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TARPTAUTINĖ Pabaltijo 
tautų veikla šio karo metu, 
reikia pripažinti, gana silpna. 
Tyla Šveicarijoje, tyla Vatika
ne (kur mūsų kunigai Lietuvos 
atstovą remia), tyla Švedijoje. 

Londone veikici šioks - toks 
Lietuvių, Latvių ir Estų orga
nizacijų neoficialis komitetas, 
kuris kaip kada spaudoje atre
mia priekaištus, bet neleidžia 
Pabaltijo valstybių informaci
nio Ifiuletenio. 

šiomis dienomis atėjo links
ma žinia iš Švedijos. Ten su
daryta Pabaltijo Komitetas, j 
kurį ineina buvęs Estijos pre
zidentas, rašytojas Ignas Jur-
kunas-šeinius, Latvių profeso
rių Balodis ir eile švedij. Ko
mitetas jau išleido knygą Pa
baltijo klausimu, kur gina 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
teisę buti nepriklausomomis 
nuo bolševiku ir naziu. 

MUZIKOS ŽINIOSE kompo
zitorius J. Žilevičius kelia svar
bų kulturini klausimą — nusi
rašyti iš musų senesnių žmo
nių ir surinkti liaudies dainas. 
Naziai, kaip žinoma, sunaiki- j 
no liaudies dainų rinkinius di- j 
dėlėmis pastangomis Lietuvo
je surinktus prieš kelis metus, 
kur inejo apie 50,000 dainų ir 
melodijų. Butų labai gražu ir 
naudinga jei kiekvienas musų, 
laisvą valandėlę turėdamas, su
rašytų jam žinomas liaudies 
dainas. Rinkinėlius sudarius, 
galima nusiųsti musų laikraš
čių redakcijoms, kurios per-

. duos kam reikia. 
Vanagaičio Margutis.., laikas 

nuo laiko paskelbia įdomių mu
sų liaudies dainų. Kiti musų 
laikraščiai galėtų ši gražų pa
vyzdi pasekti. Tuo budu bus 
renkama musų Tautos kultū
rinis turtas. ' 

KETURIŲ METŲ storio, 
musų brolių Lietuvoje šelpimo 
ledas jau pralaužtas. Kunigų 
Vienybės iniciatyva pavyko 
gauti iš Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus $10,000 vertės vais
tų siuntinį, kuris per Šveicari
ją, su tam tikru palydovu, bus 
nugabentas Lietuvon ir per 
Lietuvių Savišalpos . Draugiją 
išdalintas beturčiams. Jei šis 
siuntinis tikslo laimingai pa
sieks, bus siunčiama kitas 
$100,000 vertės. 

Lietuvių Savišalpos Draugi
ja užima vietą nazių uždaryto 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus. 

RUSŲ-LENKŲ sienų ginčo 
eiga, matyti, rodo Maskvos 
pasiryžimą tartis tik įsu tokia 
Lenkų valdžia kuri (Maskvos 
akim) drauginga Sovietijai. 

Kitais žodžiais tariant, Mas
kva daro spaudimą Lenkų vi
daus reikalams, nors tiesa ir 
tai kad nėra tikrų davinių kiek 
paramos dabartinė Lenkų val
džia in exile Londone turi Len
kų visuomenėje. Joje yra že-
ligovskinio tipo elementų. Bet 
tai Lenkų, ne Rusų, reikalas. 
Iš Rusų poelgių matyt jų no
ras Rytų Europą savaip "drau
giškai" sutvarkyti. Pasaulis 
žiūrės kaip į tai atsilieps An
glija. Pietų Afrikos premje
ras Smuts nurodė Anglams, jei 
jie nori stiprus po karo buti, 
jie privalo stoti vadu visoms 
mažoms Europos tautoms ku
rios nenori nei nazių, n$i bol
ševikų diktatūros. 1 

Nuo Anglų atsiliepimo Rusų 
užmačioms dalinai priklausys 
ir Lietuvos likimas. 
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AUKOKIT Lietuvos vadavi
mo reikalams per LVS. Vi
si stokime vi laisvą Lietuvę. 

Naujas "triukas" paleis
tas iš Maskvos, nors taiky
tas kitiems tikslams, pa
tvirtina kad Birželio 15 d. 
1940 metais Sovietų okupa
vimas Lietuvos ir už kele-
tos dienų Lietuvos žmonių 
"nusihalsavimąs" prisidėti 
į Sovietų Uniją buvo tik
tai žiaurus ir begėdiškas 
milžino žaidimas su mažo
mis bejiegėmis kaimyninė
mis valstybėmis. 

štai iš Maskvos skelbia
ma naujas kailio išverti
mas ; sovietų valdovai pa
sidaro tokie "geri" kad pa
žada visoms 16-kai Sovie-
tijoje esančių respublikų 
autonomiją arba savival
dą, net su teise toms šalims 
tiesioginiai palaikyti santi-
kius su kitomis valstybė
mis 

Tą "malonę" teikia tarp 
kitų ir Lietuvai, Latvijai, 
Estijai ir kitoms. 

Tačiau, dabar 'teikimas' 
ar 'žadėjimas' autonomijos 
yra pačių bolševikų įrody
mas kad tos tautos buvo 
žiauriu budu priverstos j 
sovietus įsijungti, ne pa
čios savu noru įstojo, kaip 
dar iki vakar Maskva tik
rino. Jei savu noru butų 
jstojusios, kokių galų tos 
tautos dabar norėtų auto
nomijos? 

Kremliaus carų prižadą 
"autonomijos", globoje so
vietų, užgyrė ir Latvių, ir 
Estų komisarai ir Lietuviš
kas kvislingas Paleckis. 

Jei betgi dabar ir butų 
suteikiama toms šalims ko
kia autonomija tai kas už
gintų Stalinui vėl kurį ry
tą atsikėlus paskelbti kad 
visos tos tautos vėl lieka 
sovietų vergais ir turi bu
ti išnaikintos? Jos ir bus 
naikinamos tos "autonomi
jos" priedanga, kada pa
sauliui bus skelbiama buk 
tose šalyse (kai Rusai jas 
užims) žmonės jaučias 'pa
sitenkinę' ir 'dėkingi' 'sau
lei' Stalinui (Tada bus 
likę Lietuvoje jau tik Kal
mukai!). 

KAME BOLŠEVIKŲ 
KLASTOS 
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Diplomatijos žinovai sa
ko, šis Maskvos "triukas" 
daryta ne kam daugiau 
kaip tik sudarymui Sovie
tų didesnio svorio Alijan-
tų tarybose. Mat, jei pri-
pažystama toms 16-kai So
vietinių respublikų teisės 
užvesti savo santikius su 
kitomis šalimis, reiškia jos 
yra ant tiek savistovės kad 
turės turėti ir lygų balsą 
taikos ir kitokiose tarybo
se. Ir štai, Sovietai vieto
je vieno savo balso, atsiva
ro į tarybų posėdžius še
šiolika kvisiingų, kurie su-
lyg Maskvos įsakymo vie
nu balsu rėks Sovietų rei
kalavimus. 

Tik įsivaizduokit kas dė
tųsi taikos derybose kada 
Anglija ir Amerika turi po 
vieną balsą, o Ma&kvs, net 
16-ka! 
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Amerikos Lietuviu Seimas 
Dvi dienas: VASARIO-FEB. 5 ir 6, Hotel Pennsylvania 
Seimo sesijos atsibus Salle Modertt J Prasidės abi dienas nuo 10:00 v. ryto. New York City 

EKSTRA! Seimo atidaiyiiie'dalyvaus ir kalbės New Yorko Mayoras La Guardia. 
New Yorko valstijos Gubernatorius Dewey Seimo metu išleis Lietuvos Nepriklauso
mybes Proklamaciją. Aukų Seimui per Dirvą gauta ar paskelbta jau per $500.00. 

Tai istorines svarbos Seimas, kuri ir Amerikiečiai pripažysta. Dalyvauk m *u. 

Mielas Tautieti: 
Kaip jau Tanustai yra žinoma, Amerikos Lietuvių Seimas įvyksta New Yorke, šeštadienį ir 

Sekmadienį, Vasario-Feb. 5 ir 6, 1944. Tai Istorinis Seimas — tai Seimas kuriame mes Ameri
kos Lietuviai spręsime musų tautos likimo problemas, kurias atnešė 1944 metas. Norime kad ir 
lamsta prasidėtum prie to musų tautos gvvybinio darbo. Lietuvos Nepriklausomybė, kaip ži-

didžiausfame pavojuje ir todėl nelaukim ilgiau nieko neaar|Ii / V ' 
Lietuva netrukus vėl gali tapti karo lauku, po to seks taika — ir mums reikalinga vieningai 

žiūrėti ir rūpintis kad už tuos kentėjimus ir vargą Lietuvių tauta atgautų nepriklausomybę. 
Tegul Lietuvos atgimimo tėvų dvasia — kaip Dr. Basanavičiaus, Kudirkos, Maironio, Jakš

to, Smetonos ir kitų sužadina mus senosios musų Tėvynės meile, ir mes kurie stovime ušLaisvą, 
Nepriklausomą demokratinę Lietuvą, telkimes į darbą Lietuvai išvaduoti! 

ąai Amerikos Lietuvių Seimo ypatybės, kurių dalininku Tamsta kviečiamas buti, 
1. Tarp žymių Seimo svečių dalyvaus: tragingai žuvusio Lietuvos Prezidento našlė, Sofija 

Smetonienė ir sunus Julius Smetona; Hypatija šliupaitė-Žiurienė; Alena M. Devenienė; ir Ameri-
feos Ministeris Lietuvai, Dr. Owen J. C. Norem, autorius knygos "TIMELESS LITHUANIA". — 
Šie svečiai yra visi pabėgėliai arba ištremti iš Lietuvos, kai ją Sovietai klastingai okupavo. 

6. Šio Seimo proga bus vienas bendras Amerikos Lietuvių paminėjimas Lietuvos Nepriklau
somybės 26 metų sukakties, kuri bus gedulo ženkle, nes pereitą Nepriklausomybės metą mirė. du 
žymus Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatoriai ir patpt pirmieji Lktuvot valdžios nariai — 
Kunigas Justinas Staugaitis ir Antanas Smetona. 

7. šeštadienio vakare, Vasario 5, posėdžių salėje, nuo 9:00 vai., bus bendras delegatų ir apie-
linkės svečių susipažinimo vakarėlis. Dalyvaukite ir tie kurie Sew# negalėsit dalyvauti. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Lewis ir Green susitiko. 
Miami, Fla. — Po aštuonių 
metų jų santikių suirimo, 
dabar vėl John L. Lewis 
susitiko su Amerikos Dar
bo Federacijos prezidentu 
William Green, aptarimui 
apie United Mine Workers 
unijos sugryžimą atgal į 
Darbo Federaciją. 

Green ir Lewis persisky
rė kai Lewis 1935 metais 
įsteigė C. I. O., po to Le
wis išbraukė Green iš an
gliakasių unijos. 

U. S. Karo Laivyno De-
partmentas praneša antim 
kartu sutaupymą vel virs 
14 bilijonų dolarių sumos. 
Pereitą rudenį tas depali
mentas sutaupė virš 13 bi
lijonų dolarių. 

Aukas siųskit tiesiog į Seimą, 
Čekius išrašykit: "Lietuvių Seimas", 
National Convention of Americans 
of Lithuanian Descent 
Hotel Pennsylvania, 
New York City, M. Y. 

Rengia ir kviečia 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
Rytų Tautininku Centras 
American Friends of Lithuania 

Amerikoje kalbama apie 
palaikymą jaunų vyrų tar
navimo kariumenėje po ka
ro, kaip daroma kitose ša-
lvse. 

Chicago. — Karo Sekre
toriaus padėjėjas Patter
son čia kalbėdamas pareik 
škė kad k aro produkcija 
jsymiai padidėjo, ne suma
žėjo, ir kad Karo Depart-
mentas planuoja greitam 
perėjimui į karo met pro
dukciją, su mažiausiu gai
limu gaišavimu, kaip tik 
karas baigsis. 

j. Svarbu įsitėmyti kad 'au
tonomijas' žada ir toms ša
lims kurios originaliai bu
vo Sovietų respublikų eilė
je, ir Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai, pagrobtoms sulyg 
sutarties su Hitleriu. 

LIETUVIAI PATYS 
ATSTOVAUS 

SAVE 
Metant į šalį visas bol

ševikiškas klastas ir vilio
nes, Lietuvių tautos pasi
ryžimas lieka tas pats — 
Neprikilausoma Respubli
ka, laisva nuo Vokiečių ir 
Rusų globos! 

Naujas klastas Maskvai 
ruošiant, tikrieji Lietuviai 
privalo dar budriau buti 
sargyboje savo tėvynės in
teresų ir rūpintis visomis 
galimybėmis apginti Lie
tuvą nuo svetimu pavargi
mo. 

RUSAI JAU INJUO 
i ESTONIJĄ 

Vasario 1-2 dienom rau
donoji armija, stumianti 
Vokiečius Į pietus nuo Le
ningrado, įžengė Estonijon 
ties parubežio miesteliu 
Keikino, ir pradėjo savo 
karą už "išlaisvinimą" Es
tijos. Taipgi užėmė Kingi-
senp ir Narva. 

Per Estiją ir Latviją bol
ševikai pasieks ir Lietuvą, 
tuo pačiu tikslu, "išvada
vimui". 

NAZIAI BĖGA IŠ 
PABALTIJO 

Rusų armijoms artinan
tis į Pabaltijo šalis, iš jų 
pradėjo bėgti Vokiečiai at
kelti apsigyventi Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje. 

MARSHALL SALOSE 

t 

WPA per' 8 metus savo 
operavimo praleido arba 
išnaudojo virš 13 bilijonų 
dolarių. Tais pinigais pa
silaikė bedarbiai nuo Bir
želio 30, 1935 metų, iki Bir
želio 30, 1948. 

Amerikos jiegos įsiveržė 
į Marshall salas, iki šiol 
Japonų valdomas, ir užima 
vieną po kito svarbius pun
ktus. Šiame užpuolime pa
naudota didelės karo lai
vyno ir oro jiegos, ir pa
nešta palyginamai nedideli 
nuostoliai. Tose salose įsi
stiprinę Amerikiečiai pri
siartina prie pačios Japo
nijos. 

Sausio 31 Amerikiečiai 
paskandino 14*J&po*uį 4ai-
vy. . į 

BERLINO MAŽAI 
JAU LIKĘ 

P»ritų smarkieji lėktuvai 
padarė vėl užpuolimą ant 
Berlino, ir atakavo Pran
cūzijos pakraštį, kuris lai
koma įsiveržimo į Europą 
punktu. * 

Berlino mažai kas tėra 
likę, anot pranešimų; šio 
užpuolimo metu žuvo tarp 
10 ir 15 tūkstančių žmonių 
ir tūkstančiai liko be pa
stogės. 

Britanijoje, sustreikavo 
20,000 angliakasių einant 
tąsynei del nustatymo ang
liakasiams minimalių al
gų $20 savaitei už darbą 
po žeme ir $18 už darbą 
prie anglies ant viršaus. 

Detroit, Mich. — Fordo 
Highland Park dirbtuvėje 
buvo metę darbą 1,700 dar
bininkų už tai kam darbo 
santikių taryba pasišaukė 
išbarimui unijos komiteto 
atstovą už rūkymą drau
džiamoje dalyje. 

ARTINAMASI PRIE 
ROMOS 

Amerikos ir Prancūzai 
kareiviai šiaurėje nuo Cas-
sino išplėšė dalį Vokiečių 
stiprios linijos užstojančio* 
kelią i Romą. 

Vokiečių puolimas ' prie 
Littora tapo atmuštas. 

Alijantų jiegos randasi 
apie 16 mylių nuo Romos. 

Alijantu lėktuvai iš už
imtos Italijos dalies pasek* 
mingai veikia prieš Vokie
čius šiaurėje. 

Prez. Roosevelto gimta
dienį Sausio 30 d. minėjo 
visa šalis vėl gausiu auko
jimu į kovai su jaunųjų 
paralyžium fondą. 

Vokiečiai rengdamiesi iš 
Romos šalintis ruošia mie
sto susprogdinimą; strate
giniai punkfcai nudedami 
minomis. 
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Japonai, kaip paaiškėjo, 
žiauriai nukankino daugy
bę Bataan ir Corregidor 
gynėjų Amerikiečių, kurie 
pateko jų nelaisvėn. Ame
rikos valdžia pareiškė jog 
už tai Japonai karčiai at
sakys. 

Japonų valdžia neleidžia 
Amerikai siųsti savo kar
eiviams esantiems Japonų 
nelaisvėje vaistų, maisto, 
ar kokios kitos pagalbos. 
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RENNSYLYANI JO J E Detroit, Mich., Naujienos 
\ PITTSBURGH "Sausieji" vėl Dirba 

Valdžia Nupirko 
Daug Kiaušinių 

Pittsburgho srityje paplito 
tiek kiaušinių kad jų kaina 
ėmė žymiai kristi, ir federalė 
valdžia norėdama išvengti žy
maus kiaušinių nupigimo, del 
ko turėtų nukentėti dedamų 
vištų ūkininkai, nupirko 50 
tūkstančių tuzinų kiaušinių iš
dalinimui jų labdaros įstai
goms ir mokykloms kurios da
lyvauja Valdžios programe da
vimui mokiniams užkandžių 
ĮLiž kaštus. 

Valdžia už kiaušinių tuziną 
fnokėjo po 7 iki 11 centų že
miau OPA nustatytos urmo 
kainos, užkirtimui kelio pelna-
gaudoms pasinaudoti iš val-
džioSj prisiperkant iš kiauši
nių ūkių kiaušinių žema kai
na* 
/i:** v — 

Studijuoja Girtavimo 
Pasekmes 

Iš Baltimorės buvo atvykę j 
Pittsburghą du valdžios at
stovai, tyrinėti girtavimą ir jo 
pasekmes kas liečia lytiškų li
gų Pittsburghe ir Allegheny 
apskrityje. 

Jų ištyrimu pasirodo kac 
apskrityje kiekvienai karčia-

L 

METINIS VIENY
BĖS KONCERTAS 

Mrs. iiia VV ise Smith, Mote
rų Krikšč. Blaivininkių Unijos 
pirmininkė, lankosi Washing-
tone ir darbuojasi už sugrąži
nimą draudimo naudoti alko
holinius gėrimus. Ji kalbasi su 
Kongreso nariu Joseph R. Bry-
son, kuris remia nąują^ suma-
nvma ivesti prohibicijai. 

WOYMING KLONIS 

ir Lietuvos Nepriklau
somybės Minėjimas 
BROOKLYN, N. Y. — Ame

rikos Lietuviu Seimui pasibai
gus, sekmadienj, Vasario 6 d., 
Įvyks masinis Lietuvos Nepri
klausomybės 26 metų sukak
ties minėjimas, Labor Lyceum 
salėje, 947 Wiloughby Avenue, 
Brooklyne. Prasidės 4 vai. po 
pietų. 

Tai bus kartu ir mėtinis 
Vienybės koncertas, kuriame 
dalyvaus žymios meninės jie-
gos. 

Kiek žinoma, iš svečių tame 

koncerte dalyvaus: 
Komp. Antanas Vanagaitis ir 

Juozas Olšauskas, Ona Biežie-
nė, Viktoras Benderis, Algir
das Brazis, Ona Vaivadaitė ir 
daug kitų. 

Nepriklausomybes minėjimo 
dalyje kalbės žymus plačios 

APGAILAUJAME LIETU
VOS PREZIDENTO 

Lietuvos Prezidedento Anta- Amerikos Lietuviai kalbėtojai, 
no Smetonos nelaimingos mir
ties žinią mes čia sutikome la
bai nesmagiai: Sausio 10 d., 
paėmę dienraščius, pamatėme 
atvaizdus musų tautos prezi
dento, su paskubiu skaitėm — 

mai ir klubui kur parduoda-1 žinios tilpo ant pirmo pusla-
ma svaiginanti gėrimai išeina 
vidutiniai po 320 gėrikų virš 
21 metu amžiaus, jei daleisti 
kad visi to amžiaus asmenys 
geria svaiginančius gėrimus. 

Jų išvada, gėrimo vietų ap
skrityje yra perdaug, ir jos 
noredamQs išsilaikyti naudoja 
visokias nepadorias priemones 
patraukti į save gėrikus, ypač 
tos kurios maža biznio daro. 

Streikas s Tebesitęsia 
J f, e-n : \ 

Pittsburgho garbačjp surin 
kėjų streikas su šios savaitės 
pradžia pasiekė trijų sakaičių 
laikotarpį. Streikuoja 98 ve
žėjai ir 192 jų padėjėjai, ku
rie vėl atsisakė streiką baigti. 
Mieste susirinkę tūkstančiai 
tonų išmatų ir jų nuvežimas 
ir prašalinimas negalimas. 

PHILADELPHIA 

RAUDONUKAI GAVO PER 
NOSI 

Šių metų valdybos rinkime, 
vietiniai raudonukai stengėsi 
Lietuvių Muzikalio Namo Kor
poracijai pirmininku Įpiršti sa
vo plauko žmogų. Jei. tas tu-

pio su ta liūdna žinia. 

Ta žinia nuskambėjo per vi
są Klonį tokiu greitumu kaip 
bent kuri svarbi žinia kad bu
tų musų 60,000 Lietuvių pa
siekus. 

Lietuviai jautėsi gana ne
smagiai per keletą dienų, iš
skyrus keletą raudonųjų ku
rie kokiu tai pasitenkinimu 
rankas sau trynė. Tai musų 
kvislingai. 

Svetimtaučiai kurie tą žinią 
patyrė, reiškė Lietuviams ga
na nuoširdžios užuojautos. 

ORAS. Nuo Sausio 24 d. 
oras čia užėjo lygus pavasario 
orui, sniegą nutarpino ir atši
lo taip kad temperatūra siekė 
iki 65 laipsnių. Jau pirma Va
sario, bet oras vis gražus. 

Tačiau tikimės žiemos po 
pusiaužiemio, kuris buna Va
sario 2 dieną. 

GATVĖSE SENELIAI. Po 
miestelius ir miestus jau au
gesnio jaunimo nerasi, kur 
tik pažvelgi visur tik seneliai 
ir senukės. 

Dr. Norem, "Timeless Lithua
nia" autorius, Lietuvos Prezi
dento našlė Sofija Smetonie
nė, Julius Smetona, ir bus ro
doma Lietuvos Prezidento lai
dotuvių Clevelande filmos. 

CHICAGO, ILL. 

METINIS VAKARAS. Tei-
sybės Mylėtojų Dr-ja, Lietu
vių Auditorijoje Sausio 16 d. 
surengė metinį vakarą su tu
riningu programų. Suvaidinta 
komedija, "Tarnas Įpainiojo"; 
Juozas Balčiūnas ir Dr. J. P. 
Poška pasakė patriotingas kal
bas; Kęstučio Choras, vado
vystėje Onos Metricks sudai
navo eilę dainų, taipgi buvo 
solo ir duetų. Baigiant pro
gramą sugiedota Amerikos ir 
Lietuvos Himnai. Po progra-
mo buvo šokiai. Svečiai gra
žiai linksminosi^ 

Laike programo buvo įteik
ta dovanos tiems nariams ku
rie per 12, 24 ir 36 metus yra 
nesirgę ir pašalpos iš draugi
jos neėmę. Gavo dovanas šie: 
A. Badaugienė, J. Bredelis. M. 
Galauskas, A. Knasienė, S. Li-
pnikas, S. Milleris, P. Računas, 
J. Paltanavičius, M. Paul, M. 

DIDŽIOJI ŠVENTĘ 

Sekmadienį, Vasario 
Lietuvių salėje, nuo 4:30 vai. 
po pietų, Detroito Lietuviai 
iškilmingai apvaikščios Lietu
vos 26 metų nepriklausomybes 
sukaktį, su kalbomis, daino
mis, muzika, ir balium. Kalbė
tojais bus Mikolas Vaidyla, iš 
Chicagos, Sandaros redakto
rius, Detroito miesto mayoras 
Edward Jeffries, Teisėjas J. 
P. Uvickas, prokuroro padėjė
jas Ady. Alex Conrad ir kiti. 

Dainuos Detroito žymiausia 
solistė poni M. Galinienė ir 
gabus kvartetas kurį sudaro 
Mirga ir Leonardas Michaels, 
ir Endžy ir Stasys Adams. 
Jiems akompanuos pragarsė
jus pianistė Mardaš. Po pro
gramo bus šokiai prie gero or
kestro, kurį vadovauja Jurgis 
Spurgis-Kudirka; įžanga tiktai 
25c. . 

Senąją musų tėvynę Lietuvą 
jau nusiautė dvi barbariškos 
okupacijos; neužilgo Lietuva 
susilauks trečios okupacijos, 
kuri išnaujo padidins žaizdas 
kenčiančių musų brolių ir se 
serų. Kaip gaunamos slaptais 
keliais žinios iš Lietuvos rodo, 
Lietuviai nenusigąsta ir sun
kiausių priespaudų ir yra pa
sirengę bent dieną stoti į kovą 
už Lietuvos nepriklausomybę 
Jie išanksto mus Amerikiečius 
paragina buti pasirengusiais 

! padėti jų sunkioje kovoje. To
dėl susirinkime Vasario 13 d. 
Lietuvių salėje ir vienu balsu 
pareiškime kad mes Amerikos 
Lietuviai tol kovosime iki Lie
tuva nebus laiava ir nepriklau
soma. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
"VAKARĖLIS 

Peter Becker 
Anthony Kudziųs 1100 
Po $1000: K. Arman, S. 

Rokas, A. Petrulis, M. Kukaijį-
skas, Z. Kondratas, Ann Spa^* 
ling, Mrs. A. Arman. 

Albina Savinski $80 .V 
Williams Overaitis 550 
Po $500: Eleonore Marazas, 

A. B- Marazas, A. M. Blandiel, 
J. Zuras, J. Boginski, Anasta-
sia Schulte, Ch. Sustok, Ann 
Phillips, Jos. Stanevich, Or. E. 
Robinson. 

Charles Dutra 400 
Po $300: A. Kulbokas, Jos. 

Miscer. 
Po $200: A. Dranginis, Ad. 

Overka, C. Tulauswas. 
Mrs, Alice Abe 

rain Skomkin, $125; Ralph C. 
Ashton, $125. 

Po $100: Kostancija Gustus, 
Agnes Maslin, Elmer Chaplain, 
Ann Jacobs, Mary O-tis, Ant. 
Strazdas, T. Matulevic. P. J. 
Overaitis, D. Arman, F. Yobil, 
J. Zimnickas, Adele C. Gustus, 
Joe Declark, Barbara Sirvis, 
F. Mackevich, Mary Damushis, 
Geo. A. Folson, Ann Urbon, C. 
Covert. 

Po $75: Aldona Nausėda, 
R. H. Campbell. 

Po $50: Viola G. Hess, C. 
Maynard, J. P. Homchis, Mil
dred Eisminn, Albert Warner, 

Mary O-tis, K. Uzusenis, A. 
Tamassi, Angela Gust, Eugene 
Walls, Wm. Christian, Paulina 
Belza, M. Laukevich, Ann Mai-
ka. 

Po $25: Margaret Petkus, 
Helen Dailyda, Emma Meškau
skas, Veronica Petrauskas, M. 
J. Singer, Ignac Walskis, Jos. 
Augustin, F. Maton, Ellen Mac
kevich, Margaret Butkus, Ai
da Žukas, Miss A. B. Butkus, 
T. Sobanski, Ann Kamer, Bet 
ty Dornay. Dianne A. Rimkus, 
C. W. Matton, Bessie Robin
son, John Dambrau, A. F. Ba
tes, H. Fullum, Mary Poole, R. 
P. Thetreau, Edw. N. Zimer 
man, J. M. Smith. Ida Ruth 
Irwin, Edw. N. Lionard, Geo 
Tulauskas. F. M. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

MIRĖ 11,500 IŠEI
VIŲ LIETUVIŲ 

.7 

Yaras, V. Urnežis, P. Vaičkus 
Popiečiais tik vaikai kuomet | ir M. Viršulienė. ši draugija 

iš mokyklų paleidžiami gryžta! yra skaitlinga nariais ir gerai 
namon sudaro gana jaukų re- stovi turtu. 

Chicagos Lietuvių Draugija 
turėjo savo metinį parengimą Visas jaunimas, vyras, mer

ginos, karo lauke arba karo Sausio 23 d, Sokol salėje. 
tų jiems pasisekę, kaip bema-j stovyklose. 
tant jie butų viską toje istai-j Kuris jaunuolių ir liko toks 
go.ie užvaldę. Tačiau jų pa- j sunkiai dirba prie savo specia-
gtangos nuėjo niekais. j ]j0 darbo, kitaip jis butu šau-

L. M. Namo Korporarijos 
pirmininku ir ant toliau tapo 
išrinktas Jonas Griganavičius, 
kuris nuo 1937 metų labai 
taktiškai ir sumaniai pirminin
kauja tai korporacijai. Dėka 
tik jo darbštumo pastangoms 
ir Lietuviškas patriotiškumas 
žymiai sustiprėjo, taip sakant, 
Muzikalio Namo pavėsyje, įr^as įšdalies gerai skamba. 

C. Steponavičius su savo vy
rų choru ir mišriu choru' išpil
dė dainų programą; buvo solo 
ir duetas; publika dainomis bu-

kiamas i kariuomenę. į vo labai patenkinta. Po kon-
Wyoming Klonį yra palikę j corto buvo šokiai. Publikos 

apie 25 tūkstančiai jaunolių.' dalyvavo daug. Maudis. 
Po karo dalis jų sugryš. 

Valdžia praneša kar Wyo
ming Klonis nieko nenustos 
del karo pabaigos, nes čia nė
ra karo dirbtuvių ir todėl nie
kas nebus paleistas iš darbų. 

Raudonojo Kryžiaus Lietu-
vių mc^erų skyrius savo links-
maisįjf "yąįšingąis vakarėliais 
taip "pasidarė populiarus kad 
jei skyriaus moterys per po
rą mėnesių nesurengia vaka
rėlio tai tuoj klausia kada jos 
vėl rengs R. K. vakarėlį. 

Dabar galiu pranešti kad R. 
K. nitftejys vėl surengs savo 
vakarėlį Vasario 19 d., p. Mil-
tono salėje. Taigi svečiai pa
sirūpinkite Įsigyti tikietus ir 
pasmaudokit šia proga. D. R. 

Baigia Išpirkti Bonus 
Detroito Lietuviai jau bai

gia išpirkti pasiskirtą sumą 
Karo Bonų, $110,000, nupirki
mui Ambulance lėktuvo. Iki 
šio! jau išparduota Karo bo-
nu už $92,OjOO, taigi trūksta 
$18.000, kuriuos turime išpir
kti iki Vasario 13 d., tai yra 
iki minėjimo Lietuvos nepri
klausomybės 26 metu sukak
ties. Taigi, pasiskubinkit nu
sipirkti boną. 

Pereitą savaitę tonų parduo
ta už S26.COO, juos nupirko se
kanti Lietuviai: 

Petras Buknis 
William Marazas 

Su šiame numeryje paduo
damais mirusių išeivių Lietu
vių vardais mirusių skaičius 
pasiekia jau 11,500. Mirusių 
suž.vmėjimas čia pradėta tal
pinti Vasario mėnesį.. 1937 me
tais — taigi jau suėjo 7 me-

$175- Lo- ir per tą laikotarpį 
vien tik šiose kolumnose buvo 
pažymėta mirusių išeivių Lie
tuvių 11,500. 

Tam tikras nuošimtis mirš
ta apie kuriuos jokių žinių į 
Lietuvių spaudą nepatenka. 

K ASILIAUSKIEN Ė Petronėlė 
(Stragaitė), pusamžė, mirė 
Gruod. 27, Chicagoj. (Tau
ragės ap., Vainutos p., Bal
čių k.) Amerikoje išgyveno 
40 metų. 

ŠERPATAUSKIS Vincas, pus
amžis, mirė Gruod. 25, Chi
cagoj. (Tauragės ap., Šila
lės p.,"' Traksėdžių k.) 

LAURINAVIČIUS Antanas, vi
duramžis, mirė Gruod. 24, 
Chicago je. (Rokiškio par.). 
Amerikoj išgyveno 31 m. 

VARNAS Karolis, 61 m., mi
rė Gruod, 8, Brooklyn, N.Y. 

KALVAITIENĖ Amilė, 64 m. 
mirė Gruod. 9, Brooklyn, 
N. Y. 

BARKAUSKAS Kazys, 56 m. 
mirė Gruod. 19, Ridgewood, 
N, Y. 

KUPINAS Antanas, 54 m., mi
rė Gruod. 23, Kearny, N. Y. 

SPRAINAITIENĖ Ona, mirė 
Gruod. 11, Paterson, N. J. 

KARČIAUSKAS Motiejus, vi
duramžis, mirė Gruod. 25, 
Chicagoj. (Kėdainių apskr., 

• Šaukotu k.) .. v 
PETRULEVIČIUS Vincas, 61 

m., mirė Gruod. 26, Chica
goj. (Telšių par.) Amerikoj 
išgyveno 45 metus. 

TAMAŠAUSKAS Alekaa, 47 
m., mirė Gruod. 18, Dorches
ter, Mass. (Gargždų p.) A-
merikoj išgyveno 30 metų 

APGAILAUJA PRE
ZIDENTO IR AUKO

JA LIETUVOS 
VADAVIMUI 

Musų gerbiamam Lietuvos 
Prezidentui Antanui Smetonai 
nelaimingai žtivus jo gyvena
mo namo gaisre, mes Detroito 
Lietuviai reiškiame širdingą I KVESELIS Stasys, 53 metų, 

mirė Lapkr. 2, Waterbury, 
Conn. (Raseinių ap., Bety
galos p., Prociunų k.) 

KRASAUSKAS Juozas, 65 m. 
mirė Lap. 29, Plymouth, Pa. 

ADAMKEVIČIUS Ant., 55 m. 
mirė Gruod. 11, Larksville, 

užuojautą visai Prezidento šei
mai ir savo didelį nusiminimą 
del to įvykio. 

Musų Detroito Lietuvių ir 
L. V. S. 6-to skyriaus buvo su
manymas šiais metais sureng
ti iškilmingą Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimą, už
kviesti Lietuvos Prezidentą A. 
Smetoną ir Lietuvos Atstovą ji» 
iš Washingtono, P. žadeikį, iri'; 
sukelti Lietuvos vadavimo rei- «• 
kalams bent $1,000. Bet mu-|«; 
sų komisijos narys kuris buvoi" 
Įgaliotas paimti salę ir susiži- j ; ;  
noti suiminėtais asmenimis, Į|;; 
komisijos susirinkimus neatsi
lankė, kitiems rengimo komisi-

$3000; jos nariams pranešė kad jis ^ . 
[ susirinkime nedalyvaus, jisai, •'*' i-hi-s-m-m-h 

KIZAS Baltrus, 56 m., mirė 
,Spalių 26, Donorą, Pa. (Ma
rijampolės aps., Panemunės 
kaimo). 

ŽIURIS Jonas A., 83 me., mi
rė Clevelande Lakewood, O., 
Sausio 22. (Janaukos kai
mo, Kalvarijos par., Suval
kijos). Amerikoje išgyveno 
45 metus. 

ŽVINGILIENĖ Ona, apie 80 
m., mirė Sausio 8, Bristol, , 
Conn. Amerikoje išgyveno 
apie 50 metų. 

ADOMAITIS Jurgis, mirė Gr. 
15, Hanover Towpship, Pa. 

GOBŠIS Antanas, 32 m., mirė 
Gruod. 13, Ephrata, Wash. 
Gimęs Miners Mills, Pa. 

VALINČIENĖ Antanina, mirS 
Gruod. 7, West Pittston, Pa. 
Pa. 

ADOMAITIENĖ M., mirė Gr. 
22, Miners Mills, P&. 

BIELEVIČIENĖ Marė, mirė 
Gruod. 26, Jackaon Town
ship, Pa. 

MATONIS Kazys, mirė Gruod. 
19, Pittston, Pa. 

STOCKUS Pranas, mirė Gr. 
19, Duryea, Pa. 

GEČIONIS Vincas, mirė Gr. 
21, Duryea, Pa. 

KOPČIUNAS Vincas, mirė Gr. 
26, Wilkes-Barre, Pa. 

LIšKAUSKIENĖ Marcelė, mi
rė Gruod. 21, Wilkes-Barre, 
Pa. 

MULIONIENĖ A., 50 m.,' mi
rė Gruod. 14, Luzerne, Pa. 

VALUTKEVIČIENĖ Ona, mi
rė Gruod. 17, Matytown, Pa. 

KAšETIENĖ Margarieta, mirė 
Gruod. 20, Glen Lyon, Pa. 

AKROMIENĖ Marė, mirė 24 
Lapk., Minersville, Pa. 

GERDVILIENĖ Albina, 29 m. 
mirė Gruod. 23, Brooklyn, 
N. Y. , 

FINSLOW Anna (Stanevičai-
tė), 49 m.^ mirė Gruod. 29, 
Chicagoj,. kur buvo gimus. 

ROMAS Antanas, 70 m., mirė 
Gruod. 29, Chicagoj. (Kalti
nėnų p., Bruškių k.) 

MATULEVIČIUS Adomas, se
no amžiaus, mirė Gruod. m. 
Mahanoy City, Pa. 

KAVALIAUSKAS Zigmas, mi
rė Gruod. 14, Bridgeville, Pa. 

KRIAUČIUNAS Juozas, pus
amžis, mirė Gruod. 27, Le-
mont, 111. (Lukšių p., Kierų 
k.) Amerikoje išgyveno 34 
metus. 

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 Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

Sulaukė Geriamo Vandens po 3 Dienų 

su vietine Šv. Jurgio parapija 
draugiški santikiai užsimezgė, 
išnyko ta neapykanta linkui 
tos parapijos, kaip ji viešpa
tavo prie ankstyvesnių pirmi
ninkų, ir viešpatauja taika ir 
pagarba vienos įstaigos kitai Į 

Joniui J. Nienius. 

bei prisigelbėjimas taip mora
liniu kaip ir materialiniu žvil
gsniu. 

PATRIOTŲ SUEIGA. Sek-
ihaclienį, Sausio 23, Lietuvių 
Muzikalėje salėje įvyko vieti
nių Lietuvių patriotų sueiga 
pasitarti kaslink dalyvavimo 
Amerikos Lietuvių Seime New 
Yorke. Vasario 5-6 d. Toje 

•sueigoje pirmininkavo William 
Past hall (Poška), raštininka
vo Pranas Pūkas. 
| Seimą tuo tarpu pasižado-

jo važiuoti virš tuzino delega
tų ir aukų Lietuvos vadavimo 
reikalams sudėta apie $130. 

Reporteris. 

TRAFIKAS ŽYMIAI 
SUMAŽĖJO 

Didžiuoju nauju Pennsylva-
! nijos Turnpike vieškeliu tarp 
1 Pittsburgho ir Harrfsburgo 
važinėjimas karo metu nupuo
lė iki 40 nuoš. buvusio trafiko 
pradiniais mėnesiais kaip tik 
tas vieškelis buvo Įrengtas 
1941 metais. 

Sumažėjo žymiai del to ir 
ineigos to vieškelio įrengimo 
kaštų apmokėjimui. Juo va
žiuojantieji moka muitą. 

IJžsirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

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

Lietuvių Naujienos 
332 N. 61 h St. Philadelphia 6, Pa. 

rengia Lietuvos Nepriklauso- i 
mybės paminėjimą kitu keliu. ! 
Tokiu tudu LVS 6-to skyriaus 
komisija Vasario 16-tai pami
nėjimą rengti tapo likviduota. 

Bet mes Detroito Lietuviai 
ir LVS 6-to skyriaus nariai 
pasižadam šiais metais sukel
ti tūkstantį dolarių su kaupu 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymui. 

šiuomi siunčiame pirmutine 
proga Amerikos Lietuvių Sei
mui *116, nuo šių: 
Ambrozius Kizis 15.01 
Juntas, Albina Ambrose |4.0 

DEI/L A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN jp|lNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE EXdicotl 1/83 

Mąkin saloje, Amerikos karo laivas atgabeno žmonėms 
geriamo vandens. Japonai sutramdė tenaitiniams gyvento
jams gavimą vandens per tris dienus, iki Amerikiečiai ittipo 
toje saloje. 

Harry Kapres . 7.0J 
Nežinomas Lietuvis 6.00 i \ 
Povilas Molis 5.00 
Jonas Usoris 5.0r 
Antanas Kakanauskas 5.00 
.Tonas Laurinaitis 5.00 
Jonas ir Elzbieta Valukas 5.00 
Dr. J. J. Sims 2.0 J 
Marė Sims 2 0) 
Stefanija č. Douvan 2.0) 
Jonas Deeren 2.00 
Aug. Rinkimas 2.00 S 
Pranas Karpslis 2.00 
Vyt, JMarkuzas 37.00 

Viso . $116.00 i 

P. ,J. ,vnnr 
809 Society fbr Savings Bid g. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1173. 

Norėdami pigiai pirkti namus miesto arba prieniiuo»Ymo»«, 
kitet- j mane, gausit pi^ia kaina. Taipgi gausit pu tarnavimu įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iapšid/-
mas garantuojama. Kreipkitės į* mane telefonu arba a3meiūįk«( 

MiiuiiiitiiiiiiniHiiiHimiiHmimiiuiiumnumiimiHiHmiiHWtiwnHHHmiKiH'i' 
Į Naujoje Vietoje 

j Nikodemas A. Wilkelis 
| ' Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 

IK BALZAMUOTOJAS 
Šermenims kambarius drodame vartoti nemokamai įj 

Naujoj, moderniniai fręngtoj nuopavioj viętoi s 

|J= 6202-04 SUPERIOR AVE. HEndersott j 



TVinil meilė T .ietuvos 

Dega mūšų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę — 
Jungo KeHfkstmt 
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Skaitlingos Delegacijos Vyksta Am. Liet. Seiman 
DIDELI DELEGACIJA IR STAMBIOS 

AUKOS IŠ PHILADELPHIJOS 

AUKŲ SEIMUI SU
DĖTA $128.00 

Sekmadienį, Sausio 23, Lie
tuvių Muzikalėje salėje įvyko 
šauktas per radio sėkmingas 
masinis Lietuvių susirinkimas 
pasitarimui apie busimą Ame
rikos Lietuvių Seimą New Yor-
ke Vasario 5 ir 6. Susirinki
mą atidarė vietinio Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos skyriaus pir

mininkas Wm. Paschall ir "pa
aiškino susirinkimo tikslą. Po 
to pirmininkas paprašė susi
rinkusius atsistoti mirusio a. 
a. Antano Smetonos, Lietuvos 
Prezidento, pagarbai. Visi at
sistojo. 

Po to, Lietuvių Seitjio ir 
bendrai Lietuvos vadavimo rei
kalais daugelis prašė balso ir 
kalbėjo pareikšdami įvairias 
nuomone Lietuvos ir Lietuvių 
gerovei. 

Į Lietuvių Seimą New Yor

ke sutiko važiuoti: Adv. M. M. 
Slikas, C. Bure, P. Satinskas, 
P. Biržys, J. Vaivada, A. Tva-
ranavičius, Wm. Paschall, A. 
Kaniušis, F. Pūkas, A. Bačau-
skas, K. Skirvainis, Z. Jankau
skas. Taipgi kurie nebuvo su
sirinkime, bet norės sykiu va
žiuoti, ir tie galės gauti man
datą iš Lietuvai Vaduoti Są
jungos skyriaus valdybos. 

šiame masiniame susirinki
mo buvo priimta Seimą užgi
nanti rezoliucija, kurią paga
mino Adv. M. M. Slikas. 

REZOLIUCIJA 
Mes Philadelphijos Lietuviai 

susirinkę massmitinge, šaukta-

j tin gos skyrių, Lietuviu Muzi
kalėje salėje, 2715 E. Alleghe
ny avenue, 3 vai. po pietų, sek
madienį, Sausio 23, 1944 m., 
i š k i l m i n g a i  n u t a r ė m e  p i l n a i  
remti visus pamatinius dėsnius 
išdėstytus spaudoje paskelbi
muose apie Amerikos Lietuvių 
Seimą, kaipo pirmos eilės rei
kalingą ir prakilnų Lietuvių 
tautai darbą, busimame Ameri
kos Lietuvių Seime New Yor-
ko mieste, Vasario 5 ir 6 die
nomis, 1944 metais. 

Kadangi be pinigų jokie sei
mai ir po seimų tolimesni vei
kimai negalimi, susirinkimo už-
girta sumanymas sudėti kiek 

me per Lietuvai Vaduoti Są- pinigų šiam Seimui. 

liiiniwwiiiiww îwi'ffliM'afoimiqiitimmMHtiniiiitiiiMiBH  ̂

AMERIKOS LIETUVIŲ SEIMAS 
• 

LIETUVOS PREZIDENTO A. SMETONOS GEDULINGAS PAGERBIMAS 

IR LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 26 METU SUKAKTIES MINĖJIMAS 

v • niew ycRr ory, n. y. 
(Hotel Pennsylvania randasi prie Penna R. R. Station. 7 th Ave. ir 32 n A arti SLA Namo) 

SEIME DALYVAUS TRAGIŠKAI ŽUVUSIO LIETUVOS PREZIDENTO 
NAŠLĖ, SOFIJA SMETONIENĖ 

$25.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

* 5.00 
5.00 
5.00 
5.0# 

Aukavo šie r 
William Paschall 
K. žadeika 
Z. Jankauskas 
Adv. M. M. Slikas 
P. Biržys 
C. J. Roman 
J. Lukas 

•J. Lazauskas > 
K. žemaitis 
F. šimoliunas 
A. TvaranaviČiUS 
F. Matukas 
J. Vaivada > 
A. DžikaS 
A. Bačauskas 
C. Bure 
P. Satinsky 
F. Pūkas 
Po SI: J. Guatis, Mrs. Kva-

sauskiene, A. Garliaupkas, J. 
Rainys, J. Streleckis,, J. Iva
nauskas, John Smiths ir Putei
kis. 

Viso aukų sudėta $128.00 
Taipgi kurie nebuvo susirin

kime bet turi gerą Lietuvišką 
širdį ir nori prisidėti su dola-
riu ar daugiau, gali priduoti 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos sk. 
valdybai arba važiuojant nu
vežti ar pasiųsti su pasveiki
nimu Lietuvių Seiman. 

.. F. Pūkas, Rašt. 

AUKOS SEIMUI SIŲSKIT SEIMUI 
AUKAS! 

Amerikos Lietuvių Piliečif 
Pašalpinis Klubas 
Providence, R. I. $100.00 

Iš CLEVELAND© 
Jeitny Sajevičiutė 30.00 
Alekas Banys 25.00 
LYS 1 skyrius 25.00 
Feliksas P. Yuchis 5.00 
Jurgis Petkunas 5.00 
Juozas Urbšaitig 2.00 
Andrius Urbsaitis 2.00 
Jonas Gudas 1.00 
Amilia šimkevičiutč 1.00 
Marijona Gužauskiene 1.00 
Jonas, Alekna 1.00 

18 DETROIT, MICH. 
Vytautas Markuzas prisiun

tė nuo Detroito Lietuvių $116. 

A. L. T. Sandaros 29-ta kuopa 
iš Detroit, Mich., per A. Kizį 
Seimui aukų $5.00 

Aukas Amerikos Lietuvių 
Seimui siųskite: 
National Convention of 
Americans of Lithuanian 
Descent 

Hotel Pennsylvania, 

New York, N. 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-

ADVOKATŲ DR-JA 
UŽKVIESTA L SEIMĄ 

Amerikos Lietuvių Advoka
tų Draugijos valdyba išleido 
atsišaukimą i visus savo narius 
advokatus kviečiant juos vykti 
į Amerikos Lietuvių Seimą 
New Yorke. 

Lietuviams advokatams ypač 
patartina i šį Seimą važiuoti. 
Čia bus kalbama gynimas Lie
tuvos nepriklausomybės bylos, 
čia bus reikalinga gerų patari
mų iš advokatų, bus reikalin-

SEIMUI PASIBAIGUS, sekmadienį, Vasario . 6 vakare, masinis Lietuvos Nepriklausomybės 26 metų su- o! ga tinkamų žmQnių tam tikru 
kakties minėjimas įvyksta LABOR LYCEUM Salėje, 947 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y., 4 v. po pietų. J laiku atlikti svarbius darbus, 

reikalinga bus delegacijų vyk
ti Lietuvos klausimą judinti 
svarbiose vietose. 

Tie darbai kaip tik tinka ad
vokatams, ir tuos darbus dirb
dami musų advokatai turės 
progą pasižymėti musų visuo
menėje ir sulauks Lietuvių pa
ramos. 

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

D I R V A  
Cleveland S, Ohio 

REZERVUOKIT VIE
TAS HOTELYJE 

DEL SEIMO 

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 StKCt 

Brooklyn, N. Y. 

Seimas atsibus: , 

HOTEL PENNSYLVAfflA 
7th Ave. ir 32nd Street 

New York City. 

PREZ. SMETONOS LAIDOTUVIU 
PAVEIKSLAI 

LIETUVOS LAISVĖS 
PAMINKLAS 

ši stovyla puošė Karo 
Muzejaus Sodelį Kaune 
Lietuvos Nepriklausomo 

gyvavimo motais 

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

vos likimu. Tam tikslui šaukiama Amerikos Lietuvių SEIMAS New Yorke. J 

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

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

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

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

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

6. Supažindinti ir suartinti Amerikos Lietuvių Legionų narius, stipresniam «tt- | 
organizavimui karo pastangoms ir gryžtančių A.merikos Lietuvių karių pagalbai, j 

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

8. Dėti pastangas kad. Ų. S. Senatas ir Kongresas stovėtų už laisvą, nepri- | 
klausomą Lietuvą. ' | 

9. Bendrai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės 26 metų sukaktį, pagerbiant I 
mirusi Lietuvos Prezidentą Antaną Smetoną, parodant filmas iš jo gyvenimo Lie- g 
tuvoje, čia Amerikoje, ir jo laido tuvių iškilmes Clevelande, Ohio, Sausio 18, 1944. J 

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

Seime dalyvaus ir atidarymo maldą atliks KUN. ANICETAS LINKUS, iš Chicagos, kuris sakė paskutinį j 
pamoksla atsisveikinimui su Prezidentu Smetona, Clevelando katedroje, laidotuvių pamaldų metu. j 
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. J 

DALYVAUKIT SEIME - REMKITE DARBĄ AUKOMIS 
Mieli Tėvynainiai J 1944 metas atneše mums naujus rupesčius ir naujas užduotis atlikti. 3 

Tam tikslui numatyta reikalas šaukti visus Amerikos Lietuvius į Seimą, kad visi galėtų prisi- 1 
deti prie darbo kuris yra musų visų! Lietuvos nepriklausomybė pavojuje ir meš visi privalome g 
stoti į pagalbą savo Tevynei! Pasitikime jog ir Tamsta neapleisi jos šioje nelaimes valandoje. J 

J 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-^ugęs 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 reikšmingą! -
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. 

Aukos LVS Reikalams 
Dr. V. Dorasavage, 

Pottsville, Pa. knygai 5.00 
S. Bulota, Silver Creek, Pa. 

metinė LVS duoklė 5.00 
Mrs. Mary Chaplin, Bing-

hamton, N. Y., knygai 5.00 
Joseph Saslaw, Cleveland 

knygai 3.00 
P. M. Atko, Portland, 

Oregon, LVS 1.00 
Jonas Alekna, Cleveland 

knygai 3.00 
Mr. & Mrs. A. Aboyas, 

Scranton, Pa., 3 knygas 9.00 
Kaz. Gurklis, Cleveland 

knygai 5.00 

Priglaustas Našlaitis 

Amerikos Lietuviai, kurie norit įsigyti Lietu
vos Prezidento Antano Smetonos fotografiškus pa
veikslus, skubiai užsisakykit per Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos Centro pirmininką. Sutvarkyta šitaip: 

ALBUMAS No. 1 (4 paveikslai) $5.00 
Ai.BUMAS No. 2 (9 paveikslai) 10.00 
Pavienės fotografijos, Prezidentas grabe 1.00 
Paveikslai dideli, aiškus, parodo Prezidentą A. Smetoną su 

ponia gyva, Clevelando Lietuvių Kultūriniame Darželyje, o ki
ti paveikslai šermenų, pamaldų katedroje, laidotuvių ir tt. 

Pelnas iš šių fotografijų skiriamas Prezidento Antano 
Smetonos Paminklo Fondui. Paminklo Fondas įsteig
tas tą pat dieną kai a. a. Lietuvos Prezidentas tapo pa
laidotas. Įsteigime dalyvavo Prezidento draugai, ku
rie atvyko j laidotuves. New Yorko Seime bus išrink
tas specialė Antano Smetonos Paminklo Fondo valdyba. 

Savo užsakymus siųskit kartu su pinigais adresu: 

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

Italas 10 metų vaikas, kurio 
tėvai žuvo Avalino bombarda
vime, priglaustas Amerikiečių 
kareivių. Jam įtaisyta ir uni
forma. šia jis matosi su Lt. 
Anderson Smith, 

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, Okie 
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Gyvenimas Prasideda Ryt...  Lietuvos Valstybes Kontinuitetas 
Laiškas iš Afrikos 
Gyvenimas prasideda Ryt... 
Nuo Redakcijos: šio straips

nio autorius, lygiai kaip ir 
daugelis Lietuvių, prasidė
jus karui buvo atkirstas nuo 
Lietuvos ir negalėdamas su-
gryžti tėvynėn, įstojo Pran
cūzų kariuomenėn. Prancū
zija kaip ir Lietuva yra Vo
kiečių pavergta ir svetimša
liu legijonas tarnauja n t i s 
P r a n c ū z i j a i  k a u j a s i  š a l i a  
Amerikiečių ir Anglų karei
vių petis petin už išlaisvini
mą Europos ir už tautų at
vadavimą. Autorius gauna 
Dirvą, iš kurio seka Ameri
kos Lietuvių veikimą. 

Puflfoitifmktis ir nemiego na
ktis praėjo. Sąjungininkų ka
riuomenė jau žygiuoja per Ita
lijos žemę, Rusai jau mušasi 
Lenkijos pasienyje, o viduryje* 
Europos rūksta Austrijos bom
ba. 

Greit užtekės saule ir jos 
spinduliai nušvies išgriautus 
Europos miestus, nualintus 
laukus, tuščias sodybas, ir nau
jas gyvenimas ryt prasidės. 

Tačiau ar mes Lietuviai esa
me pasiruošę sutikti tą naują 

Vyt. Arunas-Gedgaudas 
Civius savo liesas rankas, ap
suptas mažais į sijoną įsikabi
nusiais vaikais. Jos prašė duo
nos gabaliuką, maisto trupi
nių ... 

Aš mačiau vieną tokią mo
tiną išvaduotame nuo Vokiečių 
mieste. Ji stovėjo per keletą 
žingsnių nuo musų būrelio, 
laukdama gal jai bus numesta 
nors pluta duonos. Ji buvo 
vargingai apsirengus, jo vei
das buvo išvagotas raukšlėmis 
kuriose atsispindėjo nemiego 
naktys. Sunkios tai naktys jai 
buvo, kada lėktuvų užesis 
spaudžia palubę, kada virtuvė
je jau senai ugnis nebesiku-
rena, kada maisto lentynoje 
net ir kruopos neužtiksi ir ka
da įdubusios nuo alkio vaikų 
akys žiuri i motiną ir vis klau
sia kada gi pasibaigs tas ka
ras, kada kepykloje bus vėl 
duonos ir kada jie vėl galės ją 
valgyti iki valiai.... 

Ir žiūrėdamas aš į tą moti
ną, prisiminiau savo motiną 
paliktą Lietuvoje: gal but ir 
ji tiesia ranką, tik ne i išva
duotoją, o j priešo kareivį, nu
lenkdama savo žilą galvą prieš 
jį. 

Aš tylėdamas ištuštinau sa
vo maisto atsargą ir pabučia-rytojų? Prieš mane guli ke-i 

lėtas Amerikoj išeinančių Lie- vau i žandą pasakydamas: 
tuviškų laikraščių. Visuose I — darau prisiminda-
juose polemikos, viens kito mas savo motiną. 
bjaurus juodinimas, koliojimas, j '^os akyse aš pamačiau aša-
jieškojimas tamsių <iienų pra- ras ir ^ man tik tiek teatsakė: 
eityje.. — Geras tu sunus. Kad 

Kada gi pagaliau mes sukur- dievas tave sveiką lydėtų.... 
sime Lietuvišką vienybę, kaip ^ano sunus žuvo nuo Vokie-
mes atvaduosime ir atstatysi- c*° kulkos 
me Lietuvą jei jau dabar pra
dedame peštis ir ginčytis del 
ministerių kėdžių! 

Visi išeiviai mes turime Lie-

Z zZTir 

Kai tik Lietuva ar $p& Teritorijos Dalis bus Išva
duota nuo Priešo, Teiseta Vyriausybė turi G ry
žti į savo Pareigas. Senoji Lietuvos Vyriausy
bė Stovėjo Lietuvos Interesų Sargyboje*, o Nau
jai Kuriamai Gali Buti Pastatyta Priimtinumo 
Svetimiesiems Sąlyga. Kas yra Velionies An
tano Smetonos Įpėdiniu? Vienas Labai Žymus 
Lietuvos Diplomatas* v 

(Tęsinys iš nr.) 

Lietuva nelaimingų sutapų 
dėka šio karo bėgyje atsidūrė 
tragingoje padėtyje. Kadangi 
ii nepasidavė Vokiečių spau-
limui drauge su jais pulti Len-
:us (tuo atveju Lietuva butų 

automatiškai virtus Vokiečių 
a jungininke), ji neteko Vo

kiečių malonės, —* pastarieji 
ją be skrupulų užleidė bolše- j 
vikams, o vėliau, patys bolše
vikus iš Lietuvos išviję, nepri
klausomos Lietuvos egzisten-

dolaij-klt^ į 

LIETUVIAI IR KITI 
DIRBA EUROPOJE 

~ NENULEISDAMI 
•RANKU 

• «•»•»» • < 
Lenkų pranešimu, Švedijoje, 

Stockholme, susidarė Pabalti
jo tautų komitetas, kurio pir
mininku yra Frfof. Nerman. Į 
tą komitetą ineina Estas Reei, 
Lietuvis Ignas Jurkunas - Šei
nius, Latvis Prof, Balodis ir 
eilė pačių švedų visuomenės 
veikėjų pritariančių Pabaltijo 
šalių laisvei. 

Taip pat bruzda ir pačioje 
Lietuvoje vadai kurie dar yra 
gyvi. Ten veikia slaptas Lie-

valstybės kontmuitete svarbu
mo momentas. Jis apsaugoja 
Lietuvių tautą nuo svetimų tuvių Vyriausias Komi tetas, 
įtakų, šiaip ar taip, senoji j kuris stengiasi vadovauti esa-
teisėtoji Lietuvos vyriausybė (niose sąlygose ir dirba už Lie-
buvo savosios, (Lietuvių tautos | tuvos nepriklausomybės atsta-
pastatyta. Ji nebuvo svetimų- tymą. Komitetas savo atsišau-
jų produktas. Buvo parinkti kįme rimtai žiuri į dalyką, pa-
žmonės kurie pirmoje eilėje taria Lietuviams stengtis kuo-
žiuri Lietuvių tautos interesų, daugiausia išlikti gyviems ir 

Sudarant naują vyriausybę, ^pintis padėti kitiems Lietu-
tektų skaitytis su dideliu sve- vįams išlikti gyvais kovose su 
timų įtakų pavojum. Tektų,1 

nazfajs okupantais. 
gal but, Lietuvos vyriausyben . . . Mums Amerikos 'Lietuviams 

ciją paskelbė nesąmone; toliau,* Pa™kti žmones kurie yra pn- reįkia dėti pastangas susisiek-
iadangi bolševikai buvo reika- ji1"1. ne į Anglams ir Ame- ti su tu0 Lietuvoje veikiančiu 
'ingi Amerikai ir An;lijai Vo- "piečiams, bet ir bolsevikams komitetu, padrąsinti juos, pa
liečiams mušti, o jie Lietuvą įei. Lenkams* šituo, zmoma, drąSįntį visą likusią tautos da-

laiko Sovietų Sąjungos dalimi, nukr>rpta nuo pagrindi- ^ — ka(J mes gu jais> ka(j mes 

Lietuva ncgalSjo tikėtis Ang- mo konstltucmi(> principo kad pasiruogę jiems pagelbėti kaip 
lijos ir Amerikos malonės, ku-1 f*.uve.r®,1"?1f8 Prlklauso tautai. tik ^ug pr0g0s; kad mes nežiū
ri normalėmis aplinkybėmis beliktų suverenu Lietuvių ^ ir neklausiam kokių jie 
':utų buvus jaį garantuota. 

®r. Owen J. C. Norem dalyvaus Am. Liet. Seime 
Amerikos Ministeris Lietuvai, Dr. Owen J. C. Norem, auto
rius knygos "TIMELESS LITHUANIA", dalyvaus Ameri
kos Lietuvių Seime, New Yorke, Vasario 5 ir 6 d. 

Ta jo įdomi knyga jau išspausdinta ir platinama. 

taute jei į Lietuvos vyriausy-; Iitini nusistatymą (katali-
T .  ,  .  u  . . .  k v a l i f i k a c i j a s  m a t u  I r  „  t a u t i n i n k a i  » r  H a u d i n i n -
Lietuvai, kiek ta. bepnesta-; imtmumo. svetimiesiems mg- kaj) tįk užgiriam jų pa. 

rautų teisei ir teisingumui centas? žmoma ne: didelė|gtanga/įovoti už Laisvą, Ne-
nebuvo leista sudaryti vyriau- j suverenumo dalis' pereitij «ve- priklausomą Lietuv, nu0 Vo-
sybes m exile. Gan keistoka: j timiems. 
mažytis Luksemburgas (apie j yįsa tai turėdami galvoje, 
400,000 gyventojų) turi vy- dabar aiškiai matome kad 
riausybę in exile necivilizuo- Lietuvos valstybės kontinuite-! susiekti ir užvesti su jais 
tes Libanas pasiskelbia nepri- to principas yra pagrindas aht santikius. Kaip tik bus gali-
Lr I q ii oAm n įTolor^rhA i v A vt rfl oil • J • • _ _ j  • • • R 

kiečių ir Rusų. 
Lietuvių Seimas New Yorke 

imsis žygių su tuo Komitetu 

klausoma valstybe ir Anglai kurio turi buti remiama visa mybės, reiks ir pašalpa teikti 

tai brolius ir seseris ar tai vai-

kad kiekviena tauta po karo 
pasirinks sau valdymo formą, 
išsirinks vyriausybę kuri tik
rai bus tautos išrinkta," o ne 
primesta vienos ar kitos poli
tiškos grupės. 

Mums dabar labiau reikėtų 
pasirūpinti kad ten Lietuvoje 
žmonės jau dabar butų paruo
šti tai lemiamai valandai, rei
kia jau dabar pasirūpinti kad 
svetimi agentai nepradėtų ten 
sukti savo lizdus. Mes neturi
me pamėgdžioti Albaniją ar 
Afganistaną, kaip kad iki šiol 
darėme, bet sukurti sveiką, 
naują, vieningą Lietuvą. 

Kas ginčijasi tam Lietuvos 
reikalai yra svetimi ir tuo jis 
tik rodo prieš svetimtaučius 
kad mes esame susiskaldę ir 
kad mums reikalinga globa... 
Aš manau kad nei vienas iš 
musų nenori tarnauti sveti
miems, ar buti po svetimos au
klės priežiūra. 

tuvoje šeimas, ar tai tėvus, ar j jus visad tą pačią valandą pie
taujate, kada čia pas mus rei
kia eiti i virtuvę keletą kilo
metrų šliaužiant keturiomis, 
kad kulkos neišplėštų iš nuga-

Sąjungininkų vadai nutarė kus. dabar yra po oku
pantų priespauda, kiti gal iš
vežti svetur, ūkiai išplėšti, na
mai išdraskyti, o kas dar lau
kia juos kada Vokiečiai atsi
traukdami nuo Rusų pradės 
naikinti ir plėšti Lietuvą, ir aš 
dažnai klausiu savęs ar mes 
rasime paliktą akmenį ant ak
mens. ... 

Ir vien tik galvodami kad 
ten musų alkanos motinos tie
sia liesas rankas į Vokietį, kad 
musų broliai ar tėvai, net ir 
seserys yra išvežti Vokietijon 
prie darbų, ar mes galime dar 
ginčytis tarpusavyje? Ar ne 
visų musų bendras tikslas yra 
atstatyti laisvą Lietuvą? Ry
tojus nebetoli. Skubėkime su
sitarti. 

t t t 

Aš jau dabar matau ponus 
Redaktorius beruošiant plunk
snas straipsniui pasijuokti iš 
manęs, pasityčioti iš mano 

Ar tai Amerikos didmiesty- j maldavimo į Lietuvius. Ka-
jc-, ar tai Argentinos plantaci- j dais prieš karą kada aš pats 
jose, ar tai kuriame kitame j redagavau Lietvoje laikraštį, 
pasaulio kampelyje esančius | mėgdavau atsikirsti prieš ki-
Lietuvius turi vienyti tvirtas jtus laikraščius. Bet tada mes 
pasiryžimas kovoti už nepri-, gyvenome taikos periodą, ne-
klausomybę, jau dabar mes buvo tų reikalų kurie dabar nis Lietuvos partizanas kri 
turime pasirūpinti tais kurie mus verčia dirbti vieningai. Į nuo priešo kulkos, arba jųs 
skursta slapstydamies miškuo- j Jųs esate dabar ramioje vie- patys jį nužudykite ir tadr 
se nuo okupantų jun&o, globa toje, virš jusų galvos neužia laidokite ar parduokite Lietu 

ros mėsos gabalą; rytą jųs ge
riate kavą* gal net su grieti
nėle, gi čia retenybė išgerti 
karštos kavos puoduką; vaka
re jųs einate į kiną, a gi prieš 
musų akis prasideda puikiau
sia filmą nuspalvinta artileri
jos ugnimi ir prožektoriais j ie
škančiais danguje priešo lėk
tuvų 

Bet tame aš nematau jokio 

si Lietuviški laikraščiai be jo
kio skirtumo, kokios jie nebū
tų pakraipos, mano širdžiai 
yra brangus. Man visvien ar 
jųs juoksitės ar šaipysitės, aš 
spausiu ginklą drauge su tūk
stančiais .kitų karių ir eisiu 
pirmyn už atvadavimą Euro
pos tautų. Jei bus atvaduota 
Europa, bus atvaduota ir Lie
tuva. 

Aš žinau vieną, kad ryt pra
sidės naujas gyvenimas, skais
tus, be neapykantos, kada vi
si stengsis vienas kitam padė
ti; aš žinau kad ryt vėl skam-

stoja tos nepriklausomybės rausti kova del nepriklausomos jr visaip kitaip ju pastangas 
gynėjais, o Lietuvai, senai ir Lietuvos valstybės atkūrimo. ti kad Lietuva greičiau 
kultunngai valstybei, nelei-j Kas gi yra Lietuvos valsty- atsieriebti 

džiama naudotis net mažyčio bes kontinuiteto reiškėjai? Pa- " 
Luksemburgo teisėmis. Bet tai siuntinybes, konsulatai, kiti 
tarp kitko. Tai jokiu bydu ne- Lietuvos valstybinio aparato . 'NORINT gauti visą cukrų 
reiškia kad Lietuvos valstybės likučiai, bet pirmoje eilėje Lie- iš tam tikrų daržovių reikia 
kontinuitetas butų nutrukęs, tu vos Prezidentas. Juk jis bu- jas valgyti žalias, nevirtas, pft-
Tai kaip tik prikišamai paro-1 Vc visos Lietuvių tautos pa- veizdan, morkas gausiai pra
do kad mes visi kaip vienas statytas, o Įgalioti ministrai, randa savyje turimą cukrų lai-
turime Lietuvos valstybės kon- konsulai ir kiti — tik jo pa- ke virimo. 
tinuiteto sąvoką ginti, kovoti skirti agentai. Jie negali bu-

skirtumo, gal tik kad mus ski- Vytauto DiDdžiojo Muze-
ria vandenynas. Kas, kur ir; Kaune kelis metus tylė

jęs Laisvės Varpas, Amerikie
čių Lietuvių padovanotas, ir 
jo garsas plauks per Lietuvą 
budindamas kiekvieną Lietuvi, 
skelbdamas kad nauja# gyve
nimas prasidėjo. 

kokiomis priemonėmis priside
da prie vadavimo Lietuvos, jo
kio skirtumo nėra. Juk ne vi
si gali muštis su ginklu ran
koje. Reikia žmonių kurie jau 
dabar paruoš ateinančiam ry
tojui planus, reikia darbininkų 
kurie dabar kala ginklus besi-
kau j an tiems kareiviams, rei
kia mūrininkų atstatymui nau
jos Lietuvos, reikia mokytojų 

LIETUVOS Ministerio Šve
dijai. V. Gylio, namus, kartu 
su kitais kaimyniškais namais 

kurie neleis jaunimui užmirš- i prie Kauno, užėmęs Vokiečių 
ti Lietuviškos kalbos, tačiau Generalinis Komisaras Lietu-
nereikia duobkasių kurie nori į vai, Von Renteln. 
palaidoti dar gyvą Lietuvą. I • . 

Jeigu jau jųs ją norite lai-; 
doti tai palaukite kol paskuti-' 

kad svetimieji musų teisę pri
pažintų, o ne ją mindžiotų. 

Jei mes dabar ir artimoje 
ateityje negalime tikėtis su
daryti vyriausybės in exile (o 
ir išviso • klausimas ar tokią 
vyriausybę mes šio karo bėgy
je beįstengsime sudaryti), tu
rime jau dabar tvirtai reika
lauti kad kai tik # Lietuva ar 
jos teritorijos dalis bus išlai
svinta iš priešo, Lietuvos vy

ti prezidento įpėdiniais, jie ne
gali paveldėti prezidento teisių, 
nebent prezidento aktu jiems 
butų buvę pavesta sudaryti 
Ministerių Tarybą, nebent vie
nas jų butų buvęs paskirtas 
Ministrų Pirmininku. 

Laimei, šiądien galime pasa
kyti kad velionis Prezidentas 
A. Smetona nenuėjo į aną pa
saulį nepasirūpinęs įpėdiniu. 

Tokį įpėdinį mes turime. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Dayton® 

302 Lamar St. Dayton, O. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠK AI . PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BU DU 
0Kuomet vkankinaiėB vidurių užkietėjimu— 
£ari<os neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos— palengvinsite sau *Siuo modernišku 
hudu—kramtykite FEEN-A-M1NT. Ši sko-

, „ 4444 • ~~ "inga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
nausybe butų atstatyta ir ji Respublikos Prezidento aktu, i sv elniui ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
drauge su sąjungininkų oku- datuotu 1940 metų Birželio 15 i ™'AMlNT y* P^RAMTYKITE FEEN-A. 

,  .  .  •  ' . » • » !  * > I N T  e i n a n t  g u l t i ,  n a u d o k i t e  t i k t a i  p a g a l  
pacine kariuomene imtųsi Kra- t^i yra tuo metu kai Res- nurodymus ant pakeik, sekantį ryta ma* 

našlaičių kurių tėvai buvo iš- Junkerso lėktuvai, šalia jusų 
vežti iš krašto ir dingo L e ži- nesprogsta švilpiančios bom-
nios; atstatymu sodybų ir alk- bos, jums nereikia eiti į nak-
stančių Lietuvių. ties žygį iš kurio dažnai ne-

i t r gryžtama. Jus ramiai sėdite 
Aš mačiau alkanas motinas šiltame kambaryje, kada čia 

kurios tiesė j praeinančius kar- kiti mirksta lietuje ir purve, 

vą. Tada pasielgkite su ja 
kaip norite.- Tačiau kol yra 
dar tikrų Lietuvių, Lietuva 
jiems gyva ir šventa. 

Aš žinau kad jums nepatik? 
mano žodžiai, aš nepasirenki 
laikraščio šitam straipsniui, vi

sto tvarkymo. Mes turime įsi- publikos Prezidentas dar tebe-
sąmoninti kad Lietuvos tvar- fcuvo Lietuvos teritorijoje, Mi-
kymo darbą turi pradėti ne ko- nistro Pirmininko Merkio ka-
kia nauja vyriausybė, o teisė- binetas buvo paleistas ir nau-
ta sena vyriausybė arba, ge- jas kabinetas buvo pavestas 
riau, teisėti jos įpėdiniai. (sudaryti labai žymiam Lietu-

Šičia iškyla antras Lietuve# Vos diplomatui, kurio pavar-
[ • [ " dės mes, saugumo sumetimais," 

Militariškų Vadų Sueiga Pietų Pacifike 'negalime minėti. Labai gali
mas betgi dalykas kad labai 

' netolimoje ateityje Prezidento 
Smetonos įpėdini galėsime tu
rėti musų tarpe. Tuo tarpu 
mes gi turime nepajudinamai 
laikytis kontinuiteto principo 
ir daryti viską kad jo vyriau
sias reiškėjas artimiausioje at
eityje galėtų tęsti a, a. Prezi
dento Smetonos kova del Lie
tuvos Nepriklausomybės atku-

onus palengvinimas jums pa^elbča vii jau* 
stis puikiai. 

TAMSTOS PRENUMERATA UŽ DIRVĄ JAU 

P A S I B A I G Ė  
(Šis viršuje telpantis žodis — PASIBAIGĖ — reiškia pasibai
gė prenumerata už Dirvą tų kurie dar nėra atnaujinę, bet ku
rki baigiasi su pabaiga 1943 ar su pradžia 1944 metų. Prašom 
tuoj atnaujinti, pasiimčiant mokesti paprastu budu, ir Hįrva 
vėl lankys Jus netrukdomai ištisus 1944 metus. 

Visada reikia įrašyti pilną vardą, adresą, ir kiek pinigų siunčiam*. 

Su pagarba — "pirvos" Administracija. 
G820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

MARGUTIS: 
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei-
a du kartu į mėnesį. Kain* 
netams $2. Prisiųskit lOe 
ji.-što ženklais, gausit vieną 
umerj pamatymui. 

M A R G U T I S "  
C755 So. Western Ave. 

Gb&iga Hi. 

rim&. Kaz. Rimvydis. 

į^aug svaroos priduota šiam aukštųjų Amerikos karo 
vadų susirinkimui, kuomet Generolas Marshall aplankė Ge
nerolą MacArthur, Pietų Pacifijko kitfP fronte. Su jais ma
tosi keli kiti generolai. 

Pataikinantis 
I* ALI UOSU OTOJAS 

SKAUSMO NUO 

REUMATIZMO 
Joi V'tirįMi- kri'to 'hati'nun: j<*i nąnarl*! 

įei it'fįua fjt.-ms'.viii oro pcr-.^nino-
M), tlvriti) bandyli HOSSE T»V>« !»• 
. ir oh'ii/Mf'Su N'ndnjftmos Utk«-
ttnČJir per viri rfvidifcirevts , «avt 
>r«v»o vip'o 
\rt! riUs, ir Neuritis. * ^ 
DYKAI š:o In^Urašč'o Sfcuitytajanu niekne! ne*v\u-l'ij'jte ROS?' Tub-
or*jus BANDYT i&l?andvkii nv.i 

PaMyaime jtiT? pilno dvclii" 
pnke'j--sunaudokit 24 tablete1: DYKAI. Jei 
neduos vrr«ito patiuoaavimo nuo skausmo l< 
{i)s busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kainn, grąžinkite nesunavdot-) 
dąlį, ir jums nieko nekaltuos. Nesiųskjl pi 
nlgų, tik savo vaMą ir adresn }: 
,/ROSSE Products Co.. Dept. X-S 
WW W. Farwell AY. Clweago 4̂ , 1H. 

J> Žemantauskaii 
'"Dirvos" Agentas 

N o t a r a s  
130 Congress Avenu# 

Wnterhury. Conn. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 
' kuomet rengiatės persikelti 

kitur gyventi, praneškit sa
vo. nnują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėSit. Parašykit mums ui 
Ic atvirutę prieš persikėii-

•ną į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3, O. 
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Padėkit Amerikai Laimėt! 

''•ygpfrgrmfa. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
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sstam 

SLA Pildomosios Tary-
" bos Nominacijų 

Daviniai 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas. 

\/AŽTUOJANT į Amerikos Lietuvių Seimą, mes Ame-
* rikos Lietuviai pasiklauskime savęs tik vieno klau

sime: korlel mes ten važiuojame? Ir atsakymas bus tik 
vienas paprastas: jeigu Sovietų Rusija, kuria mes gel-
bėjeme nuo pražūties Hitlerio siaubo, butų žmoniška, 
prisilaikytų visų tarptautinių teisių, pildytų savo para
šus ir sutartis — nebūtų ta laukine, barbariška šalis, 
kokia ji pasirodė esanti, — šio Seimo nereikėtų. 

Nereikėtų Lietuviams ir visų kitų rūpesčių, jeigu 
ne tas vienas Sovietų užsimojimas vergti tautas. 

Musų išgelbėta, musų remiama, musų maitinama 
Sovietų Rusija pradėjo kelti gal\ą kaip tik grčit ji at
sigriebė nuo visų musų bendro priešo — Vokietijos. 

Sovietų valdovai pradėjo reikalauti sau vergiįoji tų 
žmonių ir že?nių kurias Stalinas susitaręs su Hitleriu 
pradėjo užgrobinėti 1939 ir 1940 metais, iki jiedu buvo 
bendro plėšikiško darbo kamarotai. 

Hitlerio užpultas* Stalinas mielai priėmė Alijantų j  tuvius. 
pagalbą, ir net skubinosi pasirašyti tam tikras sutartis, | / # / 
kartu ir Atlanto čarterį. Betgi Stalinas ten kur yra i u . 
laisvas ir nespaudžiamas, jokių savo sutarčių nesiryžta ^arcl°s leisybes Zonziai 
laikyti, jis paneigia savo sutartis su Amerika ir Angli
ja, tačiau atkakliai laikosi savo kriminalistai sutarčių 
su Hitleriu — tas kaimyniškas šalis kurias jis su Hit
lerio sutikimu užėmė, ir dabar laiko savomis, ir del to 
sudaro ir Amerikai ir Anglijai klastingo partnerio Įspū
di, o kaimynines tautas.— Lietuvą, Latviją, Estiją, Suo
miją. Lenkiją privedė prie įimto susirūpinimo kaip iš
sigelbėti iš Sovietų pavergimo. 

Rinkliava Lietuvai 
Lietuvai R, e m t i Draugija 

šaukia savo tretį metinį sei
mą, Sausio $0 d., South Bosto
ne. Kaip jos vice pirmininkas 
J. P. Tuinila skelbia, svarbiau
siu klausimu šiame seime bus 
suplanavimas tam tikros tvar
kingos rinkliavos. Lietuvos lai
svės ir pašalpos reikalams. No
rima kad rinkliava apimtų vi
sus patriotingus Amerikos Lie-

Tėvynė pranešė kad sulyg 
SLA Pild. Tarybos paskirtos 
komisijos nominacijų balsams 
skaityti raporto, pirmieji svar
biausi kandidatai gavo balsą 
sekančiai, imant po tris į šešias 
vietas ir šešis į iždo globėjų 
Vietas: 

Kovof« kiek pajiegia tų šalių žmonės ir savo na
mie, būdami apverktinose sąlygose ir Stalino buvusio 
partnerio Hitlerio verguvėje. Daugiau ir laisviau ga
li* rūpintis tų šalių likimu jų tautiečiai gyvenanti lais
voje Amerikoje, kurios Prezidentas pats savo lupom pa
žadėjo atsteigti jų nepriklausomybes. 

Ta pažadą Prezidento Roosevelto turime ir mes 
Lietuviai. Matydami mes kaip Sovietų Rusija, kuri mu
sų prakaitu ir musų pinigais atgaivinta dabar kėsinasi 
pavergti musų gimtąją šalį ir musų brolius, mes turime 
teisę klabinti Baltojo Namo duris, turime teisę kreiptis 
| Kongresą ir kitus Amerikos valdžios vadus ir primin
ti ko mes kaipo garbingos, taikios, ramios tautos ainiai 
norime savo senajai tėvynei. 

.Tą mes galėsime padaryti tik nuo dabartinio Sei
mo, k u ris pareikš Amerikai Lietuvių troškimą, norus ir j tuvos Prezidento, kurio visas 

Korespondentas P. Lalas pa
tiekė spaudai pranešimą, jog 
Amsterdamo patriotiškas kuni
gas, J. židanavičius, pareiškęs: 

"Amerikos Lietuvių Taryba 
Pittsburgho konferencijoje su
rinko visuomenėje 7,000 dola-
larių Lietuvos reikalams. Bet 
svarbiausiai Lietuvos įstaigai 
—Lietuvos Pasiuntinybei Lon
done — nepasiuntė nei cen
to!" 

M t i 

Mea Culpa 
Water būrio Amerikos Lietu

vių Tarybos skyrius ir Ameri
can Friends of Lithuania pa
reiškė užuojautą Prezidento A. 
Smetonos šeimai dei Lietuvos 
Prezidento mirties, ir sako: 

"Apgailestaujame, gal mes 
nesistengėme užtektinai supra
sti ir įvertinti garbingo nuže
mintos širdies žmogaus —- Lie-

gyvenimas buvo pašvęstas mu
sų tautos gerovei"; fri.vilegijas. Mes atsisakome buti pavesti vergais bar-

ariškos Rusijos — mes reikalaujame kad butų piUilo-
mas Atlanto čarteris, kaip jį iškilmingai Prezidentas j. Taigi, męa culpį^„daugelio 
Roosevelt ir premjeras Churchill paskelbė Rugpjučio 14 J Amerikos Lietuvių^ kuriuos 
dieną, 1941 metais, susitikę Atlantike ant laivo. j musų srovių vadai Prezidento 

Musų. reikalavimas mažas — bet jis turi buti griež- j Smetonos atžvilgiu suviliojo, 
tas: Lietuva atsteigta nepriklausoma keki* buvo prieš į Dirva galės amžinai didžiuo-
Sovietų įsiveržimą ir okupaciją. Į tis kad ji tuo atžvilgiu nesu-

# v i klupo ir kitų neklaidino. 

Į/AIP atsimename iš paties paskutinio a. a. Antano j ' a1 

Smetonos straipsnio, ten aiškiai buvo išdėstyta Lie-I •LAIVO nuleidimui į van-
tuvos sutartys su Rusija, kurios vadai — Leninas ir | denį' po pastatymo reikalinga 
Stalinas — jau 1917 metais pripažino buvusias po carų apie 45 tonų riebalų. 
valdžia tautas laisvomis. Mes norim tik kad Stalinas 
pildytų savo žodį. Stalinas ir Leninas atpalaidavo buvu
sias carų vergijoje tautas visiems laikams, ir tos tautos 
sukurusios savo laisvą, nepriklausomą gyvenimą, buvo 
vėl pripažintos Sovietų jau įsisteigusios valstybės, Lie
pos 1920 metų sutartimi. Tos tautos — ir mes, tų tau
tų nariai, šioje šalyje, tuo labiau kad mes dirbame Ru
siją išgelbėti nuo jos ir musų bendro priešo sunaikini
mo, norim kad Amerika musų pastangas nepaniekintų 
i r  n e l e i s t ų  S o v i e t a m s  p a v e r g t i  L i e t u v ą .  j  

Sovietų vadai pradėjo savo sutartis laužyti nuo ka - j  
ro su Suomiia, nuo pagrobimo pusės Lenkijos, nuo įve-l 
dimo į Lietuva savo garnizonų, nuo okupavimo Lietu-j 
vos, Latvijos, Estijos ir kitų kaimyninių žemių. Pasi-I 
rašę su jomis sutartis, Sovietai tas sutartis laužė, my-l 
nė purvynam — tuo tarpu icai pasirašinėjo kitas sutaV-Į 
tis, su kitomis šalimis. j 

Mes žinome kad Maskva pasirašė sutartis su Ame-1 
:dka i r  A n g l i j a ,  j a u  g a l i n g e s n ė m i s  š a l i m i s  n e g u  S o v i e - j  
tai; . Iš reikalavimų kokius Stalinas drysta šioms vals-| 
tvbėms statvti išrodo jog jis nenori ir su jomis pasira- j 
šytoms sutartims prasmės priduoti. Geriau Amerika 
lai pradėm ue:#isti Sovietams sauvaliauti iš pat apačios 
— uždraudžiant grobimą mažų kaimyninių tautų. 

F. J. Bagočius 2,260 
W. .F. Laukaitis 984 
K. J. Kalinauskas 172 

Vice Prezidentui: 
P. Dargis 1,400 
J. K. Mažukna 962 
V. Kerševičius 415 

Sekretoriui: 
M. J. Vinikas 3,170 
K. Jurgelionis 88 
J. Stillsonaą 85 

Iždininkui; , 
K. P. Gugisw 2,817 
J. J. Bačiuims 
Ch. CheledeĮi 

553 J. J. Bačiuims 
Ch. CheledeĮi 237 

Iždo (ilobėjaifs: 
S. Mockus 2,803 
E. Mikužiup 2,223 
J. Brazauskas 485 
J.  Maceina t 474 
A. B. Strimaitis 105 
A. Kriaučialis 99 

Daktarui Kvotėjui 
Dr. S. Biežis 3,065 
Dr. J. Baltrušaitienė 121 
Dr. A. šliupaite 121 
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IN MEMORIAM: 
ANTANAS SMETONA 

zitinio grožio, ir dangiškos links 
mybės, ir poetų svajonių ramybės 
sali, kur Gabrielius nebegali pames
ti Evangelinos, — jis išėjo. 

V. J. Budrikas. 
l/'AI mes šiądien laidojame musų nar-

' šatis Vado kuną, aš jaučiu jog priva
lau ką nors tarti apie ji. Drebančia ran
ka imu plunksną ir noriu atiduoti pasku
tinę pagarbą musų Vadui, Lietuvos Pre
zidentui, Antanui Smetonai, tikėdamas 
prisidėti savo dalimi prie visuotinos ge-
dulos ir apgailaudamas garbingiau
sios ir meiliausios Lietuvių asmenybės 
mirtį, kurios tobulą prakilnumą jųs nuo
širdžiai gerbiate. 

Ištikrųjų, yra tuščias mėginimas že
mėje priderančiai įvertinti šią dangišką 
dovaną. Nes, kai pamaldžia rezignacija 

Įmes atsiduodame gracingos Apvaizdos va
liai, mes negalim liautis lamentuoti. Mu
sų omnipotentingos išminties pažvalgoje, 
širdis plyšta jausdama baisią žalą del ku
rios visa Lietuvių tauta ašaroja. Kada 
civilizuotas pasaulis dreba savo vidury-

Amerikos Raudonasis Kryžius j je: kada kiekvienas momentas vykdo kei-
praneša jog ateinantį Kovo! stą ir svarbią permainą; kada musų (tai-
mėnesį Amerikos visuomenė | kinga, rami šalis pavergta ir pustijama ir 
bus prašoma sudėti į Raudono-j jos žmonės galabijami, kas prilygtų šios 
jo Kryžiaus Ičaro fondą $200,-1 žalos dydžiui? Mano žodžiai nepajiegia 

kio žmogaus epitafija šita —' kad atitar
navęs savo kartai, jis Dievo valia užmigo. 

Gyvieji maža ko tegali suteikti miru
siems. Pagarbos balsai negali džiuginti 
užkimštą ausi; žiaurus barimas negali er
zinti jos. Aš norėčiau kalbėti prastai ir 

| skaisčios savo viltie®, ir ekskvi- tiesioginai, kilniu įvertinimu ir be tuščio 
* -- - saldzodziavimo, apie tą kurio mirtis pri

vertė Lietuvių tautą gedėti. Jo privatus 
gyvenimas, jo charakterio kliautys ir tru
kumai, jei jis jų turėjo, nepriklauso pa
sauliui. Aš liečiu tik jo visuomeninius 
veiksmus ir tarnybą — jo jiegos, jo dva
sios prakilnumo, jo susivaldymo, jo kil
nių darbu užraša. 

* * 

RAUDONASIS KRY
ŽIUS SURINKS 

$200,000,000 ' 

000,00$. 
iŠ tOS is 108 .uthos, §140,000,000 ai jaugti yą i galybę. Skaitykime" jo Įtakingą literatu-

bus sunaudojama naoonahų i Musų respublikos kurejo, musų kar0|l.cg ir laisvės meilę, skaitykime jo ištiki-
oreanizae,,,. finansavimui jų |tvirtoves._ musų taikos vado^nehera! Mu- mvbg demokratiniams principams ir jo 

arptautimus vei-1 sų tevyne skęsta abejojimo juroje. Viltis, tautinio charakterio rūpestingumą. Skai-
-maždaug 85£ , nelaimingųjų ramintoja lieja į musų ap- tykime jo kilnų pasišventimą tėvraei Lie-

įesiogimai uz Kenijos perdurtas sirdis balzamines raseles. U„Vjn* f y* 

išreikšti jos. 
atjausti ją? 

Ar jusų jausmai pajiegia 

Kai kiti tapo didžiais iškilimu, Anta
nas Smetona tapo didesnis nusileidimu. 

Nepalyginamas patriotas! Jis, klau
sydamas visuomenės motyvų, nusileido že
mesniesiems užėmęs ir gerbiąs aukščiau
si urėdą. Trissyk išrinktas prezidentu ša
lies. kuri didžiuojasi tokiu piliečiu! Mes 
žvalgomes nustebę: mes džiaugiamės kad 
esame Lietuviais. Mes žavimės visu tuo 
kas didu ir gera ir laiminga. Bet — iš 
kur ši uma baisybė? Ką reiškia tas ago
nijos šauksmas? Ai, šis baisus Lietuvos 
klyksmas? Skaisčioji vizija aptemo: An
tano Smetonos — nebėra! 

Galingas Vada? mirė! Lietuvos sau
gumo ginklas žuw! 

Lietuvos dukterys, kurios pirma da
binote iškilmės rumus ir pynėte laurų vai
nikus, dabai* apsodinkite ciprisai* girai
te ir laistvkite ja ašaromis. 

Antano Smetonos mirtis atidengė mu
sų žalos dydį. ' Gedulo diena įrodo kaį 
mes teisingai supratome jį. Paimkime jo 
afektingą testamentą ir skaitykime jo sie
los paslaptis, Skaitykime namų dorovės 

organizacijų finanaavi 
tautinius ir tarptautinius 
kimus, kurių 
bus išleista tiešioį 
K. patarnaviipus Amerikos ka- j Bet, vargas mums! Musų viltis dingo: 
riaujantie^ns vyrams. Kiti gi į musų Antanas Smetona pasišalino iš mu-
$60,000,000 dalia bus sunaudo-jsu tarpo — amžinai. Energingiausiu ku-
jama 3,756 Raudonojo Kry-!nu ir tyriausiu protu, jis pasitraukė nuo J^sta"udp^bukltara 
ziaus skyrių jų darbe vietine-j musų gyvendamas sesiasdesimts devintus i r  j u  i H o s  f i t o s o f i j o s  r 'ia tumas, jų gyvi 

tus. besidziaiiffda.mas mina sveikata. • • . i' .1. , ' , 

tuvai I 
Antanas Smetona paliko praktinis iš

minties monumentus. Jo gilių minčių eks-
jkvizitinis grožis, nenupeikiama forma, nė

ge bendruomenėse, kurių di
džiausia dalis bus išleista pa-
gelbeti karo tarnyboje esan
tiems vyrams ir jų šeimoms. 

y:*-~ 
ŠĘįįur-

MANO DRAUGAMS 
(Maironis) 

Mano gudrus draugai greit į 'žmones išėjo; 
Žemės išmintį, gilią, suprato; 
Išsiblaškė sapnai! Nebegaudo jąu vėjo; 
Iš aukštybės ir žiuri, ir mato! 

MUSŲ Tėvynės Prezidento Antano Smetonos nelai-
* minga mirtis nėra vieninteliai musų tautos trage

dija. Jau tik šio karo metu nelaimingas mirtis sutiko 
Francuzų vadas Darlan, Bulgarijos karalius, ir Lenkų 
vyriausybės in exile ministeris pirmininkas Sikorski. ' 

Visų tų trijų žymių pasaulinių figūrų mirtys buvo 
vis kitokiose sąlygose: Darlan nužudytas misteriškai, ir 
po šiai dienai niekas jo nužudymo neišaiškina; Bubja-
lijos karalius nusautas iš pasalų savo sostinės priemies
tyje; Sikorskis lėktuvu skrisdamas užsimušė; musų gi 
išlikęs pats svarbiausias Nepriklausomos Lietuvos sim
bolis, Antanas- Smetona, mirtį sutiko savo namuose ug-
nyje. • 

Ištiks dar ir .daugiau nelaimių žymiems žmonėms, 
iki šis karas baigsis. Žiūrėkime kas darosi Italijoje, ir 
kas gali atsitikti Vokietijoje-. -O Rusijoje, ar veltui ta 
StaĮin'o baimė> įei ji# niekados nieko iš savųjų arti ne
p r i s i l e i d ž i a ? .  .  . . . . . . . . . .  

Valdovai miršta ir žūsta, b#t valstybės gyvena — 
gyvenimas eina. Žaizdoms užgijus dei vieno mirties, 
gyvi likusieji susikaupia didesniems darbams, ir ne
ša savo tautos vėliavą pirmyn — pirmyn! * 

Kaip tie mainos laikai! Rodos vakar tai buvo 
Kad nuo mokslo nuvargę, antgalo 
Uždainuodavom Lietuvą. Gerklės mums džiūvo, 
Bet krutinės garavo, nešalo. 
Ko tada nekalbėta! Ar ko nežadėta! 
Kaip didvyriai tik laukėm karionės! 
Pasišvęsti ir vargt už tėvynė mylėtą — 
Buvo antrašas musų kelionės. 
O dabar nebe taip: vyrai pilno jau proto, 
Turi kambarį šiltą! ko reikia?! 
Neišriš be naudos saiko, grašiais kuproto, 
Viską permato aiškiai ir peikia. 
Prie kreidos ii: stalelio per naktį darbuojas; 
Važinėjas po vaišes kaštanais; 
Prieš jaunuomenę karštą pasipūtę didžiuojas, 
Ją vadina gudriai Litvomanais. 
Mano guc]rųs draugai greit į žmones išėjo; 
Žemės išminti gilią suprato; 
Išsiblaivė sapnai! nebegaudo jau vėjo; 
IŠ aukštybės k žiuri, ir maįp! 

metus, besidžiaugdamas pilna sveikatą. 

Ar tai musų geriausio vyro galas? 
Jo garbė tebegyvena! Ji įsikūnija žemėje 
ir bus matuojama žmogaus proto dydžiu. 
Ji tebegyvena ir gyvens musų širdyse, di
dėjančia me musų vaikų pažinime, Lietu
vos gėrio meilėje. Ir kada musų monu
mentai subiręs, Antano Smetonos garbė 
vis dar skaisčiau švies ir neužges.... 

Ak, broliai Lietuviai! Kai]) atžymėti 
jumis jo peršviečiant! vertybė?* Iš kur 
pradėti įvertinti jo kilnų charakterį? Aš 
mieliau norėčiau medituoti vienumoje ir 
palikti jus ašaroti skausmo tyloje. An
tanas Smetona niekad nedėvėjo skolintos 
garbės. 

Ne! Eulogija klaidingai supranta sa
vo sritį ir savo jiegas kad ji imasi Anta
no Smetonos garbės temas. Jo darbai ir 
dorybė yra jo eulogium — jo darbai žino
mi jusų atminčiai, jo dorybės branginti-

mmo pažinimas, jų nebaili drąsa, jų gied
rus galutinių gyvenimo ir mirties proble
mų nudengimas. 

Man patinka jo aiškus literatinis sti
lius jo miscelanijos, jo ginčų, jo išmin
ties ir svajonės ir kriticizmo trupinėlių 
stilius. Jis rašė be pretenzijos, be litera-
tinio papročio nedorybių, be klastos ar 
vengimo, — aiškiai, nuoširdžiai. Raštų 
ginčuose, jis yra neatlaidus savo logika, 
tačiau neklysta savo mandagumu. Jo pro
tinė maniera yra saldybė ir šviesa. 

Jis nepretenduoja mylėti savo priešus, 
tačiau traktuoja juos žmoniškiau negu tie 
kurie sako myli juos. 

Čia Amerikoj daugis klerikalų ir ko
munistų šmeižia ir juodina Smetonos var
dą.... ir daugis trumparegių nesupranta 
jo principų, už kuriuos jis kovėsi. Šmeiž
tas dažnai buna palankus ginklas tų ku
rie myli savo priešus kaip save pačius. 

M._.. , . - , Antanas Smetona priklauso prie rin-
nos jusų meilei. Taigi, man nieko kito ne- j ktinės kilniųjų Lietuvių draugijos. 
belieka kaip^ tik skolmti iš jusų tai ką jųs j Jįs susidraugauja su tais kurie gali 
jau žinote, ir nors plunksna drąsesne ne-, matvti, galvoti ir suprasti. Jo patriotic 
gu man norėtųsi mėginti išnaujo apipieš-1 rnas ne siauras; jo aistra — visuotinė lai-
ti gyvus bruožus, kuriuos tiesos pirštas |Svė. Jis begalo myli savo tėvynę, bet dar 

| įrašė jusų širdyse, jųs patversite valandė
lei mano minčių Kenčiančių visa tai kas 
aukština garbingą velionies vardą. 

labiau myli laisvę. Jis nėra židinio pat
riotas — jo pasišventimo būdas yra įro
dytas kovos baptizmu. Jo patriotinės kai-

Antano Smetonos vardas sujungtas bos lyginasi su geriausia musu literatūra/ 
visu tuo kas skaisčiausias Lietuvių šalies! Jjg yra didis Lietuvis, mylis laisvę, ly-
istorijoje ir žmogaus charakteryje, žadina |Kybę, broliškumą. Jis nekenčia'kastos dva-
jausmus, kurie _gaivina jaunimo liepsnas, sios, kurią jis matė kylančią Lietuviuose; 

LABDARYS 
(A. Jakštai 

Bag otas jis, bet minkštaširdis, 
Vargdienio raudą vos išgirdęs, 
Tuoj i kišenių ranką bruka, 
Tr išsitraukia greit....  šnypštuką....  

ir šildo užšalusią senatvės krutinę. 
Giedriu ir sumaniu protu,. Įtakingu ir 

sveika sprendimu, ramiu budu ir atsar
giu svarstymu, nepergalimu tvirtumu ir 
pastovumu ir pribrendusiu pasiryžimu, 
jis vairavo Lietuvių tautai. Jis sėmės ži
nių iš visų. Jis veikė nesugedusiu padoru
mu ir nekintančiu patriotizmu. Jo paties 
viršenybė ir visuomenės pasitikėjimas pa
žymėjo ji kaipo vyrą dangaus paskirtą, 
kad vesti ir tvarkyti politinius bei valsty
binius įvykius kurie atžymėjo jo gyveni
mo erą. 

Net ir geriausias gyvenimas yra tik 
•garai kurie greitai išgaruoja ore. Musų 
kilmės ir valstybės garbė yrą šešėliai, ne 
substančialųs daiktai. : 

Kada mirtis ateina, kilnesnė bent 

ir jis smogė į ją visa savo teisingo pykdfo 
jiega. * 

Jis yra individualistas, tikįs kad ly
gios teisės ir lygios progos išspręs visas 
socialines problemas. 

Jis nemato pikto turtuose, jei turtai 
priderančiai sunaudojami: ir iis nemato 
kad buti neturtėliu yra dorybė. 

Jis tiki kad kiekvienas žmogus turi 
teisę siekti smagumo, gerovės, ptdaimQ$ 
šiame pasaulyje. 

Jis yra teisingumo, mąlonės ir žmo
nijos mylėtojas. Jis yra tikras milijonų 
vargšų prietelius. 

Jo kilniaširdis gimpatizuojąs visais 
gyviais kas tik kenčia. 

j 
(Bus daugiau) 
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D I K V A " / Padėkit Amerikai Laimėti 

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

t (Tęsinys iŠ pereito nr.) ' 
— Niekai! — manė sau Sėmikas. — 

Žada už melą nukirsti galvą ir nukirs jei
gu dar sykį pamelavus, o nenutiks. Nu
kirs! Na, o jeigu aš jam teisybę pasaky
čiau? — užmetė sau Sėmikas ir, kaip ir 
išsigandęs šito klausimo, kone suriko: — 
Ne! geriau tegul galvą kerta negu kaip, 
pasakius teisybę, nustoti tiek pelno kiek 
man prižadėjo Aršienė! — Bet toje pačio
je akimirkoje blykstelėjo'per Gudo galvą 
mintis jog likus be galvos prapuls ne tik 
Aršienės pelnas bet ir daug kitų dar 
didesnių 

— Gerai! — atsiliepė jisai Į Virpšą.— 
Teisybės apie mane niekas tikros negali 
pasakyti, nes tiktai aš vienas ją žinau. 
Man Aršienės pažadėtas didelis pelnas. 
Kai pasakysiu teisybę tai to pelno nusto
siu. Tamsta taipgi tarnauji Algimantui, 
kaip aš Aršiajam. Ir tamsta gali patekti 
i toki padėjimą kaip dabar aš patekau. 
Argi malonu bus ir tau del menko nieko 
nustoti didelio lobio? 

— Jeigu teisybę sakai kad kiti apie 
tan pavestus darbus nieko nežino tai tie 
darbai ne kam verti, — atsiliepė Virpša, 
bet su tokiu lėtumu nuo kurio šiurpuliai 
nuėjo per Sėmiko kuną. — O jeigu jie ne 
kam verti tai geriausia bus pašaukus bu
deli. 

Ir tai pasakęs, riktelėjo vyrams kad 
tie pašauktų budeli. 

Užmiršo Sėmikas dabar visas klastas 
ir ištraukė dabar iš savo vyžos sumankš-
tyta tošelės gabalėli, paskui antrą, ir tarė: 

— Ot, skaitvk! 

laisvę jog Virpšai jis dabar pasiryžęs bu
vo viską padaryti, negailėdamas nei savo 
galvos, jeigu prireiktų ją ir paguldyti. 

Atleidęs Sėmiką, apimtas rūpesčių 
Virpša nuėjo pirmiausia pas Algutę. Ką 
ten kalbėjo vistiek, nes tai liko paslėpta 
ant visados tarp jo ir Algutės; gana to 
jog mergina antrytojaus iškeliavo iš Gar
dino pilies į Alytų. 

Į kelintą dieną po iškeliavimui j Kru-
suviškius, anapus Nemuno pasirodė pul
kas svieto, ir raitų ir važiuotų. Nuo Gar
dino pilies kuorų sargai su džiaugsmu 
ėmė šaukti, pažinę saviškius. 

— Svotba gryžta! Svotba! 
Ne be baldos persidangino žmonių 

pulkas per upę, prigulinčiai neužšalusią. 
Tūliems iš vyrų teko ir sušlapti, bet vis
kas juokais nuėjo, kada, susimetę j pilj ir 
apdžiuvę, pasileido i svotbos linksmus lai
dymus. 

Apsiniaukė tiktai vienas Algimantas 
kada gavo iš Virpšos visas žinias apie at
sitikimus buvusius Gardino pilyje, besi
svečiuojant jam pas Ruski. Labai jam 
buvo nesmagu kada jisai sužinojo apie Al
gutės užmanymus, ir dar tuo pikčiau jog 
ir iš teisybės šita mergina jam labai pa
tiko ir jisai jai geidė visokio labo, bet tu
rėti ją už žmoną jisai tokios niekad ne
norėjo. Ir dabar jisai, vargšas, su atsi
dėjimu manė kokią priežastį galėjo ji ras
ti iš jo pusės, tokiam nuobradžiam lindi
mui prie jo. Vienok veltu laužė galvą, 
veltu perkratinėjo savo pasielgimus ir žo
džius, niekur jokios priežasties negalėjo 

•fP" 

Dabar pats Laikas Jums užsisakyti 

VI944 METAMS? 
Gausit dovanų puikų 1944 m. Kalendorių 

(PASTABA: Seni Skaitytojai pridėkit 10c kalendoriaus Įvyniojimo ir persiuntimo kaštams padengti) 

Dirva metui vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

Dirva dar vis duodama ųž_$2.0Q tisam 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 šį Įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaug 
Dirvą tik už $2.00 visam metui. 

%: 

(Įdėkit f laišką $2 ir įrašę pilaą 
savo adresą, siųskit ygy 

D I R V A  
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

Skaityt aš nemoku, dėlto man reiks I rasti. O neradęs, nusprendė saviškai: 
surasti mokantį, — atsiliepė Virpša, ap
sidairydamas, turbut manydamas ką tokį 
surasti kas moka Gudiškai skaityti. 

— Jeigu nemoki tai luktelk, aš tau 
pirma išpasakosiu ką aš žinau, — tram
dė Sėmikas. Virpšai aprimus, traukė Gu
das toliau. — Šitas tošeles paliepta man 
atiduoti vienai iš merg»> čia esančiai Al-
g u t e i . . . .  

— Algutei? — pertraukė su išgąsčiu 
Virpša, bet umai sugriebęs, pareikalavo 
kad Sėmikas pasakotų toliau. 

— Ot ta Algutė, — pasakojo toliau 
Gudas, tėmydamas kokį daro įspūdį jo 
žodžiai, — per vieną savo tarną prašė Ar
šienės, kaip geros raganos, kad ta jai duo
tų arba tokio vaisto kurio uždavus vyrui, 
sukeli į save meilę, arba nors tokių nuo
dų kurie umai galėtų nunuodyti žmogų 
ir kad niekas negalėtų ir nepaspėtų nu
nuodytą atgaivinti. Šita Algutė prižadė
jo Aršienei sugrąžinti Gardino pilį su vi
sa sritimi. Nes matai, ji viską šitą už
manė, kad ištekėti už Algimanto. Na su
pranti? — užklausė pabaigęs kalbą Sėmi
kas. 
. Suprasti Virpša suprato viską, bet 

daug jis butų davęs kad nieko nesuprasti. 
Ilgai jisai kaip stabas stovėjo. Jer jo gal
vą lėkė mintis viena už kitą piktesnė. Tai 
jis manė jog reikia Algutę su Sėmiku su
rišti į krūvą ir pririšus prie jų akmenį 
įmesti į Nemuno sukuri, tai rodėsi kad 
geriau butų abudu išvijus iš Gardino su 
gėda 

— Jeigu ir nenusiseks šitas užmany
mas, — pasakojo toliau Sėmikas, — tai 
Aršusis vis taip nepaliks Gardino Algi
mantui. Jisai renka kariuomenę ir su
rinkęs, netikėtai, laike paliaubų, apguls ir 
paims pilį. Paims, pamatysi pats. 

Pagaliau atsipeikėjo Virpša. Sunkiai 
atsidusęs, jisai atsiliepė dabar į Gudą: 

toks jau, turbut, ji žmogus, kuris pasiry
žęs kitus prapuldyti, bile tiktai savo už
manymą išpildyti. Geriau pasisaugojus 
jos. 

Nelaukdamas nei brolių, nei pasekėjų, 
Algimantas, paskubinimui svotbos, ant
rytojaus išsiuntė kraitvežius į Detuvą, 
pridavęs jiems apgynimui rimtą šarvuo
tų vyrų pulką, nes toje vienoje šalyje ir 
dabar valkiojosi būriai valkatų, plėšikų ir 
taip palaido svieto, amžinai pasiryžusio 
grobti. Kraičio belaukiant, atkeliavo per 
brolius Skirmuntas ir Bukota. O paskui 
į kelias dienas ir visas Danutos pulkas su-
gryžo iš Krusuviškių pilies, o tarp tų kitų 
sugryžo ir Nemura ir Abras, bet jau abu
du tie galinčiai sugryžo kai]) paukščiai su 
pakirstais sparnais, kaip girių baidyklos 
ant saitų panertos ir pavergtos. Abrą 
pavergė jauna, laki mergiotė nuo Narų 
upės; Nemura gi — juokai kalbėti — ne
jauna našlė nuo Senpilės. 

Palikę ten širdis, gryžo du galiūnai 
atgal į Gardiną, dažnai vienok pažvelgda
mi į- užpakalį, į tolimą žiemių ir vakarų 
kampo kraštą, kur traškančiose giriose 
liko jų mergos 

Antgalo parvarė ir kraičius iš Detu-
vos ir ėmė rengti dabar nuotaką vestu
vėms. Su giesmėmis mergos šukavo Da
nutės galvą, su dainomis pynė kasas ir 
dėjo vainiką jai ant galvos, o uždėję va
džiojo pradedant nuo tėvo, motinos, bai
giant mažiausiu kudikiu. Vieniems ji dė
kojo už jos auginimą, su kitais atsisveiki
no tekėdama už vyro. Po vestuvių jai rei
kėjo tapti visai svetimu beveik žmogum 
visiems saviškiams, ot delko ji dabar su 
graudžiomis giesmėmis ir atsisveikino vi
sus. 

Vienas klausimas tulą laiką nemažai 
uždavė rupesties galvai, kaip Trobiaus su 
Triobiene, taip ir Tranaitienės, Algiman-

— Pritikt pritinka, tiktai nepaklau
sus jo negaliu pasakyti ar apsiims. # * 

— Na, kokioje dėtoje galima seniui ir 
paliepti, — atvertė Virpša, kuris taipogi 
buvo prie šitų pasitarimų. 

— Taigi, jog šitam seniui, Virpšeli, 
niekas negali paliepti, nei pats Algiman-
įas 3' 

" — Ak'lis ne Mingaila ir ne Tranai-
tis, — atvertė Virpša. 

— Ne Tranaitis ir ne Mingaila, tai 
tiesa, nes tai vyresnysis Mingailos bro
lis, — kalbėjo Tranaitienė.^ 

— Kaip? Ugi pasakojo kad tas iš 
proto išėjęs? — pertraukė Virpša.^ 

— Aš to nežinau. Až žinau tik tiek 
jog jis čia, — sakė Tranaitienė. 

'— Ir slapstosi, — pridėjo Virpša. 
— Ne!- Jisai ir nemano slapstytis, tik 

nemėgsta nei sueigų, nei pokilių. Jisai iš
sižadėjo valdžios kuri jam priklausė, pa
vesdamas "~ją Mingailos ir jo veislės nau
dai, išsižadėjęs pasitraukė nuo žmonių ir 
gyveno iki šiol sau viengungiu tai Lietu
voje, tai Juodvėšijoje, tai ant Dunojaus 
kranto, kur pagal padavimus kitomis ga
dynėmis buvo musų tauta nors neilgą lai
ką. Tiktai apie šitą nepasakokit niekam. 
Jisai to nenori, — prašė Triobienė. 

— Jeigu taip tai visai kitas dalykas, 
— atsiliepė dabar ir Virpša. 

* 

Aš tau, Šėmike, žadėjau palikti gy- j to motinos. Pritinkamiausia butų buvę 
vast; ir palieku. Nors, teisybę sakant, pa-į pakviesti vestuvių vadovu Algimanto dė-
karčiau arba nukirsdinčiau tau galvą su; dę, Aršųjį, kaipo prityrusį žmogų, artimą 
didžiausiu noru. Žinios kurias iš tavęs giminę iš vyrų eilės. Bet Aršusis "buvo 
gavau, svarbios. Tave nukirtęs aš šitas! pirmas Algimanto ir Danutos persekioto-
to.šeles bučiau vis jau radęs ir visa iš jų jas, dėlto klausimas apie tai kas turi at-
sužinojęs. Pc-r tai jog tos žinios man te- i likti apeigas buvo ne taip lengvas išrišti, 
ko, tavo nuopelno visai nėra. Bet vis tik;kaip galėjo išsykio kitiems pasirodyti, 
be jokios baldos tu tas žinąs man išklo- i Vadovu turi buti ne jaunas, ne žemesnės 
jai.... V is tiktai nors dalelę uždarbio j kilmės už jaunikį ir nuotaką, o kur tokį 
užsipelnai, dėlto aš tave ne tiktai gyvą j rasi?.... Tam tikrai susirinkę artimi 
paliksiu, bet ir paleisiu.... Vieno aš nuo j giminės teiravosi, bet nieko gero negalė-
tavęs pareikalausiu, — kalbėjo Virpša, ap-,jo išmanyti. Trobius — netinka, jis nuo-
malšinęs Semiko didelį džiaugsmą ir be-j takos tėvas. Ruškys susirgo, neatvažia-
galinį dėkingumą, — kada aš, tau grąžin- vo. Kiti vyrai, tai vyrai ar Algimanto, ar 
damas šitas tošeles, pareikalausiu iš tavęs Triobiaus pulko. 
nors kokio dalyko, kad tu išpildytum. Su- — Geriausia tegul apeigas darys se-
pianti? Neišpildysi, žinok kad jau mano nis nuo Narų-upės, — atsiliepė antgalo 
nagų nevertai ir kad joks^ užstojimas ta- Triobienė. 
vęs nuo neužstos.... - — Bet ar pritinka tokiam buti Gar-

Sitų grasinimų Sėmikas tartum ne- dino ir pietinės Sudavijos kunigaikščio 
girdėjo, ikm taip džiaugėsi atgijęs vėl svotbos vadovu? — užklausė Triobius. 

Išrėdytoje eglių ir kitų žaliuojančių 
žieminių medžių šakomis rumų gryčioje 
žilas senis nuo Narų upės darė Algiman
to ir Danutos vestuvių apeigas. Nors se
nis truputį ir saviškai tai atliko, vienok 
visiems patiko ypač pamokinimas kaip 
reikia poroje esant gyventi, kaip vaike
lius dievobaimingai auginti, kad jie mo
kėtų ir Dievą ir artimą mylėti. 

"Vieną tiktai uždavė jisai mįslį žmo

nėms, kurį tai Dievą mylėti jis patarė. Jie 
jokiu budu negalėjo atminti, nors ir drū
čiai laužė galvas. 

Vieni minė jog jis turėjo galvoje Per
kūną, kiti tvirtino jog taip jisai galėjo 
sakyti tiktai apie Aukopirmį. Bet šitais 
minimais viskas ir baigėsi. 

Svotba ėjo labai linksmai. Šokiai se
kė šokius, dainos — dainas. Visokf žai
dimai mainė kitus. Jausdami puotos ga
lą, jaunieji skubinosi pasinaudoti iš puo7 

tos, iš gražaus susirinkimo. Ir davė-užė 
nuo ankstyvo ryto iki vėlai nakčiai, taip 
per tris dienas. 

Po trijų dienų ėmė Gardiniškiai gie
doti apie barnį taurelės su bačkele, kaipo 
visiems suprantamą ženklą išsiskirstymo. 
Bet jau šita giesmė sutiko Gardine tiktai 
porą senių kaimynų, o tarp jų ir Kiškį. 

— Tai jau, tasis, turbut mudviem tai 
gėda, — kalbėjo jisai į savo bendrą, Ba-
kunų Keršį. — Mudu nuduokime, tasis, 
jog negirdime. 

— Tu jau!.... Ar nuduosi ar nenu
duosi, o naudos bus vis maža, dar kokią 
piktenybę vyrai išmanys Geriau jo
kime namon. Tu mane pamylėsi tuo kas 
pas tave rasis, aš tave 

Su tuo sutiko maloniai ir Kiškis; ji
sai gerai žinojo jog jo visuose namuose 
yra tiktai vienas bertainiukas midaus, na 
o pas Keršį galėjo rastis ir daugiau... 
Keršis gi žinojo irgi gerai jog jo Kiškis 
negali kirsti Jis iki paskutinio lašo 
namie senai jau ištuštino ne tiktai midų, 
bet ir girą. 

Seka: ARŠIOJO ŽUVIMAS. 

Mirtis yra romantinis musų gyveni
mo principas. Mirtis — gyvenimo kry
žius. 

.„.a... .•(•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••""•••"••"•••••••••"•••"••'j 

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

sus reikalus kas liečiasi del palaidojimo, grabo ir rubų j 
parinkimo, Jaikraštyje pranešimo ir kapinių informaciją, \ 
ir, jeigu norite, žinokit išanksto visus laidojimo kaštus, j 

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

L O R E E  A .  W E L L S  
BEAUTIFUL FUNERALS | 

HOUGH AVE. prie E. 84 St. CEdar 7088 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

AŠTUONIOS NAUJOS POLKOS AKORDEONUI 
Major ir Minor Melodijose H. 1 

Visos gaidos pirštams sunumeriuotos: , No. 5 On the Road from America to 
Pianui, Bassai pažymėti raidėmis. Africa, Couplet Dance ...... 

Music by N. Shkorka No' 6 °R",,^ ^ * 

No. 1 Return Home Polk 25c No. 7 On the Road from America to 
No. 2 Longing for Home Polka .... 25c Germany, Couplet Dance.. .. 
No. 3 Dancing Bride Polka 25c No. 8 Three Generals on.-Tour, 
No. 4 Starting Wedding Polka ...... 25c Couplet Dance\ 

Published l y 4640 BROADWAY 

N. SHKORKA CO* Cleveland, Ohio 

80c 

25c 

25c 

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" Karalystė Dievo 
jau prisiartino—Luk. 21:31. 

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

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

t ~ ; \ 
Grožio Patarnavimas 

Telef. 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. (g) 

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

ir Nottingham Rd. 
^  1  — —  — — — ^  

' SUPERIOR BODY ^ 
& PAINT CO. 

Viršų ir Fenderių taisymas 
Mes specializuojame taisymą su

lenktų viršų ir fenderių, taipgi 
maliavojam automobilius. 

Telef. EN. 1633 (8) 
6605 St. Clair Avenue 

*Telef. GLen. 1600 

Superior Appliance Co. 
Sales and Service 

12316 SUPERIOR AVE. 
Mes Aptarnaujam ir Tai-

mašinas. 
Atliekam gerą Radio tai

symo darbą. 
Perkam Senas Skalbiamas 
Mašinas, Vacuum Valyto-
Jus, Radios. (5) 

Nauji Savininkai 

V I R G I N I A  
- RESTAURANT _ 

9603 ST. CLAIR AVE. 

Specialiai Pietus 
Sekmadieniais 

"Vienas iš Vore Restaurant!*" 
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T  A  P  C  O  
REIKALAUJA DARBININKŲ 

PRASILAVINĘ 
ir 

PUSIAU PRASILAVINĘ, 

MOKINTIS ant MAŠINŲ 

užimti vietas išeinančių į. kariuomenę 

Kreipkitės kasdien 8:00 ryto iki 5:00 vakare f 
šeštadieniais iki pietų. 

Pykai busu privežimas nuo galo Euclid Avenue 

HKUQ* iki Employment Ofiso 

THOMPSON AIRCRAFT 
PRODUCTS CORP. 

23555 Euclid Avenue 

HIPPODROME 
"SAHARA" 

Tai vaizdinga karo tyruose filj 

ma, "Sahara", kuri pradėta rodyti 
Hippodrome Theatre savaitei laiko. 

šiame vsikale vadovaujamą rol? 
atlieka Humphrey Bogart. kuris 
vaizduoja atkaklų Yanki tankų ko-
manduotojų Lybijos tyruose. Tai 
kitas jo žymus veikalas po "Casa
blanca" ir "Action in the North 
Atlantic". Bogard vaizduoja drąsų 
Amerikieti kariautoją, atsidurusj 
tyruose su sunkiuoju tanku, su juo 
yra tik du jo draugai, ir parodoma 
ką jie pergyvena. Veikalas vertas 
pamatyti. 

KETVIRTA KARO PA
SKOLA SEKASI 

Pusė Paskolos Jau Toli 
Perviršyta 

Kaip pranešu Allen C. Know les, 
Apskrities pirmininkas, Ketvirtos 
Karo Paskolos Vajuje jau pasiek
ta pusė reikalingos sumos, tiktai 
visi paskolos darbuotojai raginami 
padidintomis gąjiegomis dirbai kad 
visa numatyto klrota $208,252,000 
butų išpirkta. 

Specialiai raginami visi darbo 
žmonės pirkti "E" bonds, kurių 
šiame vajuje numatyta išplatinti 
už $40,000,000 šiame apskrityje. 

A . N U N N 
Quality MEATS of all kinds 

POULTRY 
8710 Superior Ave. GA. 4623 
2281 Lee Road FA. 4181-2-3 

Greetings 

THE EMPIRE PLATING CO. 
Production Plating & Polishing 

8800 Evarts Road CEdar 1C67 

.. Įa-S" "ri 
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•'Laikrodis su Daug Milijonų Doiariu Vertes Viduriais!'' 
Išrodo kaip paprastus elektriška* virtavis laikro
dis, ar ne? Taip, visai naturališkai — nes tai ir 
yra paprastas elektriškas virtuvės laikrodis! 
Tai kodėl jis "laikrodis su daug milijonu dolarių 
vertes viduriais?" Dėlto kad tiktai mažytes dale
les jo "viduriu" yra laikrodžio lukšte. Tikrenybėje, 
patys didieji veiksniai yra tai milžiniški elektros 
generatoriai kurie varo tą laikrodį. 
Mažyčiai ratukai tame laikrodyje yra "sujungti 
krumpliais" su didžiaisiais generatoriais esančiais 
pačioje pajiegos dirbtuvėje. Apsisukimai kokius į 
minutą padaro tie generatoriai visiškai kontroliuo
ja greitį kokiu jusų laikrodžio rodykles sukasi. 

\<V i rW~>4 

N  E  A I K  V  O  K  E L E K T R O S !  

Elektra taij» nebrangi, taip patogi njvu lo
ti, kad mes da;:nai užmirštam užsukti elek
tros šviesę. arba padargą tuoj kaip tik pa
sibaigia jo reikalingumas. 

Normaliai, tas nedaug ką reikštų—nes 
kaštai taip suaikvotos elektros butų vargu 
daugiau kaip keli centai per mėnesi. Bet 
dabar—is priežasties reikalingumo būtinai 
taupyti kritišką anglį, transportac'ją, dirv-
bo jiegą ir kitas karo žaliavas—jusų Val
džia prašo jusu vengti naudoti elektrą ka
da tas nereikalinga. 

Jeigu bereikalingai aikvojat elektrą šią
dien, jųs aikvojat kritiškas medžiagas rei-
galingas jos gaminimui. Taigi, neaikvo-
kit elektros! Naudokit kiek reikia—ir sii-

reikalaukit kiekvieną vienetą kurį sunau-
dojat. 

Kalbant apie The Illuminating Company, musv di
džiųjų 18 generatorių kaštai vieni tik apima kele
tą kartų po dešimts milijonų dolarių. Todėl tai, 
bent kuris elektriškas laikrodis varomas tos siste
mos tikrenybėje yra "laikrodis su daug milijęsti} 
dolarių vertės viduriais*'. * 
Iki pajiega plaukia per vielas po lygiai 60 cykliig j 
sekundą, elektriški laikrodžiai rodo laiką tikriausia. 
Betgi jeigu greitis ivairiuolų tik l nuošimtį, laikro
džiai vėluotų, arba skubintų, beveik 15 minutę į 
dieną. Taip, "tikįas laikas visą laiką'* rąiKaauia 
nuolatinio prižiūrėjimo. 
Tikrenybėje, "nuolatinis prižiūrėjimas'* turi h-uti 
mnuolatine pareiga ntusų biznyje teikimo patikėti
nos, nebrangios pajiegos ir šviesos musų 1.300,00') 
naudotojams. Planai turi būti paruošti toli pries-
akin kad mes galotuine buti gatavi laiku vi»ais pa
siruošimais sutikti 5:rnt koki ir visus pareikalavi
mus elektros kokie atsirastų. 
Sis pasiruošimas davė mums galimybf buti gaiavah 
išpildyti milžinišku pareikalavimą, karo industrijai. 
Dabar, diduma musų pajiegos naudojama gamini
mui karo reikmenų vartojamų vi-uose frontuose 
paskubinimui Pergalės. Tačiau kai Pergalė bus ląi-
meta, musų padidintos galimybės bus visiškai jltsy 
patarnavimui taikos meto reikalams. 
Tada, jusų darbai bus palengvinti, jusų gyvenimo 
smagumai padauginti — per daugeli pagerinimų 
dabartiniais elektros naudojimais, ir per naujų pa
naudojimų kokie dar ateis. — THĘ CLEVfi^klVD 
ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY. 

AL SIRAT GROTTO CIRKAS CLEVELANDE 

% 

DIDELĖS MINIOS PA
TENKINTOS RODBO 

Sio meto Grotto Circus atvyksta 
su eile naujų aktų, niekad dar Cle-
lande nematytų, tarp jų patys žy
miausi vaidintojai iš Amerikos di
džiausių cirkų. Perstatymai atsibus 
Clevelando Arenoj, Vasario 10 ik; 

2(5, su popietiniais ir vakariniais 
perstatymais, išskyrus sekmadienį 

Dalyvaus Clyde Beatty su 40 liū
tų ir kitų žvėrių. 

Tikietai vakarais po $2, $1.75. 
$1.25 ir $1, plus taksai. Popiečiais 
$1.50 ir $1 plus taksai. 

Didžiausios minios istorijoje da
lyvavo Public Auditorium pamatyti 
"Wild West Rodeo ir Thrill Cirką", 
kuris prasidėjo devynių' dienų lai
kui pereitą šeštadienį ir tęsiasi iki 
sekmadienio, Vasario 6, su specia' 
lėmis matinees ūjatadienį ir. sek
madienį nuo 2:30 vai., vakarais nuo 
8:30 vai. 

Virš 50,000 žmonių lankėsi pama
tyti perstatymus iki trečiadienio, 
tūkstančiai turėjo gryžti ^ negalėda
mi ineiti į salę pereito sekmadienio 
popietiniam perstatymui. 

Dalyvauja virš 100 cowboys ir 
coweiris kurie varo kompeticijsf uz 
$10,000 dovanų paskirtų už įvai
rius atsižymėjimus. 

Šimtai įdomybių kurias mačiusie
ji stebisi ir pataria kitiems apsilan
kyti. 

Geriausi linkėjimai Lietuviams 

DR. J. L. YOSPUR 
% DENTIST 

čia galit gauti kreditan kiek tik jums patinka. 
Luxor Bldg. 

1740 Crawford Road 
Room 211-213 j; 

Cleveland, Ohio 

WHITE-WAY COAL CO. 
Since 1925 

Deliveries In Greater Cleveland 

8858 Superior Ave. HE. 6177 

Greetings 

DEUTSCH'S TAVERN 
4830 St. Clair Avenue 

Greetings 

CLAIR-COIT GARAGE 
T. S. Sullen, Prop. 

General Repairs 
E. 141st & St. Clair GLenville 2253' 

• Greetings 

BENBiX HOME APPLIANCES lNC 

1531 West 25th Street CHerry 6925 

SUPERIOR BODY & P At NT CO. 
VLR4Ų IN FENDERIŲ TAISYMAS 

Specializuojam taisymą sulenktų viršų ir fenderių, taip
gi maliavoj am ir padarom kaip naujus viršus. 

TcVf. FN. Ifl.T? S!a!r Avenue 

Vyrams ir Vaikinams 
ŠILTI ŽSEMINIAi DRABUŽIAI 

VYRŲ SWEATERIAI Merrimac Skrybėlės 
Skir t ingo je  spalvose i r  2  95  

pav ida luose  
PRAGARSĖJUSIOS £ NN 

J5ARCLAYBRANI)  J  .v  V 

VYRAMS IR VAIKINAMS 
KELNĖS .. $3.95 

Didelis pasirinkimas kslnių vi
sokių spalvų. 3.95 

Vyrų Union Siutai .. 1.50 
Stovi ir šilti, ilgom arba trum

pom rankovėm. 1.50 

priešakyje susegami, coat 3.95 
stilr.1, paskirų spalvų 

įTv/c-Tone coat stilių, sldr* 4 45 
jtingij kombinacijų 
Dalinai vilnos, kiti grynos 1.95 
jvjlrios berank. Sweatenai 
l^apeskin odos Žakietai 
il'lanelio pamušalu 

Vyrų Užsimaunami 
Sweateriai 1.45 
Ski1 tintose kombinacijose 

Vaikų Sweateriai .... 1.95 
Užsimaunami, skirtingoje *na1-
vr>?e. 1.95 

Vyrų Pajamas 2,50 
Flannelette apsivelkamu Stilių, 
visokių bryzui ir spalvų 2 50 

Vaikų žieminės Kepurės $1 
su_ au.vj. apsaugot - jais 

Vaikų Ilgos Kelnės 3.45 
Mieios  12  ik i  18 .  

Vyrų kojinės .... Še 
Trumpos arba pilno ilgio vie
nodu snalvu ir margini-i 39e 

Vyrų Stores Vilnos 
Mišinio Kojinės . . 39c 

pilkos arba baltos 
Vyrų Darbinės Kelnės 2 95 
Darbinės kelnės, Sanfori suokai 

sutrauktos 2S5 

DYKAI GREEN STAMPS tra kožnu pirkiniu. QVI/ A I 
Čia galit iškeisti savo Stamp Sooks. IV#\I 

M iiHER & eeee 
. K) 10 Superior A ve 

% iš. 
Atdara Vakarsife 

FARMERS POULTRY MARKET 
- Paukštiena visokiems reikalams: 

VISTOS, ANTYS, ŽĄSYS,. INDIKAI, ir KIAUŠINIAI. 
Parąnki vieta yttuviams. Užkviečiame visus. 

Kampas Superior ir 43 Street ' ENdicott 5025 

• LAIVŲ statyba sunaudojo 
16 nuoš. visos šalies plieno 
1942 metais. 1941 metais su
naudota laivams tik 4 nuoš. 
šalyje pagaminto plieno. 

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. 
V £. ' 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis** 
"Arielkėlė šiltesne" 

\LUS, DEGTINĖ. VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Roule 20 

ICazys Stonis, Savininkas. 
W1CKL1FFE, 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 
Savininkės 

V — 

' JACK GANSON^ 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partėms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

Prie U. S. Route 20 
Jack Ganson-Karabinas, Sav. 

MOLLY'S TAVERN 

DEGTIfiN, VYNAS, ALUS 
GERAS VALGIS 

U:kviečiamc Lietuvius 

Atdara iki 2:33 ryto. 

7508 ST. CLĄIR AVE. 

ST. CLAIR INN 
LIETUVIŠKA U&ENGA 

ALUS - VYNAS - DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

Muzika ir Palinksminimas 
MU. 0793 (8) 

9011 St. Clair Ave. 

WINE SHOPPE 
• Importuoti ir Vietiniai 

VYNAI, ŠAMPANAS 
VERMOUTHS 

Ginger Ale, Alus ir Maišiiliaį 

10204 Superior A vein u# 
G A 83S1 (10) W. H. Tresch, Prop. 
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f CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 1 
| DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 1486—Atdara vakarais X 
t į 

CLEVELANDIEČIAI, SIUSKIT SEIMUI i KAS REIKIA TURĖTI 
PASVEIKINIMUS IR AUKAS PRIE INCOME TAX 

Clevelandiečiai, pagelbėkit Amerikos Lietuvių Seimui at
likti dideli darbą — pasiuskit savo auką su pasveikinimu i Sei
mą —- siųskit šiądien pat, kad laiku gautų. Adresuokit:* 

* 

National Convention of Americans of Lithuanian Descent 
Hotel Pennsylvania New York City. 

f arba priduokit Dirvos Redakcijai, jusų auka bus priskaityta 
prie Seimo aukų.) 

P. ŽADEIKFO, LIETU-
VOS MINISTRO, 

Kalba Pasakyta a. a. 
Prezidento Smetonos 

Laidotuvėse 

Atvykęs iš Washington, IK 
C., Lietuvos Įgaliotas Minist
ras P. žadeikis laidojant a. a. 
Prezidentą Antaną Smetoną 
Clevelando Calvary kapinėse 
S. m. Sausio 13 dieną, pasakė 
sekantj atsisveikinimo žodį: 

Kaipo liudininkai šios liūd
nos ir netikėtos laidojimo apei-

AUKAVO SEIMUI 
$30.00 

PILDYMO 
Einant išpildyti jums 1943 

metų Income Taksų blanką, 
nusineškit su savim: 

1. Form W-2, kurią išduoda 
dirbtuvė, parodančią kiek už-
dirbot ir kiek taksų jums jau 
išskaitė. .• 

2. Form 1125 parodančią už 
1942 metus mokėtą sumą. * 

3. Savo vardą, adresą, kiek 
uždirbot ar pelno gavot iš biz
nio; kur dirbot per porą metą, 
kiek mokėjot unijos duoklių ir 
kitų išlaidų turėjot. 

4. Banko knygutę kiek ga
vot nuošimčio ir kitokias in-
eigas. 

5. Kiek gavot rendu už na-

L i  t hu an i  an Digest 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

RESULOTION ADOPTED BY THE 
SENATE OF ILLINOIS 

On President Smetona's Death 

Alekas Banys apsilankė pas 
ponus Sajevicius, j u užeigoje, 
Trees Cafe, 1457 E. 71 street, 
ir savo nuostabai, gavo stam
bią auką Amerikos Lietuviui r~~7" °7'~7 ** — — 
Seimui Sa.ievičin dukrelės Jen-!"1?' k,ek išleista _ant namo: 
ny, 7 metu amžiaus, vardu. t?ksalf'. mortgeciui ir nuošim-
Tai $30 auka, kuri viršija ki- c,ial; tapymas, apdrauda, van-
i.,, m • v i i >• w• i ' rlPfifi nim • 7ampc vorro nomn tų iki siol Clevelandiecių duo
tas šiam Seimui aukas. * Duo
dama auką, Jenny pasakė: 

"Aš nesu mačius Lietuvos 
ir negaliu daug aukoti, priim
kit mano jaunos mergaitės 
nuoširdų sveikinimą šiam Sei-

dens bila; žemės vertė, namo 
vertė. 

B. Kiek aukavot: bažnyčiai, 
Community Fund, Red Cross, 
Lietuvai ir tt. 

7. Taksai ant automobilių, 
gasolino taksai ir tt. 

Būtinai turėkit tuos jrody-

t.ivin fo,,+„7 a ^ « e_l - i 1U-- . Ji w'lmis gaišuoti. Turėkit viską 
tnni „nii • ' +eS ^n*ar?a? Sme-1ir kalbėjausi su ponu Pre- ^as reikalinga, tada jums iš-
tona uoliai tarnavo jai visą zidentu; mačiau kai jis jau niidvs hlank-i creitai 
lSo<r°«mnfVe^m^f - m°kyk~ j^uvo miręs ir su gailesčiu pa-j (Dirvos administracijoje'In-
I  " * . f t o j o  k o v o n  g i n -  a i d o , o m  JĮ Kol gyva busiu come Tax blankl, „gpiidoma.) 

(lamas Lietuvių kalbos teises, to neužmiršiu. Gal Dievas | ' 
o dabar čia musų akivaizdoje duos Lietuvą pamatyti kai ji 
pasimirė lyg kariuomenės va- bus laisva - ir nepriklausoma. 
das beplanuojąs ofensyvą kaip Lai buna vienybė šiame seime; 
Lietuvai padėti, nes jis* neri- gelbėkime savo tėvų žemelę ir 
mo žinodamas kad jo tautie- savo tautą. Lai gyvuoja bran-
čiai kenčia Sibiro ištrėmime ar gi Lietuva". 
Vokiečių okupacijoje. Jos tėvai Jonas ir Salomėja 

^ "Antano Smetonos gyventos Sajevičiai. 
dienos Vilniuje, pradžioje jo j 
visuomenės ir literatinės veik-j fiAiTpi ait attkit qttimiti 
los, buvo apvainikuotos proga "AUGIAU AUKŲ SEIMUI 
pasirašyti Lietuvos Nepriklau- Amerikos Lietuvių" Piliečių 
somybės Nutarimą 1918 metų 
Vasario 16 dieną. Jis tampa 
Lietuvos Prezidentu. Rusų ka
riuomenei užpuolus Lietuvą 
Birželio 15, 1940 m., j is".-pasi
ryžta bėgti kad nepriduoti 
užpuoliko nelaisvėn. Tą savo 
pasišalinimą iš Lietuvos jis pa
brėždamas apibudino kaip Lie
tuvos protestą prieš Sovietų 
Rusijos imperializmą. 

"Velionis Prezidentas buvo 
aukštos inteligencijos žmogus, 
vienas gabiausių Lietuvos žur
nalistų ir valstybės vyras, ku
rio budo savybės ir konserva
tyvus atsargumas davė jam 

Klubas $10.00 
Klemensas ir Elena 

Urbšaitis $5.00 
Ignas ir Antonette 

Visockas 5.00 
Stasė Milikauskienė 2.03 
Adele ir Valentina 

Milikauskaitės 2.00 
Iš Clevelando aukos jau vir-
sija $110. 

SAVIžUDYSTĖS 
PADAUGĖJO 

Pačioje pradžioje šių metų, . 
Clevelande savižudystės pasi- ir dovanos prie kiekvieno sta-

MAYORAS LAUSCHE 
LANKĖSI WASH IN (i TONE 

Clevelando Mayoras Frank J. 
Lausche buvo nuvykęs i Wa-
shingtoną dalyvauti komisijo
je kur tartasi apie vengimą ra
sinių skirtumų tarp juodųjų ir 
baltųjų darbuose. 

Lausche tarėsi su Preziden
tu Rooseveltu apie galimybes 
kandidatuoti j Ohio valstijos 
gubernatorius Demokratų par
tijos sąrašu. 

Taipgi minima kad kandida
tu j gubernatorius iš Demo
kratų gali kandidatuoti ir bu
vęs Kongresmanas Martin L. 
Sweeney.* 

NAUJOJ PARAPIJOJ 
Panelės šv. N. P. parapijo

je, Vasario 13, nuo 3:30 vai. 
po pietų, rengiama kortavimo 
ir pasišokimo pramoga, su 
g r a ž i u  p a į v a i r i n i m u ,  š o k i a i  
prasidės nuo 7 vai. Užkandis 

STATE OF ILLINOIS , 

SIXTY-THIRD GENERAL ASSEMBLY 

SENATE 

• rN MEMORY OF 

HON. ANTANAS SMETONA 

Offered by Senator Arnold P. Benson 

Senate Resolution No. 8 

WHEREAS, Wo have learned with deep regret of the sudden 
and untimely death of Antenas Smetona, exiled president of Lith
uania; and Y 

WHEREAS, Antanas Smttona served the Republic of Lithuania 
with brilliance and distinction as its first, and also, after an inter
val, as .its last President, knd became known and endeared afe the 
George Washington of his country; and 

WHEREAS, The loss of this outstanding leader is deeply felt 
by all freedom-loving persons' throughout the world; and 

WHEREAS, We recognize with deep appreciation Antanas Sme-
tona's untiring effort expended in behalf of his country; therefore, 
be it 

RESOLVED, By the Senate of the Sixty-third General Assembly 
of the State of Illinois, that a copy o-P this resolution be forwarded 
by the Secretary of State to the members of his bereaved family; 
the Lithuanian Consul in Chicago and interested Lithuanian Soci
eties, Organizations and newspapers; and, as a further mark of re
spect to his memory, that the Senate do now adjourn. 

Adopted by the Senate, January 10, 1944. 

(Signed) HUGH W. CROSS, 
President of the Senate 

(Signed) EDWARD H. ALEXANDER 
Secretary of the Senate. 

PASTtf ^remimeratij l^llffrra 
siųsti ir iš Clevelando. Kas ne-
;uri laiko ateiti administraci-
jon gali pasiusti laišku $2 su 
pilnu savo adresu. 

»Q i 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

A Letter of Condolence 
from the Governor 
' of Illinois 

OFFICE OF THE GOVERNOR 
SPRINGFIELD 

Dwight H. Green 
Governor 

January 11, 1944 

Doctor Petras Dauzvardis, 
Lithuanian Consul in Chicago, 
c0 North LaSale Street, 
Chicago, Illinois. 

Dear Doctor Dauzvardis: 
The cause of freedom has suffer

ed an irreparable loss in the death 
of Antanas Smetona, the first Pres
ident of the Lithuanian Republic. 
Even in exile, he was an ardent 
worker toward the cause of the 
United Nations. He had done all 
in his power towards building the 
future, and he was a steadfast and 
persistent fighter for the sovereign
ty of small nations and democracy. 

The million Americans of Lith
uanian origin living in the United 
States regarded him as the 'George 
Washington of Lithuania'. It was 
his hope that Lithuania once more 
be free and independent and that 
the Allied Nations be victorious. 
He was grateful to America which 
gave him refuge and he stimulated 
all Lithuanians in America to re
double their efforts in behalf of 
this Nation. v 

The people of Illinois join with 
free people throughout the world 
in mourning the death of a great 
man who devoted his entire life to 
the freedom and welfare of the 
Lithuanian Nation and the freedom 
and welfare of all oppressed peo
ples. 
? Sincerely yours, 

(Signed) DWIGHT H. GREEN 
Governor. 

Wins Highest Award 

Lieut. David C. Waybur of Pied
mont, Calif., who was awarded the 
Congressional Medal of Honor for 
heroism in Sicily. This is the high
est American military award. 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit į Lietuvių' salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios. su
eigos buna antradienio, ketvir
tadienio ir šeštadienio vaka
rais, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietusių sa
lę, vietoje eiti kitur. 

11*5 A WOMAN'S WAR TOO! {•-

J0/N77IENAIY 

PEiTUmU G 
C L Y D E  B E A T T Y  

TICKETS AT ARSNA 
AND HOND" 

i DAILY 
\ NO SUN IVIS —*2 20 SI v5 s 1.40 •' — -N* PfRFOlM. /// end #1 0—T«* IflduHed ANCE; 

Pr^ši- j rode pašoko 200 nuošimčių ly- luko. Visas pelnas naujas baž-
" - - 1 nyčios statymo fondui. Nuo-ninkų. Jis gerbe ir rimtai stu-, ginant su tuo pat laikotarpiu 

dijavo Lietuvos praeitį ir cia, 1943 metais 
Sausio mėnesį nusižudė 14 

asmenų ir buvo 9 pasikėsini
mai nusižudyti. 

Be to, ištiko 40 staigių mir
čių per Sausio mėnesį, kurių 
priežastys tyrinėjimos. 

Trafiko nelaimėse per Sau
sio mėnesį užmušta 10 prieš 
5 pernai tą patį mėnesį. 

Clevelande begyvendamas bu
vo įpusėjęs mokslo darbą apie 
Lietuvos valstybės ribas. Jis 
taipgi mėgo klasinę literatūrą 
ir Platonas buvo jo labiausia 
mėgiamas filosofas. Preziden
to Smetonos praktiška ekono
minė politika pakėlė Lietuvos 
gerovę ir net iš užsienių susi
laukė pagyrimo. Kooperatyvų 
tinklas ir tokios Įstaigos kaip 
Maistas, Pienocentras, Liet
ūkis daug padarė gero ir gar
bės Lietuvai. Lietuvos pini
gas, litas, išbuvo tvirtas kaip 
uola. Prezidento Smetonos tau
tinės politikos linkmė betgi 
būdavo puolama labiausia del 
konstitucinio įstatymo refor
mos. Istorija Prezidento Sme
tonos vaidmenį apibudins tin
kamiau negu šių dienų kritika. 

<4Jieškodamas sau prieglau
dos ir moralinės paramos Lie
tuvai, jis atvyko per Europą 
ir Braziliją Amerikon ir čia 
gyvendamas turėjo progos ar- j 
čiau pažinti Amerikos Lietu- j SALftS BENDROVĖ 
vius; jis laimėjo daug šimpa- į PtRKO BONĄ Už $1,000 
tijų Lietuvai tarpe aukštai j Chester G. Zuris pranešė 
stovinčių Amerikonų. Jis ypa- i kad Lietuvių Salės Bc-ndrovė 
tingai aukštai vertino faktą ] pirko Karo Boną $1,000 ver-
kad Prezidentas Rooseveltas jį į tės. Taigi pirmą, karta į daug 
buvo priėmęs Baltuose Namuo-1 metų Lietuvių Salė pasidarė 
se. Lietuvos Prezidentas ti- finansiškai tiek tvirta kad ir 
kėjo į Alijantų tikslus ir per-1 Karo Bonus gali pirkti. _ 
galę ir pats nekartą dalyvavo j „r. -----
karo bonu pirkime ir parengi- ? ~ — 
muose Raudonojo Kryžiaus 
naudai. Jis mirė tikėdamas į 
mažųjų tautų išlaisvinimą ir 
brangios Lietuvos nepriklauso
mybės atsteigimą. 

"Ilsėkis ramybėje. Tavo Ne
priklausomos Lietuvos Idealas 
įsikūnys." 

APIE 12 DELEGATŲ 
IŠVAŽIUOJA l SEIMĄ 

Clevelando delegatai į Ame
rikos Lietuvių Seimą išvažiuo
ja penktadienio rytą, kiti va
kare. 

Prie jau minėtų delegatų 
dasidėjo dar du: 

Ona Baltrukonienė, 
Martinas Vilčinskas. 
Viso tokiu budu iš Cleve

lando susidaro 12 delegatų. 
Clevelandiečiai duoda ir au

kų Seimo darbams paremti. 

širdžiai prašome atsilankyti, 
savo atsilankymu padėsit įsi
gyti naują bažnyčią. 

Kviečia 
Klebonas Kun. Angelaitis 

ir Komitetas. 

HOTEL STATLER 
Reikalauja darbininkų 

VYRŲ ir MOTERŲ 
INDŲ PLOVIMUI 

Alga, maistas ir Uniformos. 
Kreiptis į Time Office, Rear 

HOTEL STATLER 
East 12th ir Euclid. 

Tarp 9 ir 5 vai. 

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

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

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

IKI BALANDŽIO 1 d. Cle
velando distrikte Karo Laiyy-
nas nori surinkta bent 40,000 
jaunų moteriškų tarp 20 iki 
36 metų amžiaus, tarnauti Ka
ro Laivyno WAVES dalyjt. 

INCOME TAX PILDYMAS 
TAKSU PATARĖJAS i. 1 

Pirmadienio Trečiadienio Penktadienio 
vakarais ir Sekmadienį po pšetų 

LIETUVIŲ KLUBE (užpakaline ineiga) 
Reikia būtinai atsinešti: Real Estate bilas, kiek mokėta 
už pereitus metus, dirbtuvės liudymą kiek išimta iš algų 
Social Security kortelę, kiek išmokėta mortgage ir tt. 

Kreipktis į CHESTER G. ZURIS pažymėtomis dienomis 

TIKRAI PUIKUS NUOSTABUS 
Didžiausias Pasaulyje Perstatymas 

T-t- • \'r>n 

AUDITORIUM 
E. Gth ir Lakeside 

Devynias Dienas ir Devynis 
Vakarus Pradedant 

D A B A R !  
Specialiai Matinees 
Šeštad. ir Sekmad. 

Kasdien iki Sekm. Vasario 6 
Matykrt šį sensacingą . 

Laukinių Vakarų 

RODEO 
Su čampionais Comboys atliekan

čiais kompcticijas 

ą 

Ir Hollywood Drąsuolių 

THRILL SHOW 
Atliekančių nuostabius dalykus 

162 ŽYMUS PERSTATYTOJAI 162 
Matykit Cowboy kompeticiją už 

$10,000. Jaunų bulių jodymą ir 
kitokius veiksmus su gyvuliais. 
Amerikos Geriausi Cirko Aktai 
Drambliai, Šunes, Oro Aktai 

Matykit Dive Bomberį Sudužtant 
Ore. Visokius Cirko Klaunus. 

SUPER MAN 
Peršoka automobiliu n e r busa 

The Lone Ranger 
Impersonavimas su jo įstabiu 

vaidinimu. 

GAUKIT TIKIETUS D A DAR 
PUBLIC AUDITORIUM MA. 8300 

Walgreen Drugstores • 
75c~~$l.l0*-$1.65—Box vietos *2.^0 

1 Vaikams 55c. 

MES DUODAM IR IŠKEIČIA M EAGLE STAMPS 

THE t'<h 

Pasirinkimui įvairus Puikiausi ir Geriausios Rūšies 

li ii lit Namams 
Paklodes ir Pagalvėms 

Surety Paklodės ir Pagalvių Viršai 
81, 72x108 colių po 2.09 
81, 72 arba 63x99 colių po 1.89 
Pagalvėm viršai, 42 ar 45x36 col. po 49c 

Peauct Paklodes ir Pagalvių Viršai 
81, 72 ar 63x99 colių po 2.09 
72x108 colių po 2.29 
Pagalvėm viršai, 42x36 colių ... po 49c 

Spring Maid Paklodės ir Viršai 
81, 72 ar 63x99 colių po 1.89 
81, 72 ar 63x108 colių po 2.09 
90x108 coliy po 2.44 
Pagalvėm viršai, 42x36 colių ... po 49c 

MĖGIAMŲ RŪŠIŲ 

Tvirtai Išausti ir Išbandyti Pilnam 
Visapusiam Patenkinimui 

i 
Lady Pepperel! 
81, 72x99 colių po 1.89 
81 ar 72x108 colių po 2.09 
Pagalvėm viršai, 42 ar 45x36 col. po 49c 

Calvert Rūšies 
81, 72 ar 63x99 colitį 
Pagalvėm viršai 42x36 colių 

po 1.49 
«o 39c 

Gannon Rankšluosčiai šeimoms 
Vonios Dydžio 
20x40 Colių 39c Svečių Dydžio 

15x27 Colių 29c Mali Praustu ka i 
12x12 Colių C 

Tvirti, minkšti sugerianti vanden] rankšluosčiai. Puikių vieno
dų spalvų su gražiais margintais galais gilesnių spalvų ir su 
apvedimais. Gausus pasirinkimas.... tai tinkamiausi rank
šluosčiai kasdieniniam vartojimui. 

"DUNDEE" RANKŠLUOSČIAI, praktiški, populiarus virtuvė
je, prausykloje arba vonioje. Mieros 18x36 colių žėrin- 25c 

čiai balti, tiktai po 

"CANNON" INDAMS ŠLUOSCIAI, tvirtai išausti iš geros rū
šies vatos, gerai sugeria vandenį. Visokių margų spal- 0§c 

vų kurios prisidės prie pralinksminimo jusv virtuvės ^ 

"STEVENS" STALUI UŽTIESALAI, geros rūšies vatos links
mų Meksikoniškų gelių pavyzdžių. Gerai skalbiasi. 1 Ą(% 
Mie-ros 52x52 colių.^ (Mieros 52x72 colių, 1.98) 

THE M^Y COMPANY LINENS & DOMESTICS 4-TAS AUKŠTAS 
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