pla
čiu kirviu, ir nukirto galvą žemyn nuo 
kaltininko pečių, kuri barkštelėjo kaip 
puodas. 

Ūkininkai užpykę ui netikusį teismą 
ant teisėjų, su keiksmais stvėrė seniams 
už barzdų ir ėmė tampyti juos, šokdvda-
mi po kiemą. Teisėjai gintis. Sargai už 
mašnos dalintis pinigus, o negalėdami pa
sidalinti — peštis. 

Už valandėlės, kada vieni kitus ap
draskė, pasirodė jog tai buvo persirėdę 
pulko vyrai ir jauni Gardino kaimynai. 
Galva nukirsta pasirodė sumuštu puodu, 
kuriame buvo bruknių skystimas. 

Gervė tuo tarpu susikniovė su ožka 
ir jos, nustoję savo parėdų, pavirto j du 
jaunu vyru. Tylėję ikšiol, užgaudė dabar 
trimitai, užskambėjo kanklės, sužvangėjo 
rėtukai ir visa jaunuomenė pasileido šok
ti nauja aitra ir naujomis pajiegomis. 

Nors ir pratusių muzikantų vis tik 
ilso lupos ir rankos. Ir jie reikalavo pa-
ilsio, o kol ilsėjosi jie, jaunuomenė nusto
jus šokti užvedė tai vieną, tai kitą dainą. 
Tai]) dainavo vyrai storu balsu: 

Ten laputė duoną kepė.... 
o mergos atsakydamos kitame kampe ty
ki iau ir ploniau dainavo, nuduodamos ai
dą: 

....tenai, tenai! 
Ir skaitė jaunuomenė visus girios gyven
tojų darbus: 

Ten meškutė alų darė.... 
Tenai, tenai! 

Tenai briedis malkas kirto, 
Tenai, tenai! 

Skaitė visus žvėrelius, kol pasilsėję 
muzikantai nepradėjo vėl stojo į darbą. 
Taip iki vėlai nakčiai, iki ankstybam ryt-

Padekit Amerikai LaimStI 
"ui1..qĮ»j 

Dabar pats Laikas Jums užsisakyti 

9  4  4  M E T A M  S? 
Gausit dovanų puikų 1944 m. Kalendorių 

(PASTABA: Seni skaitytojai pridėkit 10c kalendoriaus įvyniojimo ir persiuntimo kaštams padengti) 
t 
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Dirva metui vis $ 
TSEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
Dirva dar vis duodama užj$2.0O visam metui tiems kurie at
naujina savo prenumeratą nevėluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaina. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku, palengvinsit jai eiti. 

|\ Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakai-
binkit, lai patys užsirašo šj jdormj, dideli ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaus 

x\\\\\\\\S>NN'- an n Dirvą tik už $2.00 visam metui. 

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

„ 

B I K V A  
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

užklausė 

— Sakyk, prasikaltai, kuo tu nusi- i mečiui. __ Ant rytojaus sukilus visaip svot-
bengei? — užklausė senis kaltininko. 1 1 11 J ^ 

— Nieku, širdele! Nieku! 
Kai]) nieku! — užriko tijūnas. 

bai reikėjo keliauti pas nuotaką { Krusu-
viškius. 

_ v. . Pirmiausia išsivarė svočia su virtinė-
Tu mano žirgą pavogei. jmįs visokių valgių. Paskui ją nusekė at-

— Širdele, neklausyk tokių paikų kai- sargaį pulkas šarvuotų vyrų. Neilgai tru-
A? ^alT! £®\'adėj>stę padaliau, o jis ^ iškeliavo ir likę svotbininkai, kurių tar

ot ką išmanė. Žirgas buvo bailus, man ir pe ^uvo įr Algimantas. Su piktumu ir ne
pagailo kad neužmuštų tijūno, įssigandęs; pasitenkinimu matė Virpša kaip Algutė 
ak_ visi žinote kad tijūnas ant žirgo sėdi|vjs ?ll^0 apįe Algimantą, kad tas ir da-
kaip karve. Na as ir pasiėmiau žirgą is ^ar jnitų su savim, bet nedryso nieko 
tijūno, — skubino kalbėti kaltinamasis. 

— Jis mano klėtį išplėšė! — šaukė 
vienas iš pasirėdžiusių ūkininkų. 

— Ir tai ne tiesa, — gynėsi kaitina
si*. — Aš jo klėtį tiktai aptuštinau. Jis 
buvo ją tai]) prikrovęs kad jau ir pasisuk
ti nebuvo lengva. 

— Jis mano dukterį išvedė iš kelio! — 
atsišaukė naujas liudininkas iš persirė-
džiusiu ūkininkais. 

senis sakyti. Vienok labai nudžiugo ka
da patėmijo kaip ta visa rūškana, nieko 
nepelnius, sugryžo į rumus. 

Iškeliavus svotbininkų pulkui aptilo 
Gardino pilyje. Tiktai iš reto girgždėjo 
vežimai, vežantys maistą į Gardiną, ku
riuos siuntė kaimynai Algimantui, žino
dami jog tam drūčiai stinga maisto. Dar 
rečiau rodėsi šarvuotų kareivių pulkelis, 

kiti. 
Iv m ^ n n ? *Tv m a n o '  _  q hShIc a  ;,J nešantis kokį nors gandą Virpšai į pilį, 

" manO. SUSUKO ll b-nvia rl'jKov Ir «j i vi 7QCi'nQC rl i on a 

Dievaži! — prisiegojo dabar nusi
minęs kaltinamasis, 

kuris dabar, kaip žąsinas, stovėjo dieną 
ir naktį sargyboje, dabodamas pilį nuo 
galimo Aršiojo užpuolimo. Išreto siuntė 

vedžiau, tiktai iš stabų™ ** ^ Vyl'US ^valgymui,.ypač. j rytų šalį, 
— O kur tu vedei jas? paklausė 

senis. 
— Ugi į daržinę ant šieno. 
— O kaip jusų daržinės stovi, ar vie

noje pusėje kelio su stubomis? ^— klausė 
.toliau teisėjas ūkininkų. — Ar į daržines 
reikia eiti per kelią? 

— Per kelią reikią eiti! — atsiliepė 
tie. 

— Na, jeigu taip tai atlikta, — kalbė
jo dabar senis ir gryždamas į prasikaltėlį 
pridėjo: — Jeigu tu butum vedęs mergas 
tiktai keliu tai nebutum atsidūręs su jo-
Dus daržinėse. O jau jeigu tu su mergo-
fius patekai ir į daržines tai turėjai tu jas 
vesti ne tik keliu bet ir iš kelio. -Dėlto tu 

iš kur galėjo pasirodyti Aršiojo vyrai, ne
užmiršdamas vienok saugotis ir iš kitų 
šalių. 

Vyrai šitie nesykį rado giriose įtarti
nas žymes: kaustytų žirgų pėdas, ugnia
vietę tokioje vietoje kurioje tiktai valka
tos galėjo slapstydamiesi sustoti. 

— Na, ne aš busiu jeigu aš nesusek
siu kas čia per aitvaras buvo! — keikė ir 
purijo vienas pulko vyrų, vardu Varvo-
kas. Ir prisikalbinęs dar kelis vyrus, ėmė 
prašytis Virpšos kad jį leistų ilgesniam 
laikui apžiūrėti girią. Virpša sutiko. 

I antrą dieną sugryžo Varvokas su 
keistu imtiniu, kurį Virpša tuoj ir pažino. 

— Sėmikas! Ugi kokių balų tu čia 

valkiojies po Hiusų girias? 
jis Gudo. 

— Nuo tavęs aš nieko neslėpsiu, — 
atsiliepė į tai Gudas. — Nubodo man la
bai pas Aršųjį ir aš užsimaniau patekti į 
Algimanto pulką, manydamas jog tu už 
mane užtarsi žodelį prieš Algimantą. # 

— Ką tu čia meluoji! — užriko Virp
ša. — Jųs trys jau kelinta diena landžio-
jat po apygardą, iš vieno kaimo jodinėja-
te į kitą, rinkdami žinias, o man kalbi kad 
tu viena Sį bėgi pas Algimantą ir j ieškai 
mano užtarimo. v * 

— Na, aš taip ir maniau jog nuo ta
vo aštrios išminties neišsislėps mano klas
ta. Dievaži! Aš taip maniau! ̂  Aš sau 
sakiau jog tokį antrą žmogų kaip Virpša 
sunku rasti pasaulyje. Na, aš ir ryžausi 
išsykio pasakyti visą teisybę. 

— O pamelavai! — tarė Virpša, vie
nok jau švelnesniu balsu, kas nepasislė
pė nuo Gudo. ^ - • -•-* J? 

— Taigi matai, aš tyčia pamelavau, 
kad tamsta mane pagautum meluojant. 
Aš sau sakiau, pameluosiu išsykio, na, jis 
mane sugaus, bet užtai kai pasakysiu tei
sybę tada jis tuoj pažins jog tai teisybė. 

— Na, gerai, kokia dabar tavo teisy
bė. Sakyk! — užklausė vėl Virpša, bet 
ant tų pėdų pridėjo: — Palauk truputį, 
aš del to gero kurį tu padarei, ar nudavei 
jog norėjai padaryti Algimantui, turiu ta
ve persergėti jog kalėjime sėdi jau kitas 
Aršiojo šnipukas. Ot jųs ir meluosite ant 
kitų galvų. Minėk ką sakau. Sakysi tei
sybę, nors pikčiausią, paliksiu tau gyvas
tį. Meluosi — galvą kirsiu. Tavo žodžių 
teisybę patvirtins paimtieji, o tu patvir
tinsi jų žodžius. Dabar kalbėk. 

Šnekus ir judms ikšiol Sėmikas nuti
lo dabar ir tartum sustingo. Aršiojo vy
rai nesykį tarp savęs minėjo senius, bu
vusius ir Aršiojo pulke, minėjo ir Virpšą. 

(Bus daugiau) 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠILO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 

0 Kuomet kankinatės vidurių uflcletejimu— 
Sarnos neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos—palengvinsite sau šiuo modernišku 
hudu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si • sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoj« 
Švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AMINT.  T ik  pakramtyk i te  FEEN - A -

MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelio. Sekantį rytą ma
lonus palengvinimą* {uma pagelbėt vii |a«. 
stis puikiai. 

Einame iš Biznio 
TURIM TUOJ IŠPARDUOTI VISAS 

Vyrų, Moterų, Vaikų Rūbai 
VISKAS PARSIDUODA UŽ DIRBTU-

VES KAINAS - NEŽIRINT ŠIŲ 
DIENŲ AUKŠTU KAINU 

•Parsiduoda Arrow Marškiniai, Mallory 
Skrybėlės, Hanes Apatiniai, Headlight 

Darbiniai Rūbai, Gautner Sweateriai, Vy
rams Darbinės ir Išeiginės Kojinės; Vyrų ir 
Vaikų Žakietai ir Makinaws; Flaneliniai ir 
Vilnoniai Apsiaustai; Kaynee Vaikų Marš
kiniai; Moterų Kojinės; Turkish Rankšluos
čiai ir kiti dalykai. 

IŠPARDAVIMAS TĘSIASI. 

6407 ST. CLAIR AVE 
SLOVENIAN NATIONAL HOME 

John Pollock Slovene Merchant 
UžJaikom tik geros rūšies prekes. 

PIRKIT WAR BONDS 

Jau prasidėjo 4-ta Pa
skola U. S. War Bonds 
pirkimui. Lietuviai ga
li pirkti karo bonus čia 
visokiomis sumomis. 
Taigi, daroma pirmo 
mortgage paskolos na
mų pirkime. Kreipki
tės pasitarimui. % 

Ši įstaiga moka 3% už 
padėtus taupymui pi
nigus ir kiekviena tau
pymų knygelė po Fe
deral Insurance Corp. 
iki $5,000. 

THe LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

AŠTUONIOS NAUJOS POLKOS AKORDEONUI 
Major ir Minor Melodijose 

Visos gaidos pirštams sunumeriuotos: 
Pianui, Bassai pažymėti raidėmis. 

Music by N. Shkorka 

No. 5 

No. 1 Return Home Polk 25c 
No. 2 Longing for Home Polka .... 25c 
No. 3 Dancing Bride Polka 25c 
No. 4 Starting Wedding Polka 25c 

Published hv 
N. SHKORKA CO. 

On the Road from America to 
A f r i c a ,  C o u p l e t  D a n c e  . . . . . .  

No. 6 On the Road from America to 
Russia, Couplet Dance 

No. 7 On the Road from America to 
G e r m a n y ,  C o u p l e t  D a n c e . ,  i .  

No. 6 Three Generals Qn Tour, \ 
Couplet Dance 

4640 BROADWAY 

Cleveland, Ohio 

80c 

26c 

2t>c 

25c 

AR ŽINAI kad' įvyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atsibuna kas ketvirta
dienio vakarą, nuo 8:00 vai. antra
šu Peck's Hall, 1446 E. 82nd St., 
3-čias aukštas (antros durys nuo 
kampo E. 82nd St. ir Wade Park 
Ave.). Įžanga nemokamai, rinklia
vos nebus. Rengia ir kviečia šv. 
Rašto tyrinėtojai. 

AR ŽINAI kad mes dabar gyve
name svieto pabaigoje?—Mat. 24.3. 

AR ŽINAI kad šio svieto kara
lystės gaišta su didžiu trenksmu? 
—Dan. 2:44. 

AR ŽINAI kad Karalyst§ Dievo 
jau prisiartino—Luk. 21:31. 

AR ŽINAI kad prasideda didysis 
pasaulio gryžtmetis arba atitaisy-
symas?—Ap. darb. 3:20, 21. 

Daug įvairių dalykų sužinosit at
silankę į šias prakalbas paminStą 
vakarą. (Skelbimas) 

KAMBARYS IŠSINUOMOJA 

Lietuvių šeimoje, vienam vy
rui; arti Lietuvių bažnyčios 1* 
kitų biznių. Klauskite infor-
formacijų Dirvos Admin. 

6820 Superior. EN. 4486 

JONAS G. 
PCXLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

PASTŲ prenumeratą galima 
siųsti ir iš Clevelando. Kas ne
turi laiko ateiti administracj-
jon gali pasiųsti laišku $2 su 
pilnu savo adresu. 
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Pirkit War Bonds ir vėl! D I R V A 

BALTIMORE, MD. 

KARO EONŲ VAJUS 
Baltimorės Lietuviai rengia 

karo Bonų pardavimo sueigą 
sekmadieni, Sausio 30, Lietu
viu saleje, nuo 2:30 vai. po 
pietų. Bus įvairus programas 
Ir pamokinančios kalbos. 

NORS PAVĖLUOTAI, UŽ
DUOTAS ANTAUSIS 

STALINCAMS 

Lietuviškai kalbanti Stalin-1 
cai prieš pat- įvyksianti jų tą 
taip išbubnintą "diktatorini 
Lietuvių Rusišką suvažiavimą" 
pasinaudodami mažu atsilan
kiusių narių skailium, įtrau
kė Amalgameitų Unijos Lietu
vių skyrių į tą negarbingą 
Lietuvos graborių "suvažiavi
mą". Viliugingai išgaudami iš 
skyriaus mandatą, pasižadėję 
į tą suvažiavimą vykti savo 
kaštais. Išgavę mandatą ir 
be skyriaus žinios ir nutarimo 
pasirašę skyriaus vardu tam 
Lietuvos graborių "suvažiavi
mui" pasveikinimą, tikriau sa
kant Lietuvos pardavimo aktą, 
nusivežė į Brooklyną, kur, kaip 
Laisvė rašė, "suvažiavimas" 
priėmė su didžiausiomis ovaci
jomis. Iš Baltimorės važiavo 
net keli Stalin be rniai, vienas 
nuo unijos Lietuvių skyriaus, 
o kiti nuo komunistinių popie
rinių orgnizacijų ir visi važia
vo'savo kaštais. Mat, jie tu
ri tokį šaltinį "centru" vadina
mą, kuris juos visus aprūpina 
lėšomis ir visais patogumais. 

Sugryžę iš to jomarko, Sta-
lincai labai gerai jautėsi ir vi
sur gyrėsi geru turgum, ir va
rė agitaciją rubsiuvyklose ir 
per Laisvę kad unijos nariai 
būtinai ateitų į skyriaus susi
rinkimą ir išgirstų delegato 
Spenio raportą. Lietuviai siu
vėjai agitacijos paklausė ir į 
skyriaus susirinkimą, Sausio 

Lietuvių ' salėjef"skaitlingai 
atsilankė-. Atidarius susirinki
mą ir perskaičius protokolą, 
pirmiausia ir buvo iššauktas 
delegatas išduoti raportą. 

Draugas delegatas matyda
mas taip skaitlingą susirinki
mą, su linksma šypssna pada
ręs įžanginę kalbą apis "sei
mo" nuveiktus darbus ir kad 
tai buvęs tikrai 'demokratinis' 
ir entuziastiškas, pradėjo sa
vo raportą iš užrašų knygelės. 
Tačiau kaž kodėl delegatui tas 
raportas nevyko, tur'cut „ nu
jautė audrą. Delegatas knyge
lės Uapus vartė ir į vieną ir į 
kitą • pusę ir vis nesuranda ką 
raportuoti kad suėjusius narius 
patenkinti. 

Išskaitliavęs kiek ' pažangie
ji" yra pasiuntę pundelių ir 
papirosų raudonarmiečiams ir 
neva Lietuvių vaikams Sovie
tų Sąjungoje, pasakė kad tas 
diktatorių Staliną garbinantis 
Lietuviškai kalbančių Ruskių 
"seimas" nutarė remti šią ša
lį ir kad tą savo pažadą pa
siuntę Rooseveltui ( o para
mą tai, suprantama, duos Ru
sijai), ir teikti pagalbą Lietu- j  

vai kaip bus išlaisvinta iš po j  

nazių žiaurios priespaudos. O j  

tame jų jomarke pagamintasJ 
ir priimtas išdavikiškas rezo-1 
liucijas kaž kodėl delegatas pa- j  

slėpė, tarsi jų nebūt.j .buvę. į  

Užbaigdamas savo raportą de - j  

gatas kvietė visus vieningai j  

veikti, teikiant paramą šiai 
šaliai ir pagalbą Lietuvai po| 
karo, tik, žinoma, ta pagalba 
turi buti po komunistų globa,! 

nes- jie kitiems nepripažysta! 
teisės tą pagalbą teikti. 

Nespėjus pirmininkui pa
klausti "!ką daroto su rapor
tu", kai pasigirdo antsyk ke
li taisai: "Atmest! atmest!" 

Prasidėjo diskusijos- už ir 
prieš. Komunistai gina rapor
tą ir gina savo jomarke nuvei
ktus darbus. Susipratę Lietu
viai smerkia ir nurodo kokis 
jis buvo žalingas ir išdavikiš
kas mūsų senajai tSvynei Lie
tuvai. 

Per diskusijas išvilkta aikš
tėn visos tos delegato paslėp
tos išdavikiškos rezoliucijos ir 
karių žuvusių^kare nepagerbi-
mas. ' 

Dabar jau delegatas atvirai 

Lietuvaite Alaskojė 1 r 
KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

\ 
tas + 9 •* . .  r  

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  
BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
» ' 

DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

Kai Jums Paliktu Gauti tokia 
Atvirute iš Berlino? 

|Į£IEK tamsta nori buti vertas? 
Kiek tokia šypsančio Yan-

kio kareivio atvirutš, vaikščzio-
janeio Ųnter den Linclen, jums 
butž verta? 

Ar nebutž verta ekstra šimto 
dolariž praleistž Karo Bonams? 
Ar nenorit pagelbsti musž karei
viams pasiruošti tai didelei per
galei kuri turės ivykti? 

Tamsta gali pagelbeti Ir pa-
gelbeti patrupminti kara, taipgi. 
Ir tai su ekstra Karo Bonu da
bar! 

Dabar yra laikas kišti ranka 
giliai kišeniun. Dabar laikas ap
rūpinti juos kanuolemis ir tan-
kais^ kurie išgelbes kareiviu gy
vastis—ir pabaigs kara! 

Pirk ekstra Karo Bona dabar! 

wiJy 
i  

i THE ATTACK! 
THE CUYAHOGA COUNTY WAR FINANCE COMMITfEfc 

Union Commerce Building — Cleveland , r / t :  

Skelbimas yra fJ. S. Treasury oficialis—paruoštas ir platinamai per. 
Treasury Department ir War Advertising Council 

pripažysta tokias "seimo" pri
imtas rezoliucijas ir jas užgi-
ria. Atvirai pasako kad Lie
tuva jau trys metai savano
riai jstojo į Sovietų Sąjungą 
ir kad tas j u "seimas" parai-
kalavo Amerikos valdžios iš
vyti Lietuvos atstovą P. žadei-
kj ir konsulus, nes jie nieko 
neatstovauja kaip tik Smeto
ną. O kaslink pagerbimo ka
rių žuvusių kare, delegatas sa
ko jog tai "fašistai'' juos ap-
šmeižę ir aiškino kad visi So
vietų Sąjungos kareiviai bu
vo pagerbti atsistojimu. Susi
rinkimas pradėjo garsiai juok
tis ir pasigirdo balsas, "Nei 
Amerika, nei Anglija, nei Ki
nija nėra Sovietų Sąjungoje 
tai ir jų žuvusių kare kareivių 
komunistai nepagerbė". Dele
gatas dar kartą bandė aiškin
ti, bet jam vis tas pats išeina 
"visus Sovietų Sąjungos", ki
tokių pas juos nėra, o gal jie 

•kitiems jokios garbės nepripa-
žysta už kariavimą. 

Po diskusijų prieita prie bal
savimo raporto klausimu. Už 
delegato raporto priėmimą pa
kilo tik 10 raudonų komunistų 
rankų, o kad raportą, atmesti 
visas susirinkimas iškėlė Lie
tuviukas rankas ir sušuko: 
"Mes nenorim komunistų!" 

Už tokj patriotišką pasireiši 
kimą prieš komunistų niekšiš
kumą, priklauso LietuviaTs 
garbė. Jei mes Lietuviai taip 
skaitlingai lankytume savo su
sirinkimus tai komunistai nie
kad nepasinaudotų musų var
du nei skatiku. Jie pasinau
doja tik tada kai mes per savo 
apsileidimą pasiliekam namie. 

P. P. Jaras, 

P ff$% 

Smulkios Žinios 

T. Overiene susirgus pasi
davė ligoninėn gydytis; linkim 
jai pasveikimo. 

Farmeris Pranas Martinkus 
su savo dukterim lankėsi Ak-
rone pas J. Jonuškus ir Palio-
nius. Martinkus gyvena palei 
Ravenna, Ohio. 

Buvus Akronietė J. Rumbu-
tienė lankėsi Akrone biznio 
reikalais. Ji viešėjo pas p. 
Gaškus ir atlankė kitus savo 
draugus. Taip pat apsilankė 

Clevelande ir mat€si su senai 
pažystamu advokatu P. J. Ker
šiu. Namon gryžo patenkin
ta ir visiems pas kuriuos lan
kėsi ačiuoja už vaišes. 

J. Apšegos sunuš kareivis 
su žmona lankėsi pas savo tė
vus Akrone. Jis jau yra leite
nantas. r; 

Saržentaa Antanas Palionis 
buvo parvažiavęs vaišėsna pas 
savo tėvus. Jis kariaudamas 
su Japonais buvo sužeistas, iš
gijęs gavo leidimą atlankyti 
savo tėvus ir a&m draugus 
Akroniečius. , ? Kalnas. 

DUOK žmogui šviesą -r- jis 
pats atras sau kelią. Kas 
platina Dirvą — tas platina 
šviesa. 

McKinley Park, puošnus ho
tel is Alaskoje, paimtas kariuo
menės reikalams. Vaizde pa
rodoma Margarete Mylius su 
kariškiu, laike žaidimų sniege. 
Jiedu yra iš daugelio kariškų 
gyventojų tame viešbutyje. 

NEWARK, N. J. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS SUKAKTIES 

MINĖJIMAS 
New Jersey Lietuvis Tary

ba rengia Lietuvos Nepriklau
somybės 26 metų sukakties 
minėjimą, kaip ir pirmiau per 
25 metus, Vasario 16 dieną. 

Minėjimas įvyks Lietuvių 
šv. Jurgio Dr-jos salėje, Ndw-
arke, trečiadienio vakare, Va
sario 16, nuo 7:30 vai. Pro
gramas bus paskelbtas vėliau, 
o tuo tarpu yra prašomi visi 
Newarko ir apielinkės Lietu
viai viršminėtą vakarą jau da
bar rezervuoti Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimui. 

Lietuva kaip ir kitos Euro
pos šalys yra nepaprastai svar
baus momento laikotarpyje ir 
labai galimas dalykas kad dar 
prieš Vasario 16-tą įvyks svar
bus pasikeitimai ir bus reika
linga Lietuvių akcija. 

A. S. Trečiokas, 
N. J. L. Tarybos Sekr. 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis*' 
"Arielkelė šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkes 

KUN. C. PETREIKIS, Kar » 
Kapelionas, Leitenantas, par
vyko į Clevelandą pas tėvus 
tūlam laikui. Jis iš Afrikos 
pargryžo į Ameriką del susir
gimo. 

Lieut. Peter C. Stonis (Gri-
bauskas), oro navigatorius, iš 
San Marcos, Texas, buvo par
skridęs į Clevelandą iš čia pa
imti aukšta karininką ir vežti 
į Texas. Ta proga aplankė sa
vo tėvus ir savo žmonos tėvus. 
Po trumpo pasisvečiavimo iš
skrido atgal. 

Cpl. Frank Raids, gavęs 15 
dienų liuoso laiko, parvažiavo 
pas savo tėvus pasisvečiuoti, 

j Jis tarnauja Drew Field, Tam
pa, Floridoj, turi tarnybą sto
vyklos headquarters. 

Jis sako, sarmata butų kal
bėti apie beisbolą Sausio mė
nesį, bet jie ten jau žaidžia 
bolę, sudarė i& savo tarpo žai-
dikus. A. Raižis. 

DR. J. JONIKAITIS ir Fr. 
Kazlauskas, iš Detroito, buvo 
atvykę į a. a. Jono žiurio lai
dotuves. 

Vyrams ir Vaikinams 
ŠILTI ŽIEMINIAI DRABUŽIAI 

VYKŲ SWEATERIAI Merrimac Skrybėlės 

SUPERIOR BODY 
& PAINT CO. 

Viršų ir Fenderi i taisymas 
Mcc specializuojame taisymą su
lenktą viršų ir fenderių, taipgi 
maliavojam automobilius. 

Ttelcf. EN. 1633 (8) 

6605 St. Clair Ąvenuą. •; 

Vicžakyje susegami, coat 
-tiliii, paskirų spalvų 
i'wc-Tone coat stilių skir

tingu kombinacijų 
ĮįPnlinai vilnos, kiti grynos 
•i'inos berank. Sweateriai 
""apeskin odos Žakietai 
T'lanelio pamušalu 

Vyrų Užsimaunami 
Sweateriai 1. 4| 
St irtingose kombinacijose!-

Vaikų Sweateriai .... 1.95 
Užsimaunami, skirtingose spal
vose. 1.95 

Skirtingose spalvose ir 2.95 
pavidaluose 

PRAGARSĖJUSIOS £ flf) 
BARCLAY BRAND -'•vv 

VYRAMS IR VAIKINAMS 
KĘLNĖS. $3.95 

Didelis pasirinkimas kelnių vi
sokių spalvų. 3.95 
Vyrų Union Siutai .. 1.50 

Stori ir šilti, ilgom arba trum
pom rankovėm. 1 .50 

Vyrų Pajamas ...... 2.50 
Flannelette r.psivelknmn stil ių, 
visokių bry/ių ir  spalvų 2 50 
Vaikų žieminės Kepurės $1 

su ausų apsaugotejais 
Vaikų Ilgos Kelnes 3.45 

Mieros 12 iki 18. 
""'Vyrų Kojines 39c 

Trumpos arba pilno ilgio vie
nodų spalvų ir marginių 3!k-

Vyrų Storos VU«os 
Mišinio Kojinės .. 39c 

pilkos arba baltos . 39c. 
Vyrų Darbinės Kelnės 2.95 
Darbines kelnės, Sanforizuotai 

sutrauktos 2.95 

DYKAI GREEN STAMPS «* kožnu pirkliu. ftV|T Al 
1 IX#%i ęįa galit iškeisti savo Stamp Books. . " * 

THE KRAMER & REICH CO. 

•KALAKUTŲ auginime žy
miausias vietas užima: Iowa, 
Illinois, Indiana, Missouri, Te
xas, Ohio ir Minnesota. 
^ 

Grožio Patarnavimas 
Telcf. KE 5310 

Expertai Permament Waving 
Ateikit pas mus geriausiam jusų 

plaukų sutaisymui 
Priežiūroj Mr. Alan buvusio Higbee 
Beauty Salone ir New York Hair 
Design Institute. " (8) 

ALAN'S Beauty Salon 
E. 187th St, kampas St. Clair 

ir Nottingham Rd. 

Telef. GLen. 1600 

Superior Appliance Co. 
Sales and Service 

12316 SUPERIOR AVE. 
Aptarnaujam ir Tai-

mašinas. 
Atliekam gerą Radio tai

symo darbą. 
Perkam Senas Skalbiamas 
Mašinas, Vacuum Valy to
jus, Radios. (5) 

JACK GANSOhT 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliamš, 
Engagement Partems, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
; KE. 9782 

Prie U. S. Route 29 
Jack Ganson-Karabinas, Sar. 

MOLLY'S TAVERN 

DEGTIĖN, VYNAS, ALUS 
GERAS VALGIS 

Užkviečiame Lietuvius 

Atdara iki 2:$0 ryto. 

7508 ST. CLAIR AVE. 

MIRĖ ONA ŽVINGILIENĖ 
Ona MihelichienS gavo pra

nešimą kad Bristol, Conn., nu
mirė jos dėdienė ir krikšto mo
tina, Ona žvingilienė, apie 80 
m. amžiaus, Silvestro žvingi-
lo žmona. Jie buvo vieni iš 
pirmutinių Clevelando gyven
tojų, turėjo užeigą ir pas juos 
atvažiuodavo ir rasdavo prie
glaudą nauji ateiviai iš Lietu
vos. * 

Jie išvažiavo į Conn, valsti
ją apie 30 metų atgal. Pats 
žvingilas mirė prieš keliolika 
metų, dabar, Sausio 8, mire 
Ona žvingilienė. ? 

CASE SCHOOL of Applied 
Science planuoja pokariniam 
praplėtimui savo mokslo Įstai
gos, tam tikslui numato pra
leisti virš du milijonu dolarių. 
r,Įš'f šios mokyklos yra išėję 

eilė geru Lietuviu inžinierių. 

r \ 

ST. CLAIR INN 

LIETUVIŠKA UžENGA 
ALUS - VYNAS - DEGTINĖ 

UŽKANDŽIAI 

Mifcsika ir Palinksminimas 
MU. 9703 (8) 

9011 St. Clair Ave. 

• POLICIJAI Clevelande rei
kalinga dar 733 vyrų, taip kad 
policininkų skaičius susidarytų 
iš 2000. Tada, sako, jis bus 
reikšmingas. Bet tie 733 dau
giau policininkų miesto taksų 
mokėtojams atsieitų $1,319,400 
metuose daugiau. 

•JUSŲ pirktas Karo Bonas 
dabar, pagreitins baigti karą 
ir grąžins jusų sunus esan-
pina frnntnn«p 

ilAKrtl r'uilvuo inuOūinoOiJ 
Didžiausias Pasaulyje Perstatymas 

CLEVELANDO 

ii 
E. i!th i r  L a k e s i d e  

WINE SHOPPE 
Importuoti ir Vietiniai 

VYNAI, ŠAMPANAS 
VERMOUTHS 

Ginger Ale, Alus ir Maišiniai, 

10204 Superior Avenue 
GA 8383 (10) W. H. Treseh, Prop. 

Devynias Dienas ir Devynis 
Vakarus Pradedant 

ŠEŠT. SAUSEO 29 
Kasdien iki Sekm. Vasario G  

Matykit t.] sensacingą 
Laukinių Vakaru 

RODEO 
Su čampionais Comboys atliekan

čiais komnetifiin'-' 

7010 Superior Avė Atdara Vakarai# 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

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

Kampas Superior ir 43 Street * ENdicott 5025 

BENT KADA - DIENĄ i* NAKTĮ 
Kreipdamiesi j musų Laidotuvių Namus galit atlikti vi

sus reikalus kas liečiasi del palaidojimo, grabo ir rubų 
parinkimo, laikraštyje pranešimo ir kapinių informaciją, 
ir, jeigu norito, žinokit išanksto visus laidojimo kaštus. 

Grabas ir Patarnavimai nuo $100, $175, $225, $315 iki $1000 

L O R E  E  A .  W E L L  &  
. , BEAUTIFUL FUNERALS , r . 

HOUGH AVE.:pri« Rr 84 Sfc* V -:-i C£ih&r 7038 

I r  H o l l y w o o d  D r ą s u o l i ų  

THRILL SHOW 
Atliekančių nuostabius ūalykus 

, 162 ŽYMUS PERSTATYTO J AI 162 
j Matykit Cowboy komneticiją u;: 
i $10,000. Jaunų bulių jodymą ir 

kitokius veiksmus su gyvuliais. 
Amerikos Geriausi Cirko Aktai 
Drambliai, Šunes, Oro Aktai 

Matykit Div<> Bomberi Sudužt;mt 
Ore. Visokius Cirko Klaunus. 

IMItHlHIMItUinMItMmHIMIMMnilMMMaiMlir 

SUPER MAN 
Permoka automobiliu per bus« 

The Lone Ranger 
sonavimas su jo jstabiu 

vaidinimu. 

GAUKIT TIKI KTU S DAKAR 
PUBLIC AUDITORIUM MA. 3300 

WalKreen Drugstores 
75c—$1.10—$1.65—Box vietos $2.20 

• Vaikams 55c. 

* OlUima užsisakyt pastf^ "im M 
Public Auditorium 
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KETVIRTOS KARO 
PASKOLOS 

VAJUS 

A# ą 
JONAS A. ŽIURYS 

nai jau sklando jo gimtaisiais 
kloniais ir laukais.... 

Julius Smetona. 

Bonų Pardavimas Lie
tuvių Banke Ketvir
tadienio Vakarais ! 

i 
Šiame War Bond vajuje ir! 

Lietuviai ima pilnai ir ener- i 
gingai darbuotis pardavimui 
Karo Bonij Lietuvių vardu. Į 

Lietuvių Bankas nuo pat! 
karo pradžios yra oficiališka 
valdžios užtvirtinta Karo Bo-j 
nams pardavinėti įstaiga. Da-; 
bar gi susiorganizavo Lietu-' 
vių moterų grupė, kuri už-j 
tvirtinta Karo Bonų vajaus į 
vadovybės parduoti Karo Bo-1 
nus šioje Ketvirtoje Karo Bo-; 
nų paskoloje. T'odel visi Lie-: 
tuviai, jusų pačių moralinei 
naudai esat prašomi ir ragina
mi pirkti War Bonds per Lie
tuvių Banką arba Amerikos 
Lietuvių Komitetą, kad klau- Į 

simui kilus Lietuviai galėtų 
pasirodyti savo gerais darbais. 

Darbo žmonių patogumui 
Lietuvių Bankas bus atdaras 
ketvirtadienio vakarais nuo 
6:30 iki 9:00 valandai vien tik 
bonų reikalais, kuomet galė
sit Lietuviai sumokėti pinigus 
savo perkamiems bonams. 

Vajus baigsis Vasario 15 — 
tat neatidėliokite. 

Lietuvių Skyriaus Vajaus 
Komiteto narys 

P. P. Muliolis. 

i 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND. OHIO PHONE: ENdicott 448* 

A LETTER OF SYMPATHY FROM THE 
' 'MAYOR OF CLEVELAND 

Jonas A. žiurys, musų žino
mų darbuotojų Pijaus ir Fe-, „ . ^ 
likso tėvas, mirė Sausio 22 ry-! *rank J- Lausthe> May°r of the 
te, ligoninėje. Velionis gyve- j. 1 y. Cleveland, sent the follow-
no per 15 metų su savo sunum, jetter, to Dirva, on January 11, 
Pijum, ir buvo gan sveikas,! f4*' ex^smg his sorrow to the 
tik po Kalėdų susirgo uždegi- :'-nia^ of Cleveland, upon 
mu plaučių, per tris savaites f* tra,fc d°£th °f Presldetft An" 
išbuyo po oxygeno budele, bet "ana<' Smetona: 

Sausio 22 rytą atsiskyrė su! 
i šiuo pasauliu. ! Citizens of Cleveland regardless 

Liko jo du sunai, Feliksas ir of naticrnjil ori£'» i°in their 20.030 
Pijus, ir duktė, Mrs. John F. fellow Clevclanders of Lithuanian 
Wayganiene, dideliame nuliu- dGsceilt in mourning the tragic 
dime. į death °f Antanas Smetona, presi-

which pledge all nations, large and 
small,' the restoration of their li
berty and sovereignty. 

FRANK J. LAUSCHE 
Mayor. 

Velionis buvo pašarvotas N. 
A. Wilkelio šermenų namuose, 
palaidotas Sausio 25, 10 vai. 

,ryto, Kalvarijos kapinėse; pa-
! maldas bažnyčioje ir prie ka

po atlaikė klebonas Kun. V. G. 
Vilkutaitis. 

i Velionis paliko Lietuvos my-
į lėtojas visą savo amžių; daug 
i ko papasakodavo iš savo 83 
į metų pergyvenimo, ypač iš jau-
jnų dienų Lietuvoje. Jis ir a. 
la. Prezidentas Antanas Smeto-
ina, kai jiedu susipažino, arti-

. Imai sugyveno, nes, kaip p. 
Kai po giedrios dienos sau-j Prezidentas sakydavo, "Tėvuks 

lė nusileidžia, jos pašvaistė yra tikras šaltinis senovinės 

Jonas A. žiurys 

Prezidento Kūnas Pa
dėtas Knoiiwood Ka

pinių Mausoleume 

skaidriai raudona spalva dar1 Lietuvos". 
tebežėri horizonte. Ir kai šio j Jonas žiurys gimė Janaukos 
įstabaus gamtos reiškinio su- kaime, Kalvarijos par., Mari-
žavėtąs, žmogus kiek užsisva-! jampolės ap., Birželio 15, 1860 
joji, užsimiršti, instinktyviai I metais. Jo tėvas, Andrius, at
imi jieškoti saulės. Ir čia stai-1 ėjo i Debesaičių sodybą užku-
ga prisimeni kad saulė jau nu
sileidus, kad jos jau nėra. Gra
ži ir svajinga pašvaistė, bet ji 
tebėra praėjusios dienos at
spindys. 

Kai šiądien kas tau pasako 
kad Jono žiurio jau nėra, kad j 

Lietuvos Prezidento A. Sme
tonos kūnas padėtas mausole
ume, Knollvvood kapinėse, kur 
bus laikomas iki po karo, ka
da bus galima per vežti" į Lie
tuvą palaidojimui. 

Apipiešė Brazis Bros. 
Rubsiuvyklą 

šeštadienio vakare, Sausio 
22, du jauni plėšikai inėjo į 
Brazis Bros. rubsiuvyklą, 6905 
Superior avenue, ir apvogė įs-
t<lig4> iš Jono Brazio pagrobė 
$482, iš darbininko kišenių iš
plėšė $60 ir iš vieno pirkėjo 
atėmė $40. Plėšikai pabėgo 
automobiliu. 

riuos iš žiurių Gudelių ir ve
dė Marę Debesaičiutę. Jonas 
turėjo tris brolius ir dvi se
seris. Iš jų m ire du broliai 
ir sesuo Amerikoje. 

Jonas žiurys vede Barborą 
Karaliūtę, iš Liudvinavo pa 

jis jau nukeliavo i Amžinąją j rapijos. Jiems gimė šeši su-
Ramybę, kaž kaip nesinori ti-(nai ir dvi dukterys, iš kurių 
keti kad tai tiesa. Rodos ei-1 užaugo du sunai ir dvi duk-

ŠILTA ŽIEMA 
Saulėtas, šiltas pavasario 

oras sudaro Clevelande vidur
žiemi visai smagiu. Sausio 25 
ir 26 dienomis temperatūra pa
kilo iki arti 60 laipsnių, pada
rydama 28 metų rekordą. To
kio šilto oro Sausio pabaigoje 
nebuvo per 28 metus. Jeigu 
taip pabūtų kelias dienas, ne-
kurie krūmai pradėtų sprogti. 

Cincinnati, Ohio, Sausio 25 
temperatūra buvo pakilus net 
iki 67 laipsnių. 

SUSIRINKIMAS 
Dr. Vinco Kudirkos Pašalpi-

nės Draugijos susirinkimas bus 
laikomas ketvirtadienio vaka
re, Vasario 3, Lietuvių salėje. 
Nariai prašomi dalyvauti. 

IŠRINKTI TIE PATYS 
Lietuvių Banko metinis su

sirinkimas atsibuvo Lietuvių 
salėje, Sausio 20. Išduota ra
portai ir rinkta keturi direk
toriai. Išrinkta tie patys ką 
buvo: A. M. Praškevičius, Jo
nas Brazauskas, P. P. Muliolis, 
Jonas Botirius. 

10 DELEGATŲ 
Iš Clevelando susidarė jau 

10 delegatų Į Amerikos Lietu
vių Seimą New Yorke. Tiki
ma bus daugiau. 

Diduma jų išvažiuoja trau
kiniu Vasario 4 ryte. 

(Daugiau apie Seimą žiūrė
kit ant 3-čio pusi.) 

LIET. KULTURINIO DAR
ŽELIO Sąjungos susirinkimas 
nebus laikomas šį mėnesį, bet 
Vasario 28 m., paskutini pir
madienį. Draugijų atstovai 
prašomi įsitemyti. Susirinki
mas įvyks Lietuvių salėje, nuo 
8 ;30 vakare. Yaldyba. 

tum ir surastum jį, ramų, orų, 
savo gerom ir skaisčiom akim 
šviečiantį senelį. Bet jis jau 
guli karste, rimtas ir neapsa
komai tylus. Toks tylus kad( 

rodos, glaudžiai ji supančioje 
erdvėje nedrąsu butų garses
nį žodi ištarti. Atrodo kad bu
tų nuodėmė tą tylą trukdyti. 
O senelis guli karste ir žvelgia 
nepaprastu gerumu. Net tru
putį šypsosi: "Ko jųs bijot 
kalbėti? Nebijokit, mano mie
go jųs jau nebegalit sutruk
dyti" — rodos sako. Ir kaž 
kaip nedrąsu pasidaro, baisu, 
kad tik senelis nepradėtų kal
bėti; juk jam reikia poilsio, 
didelio poilsio, ir kiekviena pa
stanga jam gali pakenkti. Ir 
norisi pradėti senelį barti, pra
šyti kad nekalbėtų, kad nesi
vargintų. Ir Čia staiga atsi
meni kad saulė baigė savo die
nos kelią, kad tai ką matai tė
ra jos pašvaistė, prabėgusios 
dienos atspindys.... 

A. a. Jonas žiurys baigė sa
vo žemės kelionę. Jo kūnas 
ilsisi Kalvarijos kapinėse gre
ta jo mylimos žmonos, Barbo
ros, kuri jo ten laukia jau 
penkiolika metų. Jų abiejų 
sielas ramybėje laiko priglau
dęs Visagalis. 

A. a. Jonas žiurys buvo ne 
tik doras žmogus bet, ir geras 
Lietuvis. Kad jis buvo geras 
Lietuvis liudija faktas kad jis 
nieko savyje neturėjo vergiš
ko. Amerikos didmiesčių dul
kės jam neištrynė gimtinės ša
lies vaizdų grožio. Lietuvos 
pievos ir upeliai jam buvo gra
žesni už Amerikos dangorai
žius, o javų lingavimas mie
lesnis už mašinų dūzgimą. Jis 
nesižavėjo svetimais blizgu
čiais, o visuomet mylėjo savo 
mažutę, neturtinga, tylią Lie
tuvą. Jis žinojo kad tuo me
tu kai New Yorko skveruose 
tebešūkavo laukiniai Indi jonai, 
Lietuva jau buvo didelė valsty
bė. kuria valdė tokie šviesus 
valdovai kaip Gediminas, Algir
das, Kęstutis. Ir jis visuomet: 
ilgėjosi Lietuvos. Jo dvasia 
buvo susieta su Lietuva, ir jo-! 
kie Amerikos įmantrumai ne-! 
sugebėjo to saito nutraukti.: 
Ne iš tų jis buvo kurie užmir-| 
šta ir gėdisi savo krašto, savo 
kalbos. Jo gyslose tekėjo tik
ras, išdidus Lietuviškas krau
jas. Kraujas kurs nešioja sa
vyje Lietuvių tautos talentą, 
kurs rvškina Lietuvių tautos 
sugebėjimą ir vertybę. Ir to
dėl, kas svetima jam nebuvo 
geriau už tai kas sava, Lietu
viška. Ne jo bude buvo buti 
svetimųjų pašliaužėliu.... 

Tegul jam buna lengva Ame
rikos žemelė, kurioje ilsisi jo 
kaulai. Jo siela, aš žinau, se
nai jau skraido Lietuvoje, se-

ros, o kiti mirė 
vriausia duktė, 

kūdikystėje. 
Izabelė (M. 

metų 
y 
Petraitienė) mirė pora 
atgal Kingston, Pa. 

Jonas žiurys apleido Lietu
vą 1898 metais ir atvyko New 
Yorkan. Kadangi ten tuo me
tu buvo sunkus laikai, jis per
sikėlė į "anglines", į Kingston, 
Pa. Po daug metų, ir jau vai
kams paaugus, persikėle pas 
žentą į Westville, 111., o 1920 
metis į Boston, Mass., pas 
jauniausią dukterį ir sunų. 
Pastram apsigyvenus Clevelan
de 1921 metais, tėvai atvyko 
paskui. Per daugel metų gy
veno pas Feliksus, o motinai 
mirus, 1929 m., tėvas nuėjo 
gyventi sunaus Pijušo šeimo
je, kur išgyveno iki mirties. 

Jonas žiurys buvo ūkininko 
sunus ir pats tipingas Lietu
vis ūkininkas. J| mėgo visi; 
jo pasakos apie praeitį buvo 
ryškios ir atvaizdavo Lietuvos 
gadynę kada namuose buvo 
dūminė krosnis, degė balana, 
valgyta iš medinių indų me
diniais šaukštais: dėvėta me
diniai avalai; šaltame žiemos 
laike šeimyna sėdėjo nrie di
delio pečiaus virtuvėje, kur 
vyrai suko iš kanapių virves 
ir pančius, gamino veržius, o 
moterys verpė arba audė. 

Jis gerai atminė laikus di
džiausios Lietuvos priespaudos 
ir didžiavosi kad jo tėvas ne
šiojo sermėgą, ir kad parodžius 
Lenkams ir Rusams savo tėvy
nės ,meile, viešai suplėšė ir nu
metė bajorystės popieras, ku
rios, anot jų, turėjo jf pada
ryti Lenku ar Rusu. 

Tai keli bruožai iš jo gyve
nimo. Buvo linksmo budo; vi
są gyvenimą lankėsi bažnyčion, 
bet tyčiojosi iš musų sugedu
sios dalies dvasiškijos. Mėgo 
draugiją ir tikėjo kad vien.ge
ri darbai ir dari pasielgimai 
žmogų gali padaryti laimingu. 

Pažvstamas. 

dent.-in-exile of Lithuania. 
President Smetona, who had es

caped the Gestapo and the political 
machinations of enemies in Europe, 
died of suffocation in a fire that 
swept his humble residence in the 
east end of Cleveland. 

War had driven him from his 
native land, and he had lived in 
Cleveland with his family in modest 
circumstances for the past t.vo 
years. * 

The fortitude with which Presi
dent Smetona had borne his rever
ses and misfortunes, his scholar
ship, and high character had won 
the acclaim of all who had the 
privilege of knowing him. He con
secrated his life to the freeing of 
the tiny Baltic republic which .he 
had helped found and which he 
served as leader. Dreaming al
ways of returning to his homeland, 
President Smetona carried on from 
his attic study here his fight a-
gainst oppression and for the libe
ration of his country. Death came 
to this fervent patriot as he was 
preparing to take counsel with 
Lithuanian leaders relative to the 
latest developments in the world 
scene as they pertained to his most 
cherished hope and ambition " —" 
freedom for Lithuania. 

President Smetona's untimely 
death is a serious blow to the Lith
uanian cause. But ather leaders, 
inspired by his lofty patriotism, 
loyalty to his ideals and boundless 
devotion to the cause of freedom, 
will carry on, and with the cii of 
a legion of friends in America, 
will work ceaselessly for justice to | 
Lithuania in fulfillment of the j 
principles of the Atlantic Charter i 

Rodeo Cirkas Atvyksta 
į Clevelandą 

j 

s 

June Hickey, pasižymėjus jojike, 
dalyvaus su "Wild West Rodeo" di
deliu Cirku ir Hollywood Įdomybių 
Perstatymu, Publi,, Hali, Clevelan
de. Prasideda šeštadienį, Sausio 
29 ir aęsis devynias diegas ir va
karus, iki Vasario 6. 

Dirvn dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio cirau-
•'•rv; ptatinkit ia tarp shvij 

JŲ MYLIMAM TĖVUI 

JONUI A. ŽIURIUI MIRUS 
Užjausdami jų nuliudimą, šiuomi reiškiame 
vo širdingiausi sajauwm:} 

PIJUI J. ir FELIKSUI J. ŽIURIAMS 
IR JŲ ŠEIMOMS 

Dr. S. T. Them as-Ta m otitis ir šeima. 

J Ų  M Y L I M A M  T Ė V U I  
JONUI A. ŽIURIUI MIRUS 

Reiškiame savo nuoširdžią užuojautą musų ar
timiems prieteliams ir bendradarbiams 

PIJUI J. ir FELIKSUI J. ŽIURIAMS 
IR JŲ ŠEIMOMS 

Dirvos Redakcija ir Administracija* 

S PORTS IN REVIEW 

FOR 

By I^OUIS GAVIT 

J UNICES CONTINUE BID 
CHAMPIONSHIP 

St. George's Juniors made its 
three straight victories Monday 
night when they defeated St. Paul's 
Gorman Club. 

Paced by A1 Samas and Captain 
Charles Machutas who tallied six 
points apiece St. George's won 17 
to 12. 

It was a very close and hard 
fought game; at the end of the 
first quarter the Juniors lead 6 to 
5, at the half, 13 to 12, third 
quarter was scoreless, but in the 
last period the Juniors made four 
more points and the final score. 

Next Wednesday St. George's 
will match their ability, and marks
manship with that of St. Paul's 
Euclid, at Collinwood's gym. 

MOTOR PR1VLH 
MR COMPRESSOR. 

f 
jilR AT NORMAL^ 

,JtTMOSPrtD?lC PRESSURE 
•With increased 
TEMPfRATURE. ANO 
YELOClTV ISSUING FROlfl 
T A I L  J E T  ®  

AIR EXPANSION į 
C H A M B E R  

AIR ENTERS \ 
[ ' HOSE OF AERO?LANf 

AIR COMPRESSED 
AND HEATED IS 
propelled backwards 
AlOrtG THE CONVERGENT TUNNEL 

PAJIEšKAU Jono Liepio, paei
na iš Kvečių k., Kretingos p., ir 
Stasio Liškaus, iš Liepojaus mies
to, abu gyveno Philadelphijoje ar 
apielinkėje. Prašau atsiliepti arba 
žinančių pranešti. (5) 

Mrs. Albina Melinis (Garijonaitė) 
2016 Lorain Ave. Cleveland, O. 

fe 

&.j 
A'' •57 

WOMAN'S WAS TOO J J. 

JOIN THE NAW 

Mes turime darbo 

MOTERIMS už: 
Indu Mazgotojas 
Stiklu plovėjas 

Turim darbo VYRAUS už: 
Baro patarnautojus, 
Busboy i 
Indų plovė jus 
Vidaus prižiūrėtojus 

Alga, uniformos, maistas 
sulyg darbo. 

HOTEL STATLER 
Kreipkitės j Time office 

Užpakalyje 9 iki 5 vai. 
East 12 ir .Euclid 

Lietuvių Saleje 
Ateikit j Lietuvių salę pasn 

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą sū savo draugais, šios su
eigos buna antradienio, ketvir
tadienio, penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, nuo 8 vai. 
lygiai. Paremkit savo klubą ir 
Lietuvių salę. 
r ; ~——ii; 

L i e t u v i š k a  _  
V A I S T I N E  
Jonas Zwalskis, Savininkas 

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

Mes duodame ir Ičkeičiame Eagle Stamps 

The May Compan 
Mcnesso Paba a v soarcavimas 
IŠPARDAVIMAS VISŲ LIKUČIU, SUMAIŠYTŲ MIERŲ IR 

IR NE VISŲ JAU GAUNAMŲ SPALVŲ 

Juvelerija 
KOSTIUMINIAI PAPUOŠALAI, kakliniai, 
rankiniai, spilkos, auskarai iš medžio, me
talo, kompozicijos; buvo po $1 - —49c 
MEDŽIO KOMPAKTAI, be-priority kom
paktai; dideli keturkampiai, buvo 2.95 -2.39 
CIGARETAMS DĖŽUTĖS, patogios mainai 

ir kišeniui, buvo 1.95 1.59 
BALTI AUSKARAI, dideli, gražus ir pa
togus; buvo 1.95 98c 

THE MAY CO. . . . GATVES GP.INDYS 

1500 Visoje šalyje žinoma 

MALIAVA — Visai Nupiginta 
Del valdžios suvaržymų maliavų dirbėjai turį jo 
sustoti gaminę kai kurias rūšis ir spalvas, taigi 
mes išleidžiam tas už nupigintą kainą, čia inei-
na Glidden's, Stormproof, Wearcote. Čia pažy
mėtos Maliavos yra tiktai keletas iš daugybės. 
1 Gal. Flas Sienai Maliava, buvo 2.19 1.69 
Vt Gal. Senti Gloss Maliava, buvo 1.59 1.29 
54 Gal. Rokspar Varnish, buvo 1.98 1.49 
*/t Gal. Utility Spar Varnish, buvo 1.50 1.29 
1 Kv. Blackout Maliavos, buvo 65c 49c 
Vz Gal. Grindų Enamel, buvo 1.49 1.29 
1 Kv. Namo Maliava, buvo 1.00 79c 
1 Kv. Keturių Valandų Enamel, buvo 1.15 89c 
1 Gal. Wall Gloss Maliava, buvo 3.35 2.98 

PAINTS . . . PENKTAS AUKŠTAS 

Vyrams Reikmenys 
VYRŲ MARŠKINIU LIKUČIAI, balti ir 
spalvuoti marškiniai, kiek sutepti 1.00 
FULL DRESS MARŠKINIAI, su kalnie-
rium ir be, stilių, ne visų mierų__ 1^ kainOS 
VYRU KAKLARAIŠČIAI, $1 iki 2.50 vertės 
nupiginti ištuštinimui kainOS 
VYRŲ KIAULĖS ODOS pirštinės, kiek su
teptos, 2.9S vertės, ne visų mierų 1.98 
VILNONIAI SWEATERIAI, ne visų mierų 

ir spalvų, nupiginti 1.95 
VYRŲ SPORT MARŠKINIAI, ilgom ranko
vėm stilių; ištuštinimui iki PIGIAU 
NOSINĖS, baltos ir spalvuotais krartais; 
nupiginta ištuštinimui ^ už 89c 
GRAŽIOS RAYON KOJINĖS, mieros 10 
iki 12, reguliariai 25c pora ; ^ poros 1.00 
VYRŲ MARUOS KOJINĖS, pilno ilgio, r»-
guliariai 39c pora — 29c 
VYRŲ KAKLARAIŠČIAI, atliekanos, btt-

po po 65c, nupiginta iki 19c. 

THE MAY CO. GATVĖS GRINDYS ONTARIO 

Stalui Reikmenys 
HOLLOWAIJ.E, sidabruotos ir sterling si
dabro padaliniai; buvo 3.95 iki 7:50; da-
b*r po 2.99 iki 5-00 
ALUMINO GRIETINEI ir CUKRUI SETAS 
?u lėkšte, buvo 3.95; nupiginta iki 2.99 
ODINtS NEI'LeTMUOJANČIOS OfižĖS 
peiliams laikyti; buvo 1.50; nupiginta,_ 1.19 
MUZIKALIOS PUDRAI D£žIJT£S, visokių 

spalvų; buvo po 5.00, nupiginta iki __ 3.95 
CHROME RELISH I.8KŠTĖS didelės, pir-

miau buvo po 1.95; nupigintos iki 1.29 
THE MAY CO. . . . GATVĖS GRINDYS 

MOTERIMS KOJINES 
Pirmiau buvo iki 1.65 

99c pora 
Lisle tinklo ir šiaip retų mezginių; tinkamos 
šiaip dėvėjimui ir su sporto rūbais. 

THE MAY CO. GATVES GRINDYS 

Indai ir Stiklai 
C U K R U I  I R  G R 1 E T L V B I  I N D A I ,  r e g o l i a  
ria; po 10c Jį 
STIKLINĖS SALOTOMS LĖKŠTŽS, regu
liariai po 25c, gražaus stiklo; po 15c 
ROCK CRYSTAL KOJUKE STIKLAI, r«-

guliariai 65c vienas - --25c 
1—C2 ŠMOTŲ STALUI SETAS, reguliariai 
39.95; del 8 asmenų, cobalt mėlyno apve-
džiojimo 19.95 
3—01 ŠMOTŲ STALO SETAI, reguliariai 
14.98; Liberty Rose marginių; del 8 8.95 
1—5.1 ŠMOTŲ STALO SETAS, reguliariai 
10.95; gražių gėlių marginių; del 8 6.95 
1—95 ŠMOTŲ STALUI SETAS, reguliariai 
49 .95; plačiu rausvu apvadu , 29.95 
6—32 ŠMOTŲ STALO SETAI, reguliariai 

4.99; gražių margink} 2.95 
1—38 ŠMOTŲ STALO SETAS, reguliariai 
4.05; Kraft ružavu apvadu, del 6 2.95 
1—94 ŠMOTŲ STALO SETAS, reguliariai 

29.95; maišytų gėlių marginių 14.95 
2—100 ŠMOTŲ STALO SETAI, reguliariai 
29.95; Gol len Delight marginių 17.95 
INDIVlDl'ALfiS CASSEROLES, Ml dank-
čiais kepimui puodukai netrokštamo stik

lo, buvo po 10c vienas -6c 
THE MAY C. . , PENKTAS AUKŠTAS 
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