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KARO ŽINIOS 

VASARIO 16-tą m i n i n t J No. 9 'o *4* 
Amerikos spauda ir visuome-, 
nė parodė stiprių simpatijų 
Lietuvos laisvei. Illinois, Ohio 
ir Michigan gubernatoriai iš
leido tam tikras proklamacijas 
ir prašė piliečių tą Lietuvos 
dieną tinkamai paminėti. 

Maryland valstijoje Vasario 
16-ta nuo 1935 metų yra ofi-
cialė valstijos šventė. 

Musų visuomenės sureng
tuose minėjimuose kalbėjo se
natoriai, kongresmanai ir ki
ti žymus Amerikiečiai. Spau
da viską aprašė ir Lietuvos 
tragingą likimą Amerikonams 
priminė. Amerikos Lietuvio 
širdį tai šiltai džiugina, vilčių 
priduoda, nes visuomenės opi
nija turi galutiną galią visuo
se klausimuose, kaip Anglas 
filosofas Bertrand Russell įro
dė. 

Rusai, žinoma, seka "Tiesa 
galioje" kryptį, kur ne protas, 
ar širdis, bet kumstis valdo. 
Atsimename ir katalikų Cath
olic World redaktoriaus pa
klausą: "Jei Rusija Amerikos 
opinijos nepaklausys, ar eisi
me su Maskva kariauti?" To 
nežiūrint, esame optimistai. 

Y/* 80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland 

Subscription per Year hi Advance 
fit the United State# $2; 
III Canada > $2. 

Entered as Secand-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffica 

u/^Jer the Act of March 3, 1879; 

Kaina 5c. CLEVELAND. OHIO KOVO-MARCH 3. 1944 (29-ti metai :: 29th year)1 

Milijono Parašu Rinkimo Vajus Prasideda 
ITALIJOJE, Britai už

ėmė du Vokiečių apgink-
j luotus punktus savo žygia-
j vime pirmyn, pralauž'dami 
ramumą kokis iki šiol lai
kėsi Anzio pakraštyje. 

^ Vokiečių trečias pasikė
sinimas sumušti Alijantų 
jiegas išlipusias Anzio pa
kraštyje sulaikytas. 

Skaičiuojama Vok iečiai 
panešė 15,000 vyrų nuosto
lių Anzio mūšyje. 

Roma praneša apie Ali-
janų lėktuvų smarkų bom
bardavimą to miesto. 

ORO atakai iš Anglijos 
vedami visu smarkumu — 
sprogdinami Vokiečių mie
stai. 

Pereitą savaitę buvo vie
nas iš didžiausių oro ata
ka vimų Vokietijos. Ame
rika neteko 3,500 lakūnų 
su 450 lėktuvu. 

ESAME OPTIMISTAI, nes 
pačių Rusų nuotaikos nenusi-
stovėjusios, nežiūrint kas ra
šoma ar skelbiama. Taip Mas
kva, taip Washingtonas pasau
lyje junta naujas sąlygas ir PACIFIKE, Amerikiečiai 
savo busimą pasaulinę galybę, j jsiveržė j Admiralty salas 
bet dar nežino kaip tą galią [Japonams netikėtai. 
tinkamai pareikšti. Dalykai 
pjuduriupj'a. Pavyzdžiui, ne
senai bijota Maskvos . sukurto 
"Vokiečių Komiteto", Harris 
reiškęs • Stalino nenorą pritarti 
"be sąlygų" pasidavimo Roo-
sevelto ir Churchillo pareikš
tai nuotaikai. Bet dabar gir
dime kaip Rusai nori Kara
liaučiaus, nori Lenkams duoti 
žemių iki vidurio Vokietijos. 
Reiškia, Maskva naujose sąly
gose taip pat graibstosi kaip 
Washingtonas. 

&USAI, tačiau, politiniai ak-
tingesni. Tą rodo Lenkų, Ju
goslavų, Suomių ir čekoslova-
kų pavyzdžiai. Stalinas, be 
abejojimo, mato, karas jau to
kį perviršį pasiekęs kad poli
tinės iniciatyvos rodymas bū
tinas. Vokietijos nusilpnėjimą 
juntant, Europos viduryje da
rosi tuštuma, kurią Stalinas, 
bolševikiška drąsa bando už-|.Pi^,a^ 
pildyti. Mažosios tautos kar-j """ 
tybėje patiria, jos vienų vie-j Berlinas 
nos atsilaikyti negali. Nejau 
Vakarų demokratijos ir Ame
rika joms taip toli su paspir
ties ranka kaip Dievas ? Ne-

| Tvirtovė Rabaul smar-
! kiai atakuota 200 U. S.- or-
į laivių; ^nuskandinta -14* Ja-
i ponų laivų sugabenusių ten 
Į reikmenis. 

Prieš tris dienas, 
irikos karo laivai nuskandi
no 7 Japonų laivus ir 7 ki
tus sugadino. Atakavo Ka-
vieng, Naujoj Airijoj. 

Praneša kad pastarame 
atakavime Truk salos nu
skandinta 23 Japonų laivai. 

Burmoje, Azijoje. Ali-
jantai išmušė apie 8,000 Ja
ponų kareivių dviejų sa-
čiu susikirtimuose. 

PER Vasario mėnesi Ja
ponija neteko 189 įvairaus 
didumo savo laivų, kurie 
vieni nuskandinti, kiti su
gadinti. Viso nuo Pearl 
Harbor užpuolimo Japonai 

611 savo laivų. 

tiek apnaikin
tas nuolatiniais bombarda
vimais kad iš virš 4 milijo
nų jo gyventojų liko tiktai 
pusė tiek, kiti išblaškyti, 

jau Maskva tikrai atsisakė to | išbėgioja, dalis užmušta. 
"l/nlnl/fnrini'ft oaIIrriimrv" lfllMllrt ! —— — 'kolektyvinio saugumo" kuriuo 
it katinas su pūsle Sovietų ko
misaras Litvinovas iki 1939 
metų didingai nešiojosi? Ne
jau Stalinas atsisako su savo 
talkininkais politikos klausimu 
kooperuoti? 

• 
v TAIP NfiRA. Paskutinieji 
Churchillo ir Stalino pareiški
mai pabrėžia Teherano konfe
rencijoje pasiektą bendradar
biavimą. Vienintelis neaišku
mas — tai Amerikos visuome
nės ir kongreso nuotaika. Šie 
metai rinkimų metai. Jeigu 
Amerikos visuomenė pastatys 
politinėn vadovybėn bendra
darbiavimo su Rusija ir Ang
lija šalininkus, Maskva, gali 
buti, mažiau erzinančių ir ne
aiškių žygių darys. Gyveni
mo tikrovė, rodos, ją" lenkia 
kooperuoti su demokratijomis, 
iš kurių tikisi paramos po ka
ro atsistatyti. Bet jei Ameri
kos priešakyje atsistoju izolia
cinės jiegos, aišku, taip Rusai 
taip Anglai fru priv«r&tfc P*si-

RUSAMS ARTĖJANT Į LIETUVĄ, 
METAS MUMS IMTIS DARBO! 

* 

Peticija, kurią išleidžia į Amerikos visuomenę 
Atnerįkos Lietuvių Seimo nutarimu, Vykdomasis Ko
mitetas, atsišaukia į Amerikos Vyriausybę, ištikimų 
Amerikos piliečių Lietuvių vardu, kurie ištikimai dir
ba karo dirbtuvėse, ir kurių vaikų tūkstančiai randa
si karo frontuose ginkluotose jiegose, kovojanti už 
žmonijos išlaisvinimą sulyg Atlanto Čarteryje išdės
tytų principų, kad neleistų Rusams sunaikinti Lietu
vos nepriklausomybę* 

Peticija išreiškia pasitikėjimą kad Amerikos val
džia prisilaikys Atlanto Čarterio, kuris apima šios ša
lies ir visuomenės karo ir taikos tikslus. 

Peticija pareiškia ir Lietuvių pasigerėjimą išna-
šumu ir narsumu Rusijos žmonių, kurie uarodė nepa
prastą drąsą savo šalies apgynime, TAČIAU prime
na Rusams kad ir Lietuviai kariauja už liuosvbę ir 
todėl jie yra nustebinti Sovietų Rusijos pareikštais už
simojimais atimti Lietuvai jos laisvę ir nepriklauso
mybę. Tokiu bildu, ši Peticija kreipiasi i Amerikos 
Prezidentą kad jis naudotų savo įtaką i Sovietų Ru
sijos vyriausybę, primenant jai kad ii išpildytų sav® 
su Lietuva pasirašytas ir tebeveikiančias sutartis! 

Rusai Apsupa Pskovą, stijon erziasi 

PRESENCE OF LARGE NAZI 
FORCES PRESENTS FINNS 
WITH SERIOUS PROBLEMS : ARCTIC OCEANS 

SWEDEN WILL BE FOOD 
SUPPLY CENTER FOR FINNS 

SWEDEN RUSSIA DEMANDS USE OF 
SEA PORTS, AIR BASES AND 

ALL COMMUNICATION LINES 

FINLAND 

Gulf c 
Bothnia—, SHfTf AND IS 

VIdORG 
LSINKI  

ESTONIA BALTIC 
Skagerrok 

PSKOV NORTH SEA 

LATVIA OOILAN DENMARK 

ITHUA 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Detroit. 
Co. buvo 
darbininkų 
dirbtuvėje, 

— Briggs Mfg. 
stistreikave 350 

Outer 
bet vėl 

Drivč 
gryžo. 

— Šio^ 
48 va-

Youngstown, O. 
je srityje Įvedama 
landų darbo savaitė apie 
50,000 darbininkų dirban
čių mieste ir apskiityje. * 

Tas paliečia 2,800 firm^ 
šioje srityje. 

Nuo Balandžio 1 šis nau^ 
jas patvarkymas tuM^buti 
i vestas. . . 

^ Peticijoje reikia rinkt} ir priimti parašus kiekvie
no ir visų kas tik yra Amerikos pilietis — ne tik vieii 
Lietuvių — kurie sutinka ir prašo kad Amerikos vy
riausybė užstoti! Lietuvos laisvę prieš Sovietus, ir 
kad pasirūpintų atsteigti Lietuva vėl Nepriklausoma. 

armijoms žygiuojant paskui pasitraukiančius 
Vokiečius, raudonieji pasiekė Pskovo sntvje jau Estijos 
teritoriją. Tuo tarpu šiaurėje, Suomijoje (Finland) ran
dasi dar Vokiečių armijos. Suomiai tuo "arpu. kaip prane
šimai sako. tariasi apie karo paliaubas s i Sovietais. 

Bellaire, O. — Sustreika
vo apie 1,000 darbininkų 
Powhatan anglies kasykloj 

] je, del vieno darbininko ne
susipratimo su kasyklos 
foremanu. 

Unijos prezidentas Le
wis Įsakė darbininkams bai
gti streiką ir gryžti dirbti. 

RUSAI VERŽIASI i SUOMIJA TARIASI i7c«5 u u i-iii u y j.iieiuvą, v ci i^cijnKuiusuintt. ,j , atsisaKe \pa Klausyti vai-
Parašų "-rinkėjai* -privalo•'- "Č^^^ESTIJON ^ffvyrti for* ... I V . . 1 . SU RUSIJA Kf7 

j Australijoj, sustreikavus 
! angliakasiams, jauni vyrai 
[streikeriai gavo armijos 

i pašaukimą stoti kariuome
nėn. Tas padaryta kai jie 
atsisakė vpaklausyti val

ganti parašus savo miesto mayorų, kitų žymių Ameri 
kiečių, ir visų kitų piliečių, parodant kati jie užtaria 
Lietuvos laisvę ir. nepriklausomybę. 

Tos peticijos — milijonas ar daugiau parašu — 
bus nuvežta pačiam Prezidentui Rooseveltui. 
' Peticijų galite gauti rašydami i: 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS CENTRAS, 
6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. 

Šiam darbui — peticijoms, jų siuntinėjimui reika
linga daugiau pinigų — todėl kuriems rupi Lietuvos 
laisvė, siųskit savo aukas ir toliau. Aukojimas kaip 
ir pati kova už Lietuvos nepriklausomybę, lai nesu
stoja ! Siųskit LVS Centro adresu. 

bti 

' 
.? d. pranešimais, j Vasario 27 bolševikų la- Toronto, Kanada. — Vi-

1 raudonoji armija ^ praėjo< kūnai šimtais užpuolė" sa- sos industrinės ir komerci-
.Vokiečių tvirtovę Narvą ir;yo kaimynę Suomiją, ir pa-^nės Įstaigos valdžios jsaky-
įsi veržė 10 mylių giliau į j ]įj^0 daug miestų įriuvė- jmu norima priversti dirbti 
šiaurinę Estoniją. Taip pat į gįUOse ir liepsnose. Tai So-! 48 valandas savaitėje. Dar-

pažygiavo kelias rtiv- j vietų pastangos priversti i bininkams butu duota sa-
_ (Suomius baigti karą ir da-

tvirtoves j ryįi paliaubas su Rusija. 
Suomijos vyriausybė pa-

Rusai 
lias į pietus nuo Vitebsko, 
svarbios nazių 
šiaurės Baltgudijoje. 

Raudonieji perėjo Peipus, tikrina kad Suomija gavo 
ežerą Estijoje iv atakuoja! bolševikų karo paliaubų iš-

lvgas, kurias turi priimti. 

vaite atostogų su užmokes
čiu karta metuose. 

LENKAI NEPRIIMA 
SOVIETŲ SIENOS 

Pskovą į pietus nuo to eže
ro. 

Tuo budu raudonoji ar
mija palengva artėja Lat
vijos ir Lietuvos. 

Nežiūrint Vokiečių at
kaklių pastangų prieš Ru-

gaminti sau tinkamų saugumo 
tvorų. Lietuvos likimas tada 
butų neaiškus. 

RUSŲ politinį aktingumą 
matydama, Amerikonų spauda 
pradeda -Washington^ spirti 
rodyti tokį pat, jei ne didesni, 
aktingumą. New York Times 
klausia: "Kodėl musų vadai 
taip mažai kalba apie šio karo 
tikslus?" The American Mer
cury žurnale (Kovo mėn.) Ru
sų besigrabaliojimas Rytų Eu
ropoje stipriais argumentais 
pasmerkiamas ir reikalaujama 
kad Washingtonas prabiltų At
lanto čarterio dora paremtu 
moraliu balsu. 

Amerikos visuomenė bunda, 
ir smagu kad joje tiek daug 
Lietuvos ir kitų mažų. tautų 
laisvei draugų. > 

Lietuvai vaduoti Sąjunga la
bai laiku išleido knygą Time
less Lithuania. LVS labai lai
ku sušaukė seimą New Yorke. 
Tie du darbai atgaivino Ame
rikos Lietuvių jūel*. , 

DAR 1,200,000 vyrų bus j 
pašaukta U. S. karinome-, 
nėn iki Liepos mėnesio. 

Dabartiniu laiku apie 5 j . 
milijonai karo amžiaus vv- Lenkų vyriausybė Lon-jsus laikytis, jų linijos sū
rų paliuosuota nuo tarna-ldone griežtai atsisako pri-1 laužomos. 
vimo: 1,600,000 dirba nkė-1 imti Curzono Liniją kaipo Rusai pasiryžę šią žiemą 
se ir 3,200.000 svarbiuose j pagrindą Rusų-Lenkų sie-;'išlaisvinti' Baltijos jurą ir 
karo darbuose. nos i1' sako, susitarimas su Pabaltijo žemes iš nazių. 

Sovietais išrodo labai tam-
Sll^'« n., r •*.*• - „• i GRAIKAI kariaują prieš 
vii! Ir Pbiir^Vll ^alies okupantus Vo-

i kaudamas Maskvai !kieiius. nuvertė nuo bėgių I Kaunamas Maskvai. ; traukinį, sako užmušta 400 
Vokiečiu kariu. 

! VOKIETIJOS karo ląi-!. — 

\ 

Raudonasis Kryžius 
Nusistatęs sukelti 

$200,000,000 

kitaip bus šalis išnaikinta. 
Britanija remia Rusiją 

ir sutiko ant Sovietu paga
mintų Suomiams sąlygų. 

Švedų spauda rašo jog 
sąlygos yra "aštrios", Suo
miai jomis remiasi tik de
ryboms apie tolesnes sąly
gas. 

Sovietai* reikalauja Suo
mius nutraukti ryšius su 
Vokiečiais tuoiau. 

Kadangi Alijantų sutar
ta jog viena valstybė be ki
tos žinios negali daryti su-

todel 

John L. I^ewis, Anglia
kasių unijos prezidentas, 

.paskelbia jog komunistai 
j valdo CIO uniją ir kad jos 
didieji viršininkai, Murray 
ir Hillman. yra komunistų 

rnelaisviai". ~* 
' Laikas dabar atsikratyti 
; tos raudonos smarvės unf-
: jose ir kitur Amerikos gy
venime, nes karui pasibai
gus turėsim daug bėdų su 
jais. 

Washin gton.— Preziden
tas Roosevelt nustatė val
džios taisyklę kad gryžę iš 
kariuomenės vyrai turės 
pirmenybę i federalius dar-

tiks. 

i vynas, neskaitant mazų pa-
Iviršio laivų ir kiek subma-
|rinų, skaitosi visai jau su-
| naikintas. Didesni laivai 
j nuskandinti arba suardyti, 
i ir Vokiečių jie^a. kariauti 
| juroje sunyko. 

VOKIEČIAI pradėjo žy
miai padidintą bombardavi
mą Londono ir tikimasi 
bombardavimas visos Ang
lijos bus dar labiau padi
dintas ateityje. 

tartis ir paliaubas, 
bolševiku sąlygos patiektos j bus, kurie km 
ir Anglijai patikrinti. | 

Ar Anglija patvirtina ir šeši žUvo. Atlanta, 
kitus Sovietų grobimo Eu-

YOUR RED CROSS 
IS AT HIS SIDE 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajus sukėlimui $3,0Q0,-
000 Cuyahoga apskrityje pra
sidėjo su Kovo 1 diena ir tęsis 
per mėnesį laiko, šymet nu
statyta sukelti daugiau negu 
buvo reikalinga pernai. Viso
je šalyje šių metų Raudonojo 
Kryžiaus Karo Fondas apima 
$200,000,000. 

Aukos bur renkamos namuo
se, d&rbe ir visose įstaigotev 

RUSIJAI iš Amerikos iki 
šiol per Lend-Lease duota 
reikmenų už milžinišką su
mą, $4,243,804,000. Gavo 
7,800 lėktuvų, 4,700 tankų 
ir tankų naikintojų, 177,-
000 tonų sproginių. Prie to 
dešimtimis tūkstančių kitų 
kariavimui reikmenų ir su
virs 6 milijonus porų batų 
armijai. Tais ginklais bol
ševikai dabar ruošiasi pa
vergti Europą. -

— ..i liiiįfeBiiy1" 

Komunistams duris už
darė. Nežiūrint komunis
tų jautimosi kad jie svar
bus Amerikoje dabar karo 
metu, Kalifornijoje^ neleis
ta komunistų partijai sta
tyti savo kandidato į vals
tijos sekretorius. 

SEN. BARKLEY susi-J 
taiikė su Prez. Rooseveltu, 
po nesusipratimo del veta-
vhno taksų* b&iaus* 

•v /, 

KIJEVE, kaip bolševikai 
skelbia, naziai išžudę apie 
195,000 civilinių, per visą 
to miesto okupacijos laiko
tarpį. 

Is Berlino skelbiama jog 
Alijantų Įsiveržimo Vokie
tijon iš vakarų frontą ga
lima tikėtis apie rudenį. 

planus? ropoję 

Motina Laivyno 

Gą. 
Viena moteris neteko kari
nėje tarnyboje savo šeimos 
šešių narių, vyro, sunaus, 
.brolių ir sesers. Ji stojo i 
karo dirbtuvę. 

MĖSOS gausim daugiau. 
Nors buvo skelbiama kad 

i mėsos kiekis šį pavasarį 
gali sumažėti, tačiau dabar 

j netikėtai paskelbiama jog 
pradedant sekmadieniu su-

! mažinama punktų kiekis 
ant visokios kiaulienos ir 
kaip kuriu dalių jautienos 
mėsos. Taigi už nuskirtą 
kiekį punktų bus galima 
gauti daugiau mėsost 

Kanadoje dar geriau pa* 
daryta: mėsa visai nuimta 
nuo racionavimo listu. 

Mrs. Nellie H. Twele iš Bal-
timorės, išrinkta karių žmonų 
balsavimu, Karo Laivyno mo
tina 1944 metais. Jos vyras 
ir mši sun&i tarnauja kare. 

Oro pašto ženklai bus 
pakelti nuo c iki 8c nuo 
Kow 3$ dienos. . . • 

-.v „V 'A & > 
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Krfrit War Bonds Sigtiien 

PENNSYLVANUOJE Mich., Naujiems 
PITTSBURGH 

STREIKAS. Pittsburgh© vi
sų viešų miesto mokyklų glo
botojai, prižiūrėtojai ir aptar 
liautojai nutarė streikuoti Ko
vo 1 d., privertimui mokykL 
tarybą pakelti jiems mokestis 
Streikas apima apie 1000 as
menų, vyrų ir moterų, kurie 
yra CIO nariai. 

NUPIGINA GASĄ. Pitts
burgh© namuose vartojamas 
gasas gyventojams nupigina
mas nuo $1.42 už pirmą tūks
tantį kubiškų pėdų iki $1.21. 
Be to gaso kompanija turės 
sugrąžinti savo naudotojams 
apie $500,000 sumą už praei
tyje permokėtą laiką. Tas 
įvyksta pasekmėje septynių 
metų miesto valdybos pastan
gų iškovoti žemesnę kainą už 
gasą šeimoms. 

INDUSTRIJOS P i ttsburghe 
pradėjo imti Į darbus iš karo 
gryžusius kaip nors nesveikus 
kareivius kurie gali kokį dar
bą dirbti. Tame pasidarbavo 
Industrial Hygiene Founda
tion. Prieš imant į darbą vy
ras gerai ištyrinėjamas kurie 
kuno sąnariai kam geriausia 
tinka, kiek gali kelti, stovėti, 
ar vaikščioti. 

Du Kartu Atsirack* Amsterdam, N. Y. 

Lieut. Tommy Harmon, žy
mus Amerikos futbolo lošikas, 
kariaudamas su Japonais Ki
nijoje ir Prancūzų Guianoj du 
kartu buvo dingęs, bet vis at
sirado. 

PHILADELPHIA 

PAKĖLč MOKESTIS. Phi-
ladelphijos miesto dieniniams 
darbininkams. 3000 skaičiuje* 
kurie streikavo per 17 die/iu, 
miesto taryba sutik© pakelti 
mokesties po 40c dienai. Pne 
jų gaus mokesties pakėlimu ir 
kiti miesto valdybos darbinin
kai, nors tie nestreikavo. Mo
kesties pakėlimas tokiu budu 
apims 4067 dieninių darbinin
ku. 

• VIENOS orinės bombos 
plieno padarymui, reikalinga 
pusės tono arigfties^ energija. ? 

Indijonų Arbatžolė 
Stebėtinai įreibsti nuo prasto vi

durių virškinimo, užkietėjimo, vidu
rių kataro, kepenų sustingimo, nc-
jyarų krauju, odos ligas, inkstų ne
galavimų ir moterų bėdas. 

Kaip pagaminti: Pusėn Itvortos 
verdančio vandens Įdėk pusę puodu
ko arbatžolių. Kai atauš, nukošk. 
idėk medaus ar cukraus ir laikyk 
šaltai. 

Kaip vartoti. Pradėk imti nuo 
mažo stikliuko iki kavos puoduk< 
kas rytas prieš valgymu ir vakari 
einant gulti, dukart j dienų. 

Perkant žolių mišinį visada pra
šyk Floral Herbs, o gausi geriausių. 

Kaina 50c—3 baksai už $1. 

FLORAL HERB CO. 
Box 305 Clinton, Ind. 

Svarbios Prakalbo# ir 
Lietuviškos Filmos 

Sekmadienį, Kovo 5 d., nuo 
2 vai. po pietų, Lietuvių Mu-
zikalėje salėje, 2715 E. Alle
gheny Ave., įvyks svarbus ma-

Isinis mitingas ir prakalbos, ir 
1 pirmą .kartą musų mieste bus 
Įrodoma tie Lietuviški paveiks-
| lai. 

j Kalbės žymus Lietuviai sve-
Įčiai iš Chicagos, Clevelando, 
Baltimorės, Brooklyno ir kitų 
Lietuviškų kolonijų. Išgirsi
me vėliausias tikras žinias a-
pie dabartinę Lietuvos ir jos 
gyventojų Lietuvių tragingą 
padėtį. Bus labai įdomu ir 
naudinga viską išgirsti. 

Taipgi bus rodoma krutami 
paveikslai: Lietuvos Preziden
to laidotuvės Clevelande ir ki
ti. Kaip geriems Lietuviams 
šie patriotiniai krutami pavei
kslai bus svarbu ir žingeidu 
visiems pamatyti. 

šiame susirinkime bus taip 
pat renkama parašai už Lietu
vos nepriklausomybę. 

Karo Bonų Vajaus Komisija. 
Tai bus istorinė diena Phila-

delphijos Lietuviams. Todėl 
gerbiami Philadelphijos ir a-
pielinkės Lietuviai, nepraleis-
kime šios pasitaikiusios pro
gos viską kas musų Lietuviš
kai sielai brangintina išgirsti 
ir viską savo akimis pamatyti. 

Tik nevėluokit ateiti Į salę. 
Įžanga nemokamai visiems. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

. tas 

Kandidatas i SLA Vice Prezidentus, kurio iirin-

kimui Darbuojasi Rytinės Pennsylvanijos 

SLA Nariai ir Veikėjai 

$ 

av;jį. 
:&WrW«> 

, , >!f if-

Iškilminga Diena 
Lietuvos N e p riklausomybės 

26 sukaktį Amsterdamo Lie
tuviai minėjo Vasario 27 d. 

Paminėjimą rengė Amster
damo Lietuvai šelpti Komite
tas, kuris gyvuoja jau kelin
tas metas ir kuris žymiai pri
sidėjo aukomis Lietuvos rei
kalams, paremiant ir Lietuvai 
Vaduoti Sąjungą, ir Amerikos 
Lietuvių Tarybą ir tt. 

Programas prasidėjo apie 3 
vai. po pietų, su Amerikos 
Himnu. Įžanginę kalbą pasa
kė komiteto narys Antanas 
Lukšys, ir programo vedėju 
perstatė veiklų vietos Lietuvį 
Adv. A. C. Stokną, k«ri» gy
vai vedė programą. 

Kalbas pasakė sąryšyje Sti 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktimi Amsterdamo mayoras, 
keli teisėjai ir Valstijos sekre
toriaus padėjėjas, iš Albany. 

Lietuviškai prakalbėjo vete
ranas Amsterdamo Lietuvių 
parapijos klebonas Kun. J. Ži-
danavičius, plačiau kalbėjo jo 
asistentas Kun. Raštutis, Dr. 
Petras Vileišis iš Waterbury, 
Conn., vietos veikėjai, p. Šid
lauskas ir p. Kerbelis sąryšyje 
su karo bonų vajum, kurių šio 
vajaus bėgiu Lietuvių komite
tas išpardavė už apie $200,0C0. 

Pabaigoje kalbėjo K. S. Kar
pius, LVS sekretorius, Dirvos 
redaktorius iš Clevelando. Po 
jo kalbos rinkta aukos Lietu
vos reikalams, surinkta apie 
$110. 

Atsistojimu pagerbtas a. a. j 
Lietuvos Prezidentas Antanas \ 
Smetona, kuris Amsterdamie-
čiams gerai buvo žinomas, čia 
lankėsi porą kartų. | 

Dainų . programą išpildė ar
tistė Barbora Darlys, iš New 
jYorko, buvus Lietuvos Operos 
| dainininkė. Ji tūlas žymiausias 
kompozitoriaus Stasio Šimkaus 
dainas specialiai padainavo, 
pažymėdama tą liūdną įvykį 
kad gautomis iš Lietuvos ži
niomis, ten jau mire komp. St. 
Šimkus. 

Barbora Darlys dainavo dve
jetu atvejų, palikdama klau
sytojuose maloniausius įspu-
džius. Dainavo nepavydėda
ma, vieną dainą malonesnę už 
kitą. 

Padainavo porą dainų ir vie
tinė solistė, kuri taip pat pub
likai patiko. 

1 žymią dalį programo sudarė 
muziko Juozo Olšausko veda
mo parapijos choro dainos, ku-

iriomis programą baigė, pabai-
1 go je sugiedant "Lietuviais Mes 
Esame Gimę" ir Lietuvos Him
ną. Prie to mokyklos mergai
tės atliko gražų vaizdeli Ken
čiančios Lietuvos. 

LVS sekretorius atvykdamas 
į šią koloniją atvežS Amster
damo Lietuviams ir Dr. No-
rem'o knygą "Timeles Lithua
nia", kuri buvo išdalinta ank
sčiau užsisakiusiems, kiti nu
sipirko specialiai. Reikia pa-' 
žymėti kad pirmutinę knygą 
viešai nupirko Bernice Raila 
už $25. Tai jos graži auka 
Lietuvos reikalams. | 

Kelios knygos įteikta miest-

Centro Susirinkimai 
SekmadienĮ, Vasario 27 d., 

Lietuvių salėje įvyko D. L. O. 
Centro susirinkimas. Paskuti 
niu laiku daug darbo turėta 
todėl ir Centro susirinkimai 
laikomi kas mėnesį. Tie di
dieji darbai buvo nupirkimas 
Ambulance lėktuvo ir suren
gimas Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo. Dabar tie 
darbai užbaigti ir šiame susi
rinkime daugiausia laiko už
ėmė raportai apie nuveiktus 
darbus. 

Poni Rauby pranešė apie pa
sekmes bonų pardavinėjime, 
ji dėkojo bonų pardavėjoms už 
uolų pasidarbavimą. Teisėjui 
Uvickui už pastangas išgavi
me ant lėktuvo vardo <lAmeri-
can Lithuanian of Detroit";1 

mat, buvo sutikta kliūčių Ka
ro Departmente del to, bet p. 
Uvicko drąsus ir griežtas pa
reikalavimas privertė viršinin
kus Lietuvių pageidavimą pa 
tenkinti. Susirinkime pirminin
kaująs p. Medonis išreiškimui 
padėkos p. Uvickui, bonų par
davinėtojoms, kvartetui, IVtr. 
ir Mrs. Michaels ir Mr. ir Mrs. 
Adams už dainavimą, Adv. A. 
Oliui už pasidarbavimą išgavi
me nuo Michigan gubernato
riaus Lietuvos Nepriklausomy
bės Proklamacijos, paprašė da-

I lyvius atsistoti. • 
j Nors bonų pardavimo vajus 
lėktuvo nupirkimui pasibaigė, 

| bet bonų pardavinėjimas ne
pasibaigė. Moterų komitetas, 
kuris pardavinėjo bonus, kaip 

! paaiškėjo šiame susirinkime, 
Uždo Departmente užsiregistra-
j vo dirbti bonų pardavinėjime 
į iki karo pabaigai, taigi Det-
' roito Lietuviai bonus pirkit iš 
Detroito Lietuvių Organizaci

nių Centro bonų pardavėjų, ir 
pamatysit kiek Detroito Lietu
viai bonų išpirks iki karo pa
baigai. Bbnų pardavėjų var
dai ir pa-VWdes laikas nuo lai
ko bus skelbiama spaudoje, 
taipgi bonų pirkėjų vardai bus 
paskelbiami laikraščiuose. 

Karių Batų Valytojas 
• • ".j*1 • ̂  * ** 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykiii 

RLUTKA Ifare (Yesaitienj),' JANULIS Juozas, pusamžis, 

&is iiigfciiui-eis įgauna u ..si* 
mimą ir uždarbį valydamas 
kareivių batus stovykloje Ten
nessee valstijoje. 

vaišino ir paprašė visų talkos 

y Hiakteraite, 62 metų, mir~ 
Vas. 17, Clevelande. (Lazdi
jų par.) Amerikoj išgyveno 
45 metus. 

JASULAITIS Mateušas, 83 m. 
mirė Vas. 17, Clevelande. 

M I L Č I N A U S K I E N Ė  U r š u l ė  
(Barauskaitė), mirė Sausio 
17, Watertown, Mass. 

KUN, BALTUTIS, Aleksand
ras, 58 m., mirė Sausio 20, 
Floridoj. Kūnas parvežtas 
palaidojimui Chicagoje, kur 
jis kunigavo. (Telšių apskr. 
Gargždu p., Utrusės k.) 

1 NAVICKIENĖ Elena (Usait'ė), 
pusamžė, mirė Sausio 20, 
Chicagoj. (Šiaulių ap., Luo-

j kės par., Užpelkių k.) Ame-
j rikoj išgyveno 28 metus, 
j PETRAITIENĖ Ona (Radvi-

|j Jaitė), 60 m., mirė Sausio 19, 
Gary, Ind. (Pašvilinio pąr.) 
Amerikoj išgyveno 23 m. 

ŠIJLDICKAS Antanas, mirė 6 
Sausio, Wilkes - Barre, Pa. 

nsire Sausio 19, Chicagoje. 
(Panev. ap., šilių p.. Keliu-

- galo 1c.) Amerikoj išgyveno 
41 metus. 

NORVAIŠAS Tadas, seno am
žiaus, mirė Sausio 26, Chi
cagoj. (Šiaulių ap., Radviliš
kio p., Kautiškių k.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

BLANK Mary, 55 m., mir.Č 16 
Gruod., St. Louis, Mo. (Gel
gaudiškio par.) 

SLAPANDOR Jurgis, pusam
žis, mirė Sausio 21, Chica
go, 111. (Tauragės ap., Pa--
graman?io p., šakvičio km.) 
Amerikoj išgyveno 31 m. 

LEUDANSKAS Leonas, mirs 
gilioje senatvėje, Sausio 23, 
Chicagoj. (Šiaulių ap., Šau
kėnų p.) Amerikoj išgyveno 
46 m. v 

ALIŠAUSKAS Antan«ft, pus-
. amšis, mirė Sausio 23, Chi-• ' 

Cagoį. (Raseinių ap., šidla-
vos p., Kepurnikų k.) Ame-

(Alvito p., čiškų £.) Ame-į rikoj išgyveno 40 m. 
rikoj išgyveno 39 m. VOLUNGEVIČIUS Kasparas, 

Boston, Mass. (Merkinės p.)-
Amerikoj išgyveno 30 m. 

BUYOKAS Ignas, pusamžis, 

atlikimui istorinio Amerikos | f", ®au" 62 m., mirė Sausio 20, So 
Lietuvių darbo — pardavimui 
penkių milijonų dolarių vertės 
karo bonų. 

Dabar Detroito Lietuviai v#l 
pirkite karo bonus kiek kas iš
galite. D. Reporteri**. 

i 
TRIUMFALIšKAS PASI

SEKIMAS 

Detroit Lietuviai buyo pa-- Bfo ^ wilkes.Barre, Pa. 
siemę nujnrkti Ambulance lek-lJURGA1TIENĖ pra mir-
tuvą, kuris kainuoja $110,0C0. J gausio 15> wilkes.Barre, Pa. 
Bonų pardavinėjimo \ajus bai- GIBAVAČIUS Edmundas, 14 
gėsi su Lietuvos Nepriklauso- met^ ^ ̂  

Del $5,000,000 Karo 
Bonų Vajaus 

Sekmadienį, Dr. J. Jonikaitis 
savo rezidencijoje sušaukė bū
relį veikėjų, daugiausia mote
rų, ir kalbėjos kaip per Kovo-
Balandžio mėnesį išparduoti 
karo bonų Amerikos Lietuvių 
vardu už $5,000,000. Reporte
riui neteko iki galo toje suei
goje išbūti, todėl galutinai ne
patyriau visų tarimų, bet iš 
dalyvavusių toje sueigoje as
menų galima pasitikėti kad 
Detroitiečiai savo dalį išpil
dys. Tame pasikalbėjime da
lyvavo darbščioji poni Rauby, 
poni Douvan, poni Pauraziene, 
poni Savickienė, pp. Motuzai, 
Mr. ir poni Sims, pp. Medoniai, 
S. Atkočiūnas ir kiti. 

Susirinkusius daktaras savo 
senu Lietuvišku papratimu pa

to mayorui ir teisejams. Vi
so Amsterdamo Lietuviai už
sisakė apie 150 knygų ir dau
guma jų patenka žymesniems 
Amerikiečiams. 

Dikčiai vietos Lietuvių už
sirašė sau Dirvą. Kor. 

sio 9, Sebastopol, Pa. 
MAŽEIKIENĖ Ona, mirė Sau

sio 14, Wilkes-Barre. Pa. 
JUšKAUSKIJTlS Robertas,' 7Į mirė Sausio 25, -Chicagoje. 

m., mirė Sausio 14, FHngle, j (Ukmergės ap., Vadoklių p., 
Pa. Lenų k.) Amerikoj išgyveno 

RUČINSKIENĖ Ęlena, mirėj 35 metus. 
Sausio 14, Kingston, Pa. ! ŽEMAITIS Jargis, pusamžis, 

VECERKAUSKAS Jonas, mi- j mirė Sausio 25, Chicagoje. 
rė Gruod. 31, Hudson, Pa. (Rokiškio ap., Jūžintų par.) 

KROLIKAS Petras, mirė Eau- Amerikoj išgyveno 33 m. 
RIMKEVIČIUS Vincas, m i r e 

25 Sausio, Chicagoj. (Vilka
viškio ap., Pilviškių p., Grin-
ciškės k.) 

GRINIUS Antanas, pusamžis, 
mirė Sausio 25, Chicagoje. 

Suvedus galutinas sąskaitas' SKUČIENĖ Kazė, mirė Gruod | (Panev. ap., Ramygalos p., 
pasirodė jog Detroito Lietuviai Į 17, Forest City, Pa. ! Grininių p.) Amerikoj išgy-
išpirko karo bonų beveik dusyk .VALIUKEVIČIUS Vincas, mi- yeno 40 metų. 
daugiau negu reikėjo nupirki-| rė Gruod. 22, Tamaqua, Pa. MATULEVIČIUS Adomas, 72 
mui to lėktuvo, viso bonų iš- GUVERTAS Anicetas, mire 8 m., mirė Gruod. 27, Mahanoy 
platinta už $208,456.50. j Gruodžio, Kearny, N. J. City, Pa. (Trakų ap.) 

Pradedant vajų buvo sutar-; LBiVONAVIČIENĖ Agota, mi
tą kad bonų pardavėjų darbo.j rė Gruod. 19, Newark, N. J. ! 

pasekmės bus paskelbtos spau- PAJAUSKIENĖ Katrė, mirė 
do, tai šiuomi ir skelbiame. | Gruod. 27, Shenandoah, Pa. 

Prie progos reikia pastebėti LIŠAUSKAS Antanas, mir§ 19 
kad pradžioje vajaus katali- Gruod., Simpson, Pa. 

mybes švente, Vasario 16. wardsville, Pa. 

APS1RUPINKIT 
INCOME TAX 

kės darbuotojos buvo labai op-, LISAUSKIENĖ Marcelė, mirė 

Dumble Įklimpęs Amerikiečių Jeep 

V .v fantas A. Keršeyičius 
Vytautas A. Keršcvieius, iš Scranton, Pa., žymus Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoje darbuotojas ir organizatorius, no
minuotas SLA Vice Prezidento pareigoms, sutiko kandidatuo
ti ir pasitiki kad SLA nariai, kurie mato ir jaučia Susivieniji
me stoką gyvumo, pasistengs už j j balsuoti ir išrinkti naują, 
jauna* energinga vyra, padarymui taip reikalingos pamainos 
S^Ą organizacijos vadovybėje. Pennsylvanijos SLA nariai ir 
Ilsi kiti Kerševičiaus draugai gaisuos už jį į Vice Prezidentus. 

timistiškos ir tautminkes bei 
socialistes moteris jos skaitė 
tik savo pagelbininkėmis; mat 
sudėjus tris parapijas jų skai
čius buvo didelis. Bet ne visa
da tikrovėje svarbu kiekybė, 
taip ir šiuo atveju atsitiko — 
tautininkės darbuotojos pra
lenkė katalikes. Aš pripažys-

i tu kad Detroito Lietuviu kata-1 ' 
likių moterų tarpe yra daug in
teligentiškų, patriotiškų ir dar-
bčšių moterų,, bet šiuo sykiui 
jos nerado pagalbos iš kur ti
kėjosi, tai iš klebonų, bet čia 
ne mano reikalas. Jos manau 
su klebonais suves savo są
skaitas. 

Karo Bonų pardavėjos šiaip 
pasidarbavo: 
V( :ra Motuzienė 
Stefanija Douvan 
Marie Kass 
Eugenija Molis ir 
Marė Brazauskienė 

j P. Medonienė 
! Charles Samsonas 
Į Margaret Petriks 
i Mrs. Kremblienė 
j Helen Dauby 

i St. Atkočiūnas 
| Eliz. Paitrazienė 
; Mrs. Srr:ai!ienė 
B Keblaitienė 

| Teofilė Overaitienė 
'ulia Juodvalkienė 
A. Markavičienė 
M. Laučienė 
Natinka Ross 
Alice Savickienė 
Ona Al<sf>maitienė 

21 Gruodžio, Wilkes-Barre, 
Pa. . 

GRIGUTIENĖ Marė, mir§ 25 
Gruodžio, Girardville, Pa. 

ALAVIčIUTĖ Adelė, 37 metų, 
mirė Sausio 18, Brooklyn, 
N.  y .  j  

BRAZAITIS Bonifacas, mirė j 
Sausio 17, Rovvay, N. J. 

MUREIKA Juozas, 75 m., mi-1 
rė Spalių 19, Westville, 111. j 
(Suvalkų rėd.) 

RAMANAUSKAS . Simas, 69 
m., mirė Gruod. 1, Inkerman, 

Visi Amerikos gyventojai 
privalo iki Kovo 15 patiekti 
žinias apie savo 1943 mqtų 
ineigas sąryšyje su Income 
Tax. 

Neatidėliokit išpildymo 88-
vo Income Tax blankų. 

Skelbimai "Dirvoje'' 
50c u/ vieną kartą 
tris kartus už SI.00 

Smu!kųs skelbimai "Dirvai-
<aip tai namų pardavimas, ii 

Pa. (Marijampolės ap., Vor- nuomavimas, krautuvių išrijo 
tų k.) i mavnnas ar pardavimas, pajioi-

GRIGAS Juozas, mirė Sausio j  lojimai, padėkos laiškai 
m., Shenandoah. Pa. patalpinti šia kaina 

$35.050.00 
21,787.00 
19,088.C0 

/ 
37,975.00 
17,675.00 
17,300.0" 
13,625.0" 
11,574.5" 

7,75). 00 
6,400.0" 
4,f 50.0' 
S,950 0 
3.2, 0."' 
2,32 V-
2.Hf.' .0 
t,075.0-
1.8.^V0ji 
1 . 9 2 0 / 0  j ?  
l,™n/0;{ 

I)EI/LA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojinmi leidžiama naudotis nemokamai. 

f, LITHUANIAN FUNERAL HOME 
S 6621 EDNA AVENUE ENdicott- J/63 

??/. o ii 
• BOMBA numesta iš lėktu

vo 12,OCO pėdų aukštume, pa
siekia žemę puldama 7C0 my
lių i valandą smarkumu. 

Amerikos marinų sužeistų vežimui naudojamas jeep 
parodoma įklimpęs į dumblą važiuojant per upeli, Naujoj 
Britanijoj, kur Amerikiečiai kariauja su Japonais. Kiti 
marinai, gelbsti Jį ig ęlujnblo išstumti. .;Ten jfci'į šilti kpš-
tai, vyrai mažai ką dėvi ir mėgsta švaistytis pusnuogiai. 

Užsirašyki! Amerikos 
"LIETUVIU NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas ir daug skelbimu, 
gilina .r»0c metams.' Adresai' 

Lietuviy Naujienos 
f?2 N. 6th St. Philadelphia 6, I»a. 

P. J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldjr. 

OFISO TELEFONAS: MAin 177». 

Norėdami pigiai pirkti nautuH mieste arba priemiesčiuose, kir-siji-
kitėg į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. patarnavimas ir 
mas garantuojama. Kreipkitės į nutne telefonu arba a3Tneni<k*ii 

| Naujoje Vietoje | 

| Nikodemas A. Wilkefis 
" taisnuotas Laidotuvių Direktorius 
| IR BALZAMUOTOJAS 
| Šermenims kambarius dtodame vartoti nemokamai 
5 Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoi 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. Htndersoft 
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AMERIKOS LIETUVIU SEIME NEW YORKE DALYVAVĘ DELEGATAI 

Šie Lietuvių Organizacijų Atstovai ir Pavieniai Veikejai, Dalyvavusieji Seime Vasario 5 ir 6 

PAVIENIAI DALYVAVĘ SEIME 
(Tęsinys iš pereito numerio) 

Miss P. Ambrozaitis, Brooklyn, N. Y. 
K. Kriaučiunas, New York, N. Y. * 
J. Arlauskiene, E. Side, N. J. 
K. Krupinskienė, E. Side, N. J. 
A. Ramanauskas, New York, N. Y. 
Mrs. Digrys, Ozone Park, N. Y. 
M. Petkus, Brooklyn, N. Y. 
M. Viįčinskas, Cleveland, Ohio 
T. Cirkelis, Brooklyn, N. Y. , 
Adv. J. W. Anseli, New York City 
Ipolitas Kraujelis, Brooklyn, N. Y. 
A. Kundrotas, Brooklyn, N. Y. 
M. Savickas, Linden, N. J. 
Mrs. O. Atutis, Linden, N. J. 
B. Sėhegaus, Brooklyn, N. Y. 
S. Gaubas, Newark, N. J. 
Mrs. A. Karaliauskas, Newark, N. J. 
Mrs. J. Sagys, Ozone Park, N. Y. 
Miss B. Masanduk, Newark, N. J. 
G. Zuris, U. S. Army (iš Chicagos) 
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Sugauti Pakeliui iš Japonijos į Vokietiją APIE TIMELESS 
LITHUANIA" 

SVARBUS NUO-
TIKIAI LIETU

VOJE 

REŠŠKIA NEPASI
TIKĖJIMĄ SO

VIETAIS 

iŠ mažesnių tautų, buvo leng-
viausia stelbti, aiškino profe
sorius. Nutraukus diplomati
nius ryšius su Lenkų vyriau
sybe in exile, Rusija pasiūlė 
Lenkams taikytis ant senosios 
Curzono linijos • 

ketvirtdalis' išdalinamas liku
sioms 15 autonmiškų valsty
bių. Didžioji Rusija pasilieka 
po senovei jų valdytoja". 

Dar kas įstabu tai kad So
vietai jau [skaito į savo planą, 

sudarymui i kelias kaimyniškas valstybes 
kurių dar neturi, tik rengiasi 
užimti ir pavergti. 

Mirė Komį). St. Šimkus 

"Rusijos apsiėjimas karo koridoriaus nusitęsiančio iki 
metu yra geriausias įrodymas i Vengrijos. 
kaip ji elgsis taikos metu", —! Po to Rusija pakišo planą 
pareiškė Prof. Elmer Louis j sudarymo 16 Sovietų autono-

j Kayser, iš George Washington minių valstybių. "Tėmykite,' •VABALAI ir kirminai 
! Universiteto, to universiteto šiame stebėtiname sąstate Ru- daro per metus ūkiams nuosto-
į studentu alumnų metiniame, sija sudaro tris ketvirtdalius lių tiek daug jog sunaikina 10 
susirinkime Clevelande. 

LISABONAS, Gruodžio 22. j -Prof. Kayser apsakė klat!-
— Nepersenai iš Lietuvos į 
neutralę Europos valstybę sla
pta išvykęs Lietuvis, kurio pa

šyto jams kaip Rusija elgėsi 
ir k $ darė prieš ir po savo įs-
stojimo i karą United Nations 

sį, Rusija pasirašė prekybos ir 
nepuolimo sutartį su Vokieti
ja, sakė jis. Paskui, Rusija 
pasirašė sutartį su Pabaltijo 
šalimis, Latvija, Estonija, Lie
tuva ir Suomija. Po to išsi
derėjo koncesijas iš Rumani-
jos išlupdama iš jos Besarabi
ją ir Bukoviną. 

Birželio mėnesį, 1941 metais, 
Rusijos "honeymoon" su Vo
kietija baigėsi. Tarp to laiko
tarpio ir Lapkričio, 1942 metų, 
kuomet Rusija gynėsi nuo įsi
veržusių Vokiečių, ji ruošėsi 
puolimui. Taip ji pradėjo ver
žtis į Balkanus. Po to atėjo 
Lenkija. Lenkija, silpniausia 

Jau Gatava! 

vardės šiuo metu negalima pa-!pUS§je 

skelbti, suteikė šių žinių apie j į939 met Rugpjudio ^ 
būklę Vokiečių okupuotoje Lie
tuvoje : 

Prieš jam iš Lietuvos išvyk
stant, miręs Telšių vyskupas 
Justinas Staugaitis ir Prof. 
(Liudas?) Ciplijauskas. Jau 
būdamas užsienyje, tas pabė
gėlis sužinojęs kad miręs at
sargos pulkininkas Jonas Pet-
ruitis ir, 1943 m. Spalių 15 d. 
po operacijos miręs kompozi
torius Stasys Šimkus. 

Rugsėjo 25 d. banditai nu
žudė Kauno teatro režisierių 
J. Monkų-Monkevičių ir artis
tą Chomskį. . 

1943 m. Balandžio - Birželio 
laikotarpyje Stutthofo koncen
tracijos stovykloje (prie Dan-
zigo) mirę šie Lietuviai: Kau
no gimnazijos direktorius Ka
zys Bauba, Marijampolės ag
ronomas (Ignas?) Budrys, Ma
rijampolės berniukų gimnazi
jos direktorius Januškevičius, 
Vilniaus miesto burmistro pa
vaduotojas atsargos majoras 
Bronius Grigas, Marijampolės 
mergaičių gimnazijos direkto 
rius Masaitis, atsargos majo 
ras Stasys Puodžius, Algirdą 
Tumėnas, Vytautas Tumėnas. 
STOTtA MAISTO ) 

į Su maistu Ifiietuvoje yrą 
tiek bloga kad gyventojai tie
siai badaują. Vienam asme
niui kas savaitė leid ia a ar
ktis 3 svarai duonos, du treč-v 
daliai svaro milt:,. 1-etvirisį 
svaro cukraus ir ketvirtis sv. 

'druskos. Tik lai:ai retai lei 
dliama nusipirkti la^ai mavą 
kiekį mėsos, sviesto ir kruo
pų. Vien iš tų vadinamų "ba 
do normų" išmisti vi/iškai ne
galima. Vienoje ligoninėj? gy
dytojai nustatę kad ligony-
gaudami tik tuos r-ai to kie
kius, po šešių mėnesi; mir ta 
badu. Gyventojai yra priver 
sti jieškotis maisto vadinamo
je juodojoje rinkoje. Bet tik 
nedaugelis tegali nusipirkti pa
pildomo maisto, nes bausmės 
sugautiems perkant ar parduo
dant yra labai žiaurios — Vo
kiečiai dažnai baudžia mirtim. 
Be to, juodosios rinkos kainos 
yra fantastiškai aukštos. Pa-
veizdan, ir vasaros metu sva
ras sviesto kainuoja 25 Vokiš
kos markės, arba 10 dolarių, 

j skaitant prieškariniu oficialiu 
kaitimo kursu. Svaras cuk
raus kainuoja apie 7 dolariai. 
svaras lašinių — apie 12 dol. 
Gi daugumos gyventojų uždar
biai visai maži — nuo 80 iki 
120 markių mėnesiui. 

Tačiau, pasakotojo žodžiais 
šios sunkios gyvenimo sąlygos 
nenumuša Lietuvių -upo kovoti 
su okupantu ir visomis išgalė
mis siekti Lietuvos nepriklau-

paliečiamos teritorijos, yienas nuošimčių visų produktų. 

• LIETUVOS REIKALAMS AUKA • 

Lietuvnf Vaduot? Sąjungai Aukų Kuponą 
LTETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Am Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu auką: $... Lietuvos Vadavimo Darbams 

. Knygai "Timeless Lithuania" 

$ ....... Lietuvos Karo Nukentėjusi.1 

$ «L.v.a nario mokestį 

Visos $. 

Vardas ir PavartU. 

Adreaas., 

Miestas .. Valst. 

S! KUPONĄ 8U SAVO AITKA PASIUSKIT LVS. CENTE? 

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: 

KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

Lietuviams kurie nori įslgv- i 

ti knygą "Timeless Lithuania" somybės atstatymo. Ta kryp-
patariame padaryti tą greito- timi ypatingai yra veiklus jau-
mis, nes netrukus tos knygos nimas. Leidžiami šeši slapti 
Lietuviai gali visai negauti. į laikraščiai, nukreipti prieš abu 

j Lietuvai Vaduoti Sąjungos, okupantus. Tarpusavš vieny
si kuri tą knygą išleido, tikslas be Lietuvoje esanti la ai dide-
^ yra kad ta knyga patektų į 1©> ko, esą, pasigenda užsieni t 

Amerikiečių rankas, kad ji Lietaviuo§e. 
atliktų savo didžią misiją — 

% 
ij* 

DR. OWEN J.C. NOREM 

padaryti Lietuvai draugų žy
mių Amerikos žmonių eilėse. 

Taigi, nors LVS nori kad 
Lietuviai tą knygą įsigytų, kad 

Yra tokių Lietuvių patriotų 
kurie jau pirko dvi, penkias, 
10, 20, 25 knygas, jie jas da
lina, platina tarp savo miesto 

Amerilfos karo laivai sugavo ir paskandino Vokiečių 
laivą kuriuo slaptai buvo bandoma pergabenti iš Japonijos 
i Vokietiją taip reikalingo gumo. šie vyrai yra nelaisviai 
to laivo, suvaromi į vielomis aptvertą stovyklą. 

ją skaitytų kiekvienas Lietu- žymių Amerikos gyvenime as-
vių jaunuolis, profesionalas, ir menų. Jie tikrai supranta šios 
kad duotų pasiskaityti Ameri- knygos tikslą. Užsisakykit: 
kiečiams draugams, J>et svar
biausia tai kad knyga patektų 
į Amerikečių rankas. 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3£ Ohio. 

(Knygos didumo viršelį -
piešinys, bet viršelis spa a- •-
sdintas trim spalvom.) 

Skubėkit siųsti savo 
užsakymus—galit gauti 
vieną, dvi ar dešimts 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

itas duos $5.00 ar dwigiau gaus vieną knyg« 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, OUl 
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Įspūdžiai is Amerikos Lietuviii Selm 
VIENAS SIEKIS - VIENAS TIKSLAS 

Vienas kalbėtojas New Yor-
ko Seime Vasario 5-6 d. pasa
kė: "Daug upelių bė^a, kurie 
sudaro vieną didžią Upę. i.aip 

brikos Lietuviai *iors pasi
skirstę į grupes dirba, bet 
darbas eina vienam siekiui, 
vienam tikslui: tai Lietuvą at
vaduoti ir padaryti ją nepri 
klausoma". 

Kitas kalbėjo: "Taip, m 
turime Lietuvių srovę kuri no
ri kad Lietuva „utų Katakki -
ka. Turime Lietuviu xOirij no 
retų kad Lietuva butso.;aIis 
tiška. Trečia Lietuvi j grup^ 
dir'a kad Lietuva butų LiE-
TUVišKA". 

Tokie Lietuviai ir Lietuves 
suvažiavo i šį Seimą, kur pa
dėjo pagrindą kad Lietuvą to
kią, o ne kitokiu, ateityje ga-
liii.a utą n.atyti. . 

Kai etoj v pasakyta Ia\ai tei
singai ir išmaniai, Taip visi 
sąmoningi Amerikos ir Lietu
vos Lietuviai mano; ne kitaip 
mano ir kitur gyvenanti Lie
tuviai. 

Atmetant Lietuvių komunis
tus, kitos trys musų srovės, 
nors ir paskyrium veikia, sie
kia vieno tikslo — kad Lietu
va butų NEPRIKLAUSOMA. 

Peikite ar girkite .mus susi-
važiavusius, bet Amerikos Lie
tuvių Seimas Vasario 5 ir 6 
dienomis, Pennsylvania viešbu
tyje, New Yorke, buvo tinka
miausias už kitus. Nes čia su
važiavo ta Amerikos Lietuvių 
daiis kuri sudaro pačią svar
biąją Upę — sakysim Lietuvos 
Nemuną — kuriame gali irtis 
ir plaukioti visi Lietuviai, pa
darius Lietuvą LIETUVIŠKA. 

Šios pagrindines Amerikos 
Lietuvių srovės suvažiavimą 
dagirdę supras ir Lietuvos 
žmonės, ir nėra abejonės ja pa
sidžiaugs, kad randasi ir už
sienyje sąmoningų Lietuvių 
kurie nori ir dirba )už tai kad 
Lietuva butų rėdoma LIETU
VIŠKAI. Tai pats tvirčiausis 
busimos Nepriklausomos Lie
tuvos pagrindas. 

Lietuva per 22 metu savo 
nepriklausomo gyvenimo paro
dė kad ji gali Lietuviškai val
dytis, nesiskolindama nei pro
to, nei valstybinio supratimo 
kaip savo kraštą tvarkyti. Te
gul tik Lietuvos didieji kai
mynai nesikiša i jos reikalus 
ir leidžia jai savarankiškai 
vaduotis, Lietuva savo darbš
tumu ir sumanumu galės vėl 
parodyti pavyzd] ir kitoms val
stybėms. 

Kad šiame suvažiavime bu 
ta vieno siekio ir vieno tiksle 
parodo dar ir tas kad per abi 
dienas "laikytose sesijose, nei 

~ delegatas nei delegatė nenei-
ge kitų srovių veiklos. Prie
šingai, atstovų kalbėtasi eiti 
prie kitų Lietuvių dalių vie
ningumo ir koordinuoti darbo 
Lietuvai vaduoti. Netgi di 
džiųjų kaimynų, kurie Lietu
vos darbštų ir pavyzdingą gy
venimą sudarkė, ni|ika* noka1 

tino ir jų neneigė. 

} IE IUVIf""KA-ŽIURKĖ ĮSI-
GRKM š SEIMAN 

Liet &tai, įj'j ramaus ir ^a 
\ v ydingo suvažiavimo, matome 
kaip vieno mažo upelio suter 
štas vanduo įsiveržia j švari? 
Upę ir norėta ją sudrumsti 
Tai musų Lietuviškų "červon 
cų" brukąs, tai darbas tų ku 
rie trokšta kad Lietuva tapt 
komunistiška. 

'Laisves keliuose numeriuose, 
tūlas "Korespondentas, pada
rytas delegatu", kaip ta žiurkt 
įlindo j sveikų grudų aruodą 
gerai pasisotino, ir po to. .. . 
paleido prastą kvapą. O Lais
vės redakcijos aktoriai pasi
naudodami tuo brudu užteršė 
n©t tris špaltas redakciniais 
straipsniais, išvadindami Sei
mo dalyvius ir dalyves žvėri
mis, sukčiais, apgavikais, me
lagiais, smurtininkais, naziais, 
pa, ir atvirais fašistais! žo
džiu., visokiais gatviniais žo-

JULĖS RASTENIENĖS KALBA 
fiasakyta Minint Lietuvos Nepriklausomybes 

Dieną Vasario 13, Baltimore, 

Brangus" Broliai ir Sesee! 

Sunkias dienas pergyvena 
musų tevų žemė, Lietuva. Lai 

džais- kokius tik komunistų I estine kalba ir logika, kuriuos 
leksikonas nuo "oktiabrio" re-'dalykus jis taip "giliai" pažy-
• oliucijos, 1917 met , ga.ėjo'sta ir ''žino"? Ne Lietuvių SVES, utl kurios rie Kovota, KU-

išgalvoti ir surankioti kitų "fašizmui-nazizmui" (terminas uliP Ho^casi, ir Kuri taip 
ei.imui. Net New Yorko prievarta "červoncu" prime- oar . .. . . ... ai=Ki ua^ai cine pauetis, o ciar 

miesto atstovą, p. Newbold tama Amerikos geriems pilie- fa.„iau heaioKi jos ateitis. 
Morris, už pasveikinimą Sei- čiams Lietuviams), bet komu-| jj^iugu vienoK bent matyti 
mo dalyvių, Maskvos pilkava- nistams "artinasi galas". Ame-' Lietuvi^Ką dvasią čia,'Ameri 
1-iolioi novonoia lrari • ' '+rklrie vitro oolra iv v i n n Iraa ins vrfl I i<OI€ .  KUr mUSU dainOS LieCU 

įžygiuos Rusan ^st tai b«|o, 
yra ii* galėtų buti tiktai laiki
nai. Juk Lietuva ne kartą bu
vo u imta, bet nebuvo amži
nai nugalėta. 

Laisva Amerika, geroji A-
merika, žemė laisvė žmonių, 
prieglauda ateivių. Amerikos 

k SS.V 

vėliava yra musų krašto lais-' 
vės ženklas. Už AmeHkos lai- j 
svę vyrai liejo kraują ir nli- j 
rė. Už Amerikos laisvę mo- Į 
terš aukojo savo gyvybę ir sa
vo širdis. Tai vis del išlaiky-

i^as taip nejaudina sir- kymo Amerikos nepriklausomos 

baliai perspėja kad: "tokis rika seka ir žino kas jos yraĮ^yje, ^ur musų dainos Liecu-
• miesto tarybos pir i'iinko y ištikimi piliečiai ir kurie pri- Į ^ *r 

gis jokiu tudu negali ' uti y a ėmė pilietybę kaip apsaugos 9 nmL Q 

teisintas.. Toliau Laisvės ve- skraistę, dirba svetimos vals- ——-— - — , - . 
! , _ i • Ai. i ^ uiiinoti vhucioo ar ii u_ i.Jaiky r a žvaigždėtos ve-

.a a.is rastas sako: "O jeigu tybes -naudai. Atskaita neis- L *> įiavos nWemioiancios vir? lai-' , „ v .  . .  .  .  ,  . . . .  ,  ' ,  .  u u i i i u o t / u b  j - i c c U  v U J o ;  i v u U i i i e C  i i  l i a V O S  p i c v  c S U y j a i l U l O l D  \  1 1  o  1 « 1  
is Anojo kad ta) fasistims jo- vengiarriai prisiartins to.aem- yul. WAbw Jiįd loilf wu nuu Svų žmonių galvų, žiūrėdami 

u .a tai ji.- n tm jo to (-.a šiaudiniams piliečiam^,- karui ^ Amerikos vėliava mes mas-
ryli" (rašyto i n ra a ^ pasi air,us. prisimeni tą ruaotą u* jurų- tome apie AnieriKOS valdžią. 

.tai ant kiek Lietuvių "čer- Ir taip, "Korespondentas, ^.ai-i-, u, Kur uar ^risimtuame sio Krašto įston-
voncai" Amerikoje įsidrąsinę, padarytas delegatu" į Seimą, j ucoyiiai un. ovicous u^iau- įycorijos lapu mes ma

il*' ut ie mano kad New Yor- pateikęs Laisvės redaktoriams i^^iesLcjo, Kur pric«a- COiiie Kad ĄXneriis.os vėliava ac-
.  .  .  .  • i\ v IH li . l iSj aUijIHOS K8i lllOiiifi* ciIaxtouio l ia a Tli-lH. • uo'je a.usą &auinos Kanuose- stovau.ia sio kramto principus. 

uil^s uibpaive vcuava pievesa- mautos vėliava atstovauja Kra-
vo. ua~ar svciiniu Koj^s Kiekvieną asmem kuris 
naiia įiiUoij tv;VTų ^eiu^, uar ne- U1yli ir gina tą vėliavą. 

laM^ti kur eiti ir ką ras ei "Jusų korespondentui teko • i~u«iu» umu nuo iO.aujo uz iai- - * - -
kinti. dalyvauti dviejuose suva~iavi-1 ̂  

ko miesto vald ' a jau ko u visą jo eigą, Vasario 11 laido-
nistu rankose, ir mie to tar je štai kaip baigia savo rapor-
Kos pirmininkas turėt i tažą: 

Labai karingi tie musų žiur- ivuose. Vienas — Demokrati 
kės ant popierio! Jeigu FBi nių Lietuvių Suvažiavimas, ki-

Amerikoj gyvena įaioVi žmo
nės. l^et laisvi žmones, čia gi-

# 

Wv* 
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W' 
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žvalgas pažiūrėtų pro Laisvės 
langą tai musų "revoliucijonie-
riai" dumtų pro kitus langus 
laukan nešdami kudašių,, kaip 
jie dumė laike Pirmo Pasauli
nio Karo iš Kovos redakcijos! 
Visas tas Laisvės raštpalaikis 

tas — Lietuvių Tautininkų 
(fašistų) 'Seimas'. 

"Kaip skirtingi tie du suva
žiavimai! Pirmajame dalyva
vo suvirs 300 legaliai išrinktų 
delegatų (o Tautininkų suvirs 
100—Kasėjas), kurie atstova-

atsiduoda ne kuo kitu kaip vo arti 100,000 organizuotų 
"criminal libel". Ar nevertė Lietuvių. Tų Lietuviškų ma
tų Seimo dalyviams, vyrams sių atstovai didžiumoje buvo 
ir moterims, ypač Amerikoje darbo žmonės, be pasiputimo, 
gimusiems ir išėjusiems advo 
katu mokslus, tuos raštus ge
rai perskaityti ir atradus ne
pamatuotus šmeižtus, patrauk 

be pretenzijų,, be tuščio tup-
čiojimo, kad padėjus laimėti 
šį karą. 

Visai kas kita su tautinin-
ti Laisvės redaktorius Ameri- kų-fašistų 'Seimu'. Čia jau vi 

sai kita atmosfera. Čia juk 
ponai, ponios ir panelės, čia 
viskas tik blizgėjo, šnabždėjo. 
Madiniros damos demonstravo 

kos atsakomingon instanc;.l< 
etines kalbos pasimokyti ? 

LIETUVIŲ "FAŠISTINIS' 
SE'M a S IŠTJ KIMESNIS 
AMERIKAI Lž "DEMO
KRATINIŲ LIETUVIŲ" 

SI Y AŽIAVIMĄ 

4  
t  HCft. DC t įaiovi vm gi 

„ Kim, tykiai Nemunėlis mūsieji ir ateiviai, privalo 
teKa.... taip ir žinai Kau gįnti ir gerbti savo kramtą ir 
mušą sesutes uar tyKiau ver-. savo vėliavą. Ir todėl šiądien 

oet sj Kartą visų bro- SUnai, vyrai ir broliai — kar
tu su jais ir Lietuviai —- ko
voja ui Amerikos laisvę ir lai-

Kia. . 
iių, visos žemes.... visos Lie
tuviu gražios, mielos teviš-
Kės..., 

Nesmagus dalykai dedasi 
ten "j\ur uakuz.ė samanota. .." 
iNors ir upeliai tie patys teoe-
čiurlena, ir J«erym« ; . lr sveikiausių vyrų 
palangėj e.... bet vargas, ba- • - -
uas, skurdas ir mirus atsi-

mę. 
šiądien plaukia laivai ir or

laiviai. Jie gacena tūkstan
čiu tukstančius šio krašto sKai-

Krauste į musų tevų žemę 
Svetimos rankos pančioja ją. 

Lietuva, brangi tėvyne lie
tuviu, didžiausioj nelaimėje... 
ir todėl mums čia, Amerikoje, 
reiketų užmiršti visokius savi
tarpinius * vaidus ir ginčus ir 
vieningai galvoti kaip jai pa
dėti. 

Visi be išimties Nemuno Že
mės sunųs ir dukters, ainiai ir 
ainės, turi jausti jog yra lie
tuviai, ir tiJv Lietuviai. 

Visiems aišku kiek daug 
Amerikos Lietuviai pasitarna-

savo puošnias sukneles. Gar
bingi ponai tik titulavos- vie
nas kitą — ponas advokatas; į vo savo tėvų žemei praeities 

! ponas teisėjas, ponas daktaras, Į laikais, kaip morališkai taip ir 
v. ,. . • ±.1 M mcdziagiŠKai. Bet ir daoar 

Kj 1 L-'otų'. 'fasistims iiu- \ . . . , neprivalo jie sėdėti ir nesėdės 
Šio straipsnio rašytojui te- 1 

Iš . Vfo'^'os i'i.MFi 1 i"! '•* fAX! A" : Senoji kart;« P" 
duoda jaunajai • savo liaudies meną —- gražius audinius. 

SVETSMŲ KOMENTARAI APIE 
LIETUVA 

zinis" Seimas buvo ištikimesnis Į vwjv..  , rankas su< 
Amerikai už "demokratinių ko irgi dalyvauti abi dieni Sei-; j darbą, sesers, į darbą, bro-
Lietuvių" suvažiavimą parodo nie ir posėdžiauti visose Seimo j^- j 1 Girdite kaip retėtai 
dar ir tas faktas kad vien Sei-! sesijose. Nieko nepastebėta i /Vanga. .. . 
me Lietuviai "fašistai-naziai" j nepaprasto,-^ kaip tik kasdieni-j "petyS gi i petį, na, vyrai 
išpirko už $161,000 karo bonų i»į Amerikoje priimtą manda^; kas 

Amerikos karo -pastangoms gų apsiėjimą. Damų blizgan- "Sustokim į darbą už 
remti. Tuo tarpu Laisvės ve- čių ir puošnių suknelių demon-
damajame rašte pasakyta kad , stracija nebuvo, tik matėsi vi-
"kaip kiekvienoje taip ir Lie-; sos švariai, pritinkamai apsi-
tuviu tautoje atsiranda išga- ; rengusios. Puošnių sukne i} ^ 
mu, fašistų, nazių agentų, ku- j demonstravimas yra tik Lais-, gražus. 
r jų tikslas kenkti musų Jung- vės "korespondento, padaryto i ]^uo amžių Lietuviai yra pa-
tiniu Tautu vienvbei ir tuomi į delegatu", pridėčkas. Pasipuo-1 sižymėje didele drąsa ir ko 

^ .T .  ..." .  r...-.  .i  i* tume i vinoiimn. T. ipfllVlMl k0V0l0 1J 

mylimą šalį!...." 
ir darbo vaisiai nepražus. .. . 
Nors dabartis neaiški, miglo
ta, bet, tikėkite, rytas auš 

gelbėti Hitleriui". Ar čia ne 
šmeižimas ištikimų Amerikos 
piliečių? Eilinis Laisvės skai-

šusiu draugių buvo ir tame I vingumu. Lietuviai kovojo ir 
"demokratinių Lietuvių" su va- j kovoja ne svetimas jemes uz-

. i i crpi Urobti, bet buti laisvas ir ne-
ziavime, o kac • ! priklausomais savo žemėje. Šie 

lu tytojas to nusupras. Tik gi-,kinosi ar užkalbinėjo vienas asiryžimai išlaikė Lietu-
lesnio mastymo skaitvtojas ap- kitą "draugas-drauge", tai jų vą per cjaug iigŲ metų. Šie du 
sistos čia ir pradės galvoti kad ! džentelmeniškumas. Tautmin-, pasiryžimai Lietuviams šutei-
jo "Šventraštis" meluoja arikam.s "fašistams" tas visai ne- j e£.^ 
klysta, nes iš tų $161,000 gerą užkliuvo. ta.,iK>v j ę _ 
dalį per Lend-Lease gaus ir So- I T a u t i ninkama "fasistams 
vietų Rusija. Juk ir žiopliau- \ svarbu pastebėti tas taktas 
sias Laisvės skaitytojas žino kurie suvažiavę daugiau prisi-
kad Amerika gelbsti Sovietus, 
ne Vokietiją. Tai kur gi ta 

somybę po pirmojo Pasaulinio 
Karo, nors ir turėjo daug prie-
šu. 

Lietuva dabar nazių vergi
joje. Lietuvon be abejo greit 

grasiausi jaunimą, žiedus A-
meriKOs vyri jos — sutriuškin
ti ir nugalėti Amerikos ir pa
saulio tautų demokratijos žiau
riausius priešus, 'lie narsuo
liai vyrai stoja į visus trontus 
ir kovoja už laisvę, gyvastį ir 
laimės siekimą. 

Amerikos laimėjimas * karo 
bus pavergtų tautų laimėjimu. 
Brangiai Amerika mokėjo uz! 
laisvę praeityje, bet dar bran
giau reikės už laisvę mokėti 
dabar; nes dabar karo mūšiai 
eina visuose pasaulio kraštuo
se. Tat gelbėkime Amerikai 
nugalėti nelabus laisvės prie
šus. Gelbėkime visais gali
mais budais. 

Bet prie kiekvienos progos 
gelbėkime ir Lietuvą. Juk 

Lietuva, tėvyne yra 
Musų tėvų gimtinė! 

Iš Lietuvos praeities Lietu
viai lai stiprybę semia! Aš 
trokštu, mes vis trokštame, 
kad nepoilgo ant Gedimino kal
no Vilniuje, prie Nežinomo Ka
reivio Kapo Kaune, visuose 
Lietuvos miestuose, miesteliuo
se ir kaimuose, ir kiekvieribje 
aikštėje vėl plevesuotų tri
spalvė* vėliava! 

Tat "Tegul skamba musų 
dainos po šalis plačiausias' ir 
teskelbia pasauliui kad Lietu
vos dvasia yra gyva. Težino 
pasaulis jog nežiurint kaip ne
spaustų ir neslopintų ją sveti
mi atėjūnai, ir kokias pastan
gas jie nedėtų norėdami Lie
tuva amžinai nutildyti, jie tos 
dienos* ir tos valandos niekuo
met nesulauks. Lietuva buvo 
ir bus Laisva ir Nepriklauso
ma! 

"Vardan tds 
Lietuvos 

Vienybė težydi!" 

.-ita&o P. J. Zuris. "ši knyga yra subalansuotas 
indėlis išaiškinimui problemos 

RUPERT HUGHES, garsus kuri daugiau if* daugiau žinio-
laikraštininkas ir radio komen- se į,us randama karui tęsian-
tatorius bei humoristas, kuris tig". Prie galo rašė j as paste-
labai plačiai skaitomas ir ži-
nomas, savo "Nationwide Bro- "Dr, Norem išreiškė viltį 
adeast", kuris buvo atspaus- gavo draugams Lietuviams: 
dintas plačioje spaudoje ant- «£as ^us, kas nebus, bet 
gaiviu, "Canibalism and . Som- Lietuva nepražus'. Visi my-
munism" (žmogėdžiai ir Ko- lėtojai laisvės ir žmonijos tei-
munistai) ir kitame straipsr^- glų> didelių ir mažų, gali ryž-
je, "Red Padding for Peace tingai dirbti šiam siekiniui, 
Table", tarp kitko sako: 

"Man yra ̂ tiesiog nepaken
čiamas kraštutinis Amerikos 
komunistų akiplėšiškumas ir 
Amerikos patriotų begėdiškas 

nes jis galainiui bus teisingas 
ir ryškus kaip ir dabar". 

Rašėjas šio editorialo yra 
vienas iš plačiai žinomų ko
mentatorių ir kalbėtojų, kuris 

bailumas, kurie kiekvienam' turi platų apsipažinimą su pa
teisintam pareiškimui apie mu- Uaulio įvykiais ir kuris supran* 
sų alijantą Rusiją tik^ atsako, 
"ššš, ššš". šitas "ššš" nusi
statymas ryškus ne tik Ame
rikoje bet taipgi ir Molotovo 
paskelbime "laisvės" 16 tautų, 
kuris matyti yra su išskaičia
vimu užvaldyti taikos derybų 
'stalą' karui pasibaigus". 

Toliau jis cituoja: «*"Visos 
šios 'respublikos' po vadovys
te ir kontrole tvirtos centrali
zes Maskvos valdžios,' pasiųs 
visą gau.ję. ministrų, konsulų į 
Washingtoną, Londoną, Pary
žių, Romą ir /kitur, šie mini
sterial ir konsulai tai ir bus 
jų kominternas. Taip, jei sis 
planas bus' leistas įvykdyti tai 
Rusijos bolševizmas nugalės 

ta Pabaltijo tautų reikalus, ku 

y. Spencer Irwin. 

- Komunistų Dally Worker, 
kuris putodamas puolė Ameri
kos Lietuvių Seimą išvadinda
mas pro-naziais ir kitais savo 
riebiais epitetais, dabar rėkia 
kam, girdi, Ohio Gubernatorius 
Bricker išleido proklamaciją 
paskiriančią Vasario 16 "Am
erican Lithuanian Independen
ce Diena", sako, matyti nori 
pagauti šių "pro-nazių" bal
sus. 

Bet vienas to komunistų or
gano argumentas yra pateik
tas musų krikdemų, kur šis 
raudonas skarmalas . cituoja 
Darbininką, Draugą, Garsą ir 

dėjo Amerikos karo pastangų 
rėmime — tai svarbiausias ir 

ii;i^vos Vidiko-Tauro Lietuvi',!!pirmas dalykas. Antra, tau- . . . .  -  ^  A o ž i u r i  L a k ū n ų  S t o v v H ą  
tininkai "fašistai" zino kad 
remdami Amerikos karo pa-1 <mn% 

ir išnaikins visas demokratijas NaujienaSi kad jodžius buk 
pasaulyje." į jjs New Yorko seimas buvęs 

, j pro-naūškas ir buk tik pro-
New York Times ii šimtai 1iazjaį nepripažysta Lietuvos 

kitų laikraščių plačiai cituoja 

Susigraužęs Nazis 

: Lietuvos Ministro P. žadeikio 
' pasakymą kalbą Amerikos Lie
tuviu Seime, Vasario 6, .New 

laisvą prisidėjimą pr^e Rusi
jos. 
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stangas sykiu duoda pagalbą 
'r Sovietams. Trečia, tauti 
linkai "fašistai" siekia ir 
^ieks tikslo — nugalėjus Vo 

ietiją atstatyti Lietuvą NE 
PRIKLAUSOMA. 

Seime Dalyvavęs. 
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Tai štai kokius "perlus" pa
tiekia musų krikdemų spauda 
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Bis paveikslas, gautas iš ne
utralių maltinių, parodo :-;usi-
rnjjinusį žymų Vokieti lakūną, 
kuris JK) kovos ore su Alijan-
1 n 1PWU.\ 'JI!« PTVŽO Jitrnl, 

•ŠUO. gali lengviau suuos 
'"i ir sekti pėdas nakties mėtu 
->es naktį išgaravimas lėtesnis 

Patenkinantis 
PALIL'OSUOTOJAS 

SlvALSMO NUO 

REUMATIZMO 
fei kenčiate kui.o skausmus; bqnarf 

, -URlits; jei  užeina skausmai oro perniorne 
« atanam jums bandyti UOSSE Tabs t 
okesties ir  obligacijų. Naudojamos tuk 

nnčiu per virš dvidešimts metų. aavim-
•reito paliuouuvimo skausmų Reumatiziv 
\rthritis,  ir  Neuritis.  

YK AI žio Laikraščio Skaitytojam 
|«ii;u niekad neniiudojote ROSSL lab 

]U(> BANDY r juoti -lil-andykit inu 
kaštuio. Pasiųsuno juir.s pilno dydii' 

•akelį—sunuudokit 24 tabltlcK UYKAI. Je 
neduos yreito paliuosavimo nuo skausmo i 
| t js busit nepatenkinti pusekniSrnis ir to pa 
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudot* 
dalį,  įr  jums nieko nekažtuos. Nesiųskit pi-
niįjt j,  t  H: Mavo v-irdt* ir  adrtsa i :  

HOSSi; l'roduttsi Co., Dept. X-3 
2708 W. I 'ui well A v. Chicago 45, 111-

i 

Yoike, apie Rusų zuva\im^ , vacjai Lietuvos pnesams, 
f"fiQliirKrv ff»r fripnrlyi"^ ' r-ieka savo nesąmonėms. draugų ("fishing for friends") 

kur jis paaiškino kodėl Rusija 
siūlo buk tai "laisvę' šešiolikai 
respublikų. 

Toliau, daugybė laikraščiu 
cituoja jo kalbą sakytą VVater-
buryje, Conn., ir Baltimore, 
Md., po antgalviais, "Lithua
nia Pins Hopes on Atlantic 
Charter", i? net rašo editoria-
lus, k. t. Cleveland .Piain Dea
ler, po antgalviu "Understand
ing Lithuania". Čia cituoja p. 
žadeikio pareiškimą: "Mes no
rim nepriklausomos Lietuvos 
kaip tai užtikrinta Atlanto čar-
teryje". 

Dr. Norem'o knygą "Tįme-
less Lithuania" Vasario 11 d. 
Cleveland Plain Dealer cituoja 

Vyrai, laikas kad išvalytu-
met savo namus ir veiktumet 
kaip vyrai. Jei leisite savo 
partijiniams jausmams peršo
kti visas padorumo ribas tai 
tik pasitarnausite priešams ir 
dasidėsite prie praradimo .tė
vynės laisvės. Pirma išgelbč-
kime Lietuvos laivą nuo nu
grimzdimo, o vėliau galėsite 
tęsti savo peštynes ml r̂.Mę-
mu politikavimą. t 

Anglijos Karalius ir Karalienė dažnai aplanko Ameri
kos kariuomenės stovyklas Anglijoje. Vaizde parodoma jie 
išeina po apsilankymo vienoje lakūnų ̂ stovykloje,. kru nors 
Anglijoje. 

JAUT! BLOGAI? 
VIHŠK \1  I*AI.S--N*<I\  INSiTK SAU 

ilODERNI&įlU iVELĖfU 
I5U DU 

^Kuo.niU Uiinl.inalcs v*durij  uZkietejimu— 
tari/.)* neveiklios, skauda galvą, nėra tner-
gijof—palengvinsite 8£*u siuo moderni*ku 

redakcij()S straipsnyje, sako: | BUDU-KRAMTYKITE FE^N-A-MINT. SS TKO-
"Dr. Norem, dažnai vadinamas I viduriu- uuo^oj. 

f  
<  - f  |  tvelmui ir tikrai Milijonai Kinomtl naudoja 

'Aukso tvarkos diplomatas, FEMN-AMINT. m PAKRA,..TYKITE FLEN-A-

parašė Timeless Lithuania". 
Straipsnyje nurodoma kny

gos turinis, paaiškinama kaip 
pilnai ir ryškiai ši knyga nu
piešia Lietuvos praeitj, jos va
dus, atbudimą,, iškilimą ir tarp 

[kitko sako:, , 

MINT tfinant gfilti,  naudokite tiktai pugul 
n.įrodymus aut pukvliv. bckmiti .rytu uia-
lonus palen^vinimM jum* pagelbės vH jau* 
stis puikiai.  
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Padėkit Amerikai Laimitl 
;*Ę 

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

ĮiHįfiT^i 

VtEK^KIUOSE Amerikos Lietuvių laikrašoiuoae p&-
^ ^ siroc.ė tūlas "Vyriausio Lietuvių Komiteto Atsišau
kimas i Amerikos Lietuvius". Kiek tokie atsišaukimai 
liečiasi jie Lutų naucingi ir reikalingi, jeigu tikrai Ame
rikos Lietuviai galėtų susisiekti su Lietuvoje veikian
čiu kokiu nors tikru Lietuvių patriotų komitetu, kurių 
tikslas yra rirbti už Lietuvos Išlaisvinimą. Mes žino
me ką " Lietuvos žmonės susirupinę Lietuvos nepriklau
somybės atstatymu ir kad tam tikri vadai dirba-rupma-
si savo taftos nepriklausomybe. Žinome taipgi kad ten 

KAS KĄ RASO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. Sirvydas. 

Apšmeiže Staliną 
Bolševikų Vilnis paslSkuiMi 

Dirvoje posakį: "Latvių pavy-
zdis mus verčia atsargiai elg-

Lietuviai ir . Latviai pasiėmė 
švelnios tautinės diktatūros 
budą. Vilnies redaktoriai bu
tų imtys paskutiniai tvirtinti 
kad Stalino autokratija 
sams netinka. Tai kodėl ne
nori pripažinti kad Smetona 

į!Lietuvoje, o Ulmanis Latvijo
je elgėsi kaip gyvenimas ir is
torija reikalavo? Smetona ir 
Ulmanis savo šeimininkavimą 
kur kas švelnesniais budais 
palaikė negu Stalinas Rusijoje. 
Reiškia, Lietuviai ir Latviai 
geriau savo vadais pasitikėjo 
degu Rusai Stalinu. 

SKAITYMAI 

* V 

If# 
Kražių '  Skerdyne  

Mustį jaunimas 
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Mes Amerikos Lietuviai susirupinę patriotų^ orga- dina «fašiZmu'\ 
nizacija ir veikėjais, kurių žinome ten yra, ir žinome, Kadangi draugas Stalinas 
kad jie deda didžiausias savo viltis kaip ^ Amerikos vy-. Maskvoje kaip tik pagal šitą 
riausybę taip ir i Amerikos Lietuviu®^ Lietuvos lais vės įminti elgiasi ir ištolo neprilei-
ir nepriklausomybės atstatymui. džia Amerikinės demokratijos 

Nors, kaip sakėme, iš paviršio tas atsisaukimas yra neį jos pagrobti pasiskirtai 
geras ir naudingas, tačiau jo ilgumas, ypač jo antroji Lietuvai, nei pačiai Sovietų Są-
dalis, sugadina visą reikalą. ' . _ 1M _ , 

Tą atsišaukimą išplatino lietuvių Katalikų Fede
racijos Spaudos Biuras. Msišaukimo pirmoje dalyje, 
skirsnis 8 skamba: 

"Lietuva turi fouti Laisva, Nepriklausoma ir Demo
kratiška. 

"Jos busimąją santvarką ir valdymo formas nusta
tys patys lietuvos žmones per savo rinktąjį Steigiamą
jį Seimą." 

Einant į tO atsišaukimo pabaigą užtinkame sekan
ti pareiškimą: 

"Visur ir visuomet remti Amerikos Lietuvių Tary-
ivha. Lietuvos žmones ją laiko pilnateise Amerikos 
Lietuvių atstove ir iš jos tikisi sprendžiamos veiklos". 

Ta ypatinga rekomendacija, net pabraukta, kad 
Lietuvos žmonės "visur ir visuomet remtų Amerikos 
Lietuvių Tarybą" ir kad jie laiko ją "pilnateise Ameri
kos Lietuvių atstove" ir atsiduoda kuo tai kas verčia 
tikėti jog tas atsišaukimas yra falsifikuotas, fabrikuo
tas, neteisingas, netikras «« nepaeina nuo Lietuvos žmo
nių ar jų komitetč. 

". Jeigu gi paeitų nuo kokio komiteto, tai galėtų bū
ti kad tas komitetas visai nieko nežino apie tą Ameri
kos Lietuvių Tarybą, arba jeigu, dasileiskime, ir žino, 
tai jo vadovybėje galėtų buti tokie asmenys kaip čia tu
rime Amerikoje tas tris "karunuotas" A. L. Tarybos 
galvas: žmonės dirbanti tik siauros politikos rėmuose, 
nesuinteresuoti Lietuvos išlaisvinimu. 

., . tis su minčia kad kas tinka] Nors musų jaunimo daug, 
veikia ir Maskvos tarnų-partizanų būreliai, kurių tiks-,Amerikai ir Anglijai, turi tik- pasak Prof. Pakšto, gyvena 
las ruošti galimybes raudoniesiems i^ Lietuvą sugryzti-^ -r yj^urj0 Europai", šitą pa-, "zoologiniu" gyvenimu (jieško 
kaip tik bus iš Lietuvos išvejami Vokiečiai okupantai. |sakymą musų bolševikai pava- smagiai laiką praleisti), bet 

Tt/r a ;i r noti'inhi ni*<rn- ^ra jaunjmo kuris pilnai su
pranta savo žmogaus ir Lietu-! 

vio vertę. ; 
Worcesterio Amerikos Lietu-į 

vis aprašo penkių metų sukak
tuvinę Bostono Lietuvių Jau-' 
nimo Ratelio vakarienę, kurios 
m e t u  s u d ė t a  $ 7 0  a u k u  L i e t u -  j  
vos Atstovybei Londone. Ra- į 
t e l i s  i š  s a v o  k u k l a u s  i ž d o  p r i - j  
dėjęs $30, pasiuntė visą šimti
n ę  p .  B a l u č i u i .  Š i t a s  m u s ų  j  
idealingo jaunimo žygis neno
romis prašosi palyginti su mu-| 
sų "didžiųjų srovių", "didžiau
sio patriotizmo" katilu, Ame
rikos Lietuvių Taryba. Jau 
septyni mėnesiai prabėgo kaip 
Amerikos visuomenė Tarybai 
patikėjo $8,000 aukų Lietuvos 
laisvinimo tikslams. Iš tų do-
larių, kol kas, nei centas nepa
siekė Lietuvos Atstovybės Lon
done. 

50 METŲ SUKAKČIAI 
PAMINĖTI 

1893—1943 

{Tęsinys iš pirmiau) 

|nime musų klijentų, bet jau ne tik kaipo 
I pirmsėdis, labiau dar kaipo Maskolių pa-
jtriotas, negalys jokiu budu daleisti kad 

j prieš teisdarvstės grotas butų kalbama 
;apie tokius dalykus kaip Klingenbergio 
pasielgimus, o aršiausia apie jo padarytą 
ekzekuciją. 'Apie viską, tamstos, kalbė
kite, tik ne apie ekzekuciją ir nagaikas.' 

"Mes to jo pageidavimo nesutikome 
"Po to buvo pašauktas liudyti prista-, p}-iįmti. Tarėmės ir susitaikėme kad p. 

as Hoffmanas, vienas iš tų kuriuos Or- stodolski 

jungai, tai, pagal Vilnies re
daktoriaus, Stalinas elgiasi fa
šistiškai! Dirva gaunahia Mas
kvoje, ir kai ten bus paskaity
ta šitoks Vilnies samprotavi
mas, kažin ką pasakys tie ku
rie musų bolševikus peni! 

Ne tik Stalinas bet kiekvie
nas protaująs žmogus žino kad 
kas tinka lydekai tas tikreny
bėje netinka kvakei. Lietuva, 
Latvija (ir Kerenskio Rusija) 
pabandė Anglo-Saksų demok
ratines sąvokas, bet, pasirodė, 
jos gyvenime netiko.- Rusai 
nuėjo savo istorijos išdirbti 
smarkids autokratijos keliu, 

ževskis prieš teismą buvo pasišaukęs pas 
save. Prižadėjo jis Hoffmanai kitoje gu
bernijoje parūpinti geresnę, ankstesnę 
vietą, bet pirmiau sakė Orževskis norys 
matyti ir girdėti kai]) Hoffmanas pasielg-

kis sugryžęs į teismo posėdį turės 
apreikšti jog pertraukė tik del nesusipra
timo. 

"Tai]) ir buvo. Bet kada Stodolskis 
dadėjo jog kaslink apkaltinimo vyriausy
bės jis savo užgynimo neatšaukia, Turčia-

siąs teisme — ką kalbėsiąs ir kaip liuay-;ninoVaS vėl atsistojo ir garsiai pareiškė: 
siąs. • "Kaslink vyriausybės, žinome kad mes 

"Priverstas tokiu budu giedoti pagal tylėsime, nes ant jų bus kita byla, jo jei-
Maskoliaus 'urėdiškai' ir atėjo j teismo j nei to nebūtų tai bus teismas istorijos, 
miną suvis girtas, taip kad ispradžių #visi|j§ kurio toji vyriausybė vis neišsisuks, 
nanėme ioe' pirmsėdis lieps ji išvesti UZ žodžiui didžiai nenat.ikn Or? 

> •  , •  -

maneme jog pirmsėdis lieps jj 
durų. Stojosi ne taip kaip manyta. 

"Kada" užsitraukęs pristavas # pradėjo 
kalbėti, po biskį, dar vis lyg pasigirdamas, 
išpažino dailiai jog kada Kiingenbergis 
sėdėjo bažnyčioje ant vargonų, bijodamas 
nulipti kad žmonės jį nesuperttį, jisai — 
Hoffmanas — turėdamas 14 raitų polici
ninkų, apsiginklavusių su kardais, revol
verius ir nagaikomis, kerši no žmonėms 
stovintiems už bažnyčios. Užjoję ištolo 

1* • * 1 „ * 1 _ r. lrr> t I-v 4-il- 4-i r\ 

Šie žodžiai didžiai nepatiko Oržev-
skiui, kuris tuoj pasikėlė, išėjo iš salės ir 
tik po dviejų valandų sugrvžo atgal. 

"Tarp likusiųjų liudininkų labiausia 
sugraudino mus kunigas Jaugėla. 

"Pasakojo jis kad laike muštynės jis 
pasislėpęs užkampyje už klausyklos; per
būto ten keletą valandų, drebėdamas iš 
baimės ir laukdamas pabaigos tų šėtoniš
kų Įvykių. Ir tiktai kada viskas aprimo 
ir kad Kiingenbergis atėjus kazokams ap-

kunigas Jaugėla pamažėli 

. _._*odė kaip po užėjimui 
menimis ii' pagaliais. Tas tęsėsi net per į vandalų. Suolai sulaužyti. Bažnytinės 
keturias valandas, kol neatjojo kazokai, karūnos išmėtytos. Tai čia tai ten gulėjo 

"Mano žmonės ir arkliai kalbėjo į cnveisri nanlude krauiuose žmonės. Prie 

Vienas dalykas, to "komiteto" atsišaukimas pra
džioje sako kad patys Lietuvos žmones nustatys sau bu
simą tvarką ir valdymo formas. O ta rekomenduojama 
A. L. Taryba labai susirupinus kad tik jos įsakymu ir 
patvarkymu Lietuvoje turėtų buti nustatyta valdžia. 
A. L. Taryba dar niekur nėra pareiškus kad ji sutinka 
valdymosi tvarką ir formą palikti nusistatyti patiems 
Lietuvos žmonėms, kaip tą skelbia, pavyzdžiui, Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga. . . 

A. L. Taryba nėra jokia visų Amerikos Lietuvių at
stovybė, bet fašistiška tvarka save pasiskyrus ir apsi-
šaukus trijų vyrukų "atstovybė". Lietuvos komitetui, 
tokią trijukę Įgalioti butų kenksmingas ir neapgalvotas j 
išsišokimas. . . 

• Reikia tikėti kad Lietuvos Veikėjų Komitetas tokio, 
išsišokimo nepadarė, o šis atsišaukimas yra tik perdaug 
daug išsišnekėjimas to LKRSB, o dažnai kas perdaug 
kalba išsiplepa kas nereikalinga. 

Mes žinome kad Katalikų Federacija suinteresuota 
Amerikos Lietuvių Taryba ir jos politika link Lietuvos, 
todėl neabejojame kad* savo tikslo siekiant Federacijos 
spaudos biuras ir pasidarbavo parekomenduoti, "Vy-
r'ausio Lietuvių Komiteto" lupom, Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kad Amerikos Lietuviai ir aukas duotų ir tik 
ta taryba pasitikėtų. Kaip su visais kitais Amerikos 
Lietuviais kuriems Lietuvos gelbėjimas ir nepriklauso
mybės iškovojimas prie širdies? 

SUOMIJOS pasitraukimo iš karo prieš Rusiją klausi-i 
mui toliau vystantis, pereitos savaitės pabaigoje 

per Stockholmą paleista žinia iš Londono apie Sovietų 
Rusijos patiektas Suomijai karo paliaubų sąlygas. Jos 
nėra oficialios, bet, sakoma, paeina iš patikėtinų šalti-1 
fljp Sąlygos tokios, anot to pranešimo: 

Rusijai turi atitekti visos sritys ką Sovietai buvo 
užgrobę kuomet 1940 metais padarė paliaubas, po pir
m o j o  k a r o  s u  S u o m i j a .  . . .  

Vokiečiai kareiviai esanti šiaurinėje Suomijoje ttt* 
ri buti internuoti (suimti) iki karo pabaigai. 

Jei Suomija nori, raudonoji armija įžygiuos paim
ti Vokiečių armiją po kontrole, tačiau šiuo atžvilgiu pa» 
įi Suomi ja savanoriai gali sutikti arba ne. 

Rusija garantuotų kad raudonoji armija pasišaUfl* 
iŠ Suomijos kaip tik militariškos operacijos prieš Vo* 
kiečius bus baigtos. 

Maskva šiuo kartu nestato sąlygų del pakeitun| 
Suomijos vyriausybės kuri butų Maskvai palanki. 

Demobilizavimas Suomijos armijos ir karo nuosto
lių atlyginimas galėtų bute*, išspręsta tolimesnėmis 
jrybomis. 

Iš tų reikalavimų pats pirmutinis duria j akj — tai 
kad Suomija turi sutikti su 1940 metų siena tarp Suo# 
mijos ir Rusijos, reiškia, Maskva savinasi užgrobtą iŠ 
Suomijos Kareliią, ir todėl tikėtis ar taip apiplėšiama, 

• verčiama atsižadėti didelės dalies savo teritorijos, Suę* 
mija kažin ar sutiks priimti Maskvos išlygas. ; 

LIETUVIŲ UŽDUOTIS 
(Eilės skirtos A. L. Seimui) 

Jau ateina mums toks laikas 
Kad veikimas tur but greitas; 
Mes turime reikalauti 
Kad Lietuvą greit atgauti. 
Visi mes Lietuviai žmonės 
Dirbkim del tautos gerovės; 
Stokim Lietuvą atgauti, # 

Nesiduokim mus apgauti. 
Neprivalom pasiduoti, 
Turim Lietuvą vaduoti; 
Mes pastangas turim dėti 
Ir visukuo prisidėti. 
Turime padėti truso 
Kad Lietuva butų musų; 
Kad ją priešai nevaldytų, 
Ir mums skriaudų nedarytų. 
Visi darban prisidėkim, 
Ir partijų nežiurekim; 
Mes del Lietuvos gerovės 
Dirbkim iš tyros tikrovės. 
Nesiskirstvkim į sroves, 
Dirbkim visi be paliovos, 
Kad Lietuva nepražūtų, 
Kad amžinai laisva butų! 
Parodykim savo valią, 
Negailėkim kapitalo: ~ 
Reik pastangas visas dėti, 
Ir tuojau, daug nelukėti. 
Tada ramiai atsikvėpsim 
Kai Lietuvą sau turėsim; 
Priešams jokiems nevergausim — 
Laisvę Lietuvai atgausim! 

Dr. Charles Laban (Labanas). 

|kunt, nešaudė, bet rytojaus dieną -tose vie- j 
Itcse radau šešis revolverius. _ j "Kada jis prie jų prisiartino, štai i 
i "Vienas is musų tuoj užklausė_ Hoii- (fca2nyčią ipuolė keturi policininkai ir pra-

liudinin-
kai: daktarai Landsbergis ir Vladas Leo-
nauskas. ' 

"Jiedu išpažino kad po Kražių sker-
dvnei buvo šaukti pas keliolika sužeistų 
žinomu. Landsbergis išėmė tris kulkas, 
o Leonauskas penkias. Viena moteriškė, 
bijodama eiti pas daktarą, daleido opai už
sinuodyti, o kada pas Lconauską atėjo, 
jau buvo pervėlu ir turėjo mirti. 

"Tada vienas iš Klingenbergio šali
ninku užklausė daktaro kaip tie sužeis
tieji vadinasi. 

"Žmonės, atsakė, Leonauskas, ir taip 
bijojos prie savo žaizdų prisipažinti, o ku-

MAČIAU jj 
Mačiau jj -rymanti rašte, 
Rupestyj veidą panarinęs.... 
Paveikslą Jos rožių puokšte 
Pridengė liūdnas, nusiminęs. 
Tarpe altanų, jazminų 
Jis Ją sutiko prieš metus; 
Paskum pripynęs Jai dainų, 
Pirko alyvų bukietus. 
Vėliau lydėjo ežerais..;. 
Parnešt žibuoklių bėgo jis; 
Meldėsi dangui vakarais — 
Bet Ji vis blanko, blanko vis. 17/ i ~ 
|f? su pavasariu grakščiu, 
jos grabą išnešė draugui.... 
Balti velionai Jos pečių 
Jam plevėsuos ilgai, ilgai 

Marija Aukštaitė. 

i tardymas apie tuos revolverius. 
I '"Nors Hoffmanas išpradžių sakė kad 
jis pats rado revolverius-, pagalios prisipa
žino kad apie juos tik girdėjo, persitikri
nęs vienok yra kad revolveriai tie buvo. 

i "Gana apie tuos revolverius! sur}ko 
į pagalios Įširdęs jau pirmsėdis Stodolskis 
i ir liepė girtą Hofimaną išvesti laukan. 

"Kvotimas Hoffmano nors tiek pada
rė gero jog patvirtino tai kad kaip Klin-
genfcorgis be jokios priežasties liepė muš
ti nagaikomis moteriškas, taip jo tarnas 
Hoffmanas, be jokios priežasties, min
džiojo arkliais vyrus. 

"Pasaukėme kunigą Renaclzkį. Vi-. rįe .-^jo, pavardžių nesakė, mums dakta-
siems nutilus kunigas išpažino ]og stove- į raiilF \v daktariškas amatas nedaleidžia 
damas salia_ gubernatoriaus Klmgenbei- i^iaiipineci atėjusių pas mus žmonių apie 
gio jis girdėjo kaip gubernatorius po du Į tvardės." (Bus daugiau) 
kartu rėkdamas sakė savo ]->»!"•-• m n kam s: j • • 
Areštuokit visus Kražių katalikus, apart Į 

į sumindžiotų ir sužeistų. Daugiau jau ne-j 
išaudykit, bet nagaikomis duokit visiems! 
i kiek 'tik telpa. Buvo tai jau atjojus į Kra-1 

žius kazokams. 
"Čia teismo pirmsėdis Stodolskis jam 

pertraukė J<albą, tvirtindamas kad neva-
ilia kalbėti apie tai kas buvo Kražiuose at-
I jojus ten kazokams, tai, .Tirdi, nepriguli 
prie bylos ir jis negalys daleisti kad j vie
ta kaltininkų butų kaltinama valdžia. 

j ~ "Mes advokatai tam pasipriešino iv. e 
įr vyriausiasis iš musų p. Tumininovad 

I įnešė tuoj į protokolą musų protestą, ra
ikydamas'kad jeigu apgynėjo teisės taip 

'teis 

štai apysaka kuri jums patiks! 

A L s 
i .]ei 

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
bos'kuriose tie žmonės buvo areštuoti, iei-iSLriO Prpieros viršntts. fci.tMJ į virtais viršuis 

S. Kar-
K unigai kščio 

kuris iš-
aisves. /Istori-

yra paremtas ant niekų. . jja javini tik tiek lutd Alpi., išleido Kęstutį, ta-
"Teistuas tada^ likos pertrauktas, #Tei-|^au mrsr.s vaikinas ir toliau gyveno — wo-

Sėjai nuėjo į teisėjų kuiųbarj, O mes i ilU" j jo .ų,y sakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nu^» 
vokatli 'kambarį. 'tikins Lietuvoje-—' jo kariavimus, meile ir 

"Bet neužilgo ateina pa# ihus ])a^i^i|YR^"iilhius. Knv^ra paveiksluota, ^uaL 
p. Stodolskis ir praneša jog jis gailisi kad " 
kilo toks nesusiijratimas. Kaipo pirmsė-j Keiliaiaukit Uirvoj*, 
dis, girdi, jis norėtų mums trukdyti apgy-1682u Superior Ave. Cleveland 3, Ohi» 
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PUN 

D I R V A Padekit Amerikai T ̂ irnėti 

sžžZž̂ ' 

ICE FOLLIES of 1944 CLEVELANDE 

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

(Tęsinys iš pereito nr.) j buvo žemesnes vietos, dažnai pelkėtos. Iš 
_ , .. . , „ . .v. kitu pusiu nors ir lengviau buvo pasiekia-
Pamatęs Algimanto pulkų skaičių, ma'Sjta ^eta negu iš" rytu. vis tiktai že-

Arsusn? «u pulku savo artimesnių, metęs įmgs pavjršįU8 drūčiai buvo Aršiojo nau-
Dainavą, aar prieš apstojimą pilies begro i j 
dabar i žiemiu sali. ' ' ' ,T , -i ^ ^ ,. , - - - Vos brėkštant dienai, pakilo pnmi 

Algimanto kareiviai ir nuskrijo Į apygar
dą žvalgybai. Rado jie ten ir visus Ar
šiojo talkininkus ir Aršienę su Naugardo 
kariuomene. Ir visas šitas žinias prane
šė Algimantui. Dėlto nespėjo lemtai ir 
pakilti Aršiojo kariuomenė kaip jau už-

*WSV)f< 

Ir pati Aršiojo kariuomenė nemaža 
nustebo pasijutus be jokios valdžios ir vir
šenybės pilyje. Iš šitokio padėjimo norė
jo pasinaudoti Gudų nulkvedis, prižadėda
mas Algimantui atiduoti pili, jeigu tas iš
leis ji su visu piles grobiu. Bet nemenkai 
nusiminė kada gavo atsakymą jog pasi
duodamas be kovos gyvastį užsilaikys ir g'audė Algimanto kareivių tnubos ir jie 
galės išsipirkti, bet lobis turi visas tekti |f.m® supti Aršųjį is visų pusių. Labai ga-
Algimantui. Tačiau urastiems kareiviams 11 incr AltrimantaR nnvpm nalemrvmti 
Algimantas prižadėjo ne tiktai palikti gy
vastį, bet ir, laisvę, .jeigu tie be kovos su
dės trinkius. 

Buvo bebandąs pasiderėti Gudų pul-
kavedis, bet gavęs nemielą atsakymą pa
siskubino išpildyti Algimanto norą. Taip 
Dainavos pilis teko Algimantui beveik be 
jokios baldos. 

Lobio Dainavoje atėjusieji Gardino 
kareiviai mažai ką rado, turbut Aršusis 
ir nesirengė joje gintis, nes ir maisto bu
vo tiktai kokiai savaitei pagaminta. 

— Vytis! Vytis Aršųjį! — šaukė Al
gimanto kareiviai, pamatę kad pilyje jo 
nėra. 

Bet ne Algimanto apskaitliavime bu
vo alsinti visą kariuomenę kad pavyti ke
lis vyrus.. Per tai pasiuntęs porą dešim
čių vyrų vytis Aršųjį, su sa\'o kariuomene 
jisai pasiliko Dainavoje atilsiui ir tvarkai 
užvesti. Pastatęs visur naujus tįjunus ir 
palikęs pilyje viršininką, Algimantas Iš
traukė toliau. E jo jisai atsargiai, užim 

li būti jog Algimantas norėjo palengvinti 
darbą saviškiams, stengdamasis sumušti 
abi Aršiojo kariuomenės dalis skyrium. 

Ištiko kova, pikta, bjauri, kaip visos 
kovos, su vaitojimais ir mirtingais sužeis
tųjų šūksmais, su kardų žvangėjimais ir 
su pralieto kraujo kvapu. 

Aršienė, išgirdus apie susirėmimą, 
! dabar su paskubiu pasiuntė savo atvestus 
'pulkus, kurie ant tų pėdų^po susikirtimui 
pasirodė esą labai ir labai reikalingi, per 
ką Aršusis ir savo žmoną ir jos pagalbą 
sutiko išskėstom rankom. Šita maloni po
ra atsidūrė dabar ant pačios aukštumos, 
nuo kurios buvo gražiai matyti visa muš-
tynė, kaip ant delno. 

— Kai]) piktai lenda tie Algimantiš-
kiai, — atsiliepė, tėmydama kovą, Aršie
nė į savo vyrą. — Sunku bus mūsiškiams 
nugalėti juos. 

— Lengviau negu tu manai. Aš iš
galvojau tokį gražų dalyką. 

— Et, mano brangus, — tarė žmona, 
jeigu nuo tavęs vieno prigulėtų tai apie 

•'The Ice Follies of 1944", The 
Shipstads and Johnson ledo extra
vaganza, pradeda perstatymus Cle-

velando Arenoj Kovo 2 dieną ir tę
sis apribotą laiką, iki 12 dienos. 

Kadangi pernai Ue perstatymai 
sumušė visus teatrališkus rekordu?, 
vikima ir šyvnet tas bus pasiekta. 

Palengvinimui išanksto užsisaky
ti tikietus Arena vadovybe priima 
užsakymus paštu, kas sutaupys lai-

& s •> A*'* 
'm it 

IžliiiiimiĮiiiiii 'i 
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ką norintiems įsigyti tikietus. anks
čiau. Telefonu užsakymų nepri
ims. 

"The Ice Follies of 1944". pripa
žintas visoje šalyje vienas didžiau
sių perstatymų, apima 130 asme
nų, viso 33 paskirus aktus, persta
tytojo?; yra daup-iau gražios pane
lės. Tikietai gaunami dabar krei
piantis j Cleveland Arena — $2.45, 
$1.95, $1.45 ir ęeneralinč |žanga 95 
tentai. 

Greetings 

NATIONAL CACKET COMPANY, Inc. 

3800 Euclid Avenue 
Cleveland, Ohio 

GREETINGS 
and Best Wishes 

FROM A FRIEND 

ANSONIA, CONN. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS SU
KAKTIES MINĖJIMAS 

Vasario 20, šv. Antano pa
rapijos saleje, atsibuvo Lietu
vos Nepriklausomybes šventės 
paminėjimas. šio parengimo 
komisiją sudarė J. Marčiulio
nis, O. Vailionienė ir J. Juškis. 
Programą vedė J. Marčiulionis. 

Pirmiausia, choras sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
po to parapijos klebonas KUM. 
V. Kurkauskas pasakė trum*-
pą, bet jausmingą kalbą apie 
reikalingumą vienybės ir kad 
Ules turime gelbėti Lietuvai 
atgauti laisvę. 

Paskui kalbėjo vietos drau
gijų komiteto pirmininkas St. 
,Bujanauskas, energingai pa
reikšdamas musų pareigas. 

Sekantis kalbėjo Jonas Va
laitis iš Broklyn, N. Y., trum
pai, bet labai impęnuoj ančiai. 
Jis turėjo išvažiuoti į Bridge
port, Conn., kur taipgi buvo 
pasižadėjęs kalbėti. • 

Toliau sekė kalba Ansonijos 
mayoro Andrew F. Nolan, ku
ris kaip galima spėti gana ap
sipažinęs su Lietuviais. 

Baigus mayorui kalbėti bu
vo perstatytas iš Afrikos par
vykęs veteranas karys J. V. 
Valickas, iš Newark, N. J., 
kuris sutaupymui laiko dau
giau kalbėjo apie karą ir apie 
karo bonus. Daugumos akyse 
pasirodė ašaros ir klausytojai 

Grožio Patarnavimas 
Telef. KE 5310 

Expertai Permament Waving 
Ateikit pas mus geriausiam jūsų 

plaukų sutaisymui 
Priežiūroj Mr. Alan buvusio Hijybee 
Beauty Salone ir New York Hair 
Posicrn Institute. (8) 

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

j  r Nottingham Rd. 

Po jo kalbėjo Waterburietis 
jo kalba buvo sujaudinti, 
veikėjas Or. M. J. Colney, ku
ris perskaitė kelis pasveikini
mus nuo aukštų Amerikos po
litikos vadų, taipgi jaunas An
sonijos Lietuvis Pranas Loda 
perskaitė rezoliuciją, kurią Vi
si vienbalsiai priėmė. y , 

Po šių kalbų Įvyko pertrau
ka, jos metu buvo pardavinėja
mi karo bonai, o karys J. V. 
Valickas buvo atsivežęs su sa
vim parvežtus iš karo lauko iš 
Afrikos kelis suvenirus, ku
riuos kas tik palieta ar pama
tė ėjo pirkti bonų. 

Kada Kazys Žilinskas, Shel-
ton, Conn., palietė gabalą šrap
nelio, pasakė, "Aš nupirksiu 
tokį boną kad tie niekšai gau
tų atgal keliariopai". Jis tą 
vakarą pirko sau karo boną už 
$1,000 ir jo sunus už $100. Tą 
vakarą bonų parduota viso už 
$5,650; 

Po pertraukos buvo koncer
tas, dainavo Antanas Radvila 
iš Seymour, Conn., taipgi p-l$ 
Ona Dubinskaitė iš Ansonijos. 

Parengime matėsi svečių iš 
Waterburio ir iš kitų apieliri-
kių. Karys J. J. Valickas. 

damas viena pilaitę po kitai, tolydžio ap- rnuštynit^ pabaigą aš ir neabejočiau. Kas 
sidairvdamas. Jisai gerai žinojo jog Ar-lnežino Lietuvoje ar Gudijoje tavo smar-
šusis ne tiktai prityręs kareivis ir'kariuo-jkumo ir drąsumo! Bet cia nncniip* ™ 
menės vadas, bet ir neišpasakytai gabus]nuo tavęs vieno. 
L1 u strtQp viw(' kavpiviilensA. Npt.i įveriamas i — ^aigl, &S nOFIU padaryti 

savo kirčius. Iš šalies žiūrėdamas, dabar kaip ir su išgąsčia, kaip ir su piktumu, 
metė akim i Algimantą ir smogė kardu, 

• ATLANTIKO perskridimas 
dabar liko paprastu dalyku — 
štai da]?ar jau sunkieji trans
portiniai lėktuvai pasiekia An
gliją iš Kanados į 13 ar 14 va
landų. Greitieji lėktuvai per
skrenda j 7 valandas tą plotį. 

t— 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

Kada ji galutinai sumušė Algimantas, j Algimanto lenkiasi, kaip paukščiai 
išnaikino jo kariuomenę, Aršusis nepuolė i erelio. Ot, kada ^is truputi pans... 
i tūžmastį Per savo žmoną, per gimines #— Tai prasisalins pasiilsėti, 
ir sykį ir antrą surinko kariuomenę, ir, Arsienė 
iŠ n "įstojusio visai pajiegų darėsi vėl jei! — > . *, • 
ne grasniu tai tokiu apie kurį reikėjo ma-!viams įsakyta kad jie vestų Algimantą; 
manyti ir nemažai. Ir dabar, nustojęs ka- j ant manęs. Na, jie ir uzves. O 'kai uz- j 
riuomenės daugumos, neturėdamas nei yes tai neteks Algimanto, o tada nustos 
meilės savo valdomo svieto, kuris galėtų kovos, ir visi rūpesčiai, nes nebus kami 
užstoti ji kaip valdovą, Aršusis bėgo ir kilti pries mane. j 
tvenkė vėl paįiegas. Iš pilaičių ir ^)iliu, — As girdėjau kad Danuta laukia su-, 
kurios negalėjo laikytis prieš Algimanto naus ar dukters.... — uzmme # Arsiene. j 
g a l y b ę .  A r š u s i s  t r a u k ė - r i n k o  k a r e i v i u s  į  j  7 ^  A r  t a i  j i e m s  n e g a l i m a  t a i p  p a t  n u - j  
krūva aplink save; tiems kurie buvo nuo-!sukti sprando/.... 
šaliai! liepė rinktis i paskiras vietas, išiv .— Bet žiūrėk, — kalbėjo toliau Ar-: 
k u r i ų  j a m  b u v o  l e n g v a  t u o s  k a r e i v i u s  p a - p ū s i s ,  —  A l g i m a n t a s  s t a č i a  b e v e i k  a n t  m u - į  
imti ir užleisti ant Algimanto savo nau- j su eina! Žiūrėk, jau kur jo vėliava \ < 
dai. Tokias sląstas Algimantui darė Ar- nok, ar žinai ką, pasitrauk tu geriau is 
šusis kiekvienoje vietoje kur tiktai galė-jčia, kovoje visko buna. . . v. 
jo, ir tik Algimanto atsargumas ir žmo-; — h' tiesą sakai kad ne jis tai sitas f 

nių palinkimas prie jo išgelbėjo jo kariuo- į kareivių pulkelis, ką čia stovi mane ap-; 
menę nesyki nuo pavojaus. O to tiktai ir įminti, senai remtų savo bendrus. Ir tu j 
reikėjo Aršiajam, kurio žmona su pasku- j&u butum kovoje. 

nuo | ̂ Clilt"114 iilu 1^ v.-. ... Imanto kardas linkon Aršiojo kairiojo šo-
tarė in°, km'i tas atidengė truputi, slėpdamas 

I skydu tiesiąją ranką. Kardas kurčiai dun-
Aš taip ilgai ir nelauksiu. Karei- kielėj o, sulysdamas giliai į šoną, o^iš žai-
iauiriT+ti kari iio voctn Alo'iiriMntfl zdos tuoj istvsko si'o\ e ki aujo. AlSUS k., 

zmas, Kar,) perkūno trenkta^ griuvo po 
kirčiu iš žirgo. 

Su riksmu šoko Aršiojo kareiviai į pa
galbą savo kunigaikščiui, vieni vedė jį iš 
muštynės, prilaikydami žirge, kiti puolė 
ant sudaviškių atkeršyti jiems. 

~ Mušk! Mušk! — suriko Sudaviš-
kiai savo žaru ir su aitra puolė ant Gudų. 

(Bus daugiau) 

biu iš paskutinos rinko pagalbą jam. 
Drutiškių apygardoje, kur prasidėjo 

tuo tarpu Krivičių ežios, genties nors Lie
tuviškos, bet gana atskyrium stovinčios ir 
apgudėjusios jau gerai, pradėjo rastis pir
mi didesni kareivių pulkai, einanti Aršia-

— Taip, taip! Jau senai aš bučiau be-
jodinėjąs, jieškodamas Algimanto. 

Palydėjęs žmoną, Aršusis paspyrė žir
gą i tą šalį kurioje jisai matė Algimanto 
vėliavą. 

Kova toje šalyje ejo pikčiausia. Al
iam Į pagalbą. S11 džiaugsmu jisai s u t i -|gimant° milžinai blaškė i šalis Aršiojo • 
ko vyrų pulką, išėjusi iš Drutiškių ji pa-1 kareivius, klojo^ jų kunus, kaip^ pėdas ant 
sitikti. Ir dabar Įgijęs šiek-tiek pajiegų, i žemės. Kareiviai neišlaikydami buvo jau į 
nustojo Aršusis lakumo, bet pelnė ant!beskrieja į šalis nuo pavojingo pulko, ka-j 
drąsos ir ties upelių brastomis bandė pa-jda pamatė Aršųjį su pagalba jiems ir gu-j 
stoti Algimantui kelią ir syki ir antrą, 'lė vėl su aitra ant Lietuvių su šūksmais: 1 

Čia Aršusis gavo ganda kad jam tai- — Arsus! Aršus! 
kon eina pulkai iš Polocko, iš Vitebsko, j . _ Ties vietinių Sudavų vėliava jojo pie-
Netoli nuo Drutiškių ]>rie Aršiojo pristo-į tinės Sudavijos ir Gardino kunigaikštis, 
jo p 
kur 

pasijuto 
kios kariuomenės kad ryžosi duoti Algi
mantui atspirtį. Buvo tai pirma naktis 
kurioje dvi priešingos kariuomenės nak
vojo viena akyvaizdoje kitos. 

— Išryto Aršusis gavo žinią kad jo 
žmona nepertoli nakvojo su Naugardiškių 
pulkais ir kad skubinasi pas jį ir neužilgo 
pribus. 

Aršusis pries tai buvo besirengiąs 

Gudų verguti! Nevengsi dabar tu j 
mano rankos! — rėkė Aršusis ištolo dar. 

—. Radau aš tave, tėvažudy, tu! — 
sušukd ir Algimantas, puldamas ant Ar
šiojo. Vyrai ir vienos ir kitos kariuome
nės, kaip susitarę, liovėsi kautis ir pada
rė ruimą kunigaikščiams, dviem rinktiem 

i Lietuvos milžinam. 
Aršiojo apskaičiavimas kad jis leng 

"T? T ® r ® 
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Š5LTI ŽIEMINIAI DRABUŽIAI 
VYKŲ SWEATER1AI 

.m 

i 

Merrimąc Skrybėlės 
Skirtingose spalvose ir 2.95 
pavidaluose 

l>RA(i,\S{SKJUSI()S 5 Of) 
IĮA lULAY BRA N1) 

VYRAMS IK VAIKINAMS 
KELNĖS $3.95 

Dideli:, pasirinkimas kelnių vi
sokių ppalvij. 

Prinsšakvje susegami, coal 
^^liu. paslrirų spalvų 
T\v -Tone coat stiliij, skir 

!:o>viiinaci.ju 
D.-il'nai vilnos, kiti grynom 

herank. Sweateriai 
(V;>i?skin <»dos Žakietai 
Manelio r>amu§alu 

3.95 
4.45 
1.95 
9.95 

Vyrij Užsimaunami 
Sweateriai 1.45 
S k i rl i i ose kombinacijose 

Vyrij Union Siutai .. 1.50 
Stori ir šilti, ilgom arba trum

pom rankovėm. 1.5Q 
Vyru Pajamas 2.50 
Flannelette apsivelkamų stilin, 
vi?ol:iu Ivi'yžiu ir spalvų 2.00 
Vaiku žieminės Kepurės $1 

su ausų apsaujiotojais 
Vaiku Ilgos Kelnės 3.45 

Micros .12 iki 18. 
Vyru Kojinės .... 39c 

Trumpos arba pilno ilgio vie
nodų spalvų ir marą'nių 'Ž0c 

Vyru Storos Vilnos 
Mišinio Kojinės .. 39c 

pilkos arba hallos • »9c 
Vaiku Sweateriai .... 1.95 
Užsimaunami, skirtingoje -nai
vi i«e. 1.95 

GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books. 

Vyru Darbinės Kelnės 2.95 
Darbinės kelnės, Sanforizuotai 

sutrauktos 2.95 

DYKAI DYKAI 

C, A vi ara V ikarai# 

L i e t u v i š k a  

V A I S T I N I  
Jonas Zvalskis, Savininkas 

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8G18 

trauktis dar toliau i žiemius, kol nepasi- vai pergalės Algimantą, pasirodė įssvkio 
' y- — —..j. 1 klaidingas. Už kiekvieną kirtį anas kir

čiu mokėjo, atmušdamas Aršiojo kardą tai 
tiks žmoną su Naugardo kareiviais, bet 
dabar permainė užmanymą. Vieta kovai 
buvo ypatingai gera. Jisai nakvojo ant kardu, tai ̂  pagaudamas jo kirtį skydu, 
aukštumos einančios į žiemius. Į rytus Dūkdamas iš piktumo, Aršusis pa tankino 

7010 ^up'-rior A.ve 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

f— > 

Rubu Valymui ir Taisymui 

MERIT CLEANERS 
"Saugi Vieta Paduoti Savo Rūbus" 

TAILORS — FURRIERS 

8324-26 Hough Ave. 
GArfield 2020 (14) 

WINE SHOPPE 
Importuoti ir Vietiniai 

VYNAI, ŠAMPANAS 
VERMOUTHS 

Ginger Ale, Alus ir Maišiniai 

10204 Superior Avenue 
GA8331 (10) W. H.Treseh.Prop. 

JONAS G. 
poi/r 

L i e t u v i s  

iii 

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

a! 

STONES TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
" *'Kur alus skanesnis" . 

"Arielkėlė SiltcsnS" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
• Ant U. S. Rftute 20 
Kazys Stonis, Savininkas. 

WICKLIFFE, OHIO 
^ " - * 

f 
S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunb&f 
Savininkės 

— y 

JACK GANSON 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avemre 

Vieta privatiškiems pokiliami, 
Enpfapement Partėms, Vestuvėmt 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijiii telefonuokit: 
KE. 9782 

Prie U. S. Route 30 
Jack Ganson-Karabinas, f8av. 

MOLLY'S TAVERN 
DEOTIĖN, VYNAS, ALUS 

GERAS VALGIS 
Užkviečiame Lietuvius 
Atdara iki 2:30 ryto. 

7508 ST. CLAIR AVE. 

Nauji Savininkai 

V I R G I N I A  
. RESTAURANT „ 

9603 ST. CLAIR AVE. 

Specialiai Pietus 
Sekmadieniais 

'Vienas iš Vore Restaurant^" 

7 

tma. 



Pirkit War Bonds k vėl! ajjgjUMMii D I r R Vr A 

SLA IR PAŠALINĖ TAUTINĖ SPAUDĄ 
Kodėl Nėra tos Reikalingos ir Vertingos Talkos 

SLA organas Tėvynė prašo 
pašalinės tautinės spaudos pa
ramos, pažymint kad visa ka
talikiška spauda bei visa ko
munistiška spauda remia savo 
Susivienijimų darbuotę, tik tos 
paramos nesulaukia mūsų Su
sivienijimas. 

Del tokios SLA padėties yra 
daug priežasčių, ir viena jų! 
yra kaltė pačios Pildomosios 
Tarybos, kuri užsileido ir pa
vedė vienam surambėjusiam se
iliui, kuris ir mąstymu ir dar
bais gyvena pusė šimtmečio 
praeityje, visą kontrolę ant .Su
sivienijimo. 

Nuo to kai socialistai 
26 j SLA kontrolę, Susivieniji
mas pradėjo nykti: iš apie 26,-
000 ' narių . nukrito iki 15,000, 
ir visaip kitaip apnyko, tačiau 
nei vienas nėra gana drąsus 
Pildomoje Taryboje kartą ant 
fisados tam "demokratiškam" 
fašistui, cenzoriui ir diktatoriui 
parodyti jo vietą ir imti vesti 
SLA reikalus kaip pridera biz-
niškai savišalpos organizacijai. 

Pirmiau socialistai Susivie
nijimą ant Marso siuntė, o da
bar prie jo laikosi tik del to 
kad turi jį savo kontrolėje, jei 
kontrolės nebūtų įgiję, ir jie 
butų nuėję vėjais, kaip pada
rė komunistai. 

SLA organas tikisi paramos 
Susivienijimo vajuose ir ben
drai iš šių tautinių laikraščių: 
Amerikos Lietuvio, Margučio. 
Dirvos, Vienybės, prie to dar 
reikia priskaityti Sandara ir 
Tėvynė. Tai šeši laikraščiai. 

Kada gi SLA yra socialistų 
kontrolėje, laikraščių skaičius 
stovi pusiau mažesnis — tik 
keturi (sudėjus Naujienas, Ke
leivį, Sandarą ir Tėvynę į tą 
talką). 

Jeigu SLA budu vedamas 
fraternalės organizacijos tvar
ka, ne vienos bereikšmės parti-
jėlės kontrolėje, prie šešių tau
tinių laikraščių dar dadejus 
ir socialistų nors viso labo tik 
du, Keleivį ir Naujienas, SLA 
turėtų net aštuonis draugin
gus laikraščius 

Dabartinėse sąlygose, kada 
socialistai SLA valdo ir varo 
nuo koto, tautinė srovė tebėra 
liuo SLA vadovybės su panie
ka stumiama ir šalinama, ir 
todėl išskyrus pastangų laike 
centro valdybos rinkimų atsi
kratyti socialistų .kontrolės, 
daugiau nieko ir nedaroma. 

Dalykų pabloginimui, socia-
Mstams kontrolę palaikyti gel
bėjo Sandaros redaktorius, ir 
jam niekad dar iki šiol neužėjo 
į galvą daryti ką nors Susivie
nijimo naudai. 

Komplikacijos viena už kitą 
didesnės buvo iki šiol kenkėjos 
gusivfenijimo augimui, jauni
mo gavimui, bet visame tame 
kaltė gludi Pildomos Tarybos 
užsileidime tam viršminėtam 
akiplėšai, P. Grigaičiui. 

Padėtis nei kiek nepagerės, 
o gal tuoj bus ir pervėlu, jei 
dar ir toliau SLA pasiliks to 
atbukusios išminties senio kon
trolėje. 

The Ohio Bell Telephone Company Palygina 
Savo Ineigas ir Kaštus 1943 su 1942 

Jis be to ką diktuoja Pild. 
tarybai, turi griežtoje savo 
cenzūroje SLA organą ir nie
ko draugiško, nieko prielan
kaus tautinei srovei, kuri su
daro žymją.dalį SLA narių, nie
kad neleidžia talpinti; jis val
do Tautiškų Centų foridą ir iki 
šiol iš tų Tautiškų Centų nei 
vienas centas negauta tautos 
reikalams, dabartiniame Lietu
vos tragingame likime, kuo
met tautos ir Lietuvos likimas 
yra vienas aukščiausių užda
vinių tautinei srovei. į 

Jis be jokio supratimo per 
keliolika pastarų metų skirstė 
SLA komisijas, kurios turėjo 
buti nuo seimo iki seimo svar
biausios Pildomosios Tarybos 
talkininkės, bet jos buvo tik 
darbų kliudytojos. j 

Viskas, to senio kontrolėje, 
Susivienijime ėjo tik socialis-. 
tų sroyės naudai, o ne Susivie- j 
nijimo Lietuvių Amerikoje ge
rovei. 

Taip' dalykams Susivieniji
me einant, nėra ko tikėtis pa
ramos iš tautinės srovės spau
dos, iki tas cenzorius nebus 
pašalintas nuo diktavimo SLA 
centre. -

Nors vėl bus padėta pastart* 
gų iš kurio nors Pild. Tarybo% 
i e įrodinėti buk Grigaitis nie
ką nekontroliuojąs ir nediktuo
jąs, bet tai bus tuščios pas* 
tangos. Jeigu gi tikrai jis ne* 
kontroliuotų ir nediktuotų, tai 
Pild. Tarybos septynios galvos 
lai parodo jam jo tikrą viete
lę, ir lai jis sau joje sėdi, ta
da tik tikėsime kad jis nekon
troliuoja SLA. 

šiuos žodžius rašantis siūlė 
labai sveiką sumanymą kaip 
SLA galėtų gauti pašalinėje 
tautinėje spaudoje daug vietos 
savo reikalams reklamuoti, bet 
ir tą planą matomai tas "cen
zorius" atmetė. Viskas ko rei
kia, lai Tėvynėje buna duoda
ma pašalinei spaudai įsidėti 
poros-trijų colių didumo skelr 
bimą, mainais už tai ką norima 
pašalinėje spaudoje apie SLA 
rašyti, ir tik lai parašo, pri
siunčia gatavus straipsniukus, 
pašalinė spauda mielai priims. 

Tačiau per kelis metus šis 
lengvas planas neranda SLA 
Pild. Taryboje pritarimo. Ar 
tik ir čia ne to užsilikusio pro
tavimo cenzoriaus "veto"? Jo 
laikraštį Tėvynė per kelis me
tus reklamavo, bet kitiems vi
siems laikraščiams buvo uždą*-
rytos durys Tėvynėje pasiskel
bti. Ar toks pasielgimas turi 
paskatinti pašalinės spaudos 
meilę SLA reikalams? Ji pa
sako: SLA turi savo organą, 
lai žinosi. 

Kita istorija bus kai Pildo
moji Taryba pasodins tą šeš
ką jo vietoje ir pati ims SLA 
likimą vadovauti (žinoma, jei 
nepavėluos). 

SLA dar kartą turi buti su
grąžintas į savo tikrąją pozi
ciją — broliškos pašalpos or
ganizaciją, o ne socialistų pa
sinaudojimo šaltinį. 

K. S. Parpius. 

Nqm bendros ineigos The Ohio 
Bell Telephone Company per 1943 
metus buvo aukščiausios istorijoje, 
didžiausias biznio padarymas neap 
sireiškė to meto bendru pelnu del 
žymaus pakilimo išlaidų, ypač al
gų ir taksų, kaip praneša mctinia-

ALMOUR MORTGAGES, Inc. 
Financing 

Specializing FHA 

Homes 

Union Commerce Bldg. 

4'/« Apartments 

MĄin 9320 

Greetings 

THE DRAPER MANUFACTURING CO. 
Steel Barrels 

Drums and Containers 
For Every Purpose 

8806 Crane Ave. Michigan 2000 

Greetings 

KRAMME MACHINE & TOOL CO. 
Designers and Manufacturers of 

Grade Tools, Dies, Jigs, Fixtures 
And Special Machinery 

4406 Perkins Avenue HEnderspa 4679 
•Wf rmaatr rwwvgK 

EtZ»£. 

me raporte * Prezidentas Randolph 
Eide. 

Ineigos kurias apima nustatyti 
kaštai ir aividendai buvo $9,907,120 
ąrba 4.1 nuoš. ant viso telefono •?. 
taigų šr kitokio turto, palygin#* su 
4 nuoš. 1942 metais. 1913 mete1;-
apie du trečdaliai kiekvieno guiUo 
dolario buvo sunaudota padengimui 
algų ir taksų, tik vienas trečdalis 
liko apmokėjimui visų kitų biznio 
reikalų. 

Nežiūrint visų karo met truku
mų, 19-3 metais gauta 71,458 nau* 
.ii telefono naudotojai; kitiems ne
buvo galima telefonų Įsigyti na-
iiurint jų didelio reikalo. 

Gale pereito meto kompanija ne
galėjo aprūpinti 36,5E1 telefono ap
sakymus, ir tuo, laiku turėjo tele
fonų vartonėje 1,075,803. Telefo
nų Įvedimai padaugėjo nuo Euro
pinio karo pradžios 1939 metais 
310,418 arba 40.6 nuoš. 

Skaičius vietinių ir su kttfcis mie
stais -pasikalbėjimų 1943 metais pa
siekė naujas aukštumas. Vietinių 
pasikalbėjimų buvo 1,835,000,000 ar
ba 19,000,000 daugiau negu 1942 
metais. Long distance kalbėjimų 
buvo 32,800,000, arba 18 nuoššim 
čių daugiau negu 1942 metais. 

Bendros operavimo ineigos buvo 

1943 metų bėgyje $67,347,376, arba 
$7,802,246 daugiau negu 1942 me
tais, arba 13.1 nuoš. Priskaitant 

taksu? ojjeravimo kaštai pasiekė 
$57,197,130, kas reiškia $7,204,703 
arba 14.4 daugiau negu 1942 m. 

HAWLEY & REED, Inc. 
Established 1892 

GENERAL INSURANCE 
215 The Arcade Bldg. MAin 1905 

Greetings 

KING TOOL GRINDING CO. 
Re-cutting Hardened Tools 

Without Annealing 

2195 E. 55th Street EXpress 1525 
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REIKALAUJAM MOTERŲ 
MOTERYS IR VYRAI DIRBTI PRIE 

OFISŲ VALYMO 

Pilnas laikas arba dalinas darbas 
Gera fhokestis nuo valandų. 

Kreipkitės 
AETNA WINDOW CLEANING CO. 

1430 Eatst 27th Street Kampas Superior 
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Nuo Ko Žibanti Vabalai Žiba? 
Ar jųi5 kada sudėjot daugelį žibančių vabalėlių į 
stiklinį indą, kaip šie vaikai, ir stebėjote? iš paslap
ties nuo ko žibanti vabalai žiba? 

Tikrai, daug mokytų žmonių lauže sau galvą apie 
tai per daug šimtmečių, negalėdami rasti pilno at
sakymo. 

Mes kurie esr-ame šviesos biznyje norėtume suži
noti žibančio vabalėlio paslaptį . . . nes tas sužino
jimas duotu galimybę suteikti jums geresnę ir net 
pigesnę šviesą. 

žibantis vai alelis padaro šviesu be šilumos. To 
tai šviesos mokslininkai nori surasti—išrasti lempą 
kuri duotų šviesą be šilumos. Tokia lempa pavers
tų viską kas ima elektrą padaryti į padarymą rei
kalingos šviesos. 

šiądieninis arčiausias prisiartinimas pri$ tinka
miausios lempos yra tai fluorescent tubas, iširi
mas kuris ištobulintas prieš pat karą. ' 

šio karo metu, daug pagerinimų tapo atsiekta 
Šviesos prietaisuose . . . naujos ir geresnės lempos 
pradėta naudoti daugelyje svarbių karo dirbtuvių, 
kariavime prieš laivus ir lėktuvus, ir daugelyje ki
tokių vietai 

Po karo, šios pagerintos lempos bus galimos pa
sinaudoti kiekvienam—teikimui jums geresnės, ir 
kartu ekonomiškesnės šviesos. Jos teiks aukštesnį 
laipsnį iliuminacijos visokiems reikalams—teiks ge
resne ir daugiau šviesos be naudojimo daugiau elek
tros. 

To tai mes ir norim. Nes elektros biznis tapo ap
dirbtas pagrindu davimo sunaudotojui daugiau ir 
daugiau šviesos už jo pinigą. 

Šiuo atveju įdomu pastebėti kad vidutiniai elek
tros kaina kurią teikia The Illuminating 'Company 
visiems savo namų gyventojams kostumerianip kas 
metą mažėjo per visus 52 metu kaip ši kompanija 
yra * biznyje. —THE CLEVELAND ELECTRIC 
ILLUMINATING COMPANY. 

Kovafc. su Aikvojimu! 
Taip yra pigu ir patogu ši$-
Uien turėti švies? kad dcūnfti 
nepamanom jo«- palikom be
reikalingai degančitf. 

Dabar jusų Valdžia prašo 
jus taupyti elektrą . . taupy-
pui kritiškų anglies, transpor
tai ios, darbo jiegų it* k i ti.i bu-
tinjj žaliavų reikalingų elek
troj; gaminimui ir jos patie
kimui. 

Neaikvok elektfos — vartok 
tik kiek reikia, bet sur^ika-
lauk kiek išvartoji! , ,-1 • 
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IŠ SPAUDOS KLUBO 
SUSIRINKIMO 
NEW YORKE 

Smagu pabėgt iš kasdieninių 
darbų ir susitikti savo brolius 
ir seseris, kurie vienokiai kaip 
ir seseris, kurie vienodai kaip 

ia pasauline būkle. Malonu 
išvysti Lietuvius, daug dir-
ančius savo senosios Tėvynės 

reikalais. 
Smagią valandą aš praleidau 

Vasario 24 d. New Yorko Lie
tuvių Spaudos Klubo susirinki
me. Negausus jis buvo "na
riais, bet užtat dalyvavusieji 
bene visi tie kurie aktingiau-
sia dalyvauja musų visuomeni
niame gyvenime. Klubo pir
mininkui p. Trečiokui vado
vaujant tikrai gyvai svarsty
ta dienos klausimai. 

Nuoširdi padėka pareikšta 
klubo sekretoriui p. V. F. Jan
kauskui, kuris akyliai seka vi
suomeninę veiklą ne tik Lie
tuviuose bet ir kitataučiuose. 
Jo rupesniu klubo vardu buvo 
pasiųsta padėkos laiškai ke
liems oratoriams kurie savo 
kalbose gražiu žodžiu paminė
jo Lietuvą ir linkėjo jai išsi
laisvinimo. Taipogi Angliškuo
se laikraščiuose jis rašinėja ir 
vienas jo laiškų tilpęs Vasario 
mėnesio vidurį Journal Ame
rican žymiai patarnauja pat-
riotingajai Lietuvių visuome
nei. 

Įdomiai išklausyta įvairių 
! komisijų raportai ir kai kuriais 
klausimais karščiau padisku-
suota. Susidomėjimo sukėlė 
faktas kad Lietuvių Seimo ren
gėjai pakvietimus į Seimą ir 

!,aukų prašančius lakštus išsiun-
j tinėjo* pervėlai. Paaiškėjo kad 
, kaip aš taip ir daugelis kitų 
tokius pakvietimus gavome po
ra dienų po seimo.... 

Tai apgailėta, nors ir seime 
dalyvavo virš 400 delegatų, 
išparduota už $161,000 karo 
bonų, suaukota apie $6,500 
Lietuvos išlaisvinimo akcijai 
varyti, sėkmingai pravesta ke
li svarbus užsimojimai. Bet... 
jei anksčiau butų buvę išsiun
tinėta kvietimai, jei jie butų 
buvę gauta laiku, visos pasek
mės butų buvusios dar geres
nės. 

Dėmesį atkreipė p. Bajoras, 
ragindamas pasmerkti visas 
partijas, o telaikyti tik vieną 
gera partija, kurios vardas 
LIETUVIŲ PARTIJA. Abejo
ti jo įsitikinimams sunku ži
nant kiek tas žmogus dirba 
šios šalies ir visų Lietuvių la
bui. žymiu nuopelnu jam ski
riama ir toks pasekmingas ka
ro bonų pardavimas buvusia
me Lietuvių Seime. 

Susirinkimas baigtas pramo
gėle, kuriai veik nuo pat klu
bo įsisteigimo vadovauja p. E. 
Trečiokienė. Ji būdama įgim
to gabumo vaišintoja (vargu 
ar yra koks žymesnis Lietuvis 
ar Lietuvė kurie butų neviešė
ję PP- Trečiokų namuose ir ne
patyrę to nuoširdaus šeiminin
kės svetingumo), ji tikrai už
sipelno pramogų rengimo ka
ralienės vardo, kaip lygiai to
kio pat dydžio visuomenės vei
kėjos. Jai pareikštu pasiten
kinimas už tokį nuoseklų pa
įvairinimą ir Spaudos Klubo 
susirinkimų. Pr. Lapienė. 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne-
savau pereito numerio", 
bet pužymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32. arba 44". Tada 
ereitu laiku bus jums pa
siųsta tikras numeris 
kurio nagavot. 

D I R V A  
Cleveland 3, Ohie 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už oe pašto ženkteiį 
ęymut Tas būtina. 

^ . 



d D I R "V A • HfclviT Ū. S. War Boiwi* 

CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
j| DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdarą vakarais | 

.;. fr-V į. .•• .g. •;• .į..;. .;• .Į.•}• .».•;. .Į,.;, ,|,,;. .Į. .Į. .Į. Į,,;. .Į. .;, ,Į.,Į, ,;, ,T,.»,,;. FR ...., 

Income Tax Pildymo Patarnavimas Dirvos Ofise 

anian Digest  

Chester G. Zuris, Taksų Patarėjas ir jo padėjėjai 
Dirvos Ofise — 6820 Superior Avenue 

Vakarais nuo 5:30 vai. iki vėlumai. 

* 

P«r 12 metų patyrę darbą J 
dirbant prie taksų su Cuyaho
ga Apskrities kasierium, jums 
patarnausim tinkamiausia. 

Išpildysim Income Tax blan
kas. Bet paskubėkit ateiti, 
nes Kovo 15 jusų blankos tu
ri buti pristatytos valdžiai. 

Kreipkitės į Dirvos Ofisą, 
nuo 5 vai. po pietų iki vėlu
mai. 

Ar 

Rengiama Svarbus Ma
sinis Mitingas 

Einant Amerikos Lietuvių 
Seimo nutarimu dirbti už Lie
tuvos nepriklausomybę ir gel
bėti Amerikai karą laimėti, 
Clevelande bus rengiama ma
sinis mitingas trumpu laiku. 

Kalbas pasakys žymus Ame
rikos Lietuviai ir Amerikiečiai 
kalbėtojai, bus renkama para
šai už Lietuvos nepriklausomv-
bę, bus rodoma Lietuvos Pre- au^o ir mokinosi, ir baigė šv 

Kun. Vilkutačio 25 m. 
Klebonavimo Sukaktis 

Lietuvių šv. Jurgio parapi
jos klebonas Kun. V. u. Vil-
Kutaitis pereitą sekmadieni mi
nėjo šioj parapijoj klebonavi
mo 26 metu suKaKti. Dytą ba
žnyčioje atsibuvo pamaldos, o 
vanare parapijos saleje ban
ketas. 

Bankete dalyvavo keletas iš 
aukstesnių dvasiškių ir buvu
sių Kun. VilKutaičio anksty
vesnių dienų draugų ir daug 
vietos Lietuvių. 

Kun. Vilkutaitis i$ Lietuvos 
atvežtas mažas kūdikis; čia 

6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE; ENdicott. 4486 

LITHUANIA'S HISTORY 
• (This History was written by a 19-year old Lithuanian boy, who 

can't speak Lithuanian. It appeared in The Hartford (Conn.) Times, 
on February 21, and was Milt to the Dirva by- Mrs, M. J. Colney, 
of Waterbury, Conn.) 

To the Editor of The Times: the Lithuanian King Jogaila mar
ried the Polish Queen Hedwig, and 
the Lithuanian dynasty of Jagellon 
occupied the Polish throne for about 

, 200 years. A union was concluded 
of the new nations carved out of | ̂  poland and Llthunia in 

the Russian Empire. 

Many people believe that Lithu
ania's history, goes back only as far 
as the last war, when she was one 

Actually thisijj-gg with both nations įetainin 
is not so. Lithuania has a past 
that reaches back before the dawn 
of history. Lithuanians were living 
on the Baltic shores long before 
the Christian era and were men
tioned in the writings of Tacitus, 
who lived in the first century. Al
so a German archaeologist, Lis-
sauer, affirmed that even in the 
first to third centuries, Lithuanians 
used domestic implements of high 

their separate governments and ar
my. Finally the difference in race, 
language and temperament affec-

j ted the unity of the state and this 
' gave Russia, Prussia and Austria 
. a chance to partition it. Most of 
! Lithuania went to Russia with a 

smaller part going to Prussia. 
Then for more than a century 

Lithuanians suffered under the 
Russian rule. After two futile re 

democratic principles of the* At
lantic Charter as Moscow is toot
ing for the totalitarian imperialis
tic ambitions of Russia. Moscow 
is doing everything te establish a 
Msphere-of-influence" policy in Eu
rope. This policy, according to 
many observers, is sure to bring on 
another World War. Do the Amer

ican people watit another -war? If 
not, their leaders better speak up 
and give some realistic hope to the 
small nations of Europe. The ex
ample of Czechoslovakia- raises 
many pessimistic forebodings. Not 
trusting her friends in the demo
cratic West, she turns to totalita
rian East. 

orolim ta
i
n?'Sta ,žinai kad .mes: zidento a. a. Antano Smetonos Marijos Seminariją Uevelan- beautify ornaments in 

nnt ino a
T

u^ gyvenimo iij laidotuviu filmos. de. Kunigu įšventintai Ciruo-,S1 ver-
ax mokes- Apie massmitingo diena bus dz,io 19 d., 19^9 metais. Pirm For manv centuries 

cm—ant išmokėjimų sekančių nranp*ta vėliau * ' *" * T 

dalykų: duoklės bažnyčiai, mo
kyklai, visokiems labdarystės 
fondams, ant vandens kurį 
vartojat jusų namuose; ant 

VYKSTA J PHILADELPHIA 
Sekmadienį, Kovo 5, Phila-namo pataisymu ir taksu; te- o^mąuieriif i^ovo o r mm-

lefonO) važinėjimo traukiniu, a^tbus svarbus po-
duoklių, daktaro bilų •sedls New Yorko be,mo lmn" unijos duoklių, daktaro 

kaip tai vaistų, operacijos, li
goninės, akinių; ant automo
bilio ir automobilio taksų; ant 
darbinių rubų, Įrankių ir daug 
kitų dalykų ką pats žmogus ir 
nepamislytum. 

technical development and made 
bronae and bellions in 1831 and 1862, attempts 

, were made to crush the spirit of 
the people. The printing of the 

For many centuries they lived a Lithuanian language was strictly 
pastojimo ŠV. Jurgio parapijos quiet life engaged in pastoral and j forbidden and schools were not al-
klebonu ji«? vikaravo 1 oung§-; other occupations. In due course, 
towne ir Rittman, Ohio. ŠV. j however, the Crusades to the Holy 
Jurgio parapijos klebono vietą 1 land came to an end. Many Knights 
užėmė Vasario 27, 1919 metais, finding themselves idle and looking 
po Kun. Halaburdos, dar seno- for new excitement enrolled under 
joje bažnyčioje, ant E. 21 St. the banner of the Teutonic Knights. 

Už poros metų buvo išstaty- j They attempted to conquer Lithu-
ta dabartinė Šv. Jurgio bažny-!anian tribes and thus, several cen-

kto Vyriausio Komiteto. Ten 
vyksta šie Clevelandiečiai: Ju- , . , 
lius Smetona Dr. S. T Tamo- F.Ia' ir J°-le klebonauja pO|turies passed in continual struggle. 
šaitis, P. J. Žfliiris ir K. S. Kar- į f,ienaV . Savo asistentais Kun. Vilku-

lowed to teach or use the language. 
This lasted uneil 1904 when the 
Russo-Japanese war gave them the 
opportunity to recover their press. 

Finally in 1918, February, 16, to 
be exact, Lithuania regained her 
independence. From a war-torn 
land a reborn nation rose and be
gan the task of rebuilding her 

Finally in 1410 the Knights were. wrecked cities and educating her j 
checked in one of the bloodiest bat-! people. She advanced greatly dur-j 

Middle Ages. In the jng the past two decades and had Į 
^ _ 14th centuries Lithuania won the respect of all the other j 

Duokit mums patarnauti šia kuriame bus pradėtas Penkių { ivaip Kun. HalaDiircla taip ir reacjje(j the greatest period of her civilized nations of the world until j 
me jusų reikale. Taryrę žmo- Milijonų Dolarių karo bonų Vilkutaitis turėjo pergy- existence as a nation. Her boun- the traeie occupations by both 
nes savo darbe, ir vieta kuri vajus ir Peticijų pasirašymas ve

#
nti nesusipiatimus su^dali- t.jarjes literally extended from the Russia and Germany. 

us ir šia proga Philadelphia Lie-' turi du jaunus Lietuvius tles of the 

tuviai rengia masinį mitingą, kunigus. Bartis ir Ivanauskas. an(j j. 
i šia kuriame bus pradėtas Penkių j T_ aiP Halaburcla taip ir reacj,e(i the 

visada veikia ir kuriai jus ga- už Lietuvos nepriklausomybes P™ savo ParaPijiečiii. Del to- Ba]t,c to the Black Sea and she was 
lit pasitikėti ir visada ~ mus gynimą nuo bolševikų. 
rasti. Chester G. Zuris. 1 •' 

Lankėsi Dirvos redakcijoje 
I poni S. Čiurlionytė Douvan iš 

. kių nesusipratimų ir įvyko jo 
parapijos skilimas, įsikūrė taip 
vadinama "nauja parapija', 
kuri jau gana sena, nes gy
vuoja apie 15 metų. tačiau del 

I Lithuanians are fighting today, 
the largest state in Europe at that Rg they have jn the past, to regain 
time. 

In 1386, when the territories un-
their independence and will con
tinue to do so until that goal is 

der Lithuania were about three : reached. 
Detroito, kuri atvyko į Cleve- Y 11,cH* "J71 times as large as those of Poland, 
tends SU reikalais ir aosilankė J°» i'B". » komplikuoto vardo. 

•w-.i; i .H vis tebevadinama naujoji 

Joseph Belazaras. 

parapija . 

į • MIESTO gatvekarių atnau
jinimui susisiekimo komisija 

THE PERISCOPE 
Bv ŠARŪNAS. 

History of 

Lausche Kandidatuoja 
| Gubernatorius savo broli Lakewoode. 

Clevelando Mavoras Frank Chemikas Edward Miller-
J. Lausche, populiarus Demo- Miliauskas išvyksta \ New Yor-
kratų žmogus, vos pradėjęs gy-vo kitą poziciją. 
rmtrą terminą mayoru,. pasi-1 John C. Polter, Mo. M. M. sako reikės virš 10 milijonų j 
ryzo kandidatuoti į Ohio gu 2 c, iš U. S. Navy, parvyko dolarių. Jau prieš karą turė-' THE LONG AWAITED BOOK, 
oeinatorius. ^ • keletui. dienų paviešėti pas sa- ta prastus gatvekarius, dabar "Timeless Lithuania", began to be 
P balfavimai bus vo tėvus Poiterius. gi jie dar daugiau nuseno. J distributed with the opening of the 
gegužes mėnesĮ, ir tikima kad . dauguma turės buti išmesti ir Congress of Lithuanians at New enclosed which says: 
.ausche gaus lengvai > nupirkti nauji, kaip tik karas York City, February 5 and 6. The "Our deepest desire is that YOU 

kratų partijos nominacijas. ; SVEIKINA KAZIUS * (baigsis. first copy was auctioned off and read Timeless Lithuania and weigh 
n ™ rnet° ^cielei, __J° draugai > Sveikinu Lietuvius Kazius i Su pereitu sekmadieniu pa was purchased for $235 by the the facts on the scale of justice 
Jevelande atKalbmėjo mayorą čia Amerikoje ir Lietuvoje ir naikinta gatvekarių pasai va Lithuanian American women's or- and bear in mind that liberty is 

nuo kandidatavimo i guberna- skiriu auką SI Lietuvos reika- žinėtojams. Priimta viena nau- ganization, the Motenj Vienybė, of just as sweet to small nations as 
torius, nes jis liloai reikalin- lams. ienybė tai kad tam tikrais die- Brooklyn, N. Y. to large ones. We do hope this 

!tae LrčrvttantLWmei«S patron̂ 'egv.'' Smlerks  ̂  ̂̂  . foreword  ̂ Sena- * -Ke raore friends for 

16. Short Religious 
Lithuania; 

17. The Probtom of Minorities; 
18. The Future of Lithuania; 
19. Chronology, 1917-1938; 
20. , Bibliography. 

šit 

WITH THE BOOK a letter is 

Lausche po ilgo dvejojimo nu- mintas svetimų priešų. Kas 
tarė kandidatuoti. j galit skirkit auka jo žemes 

Sakoma jo kandidatūrą re- Lietuvos išvadavimui. 
mia Prez. Rooseveltas. 

METROPOLITAN 
OPERA ATVYKS 

GEGUŽES 1 

Alekas Banys, 
LVS 1-mo sk. organiz. 

Žiuoti tik UŽ 5c. į0r Murray of Montana, the book cause of Lithuania's indepen-
———————— was written by the" United States ('ence and thus support American 

• MIESTO mokyklų tais/ Minister to Lithuania, Dr. Owen J. war a^ms- which are so amply ex-
mui prireiks išleisti apie por ? C. Norem. Its table of contents pressed in the Atlantic Charter". 

ftymet Metropolitan Opera Asso
ciation iš New Yorko lankysis Cle
velande savaitei laiko Public Hall 

milijonų dolarių, kaip praneša follows: 
direktorius Brown. Mokyklų 

~ tarybos žinioje yra apie 3 • 
• MOTERYS po karo steng- jvairių pastatų, kurie reika-

sis palaikyti darbus: bent trys Jauja dag įvairių taikymų kad 
ketvirtdaliai dabar dirbančia butų pirmos klesos stovyje. 
karo darbuose moters rūpinsis 
darbais ir karui pasibaigus. •DŽIOVOS tyrimus darant 

t a r u e  d a r b i n i n k ų  C l e v e l a n d o  
dirbtuvėse pasirodo tik mažas SUNKIAI SERGA 

Stasys Stepšys sunkiai ser- nuošimtis džiovos paliesti. Iš 
pradedant Gegužės j ir baigant 6.! ga miesto ligoninėje; jeigu ku Į 24,736 išegzaminuotu asmenų 

Per šešias dienas bus perstatyta rie jo draugai turi laiko jis no- tik 310 turėjo pradines d"io-
aštuonios operos, nes dvi operos l'ėtų sulaukti JUS pas ji atsi 
bus pastatytos penktadienio ir £ei lankant. 

The letter is signed by P. J. Zu
ris, President of American Friends 
of Lithuania; Pr. S. T. Thomas 
President of the League for the 
Liberation of Lithuania, and K. S. 
Karpius, Secretary of this League. 
These three men made up the Press 
Committee of the League, umbr 

. whose efforts this book was pub 
The Divided State, Lithuania- : jishet[ 

tadienio popiečiais, greta ser-iu •• a 
karų. » 

Prie eiles naujų artistų ir artis
čių, šiose operose dainuose g-.rai 
žinomi ir mėgiami: Helen .Tepson, , vV".' • • • ^ . D. t v. r> , , lošti ir smagiai praleisti vaka-Ezio Pmza, John Brownlee, Kaou 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit } Lietuvių salę pasi-

vos žymes, kurios lengvai iš 
gydomos, jei°:u tie dagininkai ] 
patvs neužsileis ir rūpinsis %y-; 
dytis. j 

1. Introduction; 
2. The Early Formative Period; 
fi. The Year of Our Lord. 1 to 

1200; 
4. The Golden Age from 1200 to 

1450; 
5. Interim Period; 
G. 

Poland; 
7. The First Russian Invasion; 
8. Lithuania and the World War; 
9. The Period of Restored In

dependence; 

/// 

TIMELESS LITHUANIA is a 
fitting reply to the propagandists 
tissue of distortions slapped to 

10. The Second Russian Invasi n: gether bv Gregory Meiksins in The 
11. Lithuanian Revolt 

man Occupation; 

Jobin, Charles KuJlman, Lawrei.ce 
Tibbett, Bidu Sayao, Irra Petii.a 
James Melton, John Gurney, Thel-
ma Votipka, Laurenz Melchior, Ir
ra Petina, Marj'orie Lawrence, Lily 
Pons, Jan Peesce, Leonard Warren, 
Lily Djanel, Licia Albanese, Rosa 
Bampton, Alexander Kipnis ir kiti. 

Pavieniai tikietai bus po $1, $2, 
$3, $4, $5 ir .$6, sezoniniai gi po 
S58, S14, $21, $28, $35 ir $42. 

Tikietai parduodami didžioje lo-
bėje, Union Bank of Commerce, F. 
9th ir Eucid. Prie tikietų bus tak
sai. 

Štai operų surašąs: 
Pirmadienio vakare, Gegu£$s 1 — 

"THE TALES OF HOFFMANN'; 
Antradienio vak. Gegu'čs 2 — 

"LA TRAVIATA"; 
Trečiadienio vakare, Geg. 3 — 

"THE MARRIAGE OF FIGARO"; 
Ketvirtadienio vak. Geg; 4 --

'"MIGNON"; 
Penktadienį po pietų, Geg. 5 — 

"TANNHAEUSER"; 
Penktadienio vakare, Geg. 5 — 

"LUCIA DI LAMMERMOOR"; 
šeštadieni po pietų, Gegužės 6— 

"CARMEN"; 
Šeštadienio vakare, Gegužės 6— 

"RIGOLETTO". 

ra 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. 

PUIKUS NAMAS PARSIDUODA 
Geros rūšies namas, English ty

po, randasi gražiame Shaker-L'. e 
distrikle. Dabar atiduodamas tik
tai u>"; $10 500. Privatifkas parda
vimas. Kreipkitės telefonu plačiau 
susižinoti LO. 0670 

KAMBARYS IŠSIDUODA 
Geras kambarys, Lietuvių Šei

moje, vyrui, yra ir garažius jei 
reikia. Informacijų klauskite 

DIRVOS ADMINISTRACIJOJE 
ENdicott 4486. (10) 

KNICKERPOCKER 
T H E A T R E  

—Euclid at E. 83rd St.— 

ŠEST/ SEKM. PiKM. 
KOVO 4-5-6 

Erroll 
Flynn 

Julie 
Bishop 

_ Northwest 
Passage 

and Ger- Baltic Riddle. The book reviewe 
j of the American Mercury (March) 

12. Dual Problem of Vilnius and i says this about the "Riddle": 
Memel; j "Written entirely from the Kve^-

13. Thumbnail Sketches of Great lin viewpoint, it is worthless as 
Lithuanian Leaders; . history but instructive as a casr 

14. Agriculture, Trade and Com- study in propagandist distortion." 
merce of Lithuania; 

15. Studies in Lithuanian Culture 

PARSIDUODA NAMAS 
5 šeimų; visas su rakandaia; 
ineigų $230 mėnesiui; parsiduo
da už $7,000, greitam pardavi
mui. Kreipkitės (U) 

MANAGER, 1833 E. 79th St» 

/// 

ROBERT SHAYNE NINA fOCH 
WAGON WHEELS WEST 
WALT DISNEY CARTOON 

VĖLUS NAKTINIAI RODYMAI 
ANTRAD. IR ŠEŠTA D. VAK. 

THE SAME March iscoe of The 
American Mercury contains an 
honest and fortright article, "Wil1 

Stalin Dictate an Eastern Munich?" 
by one of the foremost students of 
Russian "history and politics, Wil
liam Chamberlin. It should be reat1 

by all Americans, since it calls up 
i on American public opinion to "be 

REIKI A DARBININKO "lert "^mp.s „ . T • by a dictator to prepare another 
{Senyvo amžiaus, Mažoje Lie- huge land grab> on the gtyle of 

tu"i^]'0je farmo^e; alga ir PT2-* Munich. Mr. Chamberlin rightly 
:;y\^-ni.. a"; ran.taf-i nGtoll CIe- vfayS average American. 
vc-ian-V; \ dro-o ldau kite 
DIRVOS Admin. (10) 

REIKALINGA VYRŲ 
Dirbtuvės Darbininkų 

Karo Darbas 
Mokestis nuo valandų 

ir viršlaikis 
Samdymo Ofisas atdaras 

Kasdien 7:30 ryta iki 5 vak. 
Sekmadieniais 7 iki 3 v. 

THE DILL MFG. CO. 
700 82nd Street 

Greetings 

FROM A FRIEND 

Ęest Wishes 

CITY AWNING & SUPPLY CO. 
5345 St. Clair Avenue HEnderson 5395 

even if reasonably well educated 
is; unfamiliar with the history, eth
nology an:l international relatiors 
of Eastern Europe". 

This was proven by Prof. Ray
mond Moley who by his two ar
ticles on the Baltic States in News
week became the laughing stock of 
ail who know something about the 
subject. 

II# 
AMERICAN public opinion and 

the press is becoming more vocal 
to urge Washington to start as ac
tive a political offensive for the 

Mm DUODAM IR IŠKEIČIA M EAGLE STAMPS 

Tim May Co. 

VYRAI! 
NEPAPRASTA PROGA PIRKT RUBUS MUSŲ 

Išbaigime 
$38-50, $40, $45 Siutai 

TOPCOAT AI, OVERGOT Al 
NUPIGINTA IKI 

Tai geros rūšies ir tinkamų stylių rūbai 
čiame mūsų dideliame išpardavime . . . 
Ši žema kaina jums taip pat patiks. Neaik-
vokit laikd I ši puiki proga sutaupyti pini
gus tuoj pasibaigs. 

Plačiai Žinomi $44 Overkotai, 
— NUPIGINTI IKI 

Puikus $40 Grynos Vilnos Siutai 
1 NUPIGINTI IKI 

38.50 Pilkuotos Vilnos Overkotai 
NUPIGINTI IKI 

Gražus $40 Covert Topkotai 
NUPIGINTI IKI 

Styliški $45 Gabardino Siutai 
NUPIGINTI IKI 

Plačiai Žinomi $40 Topkotai 
NUPIGINTI IKI 

Tvirti $40 Vilnoniai Sukti Siutti 
NUPIGINTI IKI 

38.50 "Alpalux* Overkotai 
NUPIGINTI IKI 
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33 

33 

$ .33 

33 

$•: 33 

33 

33 

Jei 'Norit, Galit Sutvarkyti Kredito Kuponais 
^ Išsimokė.)imą per Penkis Mėnesius 

The May Company . . . Antras Aukštas 
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