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LIETUVOS REIKALAS An
glijoje, gaila pasakyti, nėra 
tokiu energingumu kaip Ame
rikoje ginamas. Tą mums pri
mena Anglų žurnalistas, Rob
ert Machray*. kuris Lietuvai 
draugingas, žurnale Free Eu
rope rašydamas, Machray pa
brėžia kaip Rusų pergalės su
darė politikoje orą, kuriame 
teisybei kvėpuoti sunku. 

Pabaltijo valstybių klausi
mas Anglų spaudoje veik ne-
judomas. Laimė dar kad Ame
rikoje yra "balsi ir susipratus 
viešoji mintis", kuri, Stalino 
pergales įvertindama, nesutin
ka, del jų, nuo žemėlapio nu
šluoti tris valstybėles be jo
kios priežasties. 

Už Lietuvos reikalo gynimo 
silpnumą dalinai kalti tie Ame
rikos Lietuviai kurie, , savo| 
siaurapročius srovelių vadukus 
sekdami, neištiesė broliškas fi
nansinės rankos sirguliuojan
čiam Lietuvos atstovui Balu
čiui Londone. Už tai garbė 
Amsterdamo, Chicagos, Det-

, roito (ypatingai D e t r o i to), 
' Baltimorės Lietuviams iij Lie

tuvai Vaduoti Sąjungai. Jie 
reikalu suprato' ir atliko kas 
reikia. Lietuva nuo senų lai
kų turi gerų Anglų draugų. 
Jie Lietuvos klausimo gynime 
spragą užpildo. Įdomu kad 
Machray pažiūros apie Lietu
vos likimą ir Lietuvių kilmę 
griežtai skiriasi nuo "demokra
tiško" profesoriaus Molev min-
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ŽADE! KIS, Lietuvos, Ąt-
stoVas Washingtone, Lietuvių 
Seimui New Yorke pareiškė 
jsitėmytiną mint}. Jis pasakė: 
"Yra dalis Lietuvių kuri nori 
kad Lietuva butų katalikiška; 
kita dalis nori kad Lietuva bu
tų socialistiška; treti nori kad 
Lietuva butų Lietuviška". 

Prie kurios tu, brolau Lietu
vi, priklausai? 

• 
POLITINĖ IŠMINTIS kuri 

Lietuvių Seimui vieta parinko 
pasaulinės svarbos New Yor-
ko miestą, davė ir ateityje 
duos gerų vaisių, nes New 
Yorko spaudą visas pasaulis 
seka, o ji pilnai Seimą aprašė. 

Nors Burlingtone, Vermont 
valstijoje, randasi įžymus Ver
mont Universitetas, bet, visgi, 
tai vienas Amerikos užkabo
rių. Tačiau, Lietuvių Seimo 
darbo atgarsiai ir tą užkaborį 
pasiekė. The Burlington Free 
Press dienraštis (Vas. 11) ran
da Seimą labai laiku sušauktą 
atspirtį prieš Sovietų bandy
mus suktu budu priversti pa
saulį pripažinti Maskvai Lie
tuvą, Latviją ir Estiją. 

e only National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very large majority of the 
80,000 Lithuanians in the Stapte and 20,000 in Cleveland-

Subscriptlon per Year I• Advan* 
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BURLINGTON Free Press 
rašo: "Protestas prieš Lietu
vos įkergimą Sovietų Sąjungon 
jau kilo nesenai Amerikos Lie
tuvių sušauktame seime New 
Yorke, kuris paskelbė siusiąs 
atsišaukimą Prezidentui Roo-
se veltui prašyti jo pagalbos 
sugrąžinti n e p r i k lausomybę 
Lietuvos respublikai, kuri bu
vo įsteigta 26 metai atgal. 'At
sišaukimas buvo pagrystas At
lanto čarteriu, kurį gaminti, 

»kaįp žinoima, Stalinas piršto 
nepridėjo ir viešai nepripažino. 
Bus įdomu patirti ai* Preziden
tas Roosevelt atsišaukimą dė
mesin ims." 

• 
KLERIKALŲ veikėjas ši

mutis ir rašytojas Vaičiulaitis 
pasakė visuomenei "Kas Da
rytina Lietuvai Pagelbėti". Sa
ko, reikia visas Lietuvių jie-
gas vieningai sutelkti ir veik
ti Amerikos visuomenę lei-
d ž i a u t H i a 
tui*- "" J . v 

^ Vasario 17, praneša kad 
Sovietų jiegos einančios iš 
šiaurės, pasiekė siaurą kak
lą vandens tarp Peipus ir 
Oskov ežerų, 45 mylios nuo 
Pskovo, ir rogėmis per ledą 
raudonieji jau Įsiveržė pie-
tinėn Estijon, prie Latvijos 
pakraščio. Vokiečiai tikri
na ten padare Rusams stip
rią atsparą ir atmušę atgal. 

Italijoje, Amerikos lėktu
vai bombardavo nazių užgy
ventą Benediktinų vienuo
lyną ant Cassino kalno, ir 
tęsia atakavimą Romos. 

Praneša jog bombarduos 
ir, Vatikano pastatas ku
riuose įsigyveno Vokiečiai 
saugumo tikslu. 

Vokiečiai deda visas sa
vo jiegas ginti savo pozici
jas pakraštyje jurų netoli 
Romos, kur Ali j antai išso
dino savo jiegas pora sa
vaičių atgal. Mūšiai ten 

Sulyg Amerikos Lietuvių Seimo nutarimo, su 
Vasario 16-ta — Lietuvos Nepriklausomybės 26 me
tų sukakties diena pradedamas visofe [Ameriko
je Lietuvių PENKIŲ MILIJONŲ DOLAKIŲ KA
RO BONŲ VAJUS. f 

Lietuvių Komitetai kolonijose kurie l|ikia- Ka
ro Bonų platinime, šiuomi raginami imtis darbo — 
šaukti savo susirinkimus, susinešti su Lietuvai Va

duoti Sąjungos Centru smulkesnių informacijų apie 
šį Vajų, ir pradėti darbą. 

Tai vajus pagelbėti Amerikai greičiau karą lai
mėti; tai Lietuvių pastangos užsitikrinti kad Lietu
va butų atsteigta laisva ir nepriklausoma. 

Stengkites kad už šio vajaus bonus kreditas ei
tų Lietuvių komitetams. (Daugiau Penkių Milijo
nų Karo Bonų Vajaus reikalu telpa ant 3-čio pusi.) 

D A R B A '  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Ohio ir Michigan (gubernatoriai Išleido Lietuvos 
Nepriklausomybės Proklamacijas Vasario l6 

SUOMIJA TAIKY
SIS SU RUSIJA? 

Suomija kaip pranešimai 
sako, jau pasiryžus kalbėti 
su Rusija taiką. Nors ofi
cialiai nepatvirtinama, pra
nešimai sako kad Stockhol-
me, Švedijoje, Suomių mi-
nisteris jau susisiekė su ten 

eina pirmyn ir atgal, vieną esančia Sovietų atstove, ir 
dieną vieni pasistumia ki- Stockholme randasi buvęs 
tą dieną kiti* « Suomijos premjeras Dr. Pa-

^ **' asikivi. . - « ... 
Žinios sako, Suomiai jau 

perdavę savo taikos sąlygas 
Rusijai ir laukia atsakymo. 

Kiti pranešimai sako, So
vietų lėktuvai Vasario 16 

SAK®, %MERIKA 
PADEDA RUSIJAI 
PLĖŠYT TAUTAS 

Pacifike, Amerikos" lėk
tuvai bombardavo Ponape, 
didelę Japonų karo stovy
klą arti Truk, Karolinų sa
lose. Taipgi susprogdino 
Kavieng, Naujoje Airijoje. 

Diena prieš tai užėmė 
Rooke salą, iš kurios Japo
nai pabėgo. Pakartotinai 
bombarduoja Rabaul, Ja
ponų tvirtovę New Britain 
saloje. 

Bėgyje dviejų dienų pa
eiliui kombarduota Wake 
sala, ir Amerikos submari-
nai paskandino dar 12 Ja
ponų laivų. 

Septynių Savaičių bėgy-
ja Alijantai sunaikino Pa-
cifiko salose *660 Japonų 
kariškų lėktuvų. 

Alijantų lėktuvų atakais 
Berlinas visiškai sunaikin
tas, išnaikinta ir buvus tur
tingoji miesto dalis. 

Vasario 15 vėl virš 1,000 
Britų lėktuvų atakavo Ber-
liną, garsiame Hotel Bris
tol užmušta 200 žmonių ir 
išgriauta žymios vietos ku
rios turistams buvo žino
mos po pereito karo, kai 
miestas buvo jau j|#rai su
sitvarkęs. 

Gen. MacArthur išleido 
pranešimą kuriame įrodi-
ja kad Japonija turi buti 
lemiamai sumušta, kitaip 
ji nebus nugalėta. Vienais 
oro bombardavimais ir blo
kadomis, sako, Japonus ne
galima bus nugalėti. Rei-
galinga bus suvesti į tie
sioginį susikirtimą musų 
sausžemio kariuomenių su 
Japonų armijomis pačiuo
se svarbiuose Japonų pun
ktuose. 

Tą patį šimutis ir Vaičiulai
tis sakė 1941, 1942, ir 1943 
metais. Sakė — ir sustingo 
sabotažninkų Amerikos Lietu
vių Taryboje. Kas iš to kad 
gražios mintys sakomos, bet 
darbais nevainikuojama. Trys 
metai prasnąitata 1, ,VyT9A, t®j 
g ė d ą !  - u - ' ?  

Senatorius Reyftfelds, Demo
kratas, iš North Carolina, na
rys Senato militarinių reikalų 
komiteto, pareiškė jog Suvie
nytos Valstijos, laužydamos 
principus del kurių mes įsto-
jom kariauti, gelbti sutverti 
Rusijos agresyvės jiegos mil
žiną, kuris g&Ujnittpačius nu
blokšti. ' -

Reynolds sako kad patenki
nant Rusijos reikalavimus ir 
užsimojimus Amerika pastūmė 
šalin šventą šios šalies tikėji
mą ir tapo rėmėja užkariavi-

vėl bombardavo Suomijos mo ir suplėšymo mažų bejie-
sostinę Helsinkį, gal but pa
rodymui savo "draugišku
mo" tai šaliai kurią nori at
skirti nuo Vokiečių. 

Suomija buvo paraginta 
vėl iš Amerikos pusės eiti 
prie taikos su Rusija. 

Vokiečių karo vadas Suo
mijoje patarė Hitleriui kad 
leistų ištraukti nazių ka
riuomenes iš šiaurės Į pie
tinę dalį Suomijos, kad at
sitikime taikos su Rusija 
tie Vokiečiai nebūtų, ten 
apsupti ir suimti. 

1943 metais iš Anglijos 
operuojančių kariškų lėk
tuvų atakavimui Vokieti
jos ir šiaurinės Europos 
prarasta 997 Amerikos lėk
tuvai ir 2,369 Britų lėktu
vai — viso 3,366 lėktuvai. 

gių tautų. 
"Aš vis dar laukiu nors vie

no naudingo dalyko mums iš 
tų išgarsintų ir labai slaptų 
Maskvos ir Teherano konfe
rencijų", pareiškė senatorius. 

"Vietoje to, po kiekvienos 
konferencijos sekė jos atkak
lesni pareiškimai apie prisijun
gimą Lenkijos, Estonijos, Lie
tuvos, Latvijos, Suomijos, Be
sarabijos ir kitų žemių, paaiš
kėjo jos planai del kontrolia
vimo Rumanijos, Bulgarijos, 
Graikijos, visų Artimų Rytų, 
išėjo aikštėn jos tikslas pra
plėsti savo politišką įtaką per 
visą Europą iki Angliško Ka
nalo". 

Latvijoje Vokiečiai šau
kia karo tarnybon visus 
senesnius vyrus gimusius 
tarp 1904 ir 1906, taipgi 
jaunesnius gimusius tarp 
1919 ir 1921 metų. 

Oro nelaimčs. Pasažieri-
nis lėktuvas nukrito į Mis
sissippi upę pereitą savai
tę, su juo vandenyje liko 
24 žmonės. 

Jų lavonų upėje dar ne
pavyko surasti. 

Prie Green villa* S. C., 
ore susimušė trys bombe-
riai, su jais žuvo 19 karių. 

Prezidentas Dėkoja Dešimtukų Aukotojams 
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Ohio Gubernatoriaus Proklamacija 

STATE OF OHIO 

Executive Department* 
Office of the Governor 

COLUMBUS 
% 

P R O C L A M A T I O N  
REPUBLIC OF LITHUANIA DAY 

WHEREAS, February 16, 1944 will be the twenty-sixth 
anniversary of the Independence of the Republic of Lithua-\ 
nia and will be observed throughout the country as "Repub
lic of Lithuania Day; and 

WHEREAS, the people of Lithuania, like those of 
other occupied countries, are suffering hardships, depriva
tions and enslavement at the hands of the Axis; and 

WHEREAS, there are some eighty thousand persons 
of Lithuanian descent in the State of Ohio who are loyal 
Americans and who are devoted to the cause for which 
this nation now struggles; 

NOW, THEREFORE, I, John W. Bricker, Governor of 
Ohio, do hereby designate Wednesday, February 16, 1944 
as Republic of Lithuania Day in Ohio, and I do hereby call 
upon all interested persons, groups and organizations to 
cooperate appropriately in its observance. 

TN WITNESS WHEREOF. 
I have hereunto set my hand 
And caused the Great Seal 
of the State of Ohio to be 
affixed. at Columbus, this 
l£th day of February, in 
the year of our Lord, One 
Thousand Nine Hundred and 
forty-four. 

Baigė streiką. Fall Ri
ver, Mass. — 1100 darbi
ninkų, nariai trijų teksti
lės unijų, nutarė nutraukti 
streiką h* gryžti dirbti. Jų 
streikas apėmė septynias 
audinyčias, kurias pereitą 
savaitė užėmė armija, del 
užsitęsimo streiko per 9 
savaites. 

Columbus, Ohio. — Val
stijos bedarbės apdraudos 
fondas pasiekė $353,000,-
000 rezervą; šymet tikima 
pakils iki $400,000,000. Iš 
šio fondo apmoka darbi
ninkams jeigu jie lieka be 
darbo. Bet dabar bedar
bių nepasitaiko ir fondas 
auga didyn. 

(TOE GREAT 
SEAL OF 

OHIO) 

BY THE GOVERNOR: 
(Signed) JOHN BRICKER. 

It 

Proklamacija Ohio Valstijoje išgauta asmeniškai nuvykus 
P. J. žiuriui, Amerikos Lietuvių Seimo Vykdomojo Komiteto 
sekretoriui, pas Gubernatorių Bricker Vasario 15 d. 

Yra žinių kad ir Michigan valstijoje išgauta tokia prokla
macija, prie to gi Illinois, Ne>v Yorko valstijoje, ir Marylande, 
kur Lietuvos Nepriklausomybė yra pripažinta legale valstijas 
švente,, buvo išleistos proklamacijos. , 

šios proklamacijos yra kitas Amerikos Lietuvių Seimo, at
sibuvusio New Yorke Vasario 5-6 dd. vaisius — pastangų su
pažindinti Amerikos visuomenę su Lietuvos laisvės byla. 

Lietuviai gali tikėtis kad Seimo išrinktos komisijos dirbs 
iki tiek kad iš paties Washingtono kurią nors dieną bus viešai 
paskelbta jog Suvienytos Valstijos pripažysta Lietuvą Nepri
klausoma valstybe, kaip ji buvo iki 1940 metų, ir neduos jos 
kam nors savintis ar pavergti. • 

' Po Sausio 30, kada Prez. Rooseveltui suėjo 62 metaį 
amžiaus, Prezidentas per radio kalbėjo dėkodamas už su
aukotus dešimtukus iš visos šalies. Tie pinigai eio* į Pre*. 
Roosevelto įsteigt* fondą kovui *u pw»Jyiiym. v ; 
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Bolševikų {takoję 

Pulk. McCormick, Chica
go Tribune leidėjas, tikri
na kad komunistų grupė 
vyrauja Amerikos valdžios 
viršūnėse, nors komunistų 
Amerikoje nėra nei milijo
no. Jie kontroliuoja jiegos 
lygsvarą tarp Demokratų 
ir Republikonų New Yorko 
valstijoje, kur jų esama į 
410,000, ir tuomi priverčia 
Demokratus arba Eepubli-
ktmm daryti suiyg jų no-

ro, taip jie įsigauna į žy
mias valdiškas vietas, ir 
per savo agentus kitaip vi
saip vedžioja už nosies 
Amerikos valdžią, McCor
mick sako. 

Washington. — Pokariniu 
darbų planuose apimama ir 
$420,000,000 upių ir uostų 
taisymui ir gilinimui. Tie 
darbai bus pradėti karui 
pasibaigus. 

• Į " 
Sulyg valdžios surenka-

fių žinių, šymet Amerikoje 
bus didesiiė §toką mėsę 
paukštienoj ir kiausmių. 

Žuvo 24. Prie York, Me., 
juroje laike audros užneš- * 
tas ant uolų Britų prekinis 
laivas ir sudaužytas. Žuvo • 
24 iš 44 laivo vyrų. 

Los Angeles, CaT. — Su-. 
streikavo apie 2,000 miesto 
vandens ir elektros stočių; 
darbininkų. Reikalauja di
desnių algų. 

Leningradas, kurį Vo
kiečiai laikė apgulę apie 
porą metų, nuo nazių bom
bardavimų baisiai nuked- į 
tėjo; užmušta civilinių gy
ventojų apie 5,000 ir apie 
20,000 sužeista. Užsienio 
rašytojai tikrina kad ten 
badu mirė į porą milijoną 
žmonių, tačiau Rusai nesa-.. 
ko kiek badu mirė, tik aiš- . 
kina jog ta skaitlinė "ke-~ 
lis kartu padidinta". Le-, 
ningradas. (buvęs Petro- 1 
gradas) turėjo prieš kar$ ; 
3,500,0(K) gyventojų. 

Rusijoje šio karo metu 
badu ir Vokiečių naikini- * 
mo priemonėmis išmirė mi
lijonai žmonių, ir Sovietai 
paprastų žmonių maitini- ; 
mu nesirūpina, tik šeria 
kariuomenes. Jei iš 170 
milijonų Rusijos gyventojų . 
ir 50 milijonų išmirs badu 
tai Sovietų valdovai žino 
jiems dar liks tiek kiek tu- ; 
ri gyventojų Amerika, ir 
daugiau negu turės Vokie
tija ar kuri kita Europos , 
šalis. 

INCOME TAKSŲ blan
kų išpildymu pasirūpinkit 
dabar, ragina valdžia. Ku
rie užtęs toliau turės daug 
vargo stovėti eilėse ir sun
kiau bus susikalbėti gavi
mui sugrąžinimų kurie di
dumai priklausys. 
į A *4 . . , 
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Demokratų partijos kon-^' 
vencija nustatyta Liepos 
19, Chicago j e. Ten bus no- -
minuotas kandidatas į pre
zidentus. Kalbama kad De
mokratai nominuos dabra-
tinį Prezidentą, Roosevel- -
tą, ketvirtam terminui, iš
skyrus jei pats Roosevelt 
išanksto atsisaką kandi
datuoti. 

Republikonų konvencija 
bus taip pat Chfcagoje. 

••m, 

% 



L 

, -&• ' f /• t r s w*r> y^fz^: **?J£f-
• .  .  f  .  -  •  .  

vv* 

JD I R v A 
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EENNSYLVANIJOJE 
KANDIDATAS S. L. A. VICĘ PREZl-

- DENTO PAREIGOMS 

a-v 

Detroit, Mich., Naujienos 

WATERBURY, CT. Gražus Paminėjimo 
Ifogramat 

Smarki Panele 

RAšfi APIE SEIMĄ. Vieta* 
dienraštis įdėjo platų aprašy* .. , 
mą New Yorke įvykusio Ame- Sekmadienį, j Vasalo 13 a., 
rikos Lietuvių Seimo, smulk- Lietuvių^ saleje atsibuvo Lie 
meniškai paduodant visus nu 

Vytautas A. Kerševičius 
Vytautas A. Kerševičius., iš Scranton, Pa., žymus Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoje darbuotojas ir organizatorius, no
minuotas SLA Vice Prezidento pareigoms, sutiko kandidatuo
ti ir pasitiki kad SL.a nariai, kurie mato ir jaučia Susivieniji
me stoką gyvumo, pasistengs už jį balsuoti ir išrinkti naują, 
jauną, energingą vyrą, padarymui taip reikalingos pamainos 

tarimus ir kalbėtojus, taipgi 
pažymint kad Lietuvių Seimas 
pasireiškė prieš Sovietų planą 
siūlantį savo pavergtoms tau
toms autonomijas, ir pareiškė 
Lietuvių nusistatymą už vi
sišką Lietuvos nepriklausomy
bę -

Laikraštyje įdėta vietos vei
kėjo ir Seimo dalyvio Dr. M. 
J. Colney atvaizdas, pažymint 
kad jis išrinktas į Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos 
paminklo fondą. 

Iš Waterburio dalyvavo Sei
me aštuoni delegatai: Jonas 
Tareila, K. Strikulis, Dr. Col
ney su žmona, Petras Kruge-
lis su žmona, Jonas Klikna ir 
43i manas Cvirka. 

PAGERBTAS KARYS. Lie
tuvos Nepriklausomybės mi
nėjime Vasario 13 tarp kitko 
buvo pagerbtas vietos Lietuvis 
jaunuolis karys, Bronius Snie
čkus, apie kurį gauta žinia iš 
Pacifiko karo fronto kad jis 
vienas nužudė 27 Japonus už-

tuvos Nepriklausomybės 26 
metų sukakties minėjimas, ku-
sis pavyko labai sėkmingai, 
žmonių salė prisirinko pilnu
tėlė, galima sakyti čia buvo | 
susirinkus visa Detroito Lietu
vių inteligentiška publika, ku
ri labai gražiai užsilaikė. 

Programo vedėju buvo Tei
sėjas J. P. Uvickas, kuris pla
čiai paaiškinęs susirinkimo ti
kslą, pakvietė kvartetą, kurį 
sudaro Mirga ir Leonardas Mi
chaels, E. ir S. Adams, kurie 
.sugiedojo Amerikos Himną. 

Toliau buvo perstatytas kal
bėti prokuroro padėjėjas Adv. 
A. Conrad, kuris pasakė įspū
dingą savo vientaučius Lietu
vius sužadinančią kalbą. Po jo 
kalbos vėl minėtas kvartetas 
sudainavo keturias dainas. 

Antru kalbėtoju buvo San
daros redaktorius M. Vaidyla 
iš Chicagos, kuris gana nuo
sekliai nupasakojo ką Lietuva 
davė Rusijai ir ką gali duoti. 
Jis padarė į klausytojus gilų 
įspūdį. Anot kalbėtojo, Lietu
va iš Rusijos nieko kito nega
li laukti kaip tik Azijatiškos 

mr 
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IŠĖJO IS KRAŠTO. Vasario 
4, vietos korespondentas savo 
rašinyje L. ž., "Waterburieciai 

NAUJA VALDYBA. Rau-j Atmetė Kvietimą į Tautinin-
donojo Kryžiaus ir Karo Per-įkų Seimą", išėjo iš kraštp, 

, . . . .salės Komiteto metiniame or-j kaip Lietuvių posakis sako. 
metu sukaKties minėjimas j oanizacijų delegatų susirinki-
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Iškilmingas Minėjimas 
Lietuvos Nepriklausomybės 

atsibuvo Vasario 13, Lietuvių, me< Vasario 10, Lieutvių Re-J tuvių Tarybos nariu ir oficia-
Piliecių saleje, South Side, ką į publikomj Susivienijimo Klu-jjiu korespondentu, tikiu mano 

• Aš būdamas Waterbury Lie-

Si.A organizacijos vadovybėje. Pennsylvanijos SLA nariai ir i puolime Namur salos, Marshall . 
Visi ldti Kor^vifinns draugai balnuos už ii i Vice Prezidentus, salų grupėje. ..Kep. If"»pa«dos ,lr vergijos pan-

cių.' 
Po kalboš vėl buvo dainos, 

dainavo poni Galinienė ir pub
likai jos dainos taip patiko 
jog ji buvo iššaukta pakarto
ti. Dainininkams akompana
vo p-lė Mardoksaite. 

Buvo pasižadėjęs kalbėti ir 
buvo laukiamas Michigan gu-
bernatprius Kelly, tačiau gau
ta iš jo telegramas kad jis 
randasi Lansinge ir negali į 
Detroitą atvykti. Jis telegra
mų sveikino Lietuvius ir lin
kėjo Lietuvai atgauti savo .lai
svę ir nepriklausomybę. Pro
gramas baigta Lietuvos Him
nu, poniai Galinienei vedant ir 
publikai pritariant. 

Užbaigus programą, pirmi
ninkas paprašė publiką sume
sti aukų Lietuvos reikalams, 
ir nors publikai sustojus buvo 
sunku aukas rinkti, vis tik au
kų surinkta $102.15. Po pro
gramo tęsėsi šokiai iki vėlu
mos. (Aukotojų vardai tilps 
kitame numeryje). 

ba iš pažymių veikėjų: 
J. Kavalauskas — pirm., 
K. žadeika 

rcnge P!«sburgho Lietuvių |be 12]S" Wallace St., tapo iš-
Tai > bos skj rius. Programą. linkta Komiteto nauja valdy-
atidarė J. A. Norris, 3:15 vai. 
po pietų. Amerikos Himną su
grojo Pittsburgho JPoifcijčtĄ ir 
Ugniagesių Benas, Lietuvos 
Himną sugiedojo Maironies 
choras, vedamas K. Bazio. A-
tidarymo maldą pasakė Kun. 
A. Jurgutis. J. A. Norris per
statė P. Dargį programą ves
ti toliau. Maironies choras su
dainavo kelias liaudies dainas 

pareiga yra tą klaidingą parei
škimą atsakyti. 

Pirma, ne Tysliava ir G|n-
kus atsilankė j Waterbury, bet 
Tysliava ir Augunas, abu iš 
Brooklyno. Antra, į tą • susi
rinkimą nebuvo kviesta nei 
Waterburio . Lietuvių Taryba, 
nei kita kokia organizacija, o 
tiktai pavieniai kolonijų vei
kėjai, ir tie kurie Seime daly
vavo viešai pasisakė kad jie 
neatstovauja jokių organizaci
jų nei Tarybų, jie atstovauja 
patys save. 

Trečia, Waterburio Lietuvių 
Taryba dar ikšiol neturėjo jo-

vice pirm., 
J. Grinius — vice pirm., 
F. Pūkas — užrašų rašt., 
Wm. Paschall — iždin, 
Mrs. G. Roman — fin. rašt. 
Komiteto nariai: Kun. I. Va-

lančiunas, Kun. J. čepukaitis, 
Kun. V. Martusevičius, A. Ka-
niušis (Kanin), J. Biržietis, K. 

ir Maldą (A. Vanagaičio) už į žemaitis, A. Džikas. 
Lietuvos laisvės kovotojus. 

Pittsburgho miesto may oro, AUKŲ NUVEŽTA $140. Iš 
vardu G. E. Fairley padarė: Philadelphijos išanksto surin-
priesaika Amerikos vėliavai irjktu ir nuvežtų į Amerikos Lie- . . _ . 
pasakė įdomią kalbą. I tuvių Seimą aukų suma susi-|Į"° susirinkimo ir nedare jo-

Sekantis kalbėtojas buvo t a i , darė $140. Juos seiman nu-;kl" nutarimų ar dalyvauti ta-
Penna Senatorius iš Washing-į vežė komiteto pirmininkas VV.:Seime ar ne. Ir taigi to 
tono, Hon. James J. Davis. Jis j M. Paschall (Poška). ! rasinio ošėjas, Tarybos Re-
išgyrė Lietuvius už jų darbš-! Kiek patiriama, dalyvavę j meJas , kaip jis _ save vadina, 
tumą ir pasižadėjo dirbti kiek Seime delegatai dar gausiai neturi jokios teises kalbėti Ta-
tik pajiegs kad Lietuva vėl bu- aukojo tenai. Kiti pirko Ka-į rybos vardu, ir jo rasinys ne-
tų atsteigta nepriklausoma. Jis™ Bonus, kiti parsivežė po itun l°kl° pagrindo ir netei-
yra Užsienių reikalų komisijos | ekstra knygą 'Timeless Lith-' smgas. 
narys. Svarbu buvo jį turėti; uania". j tamsta 
Lietuvių tarpe. Po jo sekė! Nekurie Philadelphijos vei- jkimu' nesutiko ir daugiau, bet 
Lietuviškos kalbos Kun. Jonojkėjai inėjo į Įvairias Seimo iš- j dau* lr sutiko, bet naudoti Ta-
Misiaus ir kitu. 1 rinktas komisijas ir į Vykdo- Tybos vardą kur su tuo netu-

Poni B. Pivaronienė kalbėjo mąjį Komitetą. Rep. hATlHrn hp1 

Nieko nuostabaus jei 
į tamsta nesutinki su Seimo šau-

Ellen Laura North, 18 m., 
atsižymėjo Vakarinių valstijų 
jodinėjimo parodoje. Ji taipgi 
groja akordeoną ir moka val
gi gaminti. 

BROOKLYN, N. Y% 

IŠ TAUTININKŲ KLUBO 
VEIKLOS 

'4-to Karo Bonų Vajaus reika
lu, ragindama Lietuvius pirkti 
ir užregistruoti kitur perka
mus bonus Lietuvių kreditan. 
jji pranešė kad 4-to vajaus hė-
jgyje Lietuvių budelėje yra iš
pirkta bonų už $100,000; tai
gi jei dar visi sukrustume tai 
galėtume dar vieną bomterį 
pakrikštyti Lietuvišku vardu. 

Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos mergaitės pašoko Lie
tuviškus šokius K. Baziui pia-
jiii vedant. Tarpais dar grojo 

MONTREAL 
K a n a d a  

rėjo jokio bendro bei nutari 
imų yra kaip tik nekultūringo 
j žmogaus blogų jausmų pareiš-
i kimas. Dr. M. J. Colney. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS 

Kanados Lietuviu Taryba 
rengia Lietuvos Nepriklauso-: 
mybės sukakties paminėjimą! 
sekmadienį, Vasario 20, Lietu-1 

vių parapijos salėje, nuo 1:8 ) 

• GUMO medžiagos visoje 
šalyje industriniams reikalams 
1944 metais bus pagaminta 
dvigubai daugiau negu turėta 
1943 metais. 

R. K. VAKARĖLIS. Vasa
rio 19, šeštadienio vakare, nuo 
7:30 vai., Miltono salėje įvyk
sta Raudonojo Kryžiaus Lietu
vių Moterų skyriaus vakarėlis, 
su užkandžiais, pasišokimu ir 
pakortavimu. Pramoga bus to
kia smagi kaip ir kiti buvę R. 
K. moterų surengti vakarėliai. 
Nepamirškite atsilankyti. 

Reporteris. 

• ŽIOGAI deda kiaušinius į 
žemę rudenį ir jų jaunikliai iš-
siperi tik kitą vasarą. Apsau
gojimui kiaušinių nuo sušali
mo per žiemą, nekurios žiogų 
veislės apdirba aplink kiauši
nius oro burkuliukus. 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—idėkit 
į laišką $1 dalnvr ir "Dirva" 

lankys jus ištisą pusroetf. 

Demokratų Komiteto Nazionalinis Vadai 

jn.inetas benas. Uždarant pro-! val- po pietų 
jgramą Kun. M. Kazėnas pasa
kė maldą. Aukų salėje surin
kta $235.88. Žmonių buvo pil
na salė. Pasirodo kad vienin-
gtii dirbdami daugiau gali pa
daryti. 

Tą pat! sekmadienį Lietuvių 
fjužnydiose buvo pamaldos už 
Lietuvos laisvės atgavimą ir 
Jiolekta tam tikslui. 

J. Virbickas. 

• C 

l žsirašykit An.erikos 
LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Jlėnesinis žurnalas, 28 puslapiu, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
3p*in» 60c nietaips. Adresas? 

Lietuvių Naujienos 
$82 N: 611- Kt. Philadelphia «, Pa.*' 
4—wi . 1 <• * 

Programas susidės iš kalbų 
ir dainų. Atvyksta iš Suvie
nytų Valstijų svečias kalbėto
jas Adv. F. J. Bagočius; iš To
ronto Lietuvos Gen. Konsulas 
Pik. G. L. P. Grant-Suttie, ir 
kalbės vietos parapijos klebo
nas Kun. J. Bchinas. 

Ponia S. Stankienė, tik ką 
atvykus iš Anglijos, kuri pa
sakys ką nors įdomaus. 

Dainas išpildys šv. Kazimie
ro parapijos choras po vadovy-1 
ste varg. K. žižiuno, Vytauto 
Klubo Aido choras diriguoja
mas A. Morkio, ir Birutės cho
ras lavinamas V. Kajackol 
4 prakalbų bus vakarienė 

K* L, Taryba. 

Vasario 11 įvyko- Tąutinin-
kų Klubo poseiminis susirinki
mas klubo patalpose. Dalyva
vo žymus skaičius Klubo na
rių, didelė dalis musų pirma
eilių visuomenės veikėjų. Nors 
po įvykusio Amerikos Lietuvių 
Seimo New Yorke jie didumo
je buvo nevisai pasilsėję, ta
čiau geroje nuotaikoje. Kaip 
pirm susirinkimo taip ir laike 
posėdžio kalbėjosi ir svarstė 
rimtus musų tautinius reika
lus, surištus su Lietuvos Ne
priklausomybės atsteigimu ir 
kartu apkalbėjo kad kuodau-
giaosia prisidėti pagelbėti sa
vo naujajai Tėvynei Amerikai 
šį karą laimėti. 

Pirmininkui J. Baltui atida
rius susirinkimą ir atlikus pra
dinius susirinkimo eigos reika
lus, paskelbta kad seimo dele
gatai patieks savo raportus. 

Pirmas iššaukiamas J. Sft-
gys, kuris bendrais ruožais pa
pasakojo seimo eigą ir įspu-
džius; suminėjo ir žymesniuo
sius seimo nutarimus. Papil
dymui jo raporto pakviesta D. 
Klinga, Dr. B. K. Vencius, J. 
Šimėnas, ponia Venys. Kalbė
jo V. Abraitis, J. Ginkus ir ei
lė kitų, vis su pakilusiu upu 
del Seimo pavykimo, prita
riant visiems nutarimams ku
riuos ):us stengiamasi vykinti 
bendrai su Seimo išrinktu Vy
kdomuoju Komitetu, kurio už
duotimi, kaip Seimo įpareigo
tiems, yra vienyti visų koloni
jų veikėjus šiam darbui. 

Kitas svarbus klausimas ap
kalbėta tai suorganizuoti gru
pes vyrų ir moterų davimui 
kraujo Raudonajam Kryžiui. I j 

šią komisiją išrinkti Klubo pir
mininkas J. Baltus ir J. Gin
kus, Radio Draugijos pirminin
kas. Buvo ir daugiau reikalų 
apkalbėta, ir ,čia reikia pasa-i^ 
kyti kad Tautininkų Klubas '{j 
tikrai darosi žymus organizuo
tas kūnas, kuris nuo pat pa
sireiškimo Tautininkų posūkio 
Lietuvoje, nuo 1926 metų, iš
laikė savo liniją ir kuris da 
bar jungia savyje visas stip
resnes tjiutininįtų jiegas. 

J. JudryB, 

MIRĖ 11,600 IŠEI
VIU LIETUVIU 

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių išeivių Lietuvių 
pažymėjimais, mirusių skai
čius pasiekė jau 11,600 nuo Va
sario mėnesio, 1937 metų. 

Taigi dabar jau suėjo sep* 
tyni metai, ir par tuos 7 me* 
t us mirė išeivių Lietuvių net 
11,600. Bet tai tik žinomi mi
rusieji. Tam tikras nuošim
tis miršta &pie kuriuos jokios 
žinios Lietuvius nepasiekia. 

REVELTA Laurinas, 90 m., 
mirė Vasario 3, Wickilffa, 
O. Amerikoj išgyveno virš 
50 metų. 

SPŪDIS Mikolas, 93 m., mira 
Sausio 11, W. Superior, Wis. 

SPŪDIS Antanas (Mikolo Spū
džio sunus), 66 m., mirė 
staiga, nesirgęs, Sausio 12. 
Antarias paliko žmoną ir sū
nų. Abu liko palaidoti Sau-

' sio 15, Kalvarijos kapinėse. 
Jiedu buvo geri Lietuviai. 

K R A I V I S  R a y m o n d a s ,  m i r ė  
Gruod. 29, Harrison, N. J. 

CIKORSKIS Pranas, ^ mirė 1 
' Sausio, Kearny, N. J. 
LAZINKAS Petras, mirė Spa

lių m., Tukumane, Argenti
noj. (Vilniaus r., Navikų k.) 

MURAUSKIENĖ Uršulė, 45; 
m., mirė Spalių 19, Buenos 
Aires, Argentinoj. (Vilkav. 
ap„ Bartnikų p., Pašeimenių 
kaimo.) 

MAKSIMAVIčIENĖ Katrina, 
mirė Gruod. New, Bri
tain, Conn. ^ 

KLIMAS Andrittš, mirė Gfue-
mėn., Paterson, N. J. 

SAVE1KIS Jokūbas, mir§ 
men.. New Britain, Conn.' 

LIAUGAUDAS Jonas, pusam
žis, mirė Sausio 8, Chieagoj. 
(Raseinių ap., Bedančių k.) 
Amerikoj išgyveno 40 metij. 

VANAGAS Jonas, 37 m., nu
sišovė Rugs. 9, Valentin Al
sina, Argentinoj. 

SIMOKAITIS Jonas, 40 metų, 
mirė Lapk. 12, Buenos Ai 
res, Argentinoj. (Gelgaudiš
kio par.) 

LUKOŠIUS Petras, 42 m., mi 
, rė Lapk. 8, Rosario, Argen

tinoj. (Biržų ap„ Papilės jv 
Krikščių k.) Argentinoj iš
gyveno 19 metų.) 

NAVICKAS Antanas, mirė 29 
Gruodžio, Pittston, Pa. 

SINDERAITIS Mykolas, mirė 
Sausio 2, Wilkes-Barre, Pa 

DZIDOL1KAS Juozas, 53 m.; 

mirė Rugp. 15, Nokomis, 111. 
(Marijampolės aps.. Tarpu
čių k.) 

ŠVETKAUSKIENĖ Morta, 64 
metų, mirė Rugs. 27, Tre 
veskyn, Pa. (Suvalkų rSd., 
Cipulčkių k.) 

JAS AS Petras, 60 metų, mirė 
Sausio 10, E. Chicago, Ind. 
(Telšių ap., Rietavo p.) A-
merikoj išgyveno 25 m. 

GIEDRAITIS Juozas, 62 m., 
mirė Sausio 9, Chicagoje. 
(Tauragės ap.) 

GEDRIKIENĖ Rozaliją, pus
amžė, mirė Sausio 10, Chi
cago j. (Panev. ap., Vaškų p. 

( Nuronių k.) Amerikoj išgy
veno 35 metus. 

K AVELIS Justinas, 68 metų, 
mirė Sausio 10, Ludington, 
Mich. (Panev. aj., Smilgių 
p., Gilbuonių k.) Amerikoje 
išgyveno 47 metus. 

YURKUS Kazys, pusaiftlf s , 
mirė Sausio 11, Chicagoje. 
(Raseinių ap., Viduklės par., 
Palypiu k.) Amerikoj išgy
veno 50 metų. 

BARANAUSKAS Juozas, mi
rė Gruod. m., Humphrey, 
Nebr. 

KRAUJALIENe Paulina '(Gri-
gaitytė), pusamžė, mirė 13 
Sausio, Chicagoje. (Šiaulių 
ap., Šeduvos p.) Amerikoje 
išgyveno 39 metus. 

JUŠKEVIČIUS Jonas, 7& m., 
mirė Sausio 13, Chicagoje. 
(Raseinių ap., Girkalnio p., 
Vizbarų dv.) Amerikoje iš
gyveno 48 metus. 

STONIS Jonas, 57 m., mirė 
Sausio 11, Brighton, Mass. 
(Ylakių par.)" Amerikoj iš
gyveno 31 metus. 

ČIGINSKAS Antanas, m. Sau
sio m., Mahanoy City, Pa. 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

PINKEVIČIUS Vipcas, m. Sau
sio m., Shenandoah, Pa. 

ZUJIENĖ Ona, mirė Gruodžio 
28, W. Pittston, Pa. 

DAINAUSKAITĖ Anelė, 29 m. 
mirė Gruod. 29, Exeter, Pa. 

BIBiKšA Vincas,. 48 m.,. mira 
* Lapk. 9, Buenos Aires. Ar

gentinoj. 

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

Smuikus skelbimai 'Dirvoj<į!, 
Ukip tai namų pardavimas, 
nuomavimas, krautuvių išnufiN 
mavimas ar pardavimas, paji o* 
lojimai, padėkos laiškai, gali* 
da patalpinti šia kaina. 

Indijonų Arbatžolė 
Stebėtinai gelbsti nuo prasto vi

durių virškinimo, užkietėjimo, vidu
rių kataro, kepenų sustingimo, ne
švarų kraują, odos ligas, inkstų ne
galavimą ir moterų bėdas. 

Kaip pagaminti: Pusėn kvortas 
verdančio vandens įdėk pusę puodįjk 

.ko arbatžolių. Kai atauš, nukošlt, 
idėk medaus ar cukraus ir laikyk 
šaltai. 

Kaip vartoti. Pradėk imti nuq 
mažo stikliuko iki kavos puoduko 
'ias rytas piieš valgymą ir vakare 
jinant gulti, dukart j dieną. 

Perkant čolių mišinį vipada pra
šyk Floral Herbs, o gausi geriausių. 

Kaina 50c—3 baksai už $1. 

FLORAL HEtfB CO. 
Box 305 Clinton, Ind. 

Viduryje šiame vaizde parodoma naujai išrinktas ną-
cionalinis Demokratų partijos komiteto pifmųiinkas. Ro
bert E. Hannegan iš St. Louifc, Mo„ kuris gauna kūjelį iš 
buvusio. vado. Abį didžiosios partijos, Demokratai, ir 
publiknnai, laikys savo' konvencijas šią vasarą Chicagoje. 
Ten bus nominuota kandidatai Ą prezidentus; 

' ' , .. . t r''" V '' -VV •• . 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kuriu 
Dirvos numerio tai phiš.v 
dahii Administracijoj pri
siųsti jj, nerašykit: 
gavau pereito numerio'*, 
bet pažymėkit: "Ntgav.H. 
nr. ">, iVJ, ari m 44". 'fįM-
greitu laiku bus jums pa* 
siųsta tas tikras numeri* 
kurio nugpvo^, į 

D I U: y A 
Cleveland 3, Ohi» 

DEM,A C. JAKUBS 
(lĄKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME . 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1703 t 

— - * 

p. J. KEKSIS 
809 Society for Savings llidsr. 
OFISO TELEFONAS: IdAJii Ū'73. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba pri«»iniow ;.iu<»se, Kifly* 
kitds- į mane, gausit pigia kaina. Tuipjji gaukit pat^rnavim^ jyįJ-
riuose apdrwudos-infiurance reil.aluose. 

Sutaisau paskolas pirmo murtgečio. Puturnavim#^ >r 
inas garantuojama. Kreipkitės- į mane telefonu arba agmtniik*;-

J gaujoje Vietoje 

1 Nikodemas A. WItkeHs 
5 c Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
| IR BALZAMUOTOJAS 
| Šermenims kambarius "''duodame vartoti nemokamai 
S Naujoj, moderniniai frengtoj nuosavioj vietof 
I 6202-04 SUPERIOR AVE. . HEnderson 9292 , 
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TVjnil meile Tjetuvos 
Dega musų širdyse! 
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Laisvę Pažinę — 
Jungo Nevilksim! 

Kalkime Geležį iki Ji Karšta! 
PENKI MILIJONAI DOLARIŲ KARO BONAIS, MILIJONAS PARAŠŲ UŽ LIE-

TUVOS NEPRIKLAUSOMYBE TURI EIT! RANKA RANKON 

Išsipildė Sapnas 

Karo Bonų Vajus Pagreitinimui Amerikai 
Laimėti Karą Tęsis nuo Vas. 16 iki Kovo 31 

Kaip Amerikos Lietuvių Seimo Vasario 5 ir 6 dd., 
New Yorke nutarta, Amerikos Karo Bonų specialis va
jus sukėlimui $5,000,000 sumos prasideda su Vasario 16 
— ta musų tautai brangia diena, kuri primena mums 
Lietuvių tautos išsilaisvinimą ir atsteigimą savo nepri
klausomos valstybes. 

Už Lietuvos Nepriklausomybę mes ir vėl kovo
jame — kovojame kaipo šios šalies, Amerikos, piliečiai, 
kurie tikime ir skelbiame kad Amerikos laimėjimas ka
ro yra geriausias užtikrinimas Lietuvai Nepriklausomy-
bės. 

Seimo išrinkta Karo Bonų Vajaus ir Peticijų-Para-
šų Rinkimo Komisija ruošia ir tuoj paskelbs šio vajaus 
smulkmenas. 

Mes, tuo tarpu, privalome ruoštis į darbą, kuris ve
da Lietuvius prie Lietuvos nepriklausomybės užtikrini
mo, Atsimename, karo pradžioje Valstybės Sekretorius 
Hull skelbė kad tautoms reiks pačioms dirbti, niekas 
joms laisvės ant lėkštės padėję neatneš. 

Mes, Lietuviai, darbšti tauta, nesitikim nieko dy
kai. ir mes pasirenge rankoves pasiraitojus dirbti — ir 
dirbti DABAR! 

Seimas padarė nedaug, bet pačius svarbiausius nu
tarimus kurie šiądien labiausia prisidės prie Lietuvos 
nepriklausomybės užtikrinimo. Imkime Seimo nutari
mus vykdyti kaip vienas visi tie kuriems rupi atstaty
mas Laisvos, Nepriklausomos Lietuvos! 

Kartu su bonų vajum, dirbsime ir parašų rinkime, 
kuriais bus prašoma Amerikos vyriausybė užtarti Lie
tuvos nepriklausomybę. Parašai bus ne vien iš Lietu
vių, bet visų žymių Amerikos žmonių kurie patys įver
tina laisvę ir kurie pripažysta kad ir mažos tautos ly
giai vertos laisvės kaip ir didelės. 

Pirkdami karo bonus mes parodysim Amerikai kaip 
mes nepaleidžiamai dirbame kad Amerika laimėtų ka
rą, kad priešus nugalėtų greičiau — kad Lietuva, kaip 
ir kitos pavergtos šalys, butų išlaisvintos iš po nazių 
priespaudos jungo. 

Rinkdami peticijas-parašus mes Įrodysime Ameri
kos vyriausybei kad mes nenorime pavesti Lietuvą ki
ton vergi j on — Sovietų vergi j on, kurie dar neužėmę 
tnusų šalies jau vergijos pančius Lietuvai suka. 

Kaip tik Seimo iaiku, ir prieš Seimą, iš Maskvos 

ėjo siulymai-planai-pinklės mažoms tautoms pavergti. 
Seimas į tuos planus tinkamai atsakė Lietuvių vardu —-
mes norim Laisvos, Nepriklausomos Lietuvos, kaip tai 
garantuoja Atlanto čarteris. 

Tai pačiu svarbiausiu laiku ̂ pakeltas Lietuvių tau* 
tos žmonių balsas. 
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"TIMELESS LITHUANIA" TAIP PAT LAIKU 
PAKELIA BALSĄ UŽ LIETUVĄ 

Seimo laiku pasirodė ir Dr. Owen J. C. Norem'o 
knyga "Timeless Lithuania". Ta knyga skubiai siunti
nėjama Amerikos Kongreso ir Valdžios nariams. 

Ši knyga taip pat drąsiai ir atvirai gina Lietuvos 
bylą — ir Lietuvos klausimą gina dabartiniu svarbiau
siu momentu. Ta knyga bus skaitoma ir leidžiama per 
Amerikiečių rankas žaibo greitumu. Ji atidengia Lie
tuvos žaizdas, — mažos, nekaltos, ramios, tautos žaiz
das, simpatingai Amerikai, nurodo kaip žiaurus kaimy
nai — Lenkai, Vokiečiai, ir Rusai, — pavartojo savo 
nežmoniškumą ir žiaurumą prieš musų senąją tėvynę 
ir musų brolius-seseris. Knyga atidengia jog ne mažos 
tautos yra karų priežastimi, bet didėsės. Knyga nupa
sakoja kaip tos didėsės galybės naudojosi visu barba
rišku beteisėtumu mažas tautas pavergti. 

Taigi — kartu su žodžiais kokie taikomi Amerikos 
visuomenei apginti Lietuvos bylą, privalo ranka rankon 
eiti ir darbas! Darbas yra tai Karo Bonų pirkimas! 

Kartu su šiais darbais, bus vykdoma kiti Amerikos 
Lietuvių Seimo nutarimai, kaip tai Lietuvių Kareivių 
Motinų ir Žmonų organizavimas ir kiti. 

SIUSKIT AUKAS SEIMO DARBAMS VYKDYTI 
Amerikos Lietuvių visuomenė prašoma paremti ir 

toliau savo aukomis darbus kuriuos Seimas pavedė sa
vo užtvirtintoms komisijoms dirbti. 

Siųskit aukas surinktas Lietuvos Nepriklausomybės 
26 metų sukakties minėjime, siųskit aukas pavieniai ir 
draugijos kurios nespėjot savo auką Seiman prisiųsti. 

Darbas turi eiti pirmyn, o darbui varyti reikalinga 
pinigiška parama. Ta parama suteikti Vra lengviau
sia, ir to prašome iš visų kuriems sąlygok neleidžia ki
taip dirbti. Jusų parama pagreitins Seimo komisijų 
darbus — ir todėl nevilkinant siųskit aukas dabar. 

Aukas siųsdami adresuokit: 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras}l 

6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 
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VYKDOMOJO KOMITETO SPECIALIS 
POSĖDIS CLEVELANDE 

Atsižiūrint f Lietuvos klau
simo padėties rimtumą, Ame
rikos Lietuvių Seimo isrinktos 
Vydomojo Komiteto valdybos 
dalis laiko savo posėdį Cleve-
lande šį sekmadienį aptarimui 
ir sutvarkymui Seimo nutari
mų kurie tuoj ir pradedami 
vykdyti. 

Posėdyje dalyvaus Vykdomo 
Komiteto pirmininkas Adv. A. 
A. Olis iš Chicagos, Peticijų 
komisijos pirmininkas Teisėjas 

ir atstovas iš Detroito. Daly
vaus LVS centro valdyba — 
Dr. Tamošaitis, Karpius ir P. 
J. žiuris, Vykdomo Komiteto 
sekretorius, vietiniai. 

šiame posėdyje bus nustaty
ta Penkių Milijonų Karo Bonų 
vajaus smulkmenos; peticijų 
milijonui parašų surinkimui 
forma ir jų išplatinimas; bus 
apkalbėta kiti butini darbai, 
ir apie tai bus pranešta Seimo 
delegatams, komisijų nariams 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
UŽDUOTIS I 

Kokius Naujus Darbus Mums Seimas Uždėjo 

šis karys, Sgt. Charles Mick-
lick, iš Camp Campbell, K., 
už gerą atsižymėjimą šaudyme 
į taikinius sulaukė to kas kar
eivių gyvenime negalima: jam 
atnešta pusryčiai į lovą. 

RUSAI ĮSTEIGĖ 
LENKIJAI VAL

DŽIĄ 
Sovietai toliau krečia savo 

komedijas su tautomis Euro
poje. štai praneša kad Mas
kva paskelbė įsteigianti Len
kijai vyriausybę iš Rusijos ir 
kad, tuomi viešai ir atvirai at
meta, nepripažysta Lenkų vy
riausybės in exile Londone. 

Iš Maskvos skelbia jog Len
kiją tvarkys ir jos valdžią su
darys Lenkų "patriotų unija", 
esanti Maskvoje, kurion ineina 
Lenkų valstiečių partija, so
cialistų darbininkų partija ir 
"kitos demokratinės grupės". 

Lenkų uniją vadovauja Wan
da Wasilewska, matomai iš 
Lenkijos atsidurus Sovietuose 
komunistė. Jos vyras, Alek
sandras Korneičuk, paskirta# 
nauju komisaru Sovietų Ukrai
nos. 1 

1 Keista kaip pasaulis leidžia
si bolševikams taip akis mui
linti: 

W. F. Laukaitis, iš Baltimorės; laiškais ir Lietuvių visuomenei 
Juozas Tysliava iš JSrooklyno I per spaudą. 

• LIETUVOS REIKALAMS AUKA • 
: ^ s 
j J^ietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
I jyii* LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
| 4 -6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu auką: Lietuvos Vadavimo Darbam* 

$.,. Knygai "Timeless Lithuania" 

$ Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

$ L.V.S. nario mokestį 

Viso: $ 

Vardas ir PtWMe. 

Adresas. 

Miestas Valst. 

| ŠI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI | 
NM>H<IH>MH>IMIIMIMHHHIMMH«HHnHinnaaiKIMIIiaiimit(llMUMIHHaiailMlt>HNaHII«ailMIM^ 

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: 

Jau Gatava! 

Smagu pažymėti kad ren
giantis į Amerikos Lietuvių 
Seimą New Yorke, Lietuvai 
Vaduoti SąjungQs skyriai ir 
pavieniai nariai parodė savo 
aktyviškumą visu šimtu nuo
šimčių: kiekvienas skyrius be 
išimties siuntė į seimą delega
tus ir gausias apkas. Net to
kie skyriai kurie per tulą lai
ką išrodė neveikaus, seimo me
tu pašoko į pirmutines vietas 
'delegatų gaukumu ir aukų su
momis. 

Garbė jiems ir jų veikė
jams bei nariams. Pasirodo 
kad tie skyriai daug nekalbė
dami, nesigirdami uoliai seka 
Lietuvos vadavimo reikalą ir 
atsiliepia į savo vadovauja
mos Centro Valdybos šauksmą 
stoti į darbą. 

šiame darbe? Visai lengva: 
netverti Bonų Vajaus komite
tų, bet dėtis prie dabar vei
kiančių Karo Bonų Komitetų, 
kad tiems komitetams tektų 
visas kreditas už Lietuvių par
duodamus arba perkamus Ka
ro Bonus. 

Kur komitetų nėra, ten rei
kia tuojau Karo Bonų Vajaus 
Komitetą įsteigti. 

Sekantis darbas tai gerai or
ganizuotis Peticijų parašų rin
kimui. Tam darbui reikia pri-
kviesti visus žymesnius savo 
kolonijoje Lietuvius biznierius 
ir profesionalus, taipgi Ame
rikiečius Lietuvos draugus. 

Peticijų rinkimas bus kar
tu ir gynimas Lietuvos Ne
priklausomybės ir platinimas 
Lietuvos vardo visuose žymes-

Seimas praėjo, bet dabar niuose Amerikiečiuose. 
prasideda darbas. Darbas tas 
yra uoliai pravesti gyveniman 
Seimo nutarimus. Kaip ener-
gingar prisidėjot prie Seimo 
pasekmingumo, taip tikime pri-
sidėsit ir prie jo nutarimų įgy
vendinimo. 

Seimas užsibrėžė, kaip at
mena delegatai dalyvavę Sei 
l»e, ir kaip jau iš spaudos pra
nešimų matėsi, ne daugybę 
smulkių mažmožių, o tiktai 
pečius svarbiausius tiesiogi
nius darbus taikomus daugiau
sia pagelbėti Lietuvos laisvei 
ir nepriklausomybei apginti. 

PIRMIEJI DARBAI 
Pirmučiausi darbai kuriuos 

Amerikos Lietuviai privalo vi
sa energija vykdyti yra tai 
Amerikos Karo Bonų Penkių 
Milijonų Dolarių sumoje išpla
tinimas Lietuvių tarpe nuo da
bar iki Kovo 31 dienos. Apie 
tai plačiau kalbama kitame 
straipsnyje šiame puslapyje. 

Kokia pareiga LVS skyrių 

Peticijas ir kitas informaci
jas kolonijų veikėjąi * gaus iš 
Seimo išrinktos Peticijų Komi
sijos ir Vykdomojo Komiteto. 

UŽSIMOKĖKI? DUOKLES 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

skyriai prašomi šaukti savo 
susirinkimus dabar, aptarti sa
vo akciją, savo talką kokią ga
lės duoti Karo Bonų vajuje, 
kaip pravesti parašų rinkimą f 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
ir kaip pasekmingai dirbti ki
tus darbus kurie bus nurody
ti. 

Visais atvejais patariama 
tartis ir kooperuoti su Seime 
dalyvavusiais delegatais, kurie 
vienas, ar du ar trys yra Sei
mo įgalioti tiems darbams va
dovauti jusų kolonijoje. 

Kur nėra LVS skyrių tfr 
darbas atitenka tiesiog Seime 
delegatams ir įgaliotoms ko
misijoms. 

LVS skyriai prašomi išrin
kti iš narių metines duokles, 
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gauti iš jų stambesnes aukas, 
taipgi įrašyti j Sąjungą dau
giau narių. 

Visi tie darbai kuriuos Sei
mas nutarė vykdyti reikalau
ja žymių sumų pinigų, ir LVS 
narių duoklės, aukos ir aukos 
iš visuomenės labai reikalin
gos. 

Naujai gautos aukos bus su
dedamos į vieną su Seimui duo
tomis aukomis ir su LVS ižde 
esančiais pinigais. 

Juo didesnės sumos pinigų 
bus sudėtos tuo reikšmingesnis 
bus galima pravesti Lietuvos 
laisvės gynimo darbas. 

Kitos tautos savo vadavimo 
akcijai turi ne tik šimtais tūk
stančių bet ir milijonais dola
rių. ' 

Ir mes Lietuviai taip turim 
vertinti savo garsios, garbin
gos tautos laisvę. 

Jeigu norini matyti savo se
nąją tėvynę vėl laisvą ir ne
priklausomą, ne laukinių Ru
sų ar barbariškų nazių vergi
joje, turim pasiaukoti — ir 
pasiaukoti dabar. 

Didelė negarbė bus mums 
jei taptume puslaukinių bolše
vikų vergais. 
^ Iki dar nepavergti, kovoti 

iiž savo tautos turim geresnes 
progas, negu vėliau, kada bus 

svetimas jungas Lietuvai už
dėtas, kaip to. bolševikai sie
kia. 

ŽYDAI LIETUVOJE 
VISAI NAIKINAMI 
Daugelyje Miestų Jų 

Visai jau Nėra 

Sulyg Žydų laikraščio lei
džiamo Londone (Lapr. 12 d., 
1943), žydai Lietuvoje nuo na
zių persekiojimų baisiai nu
kentėjo : 

"Vokiečių spaudos praneši
mais, visame Vilniaus distrik-
te žydai ištremti, ir buvę žy
diškos sritys (ghettos) paves
tos 'Ariams* gyventi. 

"Naziai taip pat pravežė žy
dų žudymą Švenčionyse, kur 
400 žydų buvo išvaryta j už
miestį ir kulkosvaidžiais su
šaudyta. 

"Kaune išžudyta apie 12,000 
žydų. Slabados (Vilijampolės) 
žydmiestis visai išnaikintas. 

"Taipgi nėra daugiau likę 
žydų Panevėžyje, Ukmergėje, 
Marijampolėje ir Kretingoje. 

"Lietuvoje tėra likę du žyd-
miesčiai. (ghettos), Kaune ir 
Šiauliuose, tačiau jų gyvento
jų likimas labai neaiškus." 

RUSIJOS "AUTONO-
MIJOS" YRA TIK 

APGAVYSTĖ 

Per Dumblus Braido Bougainville Saloje 

AmeriKieciai pėstininkai brenda per gilų dumbty vieno
je iš salu Pacifike, savo žygiuose prieš Japonus. 

žymus Washington© rašyto
jas Paul Mallon sako: 

"Nebuvo jokios naturalės 
priežasties kodėl Rusija turė
tų išsiskirstyti į 16 valstybių. 
Tas suskirstymas yra grynai 
dirbtinis. Maskva po senovei 
kontroliuos, kaip visada. Au
tonomija visada teoretiškai bu
vo suteikiama Rusijos konsti
tucijoje, bet faktiškai neprt-
pažystama. 

"Net patys savi komunistai 
nepatiekia kitokio pateisinimo 
šiam naujam žygiui kaip tik 
matomą diplomatišką Rusijos 
pasiryžimą įsijungti Lenkiją, 
Pabaltijo šalis, Suomiją, net 
Balkanus, o gal ir pačią Vokie
tiją kaipo individualę komu
nistinę respubliką, kuriai bu
tų suteikta teisė paskirai tarv 
tis užsienio reikalais ir leista 
palaikyti sąvo menkos reikš
mės armija. 

"Atėjo laikas jau kalbėti at* 
virai, nors musų valdžios žmo* 
nės negali kalbėti. Jie skaito 
tą Rusijos suskirstymą, prie 
to atakavimą Popiežiaus, pa
skirą sutartį su Čekoslovakija, 
užpuolimą Britanijos (prime
tant norą daryti paskirą taiką 
su Vokietija), užsipuolimą ant 
Willkie — viską kaipo didžiau-
sį paskirą įvykį nuo paskelbi
mo karo. 

"Iš visko aišku kad Rusija, 
suprasdama savo jiegą, pasi
ryžus naudoti ją pilniausia po
karinėje Europoje, Azijoj#; if 
visame pasaulyje. } ^ 

"Jei Maskva prieina to sui* 
pratimo kad demokratas arba 
ne-komunistas yra fašistas, j! 
išsistato save prieš visą pa-> 
šaulį, kovoti prieš Britaniją, 
Vatikaną, Willkie ir mus. Ji 
tikrai daug užsimoja." 

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, Ohi* 
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Aukokit Lietuvai dolari-kitą 
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JULIAUS SMETONOS KALBA PASAKYTA AMERIKOS 
LIETUVIŲ SEIME NEW YORKE 

Kokiais Pagrindais Turėtų Buti Atstatyta Lietuvos Valstyb# 

Bankieriūs Parduoda 
Laikraščius 

Garbingieji Seimo dalyviais 

Musų seimas vyksta liūde
sio ženkle. Tautininkų idea-
fcgijos kūrėjas ir Lietuvos 
Prezidentas Antanas Smetona 

-paliko mus kaip tik tuo metu 
kai Lietuvai, Europai ir visam 
pasauliui gręsia didelės nelai
mės. Antanas Smetona mirė 
nesulaukęs savo troškimų įsi
gyvenimo — laisvos ir nepri
klausomos Lietuvos atsikuri-
įtoo. Jis mirė vos tik pradėjęs 
naują kovą del Lietuvos lais
vės, vos tik suburęs apie save 
nedidelį, bet ištikimą, draugų 
ir bendradarbių būrelį sekmin-
gesniam tos kovos tęsimui. 
Kelios dienos po jo mirties iš

gijo iš spaudos taip ilgai lauk
ta Lietuvos bičiulio ir Ameri
kos Ministro Lietuvai Owen J. 
C. Norem'o knyga, "Timeless 
Lithuania", del kurios velio
nis prezidentas daug rūpesčių 
buvo išgyvenęs ir daug pastan
gų padėjęs: važinėdamas su 
prakalbomis po Lietuvių kolo
nijas ir rinkdamas aukas kny
gos spausdinimui, žiūrinėda
mas knygos rankraštį, ir tt. 
Didelio jam butų buvę d^įaug-
smo matyti savo rūpesčių ir 
pastangų rezultatą — pirmą 
svarbesnį leidinį naujoje ko

tu vos nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpis — nuo 1918 iki 
1940 metų . yra teisėta Lie
tuvos valstybės evoliucija, ku
rią smurtu 1940 metais nu
traukė bolševikai. Logiška iš
vada: Lietuvos valstybės atku-
rimui reikia gryžti į status 
quo ante, į 1940 metus, į lai
kotarpį prieš bolševikų įsibrio-
vimą. Bet tatai tik pačios 
Lietuvps egzistencijos, nepri
klausomybės tęstinumo požiu-
riu, kad užakcentuotume fak 
tą kad Lietuvos nepriklauso
mybė turi buti atstatyta, kad 
Lietuva butų atkurta, o ne iš-
naujo sukurta. 

Skirtumas tarp senos vals
tybės atkūrimo ir naujos su-
kurimo yra didžiausias. Val
stybei atkurti tautos apsi
sprendimo nereikia, nes noras 
gyventi savitu, nepriklausomu 
gyvenimu yra neginčijamas ir 
visų bendrai pripažintas fak
tas. Naujai valstybei sukurti 
tautos apsisprendimas reika
lingas, nes kas be to gali pa
sakyti kad ta ar kita tauta, il^ 
gus šimtmečius išgyvenus ki
tos valstybės ribose dabar no
ri iš tos valstybės išsiskirti ir 
buti nepriklausoma ? 

Lietuvos apsisprendimas de-
Voje del Lietuvos laisvės. Li- klaruotas 1918 metų Vasario 
kimas jam neleido patirti to 16 dieną aktu ir patvirtintas 
džiaugsmo. Bet visi jo priete- j 22 metų nepriklausomo gyve-
liai ir bendradarbiai gali džiau- i nimo. Tie 22 nepriklausomo 
gtis kad vienas jų idėjos vado gyvenimo metai parodė • kad 
siekimų įsigyvena vos kelios Lietuva ne tik pasiskelbė ne
dienos po jo mirties. Tebūna priklausoma valstybe, bet ir 
šitai mums akstinu ir kitus puikiai sugeba nepriklausoma 
velionies prezidento troškimus gyventi. Nežiūrint šito fakto 
galimai greičiau įgyvendinti, akivaizdumo, bolševikinė pro 

Antanas Smetona mirė. Jo paganda ir jos pataikūnai skel 
draugai skausmingai ir su liu- bia kad, girdi, Lietuva ateity-
de siu palydėjo jį į Amžinybę, je galėsianti apsispręsti.... 
Nors ir neilgai jiems teko su j Kas šituo turima galvoje ne-
juo dirbti, tačiau užtektinai i sunku nuvokti: bolševikai ti-
kad tarpe jų nusitietetų dvasi
niai ryšiai, kurie, Antanui 
Smetonai mirus, nenujruko ir 
nenutrūks, bet tolydžio plėsis 
ir stiprės. Juk yra labai ge
rai žinomas reiškinys gamtoje 
kad mes dar ilgai matome tų 
žvaigždžių šviesą kurios užge
so jau prieš daugelį metų.... 

Išėjo p. Norem'o knyga, štai 
įvyksta Amerikos Lietuvių sei
mas — visa tai kaip tik yra 
velionies Antano Smetonos no-

kisi sugryžti į Lietuvą, o su-
gryžę nori ten inscenizuoti ple 
biscitą-apsisprendimą, kuris, be 
abejo, išeis Sovietų Sąjungos 
naudai. Nors kiekvienas iš 
musų žino kad Lietuvoje nie
kas, išskyrus keletą bolševikr 
agentų, nepasisakytų už prisi
jungimą į Sovietų Sąjungą, jei 
balsavimas butų laisvas, vis 
dėlto nei vienas neprivalome 
leistis į tokius kompromisus, o 
turime apsiriboti griežtu ir 

rų įsigyvenimas. Jei mes ir (aiškiu teisės dėsniu: teisei 
toliau kietai ir ryžtingai dirb- esant sulaužytai — o bolševi-
sime pagal velionies Antano kų antplūdis 1940 m. buvo tei-
Smetonos nustatytas gaires, 
įvyks velionies ir musų visų 
didysis troškimas — laisvos ir 
nepriklausomos Lietuvos pri
sikėlimas. šito tikslo siekda
mi pirmų pirmiausia mes tu
rime bent trumpai pažvelgti 

sės laužymas — pirmų pir
miausia teisė turi buti atsta
tyta ir smurtas pašalintas. 

Taigi ne kažin koks naujas 
apsisprendimas, o suvereninės 
Lietuvos nesąlyginis atstaty
mas yra pagrindinis kovos del 

į velionies prezidento nurody- Lietuvos nepriklau s o m y b ė s 
tus kelius Lietuvos laisvei at
kurti, juos suprasti ir juos įsą
moninti. 

Yra aišku kad vien tiorii, 
vien entuziazmu mes nepri
klausomos Lietuvos neatkur-
sime. Tam dar reikalingas gi
lus supratimas, apgalvotas ir 
patyrimo patvirtintas priemo
nių pasirinkimas. Didžiausio 
svarbumo čia yra teisinis Lie
tuvos klausimo pastatymas. 
Jis sykiu yra ir kiekvieno są
moningo Lietuvio požiūris į 
dabartinę Lietuvos padėtį. 

principas. O tai savu ruožtu 
reiškia gryžimą į status quo 
ante, į 1940 metus, į tuo lai
ku veikusią Lietuvos Konsti
tuciją, Lietuvos įstatymus ir 
valstybinę santvarką. Jei bu 
tų fiziniai įmanoma, reiktų 
atstatyti ir tą pačią vyriausy
bę; šitai betgi nėra įmanoma, 
visi tai gerai suprantamo. 

Kol velionis prezidentas bu
vo gyvas jis buvo teisėtos Lie
tuvos vyriausybės tęsėjas, te
gul šito, priešingai teisei ir 
teisingumui, daugelis nepripa-

Pirmu pirmiausia mes turi-!žino. šiądien teisėtos Lietu-
me įsisąmoninti kad visas Lie- vos vyriausybės tęsėju, Lietu

vos valstybės kontinuiteto rfei 
škčjtl, yra velionies jpfežldėhtc 
dar jftm gyvam tebesant pa 
Skirtas Ministras Pirmininką 
(naują prezidentą pagal Lie 
tuvos konstituciją tegali išrin 
kti pati tauta). Ministrui Pir 
mininkui ir niekam kitam i? 
priklauso teisė sudaryti Lietu 
vos vyriausybę, kaip tik sąly
gos leis. Koks bus tolimesnis 
tos Vyriausybės likimas ir ko
kia bus tolimesnė Lietuvo^ 
konstitucinė evoliucija, sprę? 
pati Lietuvių tauta. Trumpai: 
status quo antie atstatymas i 
vienos pusės, Lietuvos valsty
binės santvarkos, Lietuvos vy 
riausybės kontinuitetas (tęs 
tinumas) iš kitos pusės — yra 
kertinė .Nepriklausomos Lietu 
vos atkūrimo sąvokos. 

čia kaip tik buę laikas ir 
vieta paaiškinti kad gryžimas 
į status quo ante, į 1940 me
tus, anaiptol nereiškia kad vi
sos tuo metu galiojusios Lie
tuvos sutartys su svetimomis 
valstybėmis pripažystamos 'tei
sėtomis. Juk visiems gerai 
žinoma kad tiek sutartis su 
Vokietija, kuria Klaipėda at
plėšiama nuo Lietuvos, tiek 
1939 m. sutartis su Sovietų 
Sąjunga, kuria Lietuvai te
grąžinama maža Vilniaus kraš
to dalis ir į Lietuvą įvedamos 
raudonosios įgulos, buvo gry
ni smurto aktai kuriais pažei
džiamos Lietuvos teisės ir ku
rie kaipo tokie neturėjo galios, 
šitai aš ir turėjau galvoje kai 
anksčiau ^nurodžiau kad statu? 
quo ante atstatymas tereiškia 
Lietuvos egzistencijos tęstinu
mo akcentavimą. 

Nemažesnės svarbos kovoje 
del Lietuvos nepriklausomybės 
turi ir principas pagal kur 
Lietuva yra suvereni ir su jo
kia kita valstybe jokių ryšių 
neturinti valstybė. Jau Lietu
v o s  n e p r i k l a u s o m y b ė s  a k t e  
.1.918 metais buvo deklaruota 
kad atsikurianti Lietuvos val
stybė nutraukia visus ryšius 
kurie kada nors praeityje yra 
buvę su kitomis valstybėmis. 
Ir tikrai: pilnas suverenumas 
teįmanomas kai nėra jokių ry
šių su kitomis valstybėmis; 
kai tokių ryšių esama, valsty
bės suverenumas, mažų ma
žiausia, apribojamas kitos val
stybės naudai. šitai turėjo 
galvoje Nepriklausomybės ak
to signatarai kai jie iškilmin
gai proklamavo kad Lietuva 
visai ir nesąlyginiai atskiria
ma nuo kitų valstybių. Bet, 
greta to, jie dar turėjo galvo
je ir net žinojo kad tūlos val
stybės, negalėdamos visai už
gniaužti Lietuvos teisės į gy
venimą, mėgins tą teisę bent 
nuslopinti. Jei jau negalima 
Lietuvai nuneigti nepriklauso
mybės, tai bent reikia pasi
stengti tą nepriklausomybę ne
utralizuoti, paraližiuoti, aprai
zgyti federacijų ir konfedera
cijų ryšiais. 

Istorija parodė kad Lietu
vos nepriklausomybės pionie
riai neklydo. PaSioje nepri
klausomo gyvenimo pradžioje 
Lenkai tuoj prisiminė buvusią 
uniją, ir tuoj kilo įvairių są
jungų ir federacijų bei konfe
deracijų pasiūlymai bei pirši
mai. Ir keletą metų Lietuvai 

skvoje paskelbtas Sovietų Są 
jungos pertvarkymas, kuri nuo 
šiol susidėsianti iš 16 kuone 
"nepriklausomy" valstybių-na* 
rių, teoretiškai yra ne kas ki
ta kaip labai decentralizuotos 
konfederacijos p a s k e 1 bimas. 
Toje konfederacijoje lygiatei
siu nariu su kitomis Valstybė
mis figuruoja ir Lietuva. Tai
gi matome. į ką veda tos ar ki
tos rūšies sąjungos ar federa
cijos. 

Marshall Salų 
Užkariautojai 

Guy Emeršon, Vice preziden
tas vieno New Yorko abnko, 
parduoda laikraščius kuomet to 
biznio savininkas nuėjo nusi
pirkti karo boną. Tas atvaiz
duoja bendrumą mažų biznių 
su didžiaisiais, perkant bonus 
aprūpinti musų kareivius karo 
reikmenimis. 

teko vesti žūtbūtinę kdvą kol 
pavyko tų federacijų (tikrovė
je prijungimo į Lenkiją), ga
lutinai atsikratyti. Bet Len
kai, matyti, tos minties nie
kuomet nebuvo atsisakę. Pa
sinaudoję jiems patogia poli
tine konjunktura, jie 1938 ifte-
tų pavasarį trenkė Lietuvai 
ultimatumą, kad ši užmegs tų 
su jais diplomatinius santikius. 
štai ir vėl, praslinkus 15 me
tų nuo Hymanso projekto (ne
va tai Lietuvos-Lenkijos fede
racijos) galutinio žlugimo, pa
sirodė atgimusios Lenkų bičiu
lystės pirmosios kregždės. Pra
džioje tik santikių atnaujini
mas, o vėliau, be abejo, ir ki
ti sumanymai, federacija ar 
konfederacija. J 

1939 metų vasarą oras to
mis konfedsratyvėmis minti
mis jau buvo gerokai prisotin
tas, ir Lietuvai neabejotinai 
butų reikėję antru kartu pa
kelti sunkią kovą del savo su
verenumo išsaugojimo, jei an
trasis pasaulinis karas nebū
tų gaivalingai pakreipęs visos 
dalykų eigos, kuriai, deja, Lie
tuva negalėjo nei pasipriešin
ti, nei padaryti kokios įtakos. 

Prieš pat prasidedant karui 
tokius ar kitokius ryšius Lie
tuvai mėgino užmesti Vokieti
ja, mažų mažiausia siūlydama 
pasidaryti Vokietijos sąjungi
ninke ir kartu pulti Lenkus. 

Pagaliau ir Sovietų 1939 me
tais Lietuvai primesta drau
gingumo sutartis yra pirmas 
ryšių užmetimas ant Lietuvos, 
pirma pančių grandis ant Lie
tuvos nepriklausomybės. Įsi
dėmėkime kad ir 1940 metais 
Sovietai neprisijungė Lietuvos, 
o priėmė pilnateisiu nariu i So
vietų Sąjungą. Gi nesenai Ma-

šitai matydami mes ne j ieš
kokime naujų kelių, o pasirem
kime išmintimi ir patyrimu tų 
kurie pasirašė 1918 metų ne
priklausomybės aktą: Lietuva 
turi buti atkurta laisva ir ne 
priklausoma valstybė, nutrau
kus visus ryšius kurie bent ka
da yra buvę su kitomis valsty
bėmis. I 

Šis Lietuvos atskirumo dės 
nis drauge su status quo ante 
ir teisėtos Lietuvos santvar
kos atstatymu ir sudaro tauti
nę Lietuvos atkūrimo koncep
ciją. šia proga aš galiu atvi
rai pabrėžti kad tautininkai, 
kuriuos daugelis vadina vieny
bės ardytojais, su visais eis į 
vienybę kurie pripažins ir pri
ims aukščiau paskelbtus prin
cipus. Jie yra pasiryžę ben
dradarbiauti su visais kurie 
tikrai prisideda prie Lietuvos 
n e p r i k l a u s o m y b ė s  a t k u  r i m o ,  
bet jie niekuomet nedarys 
kompromisų kurie kad ir ma
žiausia apsunkintų Lietuvos 
kovą del laisvės. Nes jtik kiek
vienas pripažins kad nors ir 
brangi yra vienybė, bet tvirta 
ir tiesi kova del Lietuvos lai
svės yra dar brangesnė. An
tra vertus, begalo skaudžiai 
apsiriktume jeigu patikėtume 
kad suvarę į vieną vietą skir
tingų principų žmones, mes 
automatiškai pasieksime vie
nybės. Jei vienas, sakysim, 
bus už konfederaciją, kitas 
prieš tai, manau, net didžiau
si vienybės apaštalai neišves 
kad jei tie du žmonės sueis į 
vieną kambarį, tarp jų įsivy
raus vienybė. Kada principai 
bus vienodi tai koks laiko ir 
erdvės tarpas paskirus žmo
nes beskirtų, jų tarpe bus vie
nybė, o kada principai skirtin
gi tai net ir į silkių statinę su
kišti, tie žmonės vienybės ne
sudarys. 

šitoks yra Lietuvio tautinin
ko aspektas į Lietuvos klausi
mą i Dabar aš dar norėčiau 
porą žodžių tarti apie tai ko 
Lietuvos Lietuviai lauktų is 
Amerikos Lietuvių. 

Amerikos Lietuviai, pirmoje 
eilėje būdami lojalus ir geri 
Amerikos piliečiai, kovoja už 
Amerikos laimėjimą ir remia 
Amerikos karo pastąngas. Ta
čiau faktas lieka faktu kad 
nors jie ir yra Amerikos pilie
čiai bet jų gyslose teka Lietu
viškas kraujas. Ir jei piliety
bės galima nustoti ir ją vėl 
įgyti, arba, laikui bėgant, tap
ti net kitos kurios valstybės 
piliečiu, tai fakto kad kieno 
gyslose teka Lietuviškas krau
jas vis dėlto niekas negali pa
keisti. 1 Ir tai yra ne be reik- j 
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Per Burmx Artinasi prie Japonų 

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 ne ra atnaujinę, bet ku
rių baipiasi su pabaiga 1943 ar su pradžia 1944 metų. Prašom 
tuoj atnaujinti, pasiunčiant mokesti paprastu budtt, ir Dirva 
vel lankys Jus netrukdomai ištisus 1944 metus. 

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

Su pagarba — "Dirvos" Administracija. 
Superior Ave. 

Mill,Ilitnu SMfeĮfc—B—ŽHM 
Cleveland .'i. Ohio 

* 

Alijąntų kariuomenė,, prastais keliais, .karo vežimais 
per jfturmoK girias, kalinis ir slėnius gabena karo reikme
nis savo .talkininkams*finams-, kariaujantiems• -Japonus;-

Viršuje: Maj. Gen. Holland 
M. Smith, USMC, kuris įsiver
žė į Marshall salas Japonų iš
mušimui iš jų. Apačioje: Maj. 
Gen. Harry Schmidt, USMC, 
kuris vadovavo ketvirtai mari
nų divizijai Roi salos plote. 

šmės. 
Antra vertus, jei ir galima 

sutikti su tvirtinimu kad bū
nant Amerikos piliečiu, pirmo* 
j e eilėje reikia tarnauti Ame
rikai, o Lietuvos reikalus pa
likti Lietuvos piliečiams tai 
lygiai teisinga yra ir tai kad 
kiekvieno Amerikiečio pareiga 
yra žiūrėti kad Amerika liktų 
ištikima savo idealams ir tei
singumui. Jeigu gi ši Ameri
kos ' piliečių tarpo atsiranda 
tokių kurie nusižengia Ameri
kos viešai deklaruotiems prin
cipams, kišdamiesi į svetimų 
valstybių reikalui ir net pro
paguoti laisvų tautų pavergi
mą, tai kiekvieno sąžiningo pi
liečio pareiga yra visomis prie
monėmis prieš tai reaguoti. 

Visi gerai žinome kad ne 
vienas Amerikietis, užuot bu
vęs lojalus Amerikai, šiądien 
yra virtęs bolševikų propagan
dos įrankiu. Tarp kitų dalykų 
tokie Amerikos piliečiai pro
paguoja Lietuvos prijungimą i 
Sovietų Sąjungą ir skleidžia 
melus apie Lietuvą. Į šitą vi
su smarkumu turėtų reaguoti 
Amerikos Lietuviai. Ne tik 
dėlto kad šitaip elgdamiesi jie 
gins teisingumo bylą, bet ir 
dėlto kad kraujo ryšio dėka 
pirmoje eilėje tai yra jų, o ne 
kurios kitos kilmės Amerikie
čių pareiga. Nejaugi bus gra
žu kad koks Airių ar Anglų 
kilmės Amerikietis teisingumo 
vardan ims ginti Lietuvą pirm 
negu tai padarys Lietuvis? 

Amerika Lietuvai yra daug 
gero padarius, bet butų galė
jus ir gali padaryti dar dau
giau be jokios žalos sau. Lie
tuva jaučiasi nuskriausta, ir 
teisingumas yra įžeistas, kad 
Lietuva neturi vyriausybės in 
exile, kai tokią vyriausybę tu
ri mažutis Luksemburgas ar
ba kai toks mažai civilizuotas 
Libanas #neva tai teisingumo 
vardan paskelbtas nepriklau
soma valstybe. Amerika tik
rai butų gražiai atlikus savo 
teisingumo nešėjos misiją jei 
butų privertus Anglus ir bol
ševikus pripažinti Lietuvos vy
riausybę in exile. Priemonių 
tam buvo ir yra užtektinai. Jei 
Amerika nutrauktų arba bent 
rimtai pagrąsintų nutraukti 
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Patenkinanti* 
PALI U OS UOTO J AS 

SKAUSMO NUO 

REUMATIZMO 
J«j kenčiate kui.o skausmus; jqi sąnarUit 

Jaunius; jei užeina skausmai oro permaino
se, atartam jums bandyti ROSSE Tabs bt 
r ml :<-sties ir obligacijįj. Naudojamo* tuks-
tai ičiu per virš  D V I D E Š I M T S  I T I PUJ ,  K H V I M U I  

tjreito paliuosavinio nk;>u8in'> Reumatizmo, 
Artl-ritls, ir Neuritis.. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
Jei;;u niekad nenaudojote ROSSE Tab*, 

praSom jus BANDYT juos,—i§bandvkit iriu-
•Ų kaštai#. Pasiusime jun's pilno dydžio 
pakeli--«unaudokit 24 table!*-1; DYKAI. Jei 
neduos ;;reito paliuosavimo nuo skausmo ir 
|ijs busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
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dali, ir jums nieko nekaltuos. Ncsigskit pi-
nisth, tik savo vardo ir adresą į: 

JtOSSE Products Co., Dept. X-3 
2t08 W. Harwell AY. Chicago 45, HI. 

savo paramą bolševikams if 
Anglams, jų apetitai kamuoti 
nekaltas tautas bematant su
mažėtų. Tai vieną. Toliau* 
Amerikai labai gerai žinoma 
kaip bolševikai kamuoja Lie
tuvius, Latvius,. Estus, Lenkus 
ir kitus žmones, išvežtus Sibi
ran ar kitur Rusijos gilumon. 
Nejau Amerikos vyriausybf 
negali priversti bolševikų kad 
jie įsileistų Raudonojo Kry
žiaus atstovus, kurie bent kiek 
palengvintų nelaimingų trem
tinių kančias? Juk yra negin
čijama tiesa kad jei Amerika 
nebūtų teikus paramos bolše
vikams, Vokiečiai senai butų 
juos į skutelius sutrynę. 

šičia kaip tik Amerikos Lie
tuviai gali daug padaryti. Ne 
tylėti, ne laukti bet rėkti ir 
šaukti bei reikalauti yra jų 
pareiga. Jeigu kas mėgina 
Amerikos Lietuvius malšinti, 
tildyti, įkalbinėti kad tylėdami 
jie daugiau pasieks, tarnauja 
brutalei jiegai ir komunis
tams. Bent kuri pastanga vis
ką iškelti aikštėn eina Lietu
vos naudai ir neša vilties spin
dulį Lietuvai. O iš to kad 
Amerikos Lietuviai nepabijos, 
jei reikia, ir prieš vėją pusti, 
viešoje Amerikos opinijoje jie 
tik pakils aukščiau. Nes drą
sius žmones visi vertina, o 
minkštanugarius niekina. 

feiądien, kai bolševikai jau 
yra Įsiveržę Estijon ir labai 
greit gali buti Lietuvoje, veik
ti reikia greit ir ryžtingai. Ir 
čia Lietuvos akys yra atsikrei
pusios i Amerikos Lietuvius, 
nes Lietuvos piliečiai čia ne
daug tegali. Lietuvai reikia 
garantijų kad kai tik dalis 
Lietuvos teritorijos bus išva
lyta nuo Vokiečių ji turi buti 
perduota Lietuvos vyriausybės 
žinion. 

Veikittie neatidėliodami, kari 
Lietuvoje ir ftusijos gilumoje 
kenčiantieji musu broliai mus 
neprakeiktų, kad tuo metu kai 
jie buvo kankinami ir žudomi, 
mes pasyviai sėdėjome. Vei
kime, nes lemiamoji valanda 
jau čia pat. Ir tegul Dievas 
mums padeda. 

VOKlfečIAI gyvenanti Lie
tuvoje, kaip privilegijuota kla
sė, gauna rūbams medžiagą 
už pusę racionavimo kuponu 
negu reikalaujama iš Lietuvių. 
Prie to, Vokiečiams paprastai 
leidžiama naudotis savo kupo
nais anksčiau negu jų nusta
tyta diena vietos gyventojams. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
f Kuomet kankinatės vickirių užkietėjimu— 
ftnmos neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos— palengvinsite sau šiuo modernišku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. ši sko
ninga kramtoma guma vidurius liuos>uoj« 
Švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AM1NT. Tik pakranitykite FEEN-A-
MINT einant gulti, naudokite tiktai pagfil 
nurodymus ant pakelio. Sekanti rytą ma
lonus palengvinimas jums pagelbės vėl jau-

•tt* puikiai. 

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

•  M  A R G U T I S *  
6755 So. Western Avt. 

Chicago. Ill-

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kieur gyventi, praneskit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos j 
liaują vietą jeigu neprimo-
kesit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli-
mi| į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3, O. 
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Padėkit Amerikai Laimuti D I H V A 

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

T Ministras P. Žadeikiš, kalfi^tn^s Anie-
rikos Lietuvių Seime New Yorke, Vasario 6 d., pa

sakė vieną iš įspūdingiausių kalbų ką jis kada yra Lie
tuvių sueigose pasakęs. Jis drąsiai ir atvirai išdėstė So
vietų siekimus prie Lietuvos, Vokiečių pasiryžimą nai
kinti Lietuvą ekonomiškai, išspaudžiant visa ką gali sa
vo karo mašinai varyti, ir kaip Lietuvos zminės sten
giasi to išvengti ir kaip rūpinasi išlikti gyvais. 

Svarbiausios dalys iš pono Ministro kalbos ytfa se
kančios : 

" . . .  K a i p  k a s  k l a u s i a  & o k i  š a n s a i  L i e t u v a i  a t s i s t o t i  
vėl nepriklausomai.... matom kaip visas pasaulis yra 
įveltas j karą.... 0 vienok gal kumštim mes nebū
sim galingi, bet mes busim galingesni teisėis atžvilgiu— 
jokia galybė neišmuš jos iš musų, rankų. 

" . . .  M e s  e i n a m  p r i e  L i e t u v o s  —  i r  p r i e  j o s  e i n a  i r  
tyko Maskva.... Mes žinom kaip jie skelbė.. r bet jie 
patys netiki savo pareiškimams.... pasaulis nepatikė
jo jiems, nes jokia tauta neims pati sau vergiją.... Da
bar pati Maskva mato neįtikino nieko, o tik savo veidą 
sutepė.... Siūlas kuris veda prie Lietuvos netvirtas.... 
Dabar jau siūlo kokią tai laisvę — komisarijatus: tai 
yra prisipažinimas kad jau reikia lopyti jų poziciją. 
Musų teisės sulaužytos, mes gi einam tiesiai — norim 
buti nepriklausomi ir kad Atlanto Čarteris mums tai 
garantuoja... 

" Iš Maskvos pasiūlymai tik Medžiojimas 
toli nuo Maskvos tautų.... Mes mokėjom suprasti Rū
stis ir norim su jais sugyventi... Jei sutiksim su jų 
reikalavimais jie musų negerbs Mes reikalaujam 
kad mums butų grąžinta 1920 metų sutartis, kuri pri
pažino Lietuvą, ir tada santikiai bus geri.... 

" Apie tolimesnę padėtį Lietuvos po Vokietija— 
sulyg pranešimų ten viskas eina kojom aukštyn —.Hit
lerio planai virsta. Jo nusistatymas buvo kad jokių 
tautų ir valstybių Pabaltijo šalyse nėra. Dabar, galim 
tikėti kad Vokiečiai ims siulvt Lietuvai iš savo pusės 
nepriklausomybę — bet tai bus nenuoširdus siūlymas ir 
jau labai pavėluotas.,.. Vokiečiai sudarę aparatą iš
pumpuoti iš Lietuvos viską del savo karo mašinos.... 
Šiądien klausimas Lietuvoje kaip išsigelbėti save ir sa
vo kaimvną, kaip išvengti kad okupantai neišsiurbtų 
visko. Dar šiądien Vokiečių vadai neskaito kitas tau
tas lygiomis sau, tik vergais. Tokiose aplinkybėse Lie
tuvių tautai nėra patraukimo viltis ką laimėti iš Vo
kiečių. . . 

" , . . .  A m e r i k o s  L i e t u v i ų  v i s u o m e n ė  y r a  d i d ž i a u s i a  
paratha išgelbėti Lietuvą iš pražūties, kuri nori buti ly
gi tauta su kitomis Jusų parama ir pastangos ko
ordinuojant *ti Kitomis srovėmis ir atneš maximum nau
d a . . . "  

Ši seimą ir jame suvažiavusių Lietuvių pastangas 
p. Ministras šiaip apibudino: 

"Yra dalis Lietuvių kurie nori kad Lietuva butų ka
talikiška ; kita dalis nori kad Lietuva butų socialistiš-
ka; treti nori kad Lietuva butų Lietuviška". ( Šiuos žo
džius pasakius, salėje pasigirdo gausus plojimas). 

Tikrieji Lietuviai ir susipratę katalikai non Lietu
viškos Lietuvos. Jie žino kad jei Lietuva bus Lietuviš
ka tai ji bus ir katalikiška. Pas rimtus Lietuvius nėra 
jokio noro Lietuvą perversti į koki kitą tikėjimą ar iš
plėšti seną katalikišką tikėjimą kurio tauta laikosi išti
kimai nuo to kai priėmė krikščionybę. 

, Turint tai mintyje, sunku išsiaiškinti prie kokios 
pavietrės prives Lietuvą tie klerikalai kurie su socialis
tas susibučiavo ir tą savo begėdišką politiką prievarta 
užmetė ir geriems katalikams nešti. 

Kada atsisteigs Lietuva nepriklausoma* socialistai 
tuoks apie save visas galybes atskirti bažnyčią nuo val
stybės. Tame daug jiems pagelbės tų klerikalų dabar
tinė politika. Ji socialistus pastatas į pirmą vietą Lie
tuvos valdyme, jeigu dalykai taip eis kaip dabar eina. 

Kad klerikalų vadai nėra gudrus užtenka tik pažy
mėti trumpos praeities faktus: jie buvo nepasitenkinę 
Lietuva Lietuviška, tat puolėsi prie bolševikų, kad pa
gelbėtų j'ems Įsiveržti į valdžią- Bolševikų "pagalba" 
visiems gerai žinoma, Amerikoje, jų vienminčiai puo
lėsi Į glėbį cicilikams — nežinia ko siekdami, ir dabar 
fbridę į tą purvyną nežino kur suktis. Socialistai per 
jų negudrumą labai sustiprėjo, net gauna bažnyčių sa
lėse prakalbas sakyti, o ko atsiekė tie klerikalai vadai? 
Jie buvo įsivaizdavę kokiuš tai baubus ir tik su ciciliikų 
pagalba tikėjosi juos nukovosią, bet tų baubų niekur ne
suradę, pasijuto glėbyje pačių aršiausių tikėjimo ir baž
nyčios priešų ... -

\/OKTEČtAt kurie buvo sugabenti į Lietuvą ir kitas 
* Pabaltijo šalis užgyvendinti, kuriems už "naziškus" 

Senukas Grigaitis Visai 
Pametė Taksą 

Grigaitis į veidrodį žiurėda-
rftas pradėjo spjaudyti sau į 
veidą. 

Jis pasirinko negudrų budą 
neigti New Yorke įvykusį A-
merikos 'Lietuvių Seimą. Pa
juokimui Seimo, štai kaip jis 
palygina jį su Chicago je Įvy
kusiu Vasario 16-tos paminėji
mu: 

"Nežiūrint staigiai užgriu-
sio sniego ir šalčio, .'Lietuvių 
seimas' Chicagoje, pereitą sek
madieni » buvo labai sėkmin
gas. Aiškiausia tai matyt, pa
lyginus su tautininkų sušauk
tu vasario 5—6 d. d. "lietuvių 
seimu' New Yorke, kuris tik
rumoje buvo taip pat tik ma
sinis mitingas, nes į jį ėjo kas 
norėjo. 

" 'Dirva' giriasi kad tame 
New Yorko 'seime' buvo 402 
'delegatų', o chikagiškių 'sei
me' buvo kokius penkis kar
tus daugiau — tarp 2,000 ir 
2500!" 

"Panašių 'lietuvių seimų', 
vasario 13 d., įvairiose Lietu
vių kolonijose įvyko keli tu
jinai, ir reikia tikėtis kad dau
gelis jų sutraukė bent po 400 
arba 500 'delegatų'. Kai ku
rie dar įvyks ateinantį sekma
dienį". 

Dabar lieka senukui Grigai
čiui pasakyti kur atsiduria jis 
su Pittsburgho konferencija, 
kurioje delegatų buvo apie 350, 
ir kurion ne visi buvo leidžia
mi dalyvauti, tik atsargiai pa
rinkti, kuomet New Yorko Sei
me durys buvo atdaros visiems 
Lietuviams, ir kuomet pats 
jo giriamas Chicagos "seimas" 
buvo atdaras visiems, ir visi 
Lietuviai yra ir bus kviečiami 
į Vasario • 13 ir 20 "seimus", 
kur keliama .Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės gelbėjimo 
klausimas? , 

Rengiant Chicagos "seimą" 
Vasario 13, Draugas ir Nau
jienos šaukė visus Lietuvius, 
nes tik taip galima parodyti 
Lietuvių reikšmingumas. 

Naujienos prieš tą Chicagos 
"seimą" skelbė jog tai bus 

"Lietuvių balsas", ir Draugas 
rašydamas apie Lietuvos žmo
nių išsilaisvinimo viltis pažy
mėjo jog tai "Lietuvos žmo
nių balsas". 

Tas parodo kad Lietuviu ar
ba Lietuvos žmonių balsas yra 
svarbus ir reikšmingas Lietu
vos laisvės kovoje. 

Iki šiol jus trys giriatės tu
ri "visus įgaliojimus" Lietu
vos vadavimo darbui dirbti, 
bet vietoje dirbti apsirgot di
dybės ir diktatorystės liga. 

Pagaliau išeina faktai į vir
šų: kad tik visų Lietuvių pas
tangos, o ne dviejų-trijų susi-
bučiavusių ir politiškai susipla
kusių vyrukų užmačios, tegali 
Lietuvos nepriklausomybės gy
nimo bylai daugiausia pagelbe* 
ti ir pagelbsti. 

. New Yorko Seimas kaip tik 
pripažino visiems Lietuviams 
teisę rūpintis ir dirbti už sa
vo tautos likimą. 

Mes pripažystame gerais ir 
svarbiais VISUS tokius mitin
gus, seimus, prakalbas, suei
gas, konferencijas kur dabar
tiniu laiku galima kelti Lietu
viu halsas už Lietuvą. 

Tame ir yra skirtumas tarp 
jusų ir musų. Mes dirbame 
demokratiškai, kviečiame Į tal
ką VISUS, i komitetus ir ko
misijas įsileidžiam kiekvieną 
Lietuvj. Jus gi priešingai — 
jus akiplėšiškai siekiat grynos 
fašistiškos uzurpacijos, rašot 
protestus ir draudžiate kitiems 
visiems Lietuviams rūpintis 
reikalu kuris yra visos Lietu
vių tautos ir kuri tik visa tau
ta vos pajiegs nudirbti. 
v Mes jau senai skelbėrtte kad 
visų iki šiol musų padedamų 
pastangų bus maža Lietuvos 
nepriklausomybei apginti, o ką 
darote jus: trys vyrukai drys-
tate vaizduotis save Hitlerio, 
Stalino ir Hirohito rolėse ir 
neturit gėdos tai lošti, kada vi
si mato kad junik ne Lietuvos 
gelbėjimas rupi, tik politiškas 
kromelis išlaikyti. 

Pikti norai ir darbai su lai
ku iškyla į viršų. 
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K r a ž i ų  S k e r d y n e  
50 METU SUKAKČIAI 

PAMINĖTI 
1893—1913 

(Tęsinys iš pirmiau) 

LIUDININKŲ KVOTIMAS 
Dar pirm negu byla prasidėjo, advo-

dabartės dar stovi nejudinta. 
"Klingenbergis vis tik gynėsi kad ii® 

'jis, ir ne mušimas nagaikomis buvo prie
žastimi žmonių maišto, bet kad valstiečiai 

j patys maištą skėlę, nes dar prieš mušimą 
| vienas iš jų šovęs iš seno vamzdžio. Mes 
užklausėme Klingenhergio kaip jis gali 
žinoti kad tas šovimas paėjo iš valstiečių 
pusės, o ne iš pusės jo uriadnikų ir kad 
šauta iš seno vamzdžio?. Jis mikčiojo, 
stenėjo, ir, galiaus prisipažino kad tikrai 
nežino, tik taip mano, — tas net teisėjus 
prajuokino. 

"Kada mfes ji dar labiau prispyrėtai, 
prisipažino kad dar prieš pribuvimą kazo-

katai prie jos* jau gerai buvo prisirengę 
Jie Jankė įvykių vietoje, išklausinėjo liu
dininkus. Jie lankė kalinyje, kur sėdėjo 
nelaimingi Kražiečiai, ir juos apie viską .... 
išklausinėjo, o matydami- aiškiai kur tei-! kų .]is nu kartu liepė uriacinikams kapoti 
svbė, stojo i teismą kad teisvbę drąsiai i žmones nagaikomis. Sykį moteris, kada 
apginti. - " jjau vyrai buvo iš bažnyčios išėję. Antru 

B
m  . . .  .  . j - .  „  .  .  .  kartu 'vyrus ,  kada  t i e  ė jo  i š  šventor iaus  Tyrinejinflw prasidėjo, Kaip ir visa-; iaukan> • 

da bylose, nuo iškvotimo liudininkų. 1 

LIETUVIŲ žiniomis, perei
tą rudenį Vokiečių Generali
nis Komisaras Lietuvai von 
Renteln padovanojo vieną Lie
tuvos dvarą iš Hplandijos at
gabentam naziųįj ..ĮĮTame dvare 
planuota suvežti jaunų nazių 
iš Holandijos mokintis ukinin-
kystės ir daržininkystės. 

Nebuvau, nemačiau, negaliu aprašyti 
kaip ten per Kražiečių bylą tįe kvotimai 
vesta. , Turiu vienok po ranka aprašymą 
tos bylos, aprašytą vieno Maskolių advo
kato ką Kražiečius gynė, atspausdintą už-
rubežvje. Ne Lietuvis, nei katalikas, Ru
sas pravoslavas, o žiūrėkit kaip apie tai 
nurašo: 

"Svarbiausiu liudininku ant kurio la
biausia skundikai pasitikėjo, buvo Kauno 
gubernatorius Klingenbergis. Mes apgy
nėjai, irgi ant Klingenbergio daugiausia 
atsidėjome, ftes žinojom kad kvosdami ke
letą valandų išgausime pagalios teisybę ir 
tokiu budu galėsim musų klijentus apgin
ti. Be to jį paleisti nemanėm. 

"Mfes tada užklausėme Klingenbergio 
delko jis liepė be reikalo žmones mušti? 
Atsakė padaręs tai del to jog turėjęs ant 
to valdžią duotą iš aukščiau. Bet kas tai 
buvo ta ankštesnė valdžia — Orževskis ar 
ministras, neišreiškė. 

"Nors teismo pirmsėdis Stodolskis, 
laikydamas Klingenbergio puse, mus nuo
lat trukdė, mes vienok iškvošėme ir tai 
kad pas valstiečius jokio ginklo nerasta, 
nei namuose, nei prie kanceliarijos, kada 
buvo nurėdomi plakimui. 

"'Kas aršiausia, musų klausimais pri-
Klingenbergis pripažino kad tie 

visi liudininkai ka iš policijos, yra tai tie 
patys kurie Kražiuose bepliekiant nurė
dytus nuogai valstiečius laikė už ranku ir 

s? ribs sk kumsi"nfe" ir visus savo pavaldinius prie jos priren- VL 0-v,aL budais jas kankino. 
ge, žinojo kad nii<? pasisekimo bylos pri
guli jo visa ateitis, — teisybė vienok ap
galėjo ir niekad niekam dar, turbut, nebu
vo taip aiškiai išrodytos melagystės, nie
kas taip didžiai teisme nebuvo sugėdintas 
kaip ponas gubernatorius, Klingenbergis. 

"Iš pat pradžių Klingenbergis pradėjo 
teisėjams kalbėti kad Kražiečių pasiprie
šinimas valdžiai paeina ne iš ko kito kaip 
tik iš suokalbio kurs taikytas pakelti Len
kų maištą. Suokalbis tas buvęs išsiplėtęs 
po visą Žemaitiją. Gubernatorius sakė la
bai gerai apie tai žinojęs ne vien iš polici
jos pranešimų, bet taipgi iš daugelio su 

(Bitš daugiau) 

M I N T  Y  S  

V. J. B. 
^ Gyvenimas yra geras; ir progos tap* 

t i geru ir daryti gera yra visuomet su 
mumis. 

Žmogaus protšs yra valdomas Įstaty
mais kurių nei mokslas, nei filosofija ne
gali pakeisti; ir kadangi teorijos ir sis-

azių parapijoms agmęs 

į Vaterlandą. Svajonės tą kraštą greitai suvokietinti 
ir užviešpatauti pasibaigė kai pradėjo artėti bolševikai, 
kurių smarvė ir žiaurumas, praktikuotas Pabaltijo ša
lyse 1940 metais priminė Vokiečiams kad nereikia lauk
ti iki tol kada raudonieji visai ateis ir juos užklups. 

Žinant kokiu įsitikinimu naziai veržėsi į Rytus ir 
kftip jie manė "amžinai" ten jau įsiviešpataują, galime 
tikėtis tokia pat bus berzgdžia svajonė ir bolševikų, ku-
rie dabar jau suka vergijos pančius savo kaimynėms 
tautoms, dar jų neužėmę. Neamžinas bus ir bolševikų 
viešpatavimas tose šalyse, jeigu ir įsiverš į jas. 

Juo daugiau raudonieji bandys apžioti, juo didesnę 
imperiją stengeis sukurti, tuo greičiau ji jiems subirs. 

ŠEŠIOLIKTA VASARIO 

Tai amžinas Dokumentas Lietuvio krauju rašytas, 
Tai Liudininkas karčiausios praeities ir džiaugsmo! 
Tai Triumfas milijonuose kilnių sielų išugdytas — 

Ne staktig austas; bet tyro Lietuvio jausmo. 

Ir kas Ji paglemžt, sunaikint, ar sumindžiot užsimotų?! 
Tai įrašas tautos sieloj, širdyj, valioj, prote! 
Jis vistiek amžių amžiais dar gražesniais žiedais bujotų. 
Jo grobuonys patys pirmiau surūdytų karste. 

Ne Jam retežiai, vfcfgija, kapas ar nelaisvės skraistė: 
Jisai apjuosęs mūs tautą meilės amžinumui iv-' 
Jis kielike širdžių! Žemės svaigiuosius vynus iššvaistęs, 
Žėri Dievorankonj, Deimantu nepa grobi amu. 

Marija Aukštaiti. 

"Prispirtas vienok musų klausimais neveikti, tai niekad nežinoti. 
Klmgenbergeris susipainiojo ir nieko ne- Tyla yra, galingai Žinojimas ir tyla 
mokėjo atsakyti galvbe. , 

"Klausėme mes jo kuris iš policinin - j  Dvasia yra esybė, ne medžiaga. 
kų jam tuos danešiiiius apie tą laikraštį j Daiktų substancija negali buti išma-
pranešė? — Klingenbergis tylėjo; jiioma jutėsiais. 

"Klausėme kada jis anuos' numerius | Dvasia fyra "Aš Esmi", kūrybingoji 
to garsaus laikraščio įgijo? — Nežinojo.1 energija. Ji kuria ir formuoja visa kfc 
Nežinojo net kaip tas maištus keliantis akis mato. 
buk-raštis vadinosi. - Dvasia yra medžiaga potencializuota, 

"Tokia aiški gubernatoriaus melagys- kadangi medžiaga yra dvasia sukietinta., 
tė tuoj iš pat pradžių atidengė ir parodei Idėjos yra tik nematomojo formos, 
visiems jo viso pasielgimo veidmainystę, i Viltis yra pamatuota tikėjimu. Ji yt% 

"Toliau užklausėme mes Klingėnber-! sielos inkaras. Visa tikyba, meilė, tikėji-
gio del ko jis Kražiečiams tvirtino kad ca-1 mas, pasitikėjimas, ir vilties bei valios 
i;as jų prašymą atmetė, tuo tarpu kad jis, emocija yra tolygus Teisybei; ir tas kas 
Klingenbergis, turėjo gerai žinoti jog ant; kuityvuoja šias gracijas bus pripiltas am-
paskutinių valstiečių prašymų jokio atsa
kymų iš caro nebuvo. Čia ponas guberna
torius susimaišė, išpradžių suvis nenorė
jo atsakyti, bet pagalios priverstas, mik
čiodamas, ištarė tokią kvailybę kad nie
kas nieko neišmanė. Tą nesupratimą, sa
kė, tuo tik galis išaiškinti kad kalbėda
mas į valsčionis jis turėjęs mintyje tiktai 
prašymus kurie per jo kanceliariją per-
Ijo, o apie visus kitus tuo tarpu bųv#-v.p-
iniršęs. 

"Kaslink to del ko caro paliepimas j atrastas. 
sugriauti tą Kražių bažnyčią buvo pildo-j —-
mas tik po pustrečių metų, tada kai Ru
sijos įstatymai tokius prisakymus tuoj lie
pia pildyti, jokio nuo Klingenbergio nega
lėjome išgauti atsakymo. 

"Neišaiškino jis mums taipgi ̂  kodai 
gavęs nuo Orževskio antrą caro paliepimą 
sugriauti tą šventinyčią, jisai kibo ne prie 
šventinyčios, o tik prie valsčionių. liepda
mas juos nurėdyti ir atiduodamas juos po 
kazokų nagaikomis, tada kai bažnyčia, iv 

žino gyvenimo Dvasia. 
Filosofija yra gvvenimo dailė. Visa 

filosofija gludi dviejuose žodžiuose: sus-
tine et abstine. 

Poilsis yra ęielos elementas. 
Visa analogija yra simbolinė. 
Perdidis rašymas ir kalbėjimas be

galo alsina. 
Pamokslininkavimas tampa priežodis 

ilgam ir nuobodžiam pašnekesiui. 
Knvgu rašvmo menas dar iki šiol n&-

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapniny 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvie' 
•ri|»ną. Kiekvienas privalo jį turėti 
.•i-viurtie. * 

Reikalaukit Dirvoj# 
0810 Superior.. Ay*. S» 
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D 1 R V A Padėkit Amerikai Laimėti 

J4LZJD 

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

(Tęsinys iš pereito nr.) 

• Tai koclel tu leidai Virpšą prapul-
— sušuko Danuta. 

— Ne toks žioplas Virpša kad pasi
duotų, tokiam apgavimui. Ot, žiūrėk ką 
jis daro. 

Tuo tarpu, apsupę dalelę Dainaviškių 
kareiviu, Virpšos vyrai pasuko atgal, ban
dydami juos pavergti ar išžudyti. Daina
viškiai Aršiojo vyrai puolė ginti saviš
kius. To turbut Virpša tiktai ir laukė. 
Duodamas 'atkirtį, jisai vėl stengėsi ap
supti jį nedidelį pulkeli, o pirmo pulkelio 
paimtus vyrus su paskubiu keli vyrai ve
dė į pili. Ir antras pulkelis turėjo pasi
duoti. Dabar jau nebėgo Aršiojo vyrai, 
tiktai šoko visi į kovą. Ir Virpša dabar 
metė juokus, jisai ištikrųjų pradėjo gulti 

kius, kad apsupus, sumušti juos galutinai, 
neišleidžiant nei vieno. 

Klykavo jau Gudai, atstūmę Lietuvius 
nuo žiemių pilies kuoro, kada užpakalyje 
Gudų sudundėjo žemė. Dalis jų turėjo 
pakreipti žirgus ir į tą šalį, nes nuo ten 
lėkė /vlytaus pulkai; dalis turėjo kreiptis 
ir pilies link, nes ir iš jos per vartus da
bar skrijo nauji kareivių pulkai. Užgau
dė ilgos Lietuvių triubos, ir vyrai gulė 
ant apsuptų priešų. Vaitojimai, riksmai, 
kardų skambėjimai, žirgų žvingavimai su
sitelkė dabar į kokį tai bauginantį gaus
mą, per kurį prasimušė tiktai keliose vie
tose Gudų balsai: "Bėgkit kas galit!" 

Bet buvo pervėlu. Tas aitrus smelki
masis į pilį dabai* pasirodė labai neišmin
tingas, nes davė apsupti Gudus iš visur. 

su savo vyrais ant Gudų. * Gudai'pašilei-
do bėgti į girią. Virpša gi, vietoje vytis, 
pasuko atgal ir suėmęs likusius gyvais 
antrojo Gudų pulkelio vyrus patraukė į 
pilį. Gudai pamatę jog jis juos neveja, 
pasuko atgal. Toje beveik pačioje aki
mirkoje iš girios išnėrė pasislėpus Aršio
jo kariuomenės dalis ir pasileido vytis 
Virp ̂ os pulką. Gražu buvo žiūrėti kaip 
į duotą gandą Virpšos vyrai pasidalino į 
dvi eili. Ir abi šitos eilės, kiek žirgas iš
kerta, pasileido į pilį. Viena eilė patrau
kė link vienu vartų, kita link kitų, ku
riuos dabar jiems atidarė, ir šuoliu nėrė 
abi eilės per tiltus į pilies vidų. 

— Matai kaip jis gražiai išviliojo vi
sus Gudus iš girios? — kalbėjo Algiman
tas į Danuta. — Ot dabar mes ir žinom 
kiek prieš mus stovi Gudų. 

— Kad tiktai nepavytų mūsiškių, — 
rūpinosi Danuta. 

— Nebijok nieko! Musų žirgai pasil
sėję, o Gudų nuvargę. Nepavys! 

Ir tiesa. Kuo arčiau pilies tuo labiau 
atsiliko Gudai. Ir kada jie prijojo vėl prie 
pilies, tiltai jau buvo pakelti ir vartai už
daryti. 

Pakeikę ir paplūdę Gudišku budu, Ar
šiojo kareiviai, pasitraukę per šuvį nuo 
pilies, ėmė ištikro statyti sau šėtras. O 
Algimantas šnekėjosi su savo vyrais kaip 
elgtis. Vieni patarė nieko nelaukiant už
pulti ant Gudų. . . 

— Jų jeigu ir daugiau truputį negu 
musų, vis tiktai reikia atsiminti kad mes 
ant savo mėšlyno ir kad Gudai tik tada 
stiprus, drąsus kada jie nors trigubai, — 
kalbėjo daugumas. 

— Ne! tai bus truputį perdrąsu, <— 
atsileipė Virpša. — Luktelėkim ateinant 
pagalbos iš Alytaus, o dabar pirmiausia 
reikia pamanyti apie valčių sargus, kad; 
Gudai mums tai]) nepadarytų kaip mes.*-
padarėm jiems. 

tis su netikėta aitra ir daugelį svieto su
žeidė, bet niekas negelbėjo. Kas iš jų žu
vo, o kas liko tas klojo ginklus. 

Tai*]) paimtų Gudų Virpša su nusiste
bėjimu patėmijo Sėmiką. 

— Vai kad tave perkūnas trenktų! 
kokių aitvarų tu čia? — užkeikė Virpša. 

— Širdele, privertė jnane eiti. Pri
vertė! Ar tai aš bučiau pats per save 
ėjęs? — skubino teisintis Gudas. 

— Na, dabar neišvengsi verguvės ir 
tu. 

— Širdele! Išmaldauk man laisvę iš 
Algimanto tai aš jam suteiksiu žinią apie 
Triobių. Triobius Aršiojo naguose. 

Nelaukdamas daugiau nieko, Virpša 
nusivedė Sėmiką pas Algimantą su žita 
pavojinga žinia. 0 

— Gerai, pasakok viską, — kalbėjo 
nusivedė Sėmiką pas Algimantą su šita 
kam vertos, busi laisvas. 

— Paklausyk, kunigaikšti, o pats pa
matysi, — atvertė Gudas. — Ties Laiga
bale yra aukštas kalnas. Ant to kalno sto
vi x\ršusis su mažu vyrų pulkeliu ir laiko 
pas save klasta paimtą Triobių su vyrais 
kurie jį lydėjo. 

— Kaip gi jis galėjo paimti Triobių? 
Triobius ak senai turi būti Detuvoje! 

— Paėmė labai paprastai. Visą laiką 
Aršusis stovėjo pakelyje ties Laigabale su 
mažu vyrų pulkeliu ir pasislėpęs lukinėj 
žiūrėdamas ar nepasiseks jam ką nors pa
imti iš Detuviškių. Na, stovi jisai ant kal
no ir žiuri į vakarus kur kelias eina. Ties 
keliu irgi ant kalvelės Aršiojo vyras duo
da jam gandus. 

— Kodėl jis su menku pulku tenai sto-
- paklausė Virpša. 
Su dideliu sunku išsislapstyti. 
Mm! — numykė tiktai senis. 
Taigi matai. Ėjo pro šalį Skir-

muntas. Apie jo paėmimą ir manyti bi-

vėjo? 

:jo]o. Pasirodė paskui Triobius, ir to vy-

- TOK,,.K dėtoje geriausia Perkėlus ™en buvai' _ „atėmi 
valtis i ana pusę Nemuno. Jeigu kokios • patemi-
tai. sargai susėdą tegul sau plauktų, kad j' J įjį, kaip! Mane atsiunW 

ir j Alytų, arba ir i pati Kauną, — tare j Garclįn% 1 ' 
viftieis is vyiŲ. , i i • ' — Pasakok kaip paėmė Triobių, — 
,, t j? +. • L - R1' T!?s !au,k:slnl tarė Algimantas, ir suraukta kakta rodė 
; y . •)!J;al nalK'a 1S. tokio lankimo nei(antrum£> kokiu jis laukė sužinoti apie 
bus tik tada jeigu mes su jais susisnekeję: Dalultos t^0 likimą 
elgsimes, — patarė vel Virspa. — Dėlto _ 
reikia jiems duoti žinią kaip mes elgsi 
mes ir kaip jie turi elgtis. 

Senovėj — kanklininkai keliaudami per Lietuvą, apsakydavo Lietuvių Bočių karžygiškus darbus ir vi
sokius atsitikimus iš tų dienų mažo pasaulio 

DABAR — Jums tą viską apsako DIRVA — pasiekdama Jūsų namus plačioje Amerikoje — 'storiSkiig 
narsins bočių darbus, ir jvairiiis šių dienų pasaulio įvykius — ir tik už $2.00 per ištisą metą! 

Dabar pats Jums užsisakyti 

i 1944 M E T A M S  
Gausit dovanų puikų 1944 m. Kalendorių 

(PASTABA: Seni skaitytojai pridėkit 10c kalendoriaus Įvyniojimo ir persiuntimo- kaš tams padengti) 
\ 

Dirva metui vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
Dirva dar Vis duodama už $2.00 visam metui tiems kurie at
naujina savo prenumeratą nevėluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaina. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėki t prenumeratą laiku, palengvinsit jai eiti. 

av- v il  ^lJS tur^ savo draugų *r girnių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakai-
binkit, lai patys užsirašo šį Įdomų,, didelį ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaus 

^xnn\nnn\\\^\\^sn^^ Dirvą tik už $2.00 visam metui. Dirvą 

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną 
«avo adresą, siųskit 'F&T 

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

•J* 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

štai didžirusia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais,' populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos* ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laiku, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
j u valdovai. 

7 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapiu 
didumo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit "Dirvoje" 

MIKALDOS 
Karalienes Sabbos 

p ^ P R A N A S Y S T E S 
Kaina su prisiuntimu 30c. 

Įdomios pranašystės senovės laikų Sabboa 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyga- • 
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.) 

Štai apysaka kuri jums patiks! 

Po dienai pasirodė dulkių stulpai ant 
kelio žiemių krašte, kaipo ženklas einan
čios pagalbos iš Alytaus. Palaukus va
landėle, girioje išsiveržė dūmai viršum 
medžių ir vienoje ir kitoje vietoje, o ant 
pilies kuoro paliko vėliava. 

Gali buti kad Gudai patėmijo pakilu
sią vėliavą, bet nekreipė j tai ypatingo dė- ?l 

— Nedrvsdamas užpulti stačiai, Ar
šusis ėmė sekti su savo vyrais paskui Trio
bių ir sekė iki vakarui. Aršusis nusiuntė 
pas Triobių savo vyrą, neva pakeleivingą, 
pakviesti pašnekai, o jeigu jis to padary
ti nenorės, tai kad nors jam pavelytų pas 
save ateiti. Ir kada jam Triobius davė 
pavelijimą ateiti, tai Aršusis, pasivadinęs 
porą savo vyrų, nujojo neva netyčiomis 
sužinojęs apie tai kad tai Triobius keliau-

^ a -4.- x -iJa- Daug jis primelavo, prašydamas se-
^  ' l , i  n e ' , a f  " V 0  t a l  n i o  k a s  t a s  v e s t u  j u d u  į  s a n t a i k ą .  S e n i s  

du-mų-ir ne"1 antgalo ir pradėjo pasitikėti Aršiojo žo-
SS ttfc'Sar* f*1""" «U." • 

Dūmai girioje pasirodė ir išnyko, o 
pilyje vėliava iškilo dar ir ant kito kuoro. 
Tuo pat tarpu prasivėrė pilies vartai k 
iš jų pasirodė rimti Algimanto vyrų pul
kai. Ant jų puolė su aitra Aršiojo karei
viai, neleisdami lemtai nei iš pilies išjoti. 
Tada prasivėrė antri vartai ir iš jų išpuo
lę kareiviai kniubo ant Dainaviškių iš už
pakalio. Per tai kareiviai rado progos iš
simušti ir per pirmus pilies vartus, ir kas 
valandėlę dabar iršo kova. Dainaviškiai 

ti. Vaišino jisai Aršųjį, paskui ėmė Ar
šusis jį vaišinti. Na ir pavaišino. Midu
je jisai uždavė visiems Triobiaus vyrams 
nuodu, tokių nuo kurių visi kaip sėdėjo 
taip ir sumigo. To tiktai ir laukė Aršu
sis. Surišęs Triobių ir jo vyrus, jisai su
krovė juos ant žirgų ir nugabeno ant to 
kalno ties Laigabale. Su Romanu Aršu
sis susitarė vienu sykiu užpulti: Romanas 
ant Detuvos, o Aršusis ant Gardino. Ar
šusis laukė kad tu duosi Detuvai pagalbą, 

MARGUČIO, DAINOS 
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą,' kišeninę 
<<MARGUčIO,,-VANAGAIčIO dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų •— 

KAINA TIK 25C. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Ąve. Cleveland 3, Ohio 

A  L  P  I  S  
« 

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros virš a is. $2.00 Tvirtais viriais 

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

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Avenue Cleveland, 

SKAITYKIT IR PLATINKIT DIRVĄ 

-ypatingai smelkėsi stoti tarp pilies vartų fWu. įmanąs pasirodys anksčiau. Na 
^ . i • ui-jA..- . taii) ir įseio. Tu siuntei naeralba. sumazi-ir Gardino kareivių, tikėdamies sumušti 

juos, likučius neįleisti į pilį, kad paskui pi
lis, likus tiktai su vienais sargais, negalė
tų gintis ir turėtų pasiduoti. Algimanto 
gį vyrai tyčiom leido taip stotį Diinaviš-

taip ir išėjo. Tu siuntei pagalbą, sumaži
nai savo kariuomenę Gardine. O kai su
mažinai taip Aršusis ir davė gandą saviš
kiams eiti ant Gardino. 

(Bus daugiau) 

f VISOKIA APDRAUDA 
£ Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pš* 
t tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- $ 
$ kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
.£ šaukite 'Irmą, negu ugniagesius (fare-monus). 

" * ir Apdraudos Agentūra. 

f .  P .  M U L I O L I S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

_ 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672t 
i I 11 .».M ! t** II HI % I > I 

I 

JONAS G. 
POINTER 

t i e  t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

AR ŽINAI kad {vyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atsibuna kas ketvirta
dienio vakarę, 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 mės 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 Karalyste Dievo 
jau prisiartino—Luk. 21:31. 

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

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

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

' SUPERIOR BODY ^ 
& PAINT CO. 

Viršų ir Fenderią 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 Vor» Raitauramtų'' 
v 
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Pirkit War Bonds ir vėl! D I R V A  

Greetings To AI1 "My Lithuanian Frien$$ 

EDWARD MAZUREK 
REAL ESTATE — .EAST SIDE 

Specializing In SELLING and TRADING Homes 

open 9:30 A. M. to 6:30 f. M. 
8423 Superior Avenue RA. 9437 

RA4 3re 28 p iffe tto A^vu ' ne 

SKAITYKIT IR PLATI N KIT DIRVĄ 

SHOPPERS: Not even XA a bus to spare 

DR. LOUIS J. PERME 
praneša jog iškėlė savo ofisą į naują vietą 

10535 CARNEGIE AVENUE 
/ 

Dvejos durys j rytus nuo Carnegie Medical Bldg.) 
Cleveland, Ohio 

Telefonai: .+ą 

Ofiso: Randolph 2711 Namų: YEllowstone 8222 
Jei neatsiliepta^ šaukt: CEdar 3500 

Valandos sulyg susitarimo. 

T  A P  C  O  
TlJRf TAU DARBO 

UŽIMTI DARBO VIETAS 
IŠEINANČIŲ I G1NKLUTAS 

TARNYBAS VYRŲ 
Mokintis dirbai prie mašinų 
pusiau prasilavinę prie Forge 

dirbtuvės darbininkai 
* 

Kreipkitės kasdien 8:00 ryto iki 5:00 vakare 
Šimtadieniais iki pietų. 

Dykai busu privežimas nuo galo Euclid Avenue 
linijos iki Employment Ofiso 

THOMPSON AIRCRAFT 
PRODUCTS CORP. 

_ 235 5 5Euclid Avenue 

...SO DON'T 
RIDE IN 

RUSH HOURS 

TURĖSIT PAKANKAMAI VIETOS 
(A) Turėkit gatavą mokestį lipant važiuoti. 
(B) Eikit toli nuo ineigos dury kad gaiety ki

ti įlipti kada reikia. 

CLEVELAND TRANSIT SYSTEM 

Compliments 
UNIVERSAL POWER CORP. 

A. Leslie Pfeil, Prey,. 
4900 Euclid Avenue V ? 

mfįm 
Greetings 

T* 

EUCLID-LAKEVIEW FURNITURE STORE 
"Quality Furniture at Lowest Prices" 

Cash or Credit —^ Open Eveniitgs 
12434 Euclid Avenue' , 8653 

Geo. Trivisonno 

' r Greetings 
To Friends and 

HENDRICKS ELECTRIC & FURNITURE Co. 
furniture Appliances 

Wm. H. Inklebarger, Prop. 
13024 Miles Ave. MI. 4050 

Jųs Eikite į Visą Svietą* 
Skelbkite Tiesą ir 

Dievo Žodį 

šy. Jono 17:17. 

$ 

THE F. C. THORNTON CO. 
Sheet Metal Containers 

Metal Shipping Drums 
6712 Union Avenue 

Paint Nails 

Greetings 

M. A. WERTMAN MACHINERY CO. 
1310 East 65th St. HE. 9772 

R. H. ROEPER CO. 
Production Plating 

Hardware Specialties 
4810 Lorain Avenue 

»4 Greetings 
VETTER CUT GLASS CO. 

MIRRORS Factory Prices Made to order, resilvered 
Furniture tops 

215 Huron Road, near Ontario St. 
CHerry 8090 

Greetings 

The UNIVERSAL VALVE & FITTINGS Co. 
Industrial Supplies f 

5366 St. Clair Avenue # 

Greetings 

RELIABL E STEEL PLATE CO. 
Plates Cut To Specifications 

'Die Shoes — Base Plates 
E. Margulis 

2330 East 79th Street EN. 2630-31 

Greetings 

ZORNOW COAL CO. 
Former] v Glenville Coal & Supply 

c o a l  ,  
Quality Grades 

In All Sizes 
17300 Waterloo Road 

KEnmore 2450 

WINE SHOPPE 
Importuoti ir Vietiniai 

VYNAI, ŠAMPANAS 
VERMOUTHS 

dinger Ale, Alus ir Maiši 

10204 Superior, Avenue 
GA83*? (10) W. H. Tresch, Prop. 

uomet LONG DISTANCE linijos Kurios 

jums reikalingos buna užimtos operatore 

jums pasakys... "PLEASE LIMIT YOUR 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
& DEGTINĖ VYNAS ALUS 

tlžkviečiame savo draugaf 
Lietuvius atsilankyti. ' 
Atdara nedeldįeniais. 

KAZYS LEIMONAS. Sav. 

GREAT LAKES .WELDING & BOILER CO. 
Electric, Acetylene Welding, Brazing and Cutting. 

Portable Welding Plants 
Hamilton at E. 20th St. PR. 5865 

5 CALL TO H MINUTES." 

h 
. Wbai ® 

Tai vau 

skubos 
Vtat° sVC 

kU-

Lut 
tat«aVir°ą' 

Titan SIm į o %  1 / i c f o i t f  

T H (  O H I O  B E L L  T E L E P H O N E  C O *  
. * 7 / > »• *• t 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Hazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WIN* v BEER 
,. * Vieta kur sustoja kitą miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkes 

V , ' 

LOREE A. WELLS FUNERALS 
UŽ BENT KURIĄ 

MOKESTI KIEK 

PXSIRINKSIT MOKĖTI 

Sąjausmingi 
Aukštos Rūšies 
Puikus Patarnavimas 

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

HOUGH AVE. prie E. 84 St. CEdar 7038 

it''Ut 
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' JACK GANSON^ 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
1-1150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partėms, VestuvSms 

ir šiaip pramogom*. 

Ileaervacijai telefonuokit: 
, KE. 9782 

U. S. Route 
Jock Ganson-Karabinas, Sav, 

Si—Ii m • 

- —'—S 

MOLkY'S TAVERN 
DEGIIiN, VYNAS.. AI.US 

geras1 DALGIS 

Uikviečiaiąe Lifetuvius 

Atdara iki 2:30 ryto. 

7508. ST. ČLAIR AVE. 
I I  
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Vyrams ir Vaikinams 
ŠILTI ŽIEMINIAI DRABUŽIAI 

VYRŲ SWEATERIAI 

Priešakyje susegami, *.t 3.95 
štiliu, paskmj spalvų 
Two-Tone coat stilių, skir- A AC 
tinsy kombinacijų # 

Dalinai vilnos, kiti grynos 1.95 
į.nos berank. Sweateriai 

Cappskin odos Žakietai 9 95 
Planelio pamušalu * 

Vyri* Užsimaunami 
Sweateriai 1.45 

Skirtingose kombinacijose 

Vaiky Sweateriai .... 1.95 
Užsimaunami, skirtingose1 spal-
v.~?e. 1.95 

Merrimac Skrybėlės 
2.95 

5.00 
Skirtingose spalvose ir 
pavidaluose 

PRAGARSĖJUSIOS 
BARCLAY BRANI) 

VYRAMS IR VAIKINAMS 
KELNĖS $3.95 

Didelis pasirinkimas kelnių vi
sokių spalvų. 3.95 

Vyru Union Siutai .. 1.50 
Stori ir šilti, ilgom arbfc. trum-

pom rankovėm. 1.r,o 
Vyru Pajamas 2.50 
Flannelette apsivelkamu stilių, 
visokiu bryžių ir spalvų 2.50 
Vaikų Žieminės Kepurės $1 

_su ausų apsauięotojais 
Vaiku Ilgos Kelnės 3.45 

Mieros 12 iki  18. 

Vyrų Kojinės .... 39c 
Trumpos arba pilno ilįdo vie-
nodų snalvu ir marsriniu "39c 

Vyrų Storos Vilnos 
Mišinio Kojinės . . 39c 

pilkos arba baltos 39e. 
Vyrų Darbinės Kelnės 2.95 
Darbinės kelnes, Sanfurizuotai 

sutrauktos 
STAMPS su kožnu pirkiniu. 

Či» galit iškeisti savo Stamp Books. 

THE F/f *J: W • ' 
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7010 Superior Ave 
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DYKAI 

'y. 

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

Jonas Zvalskis, Savininkas 
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li-

1 gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atsakan
čiai. Kreipkitės į savo vientau-

į čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

r "N 
Rubu Valymui ir Taisymui 

MERIT CLEANERS 
"Saugi Vieta Paduoti Savo Rubus" 

TAILORS — FURRIERS 

8324-26 Hough Ave. 

i v_ GArfield 2020 (14) 

Atdara Vakarai* 

CISCOGEN TEA 
Ciscogen Medicine Co. dekomen-

duoja naudoti Ciscogen Arbbtą ku
ri priduoda stiprumą šiais sunkaus 
darbingumo laikais. Naudok Cis
cogen Arbatų per 10 dienų ir paju
si pagerėjimą apetito, geresnį mie-
nrn ir pasilsi, šis vaistas geras vy
rams, moterims ir vaikams ir pri
sideda prie sustiprinimo plaukų au
ti mo. , (ii) 

Gamintojai ir pardavėjai 

CISCOGEN MEDICINE Co. 
6921 Wade Park Ave. 

Cleveland, Ohio 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

V1STOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAtTšINIAį 
*Piiranki vieta Lietuviam^ Užkviečiaroe visus. 
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Kampas Superior ir 13 Street ENdicott ">02."i 
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ST. CLAIR INN 
LIETUVIŠKA UžENGA 

ALUS - VYNAS - DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

Muzika ir palinksminiisu|s 
*»). 9793 (8) 

I 
9011 St. Clair Ave. 

\x< 
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Klausimas kame bus Velnias 
tada kai Dievo karalystė bus' 
pilnai Įsteigta ant žemės ir vi
si žmonės išmokyti teisybės ir 
palaiminti: ar jis tebebus pra
garo kurstytoju? šventas raš
tas atsako kad velnias bus su
naikintas ir jo visai nebus. Vel
nias niekad nebuvo ir nebus 
pragaro kurstytoju; niekur šv. 
Rašte nėra pasakyta kad vel
nias buvo arba yra kur nors 
pragare. Biblijoj pradaras rei
škia grabas arba kapas kame 
randasi tik numirėliai, šv. Jo
no 5:28-29. Biblijoje gyveni
mas yra pažadėtas tik tiems 
kurie tiki Į Jėzų Kristų ir ku
rie jo klauso ir vykina jo įsa
kymus. Jėzus pasakė kad vel
nias buvo melagis ir galvažu-
dis, o amžinojo gyvenimo ne
gaus nei vienas melagis nei 
žmogžudis. Amžinasis gyveni
mas yra Dievo dovana, tik Die
vo ir Kristaus Jėzaus priete-
liams. Visi Dievo neprieteliai 
bus amžinai sunaikinti: tie ne
prieteliai kurie yra priešingi 
Dievo žodžiui ir Jėzaus aukai. 
Diduma vardiškų krikščionių 
kurie šiądien nevy kino Vieš
paties įsakymus bet yra pasi
davę savo apeigoms, o šventą 
raštą pamynę po kojom. Yra 
viltis pasauliui pasinaudoti tie
sos pažinimu. Pasaulis turės 
pažinti tiesą, kitaip nebus išsi
gelbėjimo kaip tik per Jėzų 
Kristų. Skelbia Wm. Shimkus, 
1150 E. 76 st. Cleveland, O. 

C Skelbimas). 
t 

į Grožio Patarnavimas 
;;  Telef. KE 5310 

jExpeilai Permament Waving 
Ateikit pas mus geriausiam jusų 

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

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

ir Nottingham Rd. 

jet 
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MAYORAS LAUSCHE KALBĖS LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIME 

* 

/ 

Clevelando May oras Frank J. 
Lauache kalbės Lietuvių salė
je sekmadienį, nuo 2 vai. po 
pietų, surengtame paminėjime 
Lietuvos Nepriklausomybės 26 
metų sukakties. 

Kiti kalbėtojai užkviesti — 
Pulk. K. Grinius ir Kun. Juo
zas Prunskis. Prie jų daly
vaus nekurie vietiniai ir Kun. 
Angelaitis. 

SVARBUS POSĖDIS 
New Yorke atsibuvusio Sei

mo išrinkto Vykdomo Komite
to dalis turės svarbų posėdį 
Clevelande, šį sekmadienį, ap
tarimui Seimo pavestų darbų 
vykdymo. 

Posėdyje dalyvaus Adv. A. 
Olis iš Chicago's, Teisėjas Lau
kaitis iš Baltimorės, Tysliava 
iš Brooklvno, Karpius, Dr. Ta
mošaitis ir P. J. žiuris iš Cle
veland©! Dr. Jonikaitis iš Det
roito. * # 

APSIVEDA 
Povilas Spūdis apsiveda su 

Julia Samuoliene. Vestuvės bus 
šeimyniško pobūdžio, šešatdie-
nį. Vasario 19. 

Linkime jaunavedžiams lai
mingo gyvenimo. 

IŠĖJO KARIUOMENĖN 
John George Machutas, Jo

no Mačiutos sunus, išėjo ka
riuomenėn Vasario 10 d. Jam 
surengta šeimyniškos išleistu
vės. 

LIETUVOS DIENOS 
PROKLAMACIJA 

Kaip matysit ant 1-mo pus
lapio, telpa Ohio Valstijos Gu
bernatoriaus John Bricker Pro
klamacija, skelbianti Vasario 
16 dieną Lietuvos Respublikoj 
Diena, paminėjimui Lietuvos 
Nepriklausomybės 26 metų su
kaktuvių. 

Gubernatoriaus Proklamaci
ją išgavo asmeniškai atsilan
kęs Į Columbus musų žinomas 
veikėjas P. J. žiuris, Vasario 
15 dieną. 

uanian Digest 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

Governor Bricker Proclaimed 
February 16 Lithuanian Day 

(The proclamation appears an 1st page) 

PIRKO FABRIKĄ 
Teko patirti kad Lietuvių 

darbuotojas P. J. žiuris, kurio 
profesija yra chemija, šiomis 
dienomis Lakewoode nupirko 
didoką fabriką. Jis turi įvai
rių užsakymų surištų su karo 
gamyba ir šiaip plačiai dirba 
chemijos srityje. 

Memorandum submitted to Hon. Į it in a diplomatic way, both con-
John W. Bricker, Governor of Ohio, trading parties agree in such a 
together with request to proclaim Į case to nominate a conciliatory 
the 16th day of February, 1944, commission." 
ar "Republic of Lithuania Day". 

THE BASIS FOR INDEPEN
DENCE OF THE REPUBLIC 
OF LITHUANIA 

The Republic of Lithuania was 
established on February 16, 1918, 
as a modern nation under a con
stitutional < government. However, 

Letter to the Governor r 
The following letter accompanied 

the Memorandum submitted.'to Gov- i 
ernor John W. Bricker: v j 

"There are approximately 80,000 
Americans of Lithuanian descent in . 
the State of Ohio. They are loyal 
Americans and records of the Treas-

A R T I N A S I  

PAVASARIS! 

DARŽELIO SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kulturinio Darželio 

Sąjungos metinis susirinkimas 
bus laikomas Vasario 28, Lie
tuvių salėje, nuo 8:30 v. va
kare. Bus metiniai raportai ir ^ 
valdybos rinkimas. Draugijų j marinas, sužeistas mušiuose 
atstovai prašomi dalyvauti. • su • priešais. 

Valdyba. 

ATSIŽYMĖJO 
Alfonsas Velioniškis, mari

nas, V. J. Velioniškių sunus, 
buvo parvykęs porai dienų at
lankyti savo tėvus, gimines ir 
pažystamus. Pirmadienio ry
tą išvažiavo atgal i Kaliforni
ją. Jis už atsižymėjimą šau
dyme apdovanotas medaliu ir 
straipsniais. 

Iš Karo vadovybės pranešta 
kad Sgt. Stasys Zlatkauskas, 

DAR PRIE AUKŲ 
Pereitame numeryje prane

šime apie Aleko Banio surink
tas Seimui aukas praleista du 
vardai: Joseph Skužinskas, T. 
& J. Cafe, $5.00. 

Taipgi Tadas Neura, kuris 
aukavo $5. Tadas Neura yra 
žinomas ilgametis Clevelando 
gyventojas ir iš senų laikų rė
mėjas tautos reikalų. Ir šį 
kartą, prijausdami Lietuvos 
reikalams p. Neurai davė sa
vo auką net giliai susijaudinę. 

Aukos Amerikos Rau
donajam Kryžiui 

MARĖ MIščIKIENĖ, daly
vavus New York o seime, gryž-
dama sustojo Philadelphijoje, 

'kur praleido savaite laiko prie 
savo nesveikuoiančio tėvo. Ji 

Pereitame rengime kortavę va- ŽQ . Clevelanda antradienį, 
karo Amerikos Kaudonojo Kryzraus ° " 1 * 
naudai prisidėjo s u  paiama šie. (\ # t a t  P A V Y K O  

L u c a s  B e v e r a g e ,  4  d ė ž e s :  p a p s o ;  G R A Ž I A I  A  V Y K O  
Stasys Prokopas, 10 svarų wieners,f Vasario 13 d., naujos para-

ir mustarcios; pijos salėje buvo surengtas va-
Mrs. Zuiojra l kvortą degtinės. Ikaras parapijos naudai. Pasi-

Pinigiskos aukos gauta nuo: sek£ gerai, dalvvavo dikčiai 
uė'Tu.^'Zterg Klubas, _ "St, •"•a* visi turg'° taik«-

Po $5 aukavo šie: Felix Gate, J. Į 
Janulonis, A. šarkienė, W. feamuo- ^ $. 36 KP. VAKARĖLIS 
lis, M. Statuta, St. Nemanis, Kun. | Moterų Sajungps 36-ta kuo-

r̂tt;stJ"aM^.MSre^a.enaS' ?» 
M. želvi s $4.50: M. Drosutis £.50. šeštadienio vakare, Vas. 19 d. 
Po $3: A. Žekonis, Mrs. Getts, Atsibus Mudrauskų namuose 

R. vitonis. A. Ruth Si:.5o. 1,538 E. 174 st., nuo 7 vai. 
Po S2: T. palton, L. Luckus, F., Saiuneietės prašomos daly-

Yucius, V. parafinas, V. ZrJžiunas, •: Tv,:„ni,„mo, rSlionBiu 
M. Pasilionis, J. F. Bolirius, J. P. vauti. Lzsisakvma* vėliausia 
Ditchman, J. Astrauskas, J. žimo- galima padarvtl DenkuldieniO i 
nip, Mrs. Šalkauskas, Wm. Mack, vakare, telef. MUlberry lf>^o. 

MOTERIS KALBINS DIRBTI 
Clevelando moterys bus kal

binamos eiti į karo darbus ~ 
dabar tuoj reikia 3500 moterų 
dirbti palaikymui karo produk
cijos nuo sulėtėjimo. Nepaty
rusios moterys neturėtų jaus
tis kad jos mažai ka gali, nes 
jos stojusios dirbti bus prala-
vinamos. 

Moterų kalbinimui ir paaiš
kinimui apie darbus eis #per 
namus tam tikri asmenys,'to
dėl patartina leistis jiems pa
aiškinti ką jie užsibrėžę. 

from the earliest times Lithuania ly the structure of their state, 
had developed its own language, their- economic and social systems, 
similar to the ancient Sanscrit, military instruments and altogether 
and its own culture ant traditions, j the principles of non-intervention 
Its people are not related to the of one state in the internal affairs 
Slavs but have been welded to-. of the other state." 
gether into a distinct nationality 
thru common interest and ideals. 

The Atlantic Charter, proclaimed 
by President Roosevelt and Prime 
Minister Churchill on August 14, 
1041, sets forth, as one of the prin
ciples for which we are fighting 
the Axis, the right of small na
tions to self determination and in
dependence. The, Charter states: 

"Second, they desire to See no 
territorial changes that do not ac
cord with the- freely expressed 
wishes of the people concerned. 

"Third, they resptct the right of 
all peoples to choose the form of 
government under which they will 
live, and they wish to see sover-

Naujas veikimas, nauji 
ury Department in Washington re- SUmanymai IP leikalai.. 
veal that they have subscribed to Reikale pirkimo, statymo 
7rwl,an

R'"r arba taisvmo namų, reika-i of War Bonds and are active in i i i i • % *a.-
.i Mutual Assistance pact between I War Work, in aU branches of armed luose paskolų kreipkltes I 
thuama and Euss.a was entered jorces as we)1 as jn al| welfare ac šią finansinę įstaigą, per 

in o on October 10, 1939. Article tivjties They are dceply concernel daug metų prityrusią pa-
° **' P"C rea 8 as ° " about the future of the Republic skolų davimo reikaluose. Ji 

of Lithuania. The just basis for £ajp įgaUgO j didelio blZniO 
the independence of Lithuania is jg^aigą jr patenkinti 
founded upon its history, l,tera- ' s* HidplillS naskftlu 
ture, language and treaties which PaZUS 1|f CliaeilUS paSKOlų. 
are still in effect. There is no an-' 1*61 kalaVimUS. 
ti-Soviet sentiment involved in this Depozitai Šiej* '{sfefeoje 
proposition Federal Insurance Corp. 

The undersigned wish to sug- f v , j.- »i • d»r nnn 
sert (hat February 16th, 1944, is ^OZtia knygute lkl $5,000. 

. Taipgi šioj įstaigoje par-

lows: 
"The realization of tiiia Treaty 

must not infringe the sovereignty 
of the contracting parties, especial-

the 26th anniversary of the Inde-
The Republic of Lithuania has .pendence of the Republic of Lith-

always honored these treaties and 
Americans of Lithuanian descent 
in the United States have confi
dence that Russia will and must 
honor and respect these treaties, 
once victory for the United Nations 
is won and Russia's security from 
at^tačk is assured. 

Today, Lithuania is overran by 
our common enemy, the Germans. 
The country and its people are 
suffering irreparable tragedies un
der the German yoke. Lithuania 
has organized underground move
ment to fight the Nazi horde or 
other dictators who would attempt 
to enslave them and deny them 

eign rights and self government I freedom and is unįfie(į in its zeal 

J. Šukys, A. Srothback, E. Kava
liauskas, A. šeštokas, B. *estram-
ska.s, J. Kriiionis, M. Mičiulis, A. 
Ragauskas, Mrs. Pavich, P. F. Mu-
liolis, J. Anderson, Mrs. Krunkai
ti  P .  

Po $1.50: V. Velioniškis, vįUH įei reikia 

Komisija. 

KAMBARYS IŠSIDUODA 
Geras kambarys, Lietuvių 

šeimoje. 1 vvrui, yra ir gara-

činskas, S. Rumbutis, M. 
tienė. 

Po $1: G. česna, P. Miniotas, M. 
Kudzius, A. Stankūnas, M. Karpius, 
A. Trainauskas, J. Benušis. Mrs. 
Grigaitis, M. Trasnauskas, U. Ma-
čįilis, Mrs. Žilinskas, A. Židonis, 
Mr. Yanuška, N. Skužinskas, Mr. 
Buzauskas, M. Bagušinskas, N. Be-
reckis, F. Samuolis. P. Jonela, S. 
Slušmskas, M. Matejunas, V. Bra
zauskas. A. Žuknis, A. Gudelis, A. 
Jakuti?, V. Amšiejus, J. Jakutis, 
P. Baltrušaitis, A. Macijauskas. A. 
Ambrose, Mr. Vasiliauskas, J. Su-
šinskas, Mrs. Skripkus, Mrs. Pet-
kunas, B. Papės, A. Stepsis, A. Bu-
tauskas Mrs. šlivinskas, A. Paju-
nas, Mrs. Pranskunas, C. Pakunas, 
P. Didžiūnas, M. Radzurih, M. Ski-
rienė, M. Axoraitis, P. Didžiūnas, 
P. Macijauskas, F. Stabulis, M. Am
brose, K. Martekus, W. Liutkus, J. 
Vasiliauskas, M- Gribauskas, R.' 
Valaika, D. Litvaitis, M. Bardeliau-
skas, K. ¥emanis, M. Aluška, V. 
Salasevičius, A. Gribauskas, J. Ažu-
senis. L. Grikepelis, St. Prokopas, 
J. Belevieh, Z. Markūnas, Al. Na-
varskas, A. Yacus, M. Micelis, M. 
Dombrasky, J. Spaustens, V. Zors-
kis, P. Jasiunas, Mr. Luckus, A. L. 
Master, U. Jankauskas, M. Daily-
dė, M. Ambroze, J. Žaliene, P. La-
pienis, Mrs. Tridman, P. Mulvic, i 
A. Kulikauskas. V. Urbšaitis, M. Į 
Lcrenz, A. Matonis, i A. Malmont, 
F. Dumckus, J. Tūlas. A. Brizes. J. 
Paulauskas, M. Grigalevich, S. Yo-
cas. G. Vinckauskas, P. Butkus, C. 
Norbutas, C. Rodish, B. Višniaus-
kar., V. Baikauskas, T. Vaičiūnas, 
J. Krivas, A. Malaukis. A. Juška, 
K. Radžiūnas, A. Žemaitis, A. Ye-
kuris, V. Morschul, M. Janulevi-
čius. 
ir ju vardai nenečilšJlVr-ujzis.Kž 

Kiti aukavo mažiau kaino ro $1 
ir tos priskaityta prie smulkių au
kų. čia yra ir keletas vardų ku
rie aukavo pirmesniame parengime, 
o nebuvo pažymėti. 

Šiame į arenkime viso surinkta 
pinigai;:, $2.j9.60. Gryno pelno pei
lį parengimu liko $604.88. 

M. S. Dhrosutis. 

Informacijų 
klauskite Dirvos Adm., tele
fonas EN. -I486! (9) 

AČIU Už PRIJAUTIMĄ 
žmogus sužino kiek draugų 

turi tik kada ji nelaimė patin
ka. Taip ir aš patyriau. Ka
da patekau į ligonine, mano 
draugai diena po dienai klausi
nėjo mano žmonos ar per tele
foną ar atvykę i namus kaip 
man einasi. Toliau, sužinoję 
ligoninę kurioje aš esu siuntė, 
įvairius laiškelius su linkėji
mais greitai pasveikti. 

Taip aš iš sužinojau kad iš-
tiesų turiu labai daug gerų 
draugų. Tat šiuomi noriu vie
šai išreikšti savo širdingą pa
dėką Lietuvių Moterų Rateliui, 
taipgi pavieniai Ratelio na
rėms ir jų vyrams, kurie ma
ne ramino, ir visiems kitiems 
kurie vienaip ar kitaip linkėjo 
man greito pasveikimo. 

Jusų visada geras draugas 
Jonas G. Polter. 

PILDOME 

INCOME TAX 
Dieną ir Vakarais 

p. p. MULIOLIS 
6606 SUPERIOR AVENUE 

Greetings 
GEBAUER CHEMICAL CO. 

9410 St. Catherine Avenue 
Cleveland, Ohio 

INCOME TAX PILDYMAS 
TAKSŲ PATARĖJAS 

Kiekvieną vakarą ir sekmadienį po pietų 
Laukti nereikia. 

LIETUVIU KLUBE (užpakaline ineiga) 
\ ' 

Reikia 1 utinai 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 

mn 

restored to those who have been 
forcibly deprived of them". 

In a speech on September 12, 
1943, Secretary of State Cordell 
Hull reaffirmed these principles in 
declaring: 

"All peoples who, with decent re
spect for the opinions of manking 
have qualified themselves to as
sume and) to discharge the respon
sibilities of liberty are entitled to 
its enjoyment. 

"Each sovereigrn nation, large or 
small, is in law and under the law 
the equal of every other nation. 

"All nations, large or small, 
which respect the right* of others 
are entitled to freedom) from out
side interference in their internal 
affairs." > 

No people have a# stronger claim 
to the right of self government and 
independence than do the three 
million people of Lithuania. This 
independence was lost for no other 
reason than its geographical loca
tion. It is and was occupied by 
other nations during World War II 
for the same reason that Belgium 
and Czechoslovakia are now oc
cupied. ' 

The Republic of Lithuania h»s 
maintained friendly relations with 
its neighbors. When it asks for 
independence, it requests only that 
its national identity, its culture, 
language und traditions be preser
ved. At the present time a No-
AggTession treaty is still in efect 
between the Republic of Lithuania 
and Soviet Russia, signed on Sep
tember 28, 1926, and subsequently 
extended to December 31, 1945. It 
contains the following language: 

"Article 2. The Republic of Lith
uania and the Union of Soviet So
cialist Republics mutually under
take to respect in all circumstances 
the sovereignty and territorial in
tegrity Mini inviolability of each 
other. 

"Article 3. Each of the two con
tracting parties undertake to re
frain from any aggressive action 
whatsoever against other party. 

"Article 4. Should a conflict 
arise and if imtpossible to liquidate 

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 Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur. 

HOTEL STATLER 
Jteikalauja darbininkų 

VYRŲ ir MOTERŲ 
INDŲ PLOVIMUI 

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

HOTEL STATLER 
East 12th ir Euclid. 

Tarp # ir h •*!. 

to defeat the German Army and 
the Third Reich. 

uania. It would be very helpful 
to the Republic cause were you to 
issue a proclamation declaring Feb-, 
ruary 16th as 'Republic of Lithua
nia Day'. Such gubernatorial pro
clamations have been issued this 
year by the governors of Illinois, 
Maryland, and New York." 

. P. J. ZURIS, President, 
American Friends of Lithuania. 

ANTHONY A. OLIS, 
President, National Council of 

v Americans of Lithuanian Descent 

DR. S. T. THOMAS, 
President League for the-

Liberation of Lithuania. 

K. S. KARPIUS, 
Secretary League for the 

Liberation of Lithuania. 

duodama U. S. War Bonds 
ir Stamps. 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

MES DUODAM IR IŠKGIČIAM EAGLE STAMPS 

THE MAY CO. 
Vasario Išpardavimas 

Jusų Proga Sutaupyti 
ŠILTĄ ŽIEMINI PALTA 
PUOŠNIAM IR KASDIENINIAM DĖVĖJIMUI VILNONIŲ ŠILTU 
MEDŽIAGŲ, SU PAMUŠALU - SIŪTOS ILGAM DĖVĖJIMUI 

Paltai be Kailiukų 
Ttrys Grupes . . Klasiškų Stylių 

Kurie Visada Madoje 

25.00 ir 29.95 Paltai 
Mieros 10 iki 20, 9 iki 15 

$ 
Heather suktų siūlų; kupra
nugario vilnos. Londoner, Bal-
macaan ir vaikų stilių beige, 
odos ir rudos spalvose. 

29.95 iki 39.95 Paltai 
Panelems Mieros 12 iki 20 

Vilnonių suktų siūlų ir minkš
tų beige ir margose spalvose. 
Taipgi šiaip paltai su išimamu 
odos ar kailio pamušalu. 

35.00 iki 45.00 Paltai ; 
10 iki 20, 33 Vi iki 45 Vt 
CShesterfield, kasdieniniai ir 
parėdiniai styliai; grynos vil
nos. Taipgi klasiški paltai su 
išimamu odos ar kailio pamu
šalu. 

Kailiu Apvesti Paltai 
Tuxedos, Tandžiai. Vilkčjami 
Trijų Labai Vertingų Grupių 

58.00 iki 68.00 Paltai 
Panelėms ir Moterims 

Naujoviški vilnoniai ir gražus 
pukuoti paltai su lapės, rac
coon, duodai dažytu Persian, 
Sabalo spalvos voverės • ir Kit 
Lapės kailiukais. 

68.00 iki 99.00 Pakai 
10 iki 20, 33»/2 iki 47 Vi 

Su Sabalo spalvos Voveres, 
Kalnų Sabalo, Juodai dažyto 
Persian, Lynx-dažytos Lapės 
juodos, rudos, vyno, mylžnos 
arba žalios medžiagų. 

$88 iki $110 Paltai $ 
10-20, 36-46, 33 Vi iki 47 Vt 

Su Sheared Barsuko, Lynx-da-
žyt.os Lat>ės, Juodai dažyto 
Persian, Sabalo spalvos Vove
raitės ir Mink kailiukais . . . 
ant juodų ar spalvuotų paltų. 

The May Company Coats Trečias Aukštas i 
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