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AMERIKOS Valstybės Sek-|No. 16 
retorius Hull vėl padarė parei
škimą Amerikos užsienio poli
tikos klausimu. Jis du dalv•-
ku pabrėžė. Sako, ta politika 
bus daroma pasitariant su ša
lies Kongresu. Reiškia, Prezi
dento Wilsono klaida nebus 
pakartota. 

Antra, ta politika bus vyk-
d?!n.a Amerikai> Anglijai, Kfc 
nijai ir Rusijai bendrai susi* 
tarus. Reiškia, bus siekiama 
vengti vienšališkumo 
ftfhuikos solo. 

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

Jfcntered as Second-Clasg matter Decein-
ier 6th, 1915, at the Cleveland Postoffica 

mder the Act of March 3, 1879. 

Kaina 5c. CLEVELAND, OHIO BAL.-APRIL 21. 1944 (29-ti metai :: 29th year) 

Nesustoki!, Tęskit Karo Bony 
ir vienos 

KARO ŽINIOS 
VOKIEČIAI smarkiai at-

sikovė prieš Rusus pietry
tiniame kampe Lenkijos, 

~ ic ta uvir? A Įtiksiu išgelbėti savo didelę 
tuvh. ZŽ? Amerikos Lie- tvirtovę Lwową. Atėmė iš 
AmpniLl -n-S " V1.n^s' Jei|Rusų- kelis miestelius. 
nust.Ltnmn uzsien'° bus | Pranešimai iš Maskvos nustatoma su Amerikos Kon
greso žinia ir pritarimu tai 
mums būtina kodidesnį Ame
rikos Senatorių ir Kongresma-
nų skaičių supažindinti su Lie
tuvos teise atgauti Pirmo Pa
saulinio Karo duotą laisvę. 

Tikimasi, šį svarbų uždavi- j 
nį nepamirš rengėjai taip va
dinamų 'konferencijų',*" kur bus 
minima Lietuvos Steigiamasis j 
Seimas ir spaudos atgavimas, i 

Reikia mums buti dabarties j  
Žmonėmis, kuriems ateitis ru- j 
pij ne vien praeitį mininčiais 
praeities žmonėms. Jei musų 
mintys ir siekiai arais neskra- j 
jos tai su vištomis tupinesi-! 

m e !  į  

sako, ofensyvas Lenkijoje 
yra stiprus, gerai suorga
nizuotas, ir Vokiečiai bei 
Vengrai pasiryžę neužleis
ti raudoniesiems Lwowo. 

- Krime Vokiečiai taip pat 
padarė kelis atakus raudo
nųjų jiegų, bet. sako, be 
pasekmių. Didžiausi mū
šiai tarp Rusu ir Vokiečių 
eina Sevastopolio fronte. 

VOKIETIJA bombarduo
jama Amerikos ir Angli
jos lėktuvais visu baisumu. 
Pastarų 30 valandų bėgyje 
Europa aplankė 6,000 Ali-
jantų lėktuvų, numesdami 
9,000 tonų bombų. Ąlijan-

• y* | tai prarado mažiau negu 
AMMTROS lakūnai jau du- j 1 nuošimtį savo lėktuvų 

syk bombardavo seną Kryžiuo- j tuose atakuose. 
e i ų  M a r i e n b u r g o  p i l į .  T a r p  I a - j  V o k i e č i a i  d a r ė  m a ž o  s a i - j  
k u n ų  b e  a b e j o  b u v o  i r  L i e t u -  j k o  o r o  a t a k a  L o n d o n o  i r  j  
vįų, kurių akys matė apielin- apielinkių, užmušta kelio 
kę kur Kęstutis sykį pas Kry-!lika žmonių. į 

žiiiočius kalėjo. Kaip istori.ioto pACIFIKE. U. S. lėktll 

VALDŽIA LABAI PAGEIDAUJA TŲ 
EKSTRA BONŲ PIRKĖJŲ 

Dabar tik pradėjo įsisiubuoti Penkių Milijonu Ka
ro Bonų Vajus. Nekurie komitetai klausia ar jie galės 
toliau dirbti, ar tares liautis bonus pardavę su Balan
džio 30 diena. . 

t Jokiu bu.lu nesulaikykite bonus pardavinėję, nes 
nei pati Amerikos valdžia neliauja bonų pardavimą va
rius diena iš dienos, nors jos nustatyti vajai baigiasi su 
tam tikra diena. Taip pat ir Lietuvių Komitetai Karo 
Bonams pardavinėti nėra tik laikiniai, I et visam laikui 
iki karas tęsis ir iki karo bonų pardavimas bus reika
lingas. Taigi laikykit savo postus, varyJui dar ha pir
myn! - J t 

Kadangi bonų pardavimas tebeina, iš kolonijų ko
mitetų negaunama pilnų žinių apie vajaus pasekme,;. 
Bet ir mes ir valdžia bus labiau natenkinta kada Lietu
vių Komitetai kraus milijoną po milijono Karo Bonų 
daugiau ir daugiau. Tai yra tie EKSTRA bonai ką val
džia visus ragina pirkti virš tų ką darbininkai perka 
savo darbavietėse. Tų bonų pirkėjų valdžia labiausia 
nori. nes žino kad šitų ekstra bonų pirkėjai deda savo 
pinigus investmeniui, gi dirbtuvėse prievarta perkantie
ji apsisukę tuoj vėl neša savo bonus atgal ir keičia j 
pinigu*. 

Vienas iš Pirmutinių Sužeistų Bougainville 
D A R B A I  

IfC DARBININKŲ ŽINIOS 

Chicago, 111. — Sustrei
kavo Illinois Bell Telepho
ne Co. virš 2,000 darbinin
kų statybos, prižiūrėjimo 
ir telefonų Įvedimo srityse. 

Armijos ir Laivyno vir
šenybė užėmė į savo kon
trolę dvi karo dirbtuves— 
vieną Owensboro, Kv., ki
tą Bridgeport, Conn., km* 
del streiko trukdoma karo 
reikmenų gamyba. Abi tos 
dirbtuvės atsisakė mokėti 
clarbininkams daugiau al
gų, nors Karo Darbo Ta
ryba 

ritas apsisuko! Iš 
go (musų dainų 

Marienfetn^'-
Malburgo) smaTkiai atakavo Ja

ponu tvirtovės salos Truk 
Kryžiuočiai vyko krikščionybę. įpielinkeB. Tuipgl UŽata-
Lietuvams neš,m, o dabar ^ Aft. N .Qj Ru;ne. 
krikščionių kulturos Lietuviai'.. kLi,,, krikščionių 
(gali buti) bombomis taško 
krikščionybę ^ pamiršusius tų 
Kryžiuočių ainius. 

į Diena pirmiau 
ta kitos salos 
tvirtovės. 

bombarduo-
ir Japonų 

JOJ, su 284 tonų bombų. 
Keliolika kartų U. S. la-

j kūnai jau bombardavo^ Ja-
i ponijos kaimynystėje šiau-

DIDžIAUSIAS pavojus Lie-! į'?.ie esančias Kurilu salas, 
tuvai butų Vakarų Civilizaci 
jos sutikimas atiduoti savo 
kūdiki, Lietuvą, Sovietų pa
sauliui. Daugelis mano, tas ITALIJOJE — laukiama 
sutikimas jau duotas, ir moti- smarkaus mūšio už Anzio 
m savo vaiko jau išsižadėjus, pakraštį, kur Vokiečiai at-

Pavyzdžiui, New York Ti- gabeno daugiau jiegų nuo 
mes- korespondentas, W. H. Romos ir kitur šiaurėje. 
Lawrence, paskutiname prane-1 Pirmesnius keturis nazių 
Sime iš Maskvos sako: "Mano j pasikėsinimus pulti Alijan-
nuomonėje nėra jokio abejoji- tai pasekmingai 

Amerikos valdžia pageidauja musų talkos karo bo
nų pardavime, užtai taip neriai įgalioja komitetus ir 
teikia jiems kreditus už jų darbą. * . . 

Lietuviams kreditai eis už karo bonus *parduoda
mus tais baltais Bonų Kuponais, ir. iki jų turite nesi4^ 
liuukit b^fių j*ird»vit»ėję. 

A. S. Trečiokas, Pirmininkas 
314 Walnut Street, Newark 5, N. J. 

L. V. S. CENTRAS (iS2fl Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Sužeistas pirmutiniame įsiveržime j Bougainville 
Amerikos karys įkeliamas j pakraščio valti pervežimui į ligoni
nę kitoje saloje. Jis buvo vienas i"> pirmutinių išlipęs tą rytą 
iŠ laivo ufatakavirr.ui Japonų. 

Karo Darbo Jiegų Komi
sija praneša jog iš Puerto 
Rico salos bus atgabenta 

! 2,000 paprastų darbininkų 
kurie bus pastatyti dirbti 
galežinkelių aptaisymo ir 
prižiūrėjimo darbuose. Tai 
daugiausia negrai. 

ROOSEVELT LENK-
TYNIUGS TIK SUT 

SEWEY 

MASINIAI SUSI
RIKIMAI 

AUDROJE ŽUVO 38 NAMU FRONTO 
NELAIMĖS 

įau 

nera 
mo kad Pabaltijo valstybės 
afliks Sovietų Sąjungos 
riais". 

pa-
na-

TA1 BUTŲ SUNKUS, nors 
ne mirtinas smūgis. Lietuva 
trokšta gyventi Vakarų Euro
pos civilizacijos rate. Europa, 
kaip Prancūzas Guerard žur
nale Yale Review sako, bus 
laisva ir susijungus Europa. 
Jos rubežiai busią juros ir 
Kurzono Linija, šion Europon 
Sovietų Sąjunga neįtilps, nes 
ji "perdidelė, persudėtinga, 
perdaug skirtinga", ir negali 
lengvai susijungusion Europon 
ftieiti. Tačiau, liberalinė ir de
mokratinė Europa ir Sovietų 
Sąjunga norės draugiškai su
gyventi. Lietuva kovoja tapti 
tos liberalinės ir demokratinės 

'Europos dalis. Ji nenori buti 
Maskvos pa«aulio dalimi. 

Amerikos Lietuviai, veikda
mi su Amerikos draugingu pri
tarimu. čia gali svarbų istori
ni vaidmenį šioje kovoje-su
vaidinti. 

atmušė. 
Alijantų betgi pastangos 

Užimti Romą iki šiol nepa« 
sėkmingos, po 3 mėnesių 
darbo. 

Iš Italijos, Alijantų lėk
tuvai bombardavo Belgra
dą, Budapeštą ir Brasovą, 
vidurinėj Europoj. 

Georgia ir Carolina val
stijas prašlavė smarki tor-
nada Bal. 17 d., padaryda
ma didelių nuostolių. Už-j daugiau 
mušta 38 asmenys, suvirs 
300 kitų sužeista. Sugriau
ta apie 150 namų audros 
kelyje. 

Neffurint saugumo pas
tangų, namų fronte žūsta 

žmonių negu ka
re. Štai skelbiama kad iki 
šiol nuo Amerikos Įstojimo 
i karą dirbtuvių nelaimėse 

j  Masiniai mitingai sulyg 
Politikos žinovai tikrina j New Yorko Seimo Vykdo-

kad kandidatu i preziden- j mojo Komiteto tvarkos, at-
už-;sibus dar: ' 

Baltimore — Bal. 23, 
Chieagoj — Bal. 30 
Amsterdam — Bal. 30. 
Lowell ir Lawrence. 

John L. Lewis, U. M. W. 
of A. unijos prezidentas, 
pareikalavo iš angliakasy-

| klų kompanijų kad sumo
kėtų angliakasiams 18 mi-

liyonų dolarių už "praeitą; 
j laiką sulyg naujos sutar-
| ties "nuo vartų iki val'tų" 
' darbą. Kiekvienam maine-
* i'iul tektų po apie $40. * 

to vietą klausimas 
baigtas: Roosevelt lenkty-
niuos su Dewev šių metų 
Lapkričio rinkimuose. 

Likę tik klausimas nomi
nuoti vice prezidento vietai 
kandidatus. 

Toledo, O. — Buvo su
streikavę National Supply 
Co. 1500 darbininkų, kilus 
nesusipratimui del darbi
ninkų pirmenybių. 

• Gen. Vatutin, Rusų žy
mus karo vadas, kuris at
ėmė iš Vokiečių Kijevą, 

po operacijos mi-

Anierika ir Anglija pra
dėjo spausti Švediją liautis 
vedus prekybą su Vokieti
ja, užkirtimui naziams ga
vimą reikmenų iš neutralių 
šalių. 

128 žuvo gaisre. Bom
bay, Indijoje, laivų prie
plaukose ištiko didžiulis 
gaisras, kuriame 128 žmo
nės sudegė arba žuvo, apie 
1,000 kitų sužeista. Gais
ro meto buvo baisiųr spro
gimų. 

SUOMTJA prisibijo kad 
ją neokupuotų Vokiečiai 
jei ii darys paskira taiką 
su Rusija! Vokiečiai taip 
pasielgė su Vichy Prancū
zija ir su Italija kada 
jantai pradėjo-".veržtis 
ropon. 

Ali-
Eu 

Apie 600,000 sužeistų U. 
S. ir Alijantų kareivių ta
po pergabenta oru i ligo
nines ir atgal į jų šalis. To
kią tai reikšmę šiądien už
ima lėktuvai.; 

Šveicarijoje jau yra apie 
400 Amerikos lakūnų' inter
nuotų karo laikui, kurie 
skrisdami atakuoti Vokie
tiją ir nazių laikomas ša
lis buvo priversti nusileis
ti Šveicarijoje. Amerikos 
valdžia moka Šveicarijai 
už jų išlaikymą. Dar apie 
100 kitų Amerikiečių lakū
nų randasi Šveicarijoje kiij 
riems pasisekė ištrukti iš 
Vokiečiu nelaisvės. 

žuvo 7,500 daugiau žmonių j „i,,.* 
negu Amerikos karių žu lsaKoma 

vusių karo laukuose. n 

Dirbtuvėse prie darbų !°P I_; 
sužeidžiama 60 dari 
ant 1 kaieivio. ! kurią valdo Japonai, sako-

ima okupantai sudegino i 
WILLKIE'S praradimas 1300 badaujančių asmenų ir 

populiariškumo, pasitrau-1 ubagų, aiškindami buk jie 

GRAIKIJA taip nuvary
ta nuo koto ir ekonominis 

Harlan, Kv.- — Pereitą 
savaitę buvo sustreikave i 

gyvenimas sunaikintas kad 150 angliakasių dviejose 
pav. už porą batų šiądien 
ten reikia mokėti 20 mili
jonų drahmų, kurios nor-

rė. Kažin kas jam padarė imaliais .laikais butų $200,-
gal Stalinas. 

Peipinge, Kinų sostinėje. 

000! 
Svarai? duonos kaštuoja 

260,000 drahmų; marški
niai 8 milijonai drahmų. 

vietinėse kasvklose. 

kimas iš lenktynių už kan
didatūrą Į prezidentus pri
mena pareiškimą vieno ra
šytojo tuo metu kai Davies 
ir vėliau Willkie buvo siun
čiami su misijomis Į Rusi
ją. Tas rašytojas pareiš
kė: "Ką Prezidentas Roo
sevelt nori sunaikinti pa
siunčia jį su svarbia misi
ja". Willkie gryžęs iš Ru
sijos taip ir baigė savo dit-
deles viltis tapti preziden
tu. 

buvę apkrėsti plėga. 

GEN. Mac ARTHUR ne
atsako aiškiai ar jis su
tiktų priimti Republikonų 
partijos nominacijas į pre
zidentus. Tam tikra gru
pė stato jo kandidatūrą, ir 
gavo šiomis dienomis iš io 
laišką, bet jame nieko aiš
kaus nepasakyta. 

Bellaire, O. — Verdamo 
pečiaus sprogime užmušta 
šeši vienos šeimos nariai 
netoli čia. 

Nuvargęs 

BRITANIJA visai nu
traukė susisiekimą su ne-

'priklausoma Airija, tikslu 
LONDON TIMES, svar- i visiškai atkirsti pietinę Ai-

bus Anglijos dienraštis, iš-!riją nuo susisiekimo su iš
kėlė reikalavimą kad Bri-! laukiniu pasauliu. Alijan-
tanijos vyriausybė pareik-j tai ruošiasi Vokietijos už-
štų savo taikos tikslus. P^°!įmujv 

nen01*i per 
"Neužtenka žinoti kad j Airiją ištruktu kokios ži-

mes kariaujam sunaikini- jnios kurios butų naudingos 

Tokius ilgus ir viską nupa
sakojančius laiškus nori gau
ti jusų kareivėliai iš namų. 
Šis vaikinas gavo laišką 36 pė
dų ilgio, sulipdytą visokių iš
karpų ir paveikslų iš E. Oran
ge, N. J., ir šiaip nuotikįų ku
rie jaunuoliams žingeidus bu-

1 nant toli nuo namų. 

mui. Visi laukia kad Ali-
jantai pasisakytų ką žada 
atstatyti Hitlerio katastro
fiškoj 'nauios tvarkos' vie
toj," pastebi laikraštis. 

Camdenton, Md| — Eže
re rasta lavonai moterų be 
galvų, labai sukoneveikti 
ir nuogi. Jieškoma pikta
dario ir daugiau lavonų. 

priesams. 
Anglija sulaikė išvažia

vimą iš Londono visu šalin j 

diplomatų, kad neišneštų į 
kokių žinių apie ruošiamą; 
Vokietijos "invaziją! 

• ALIP2JAUS arba gasolino 
pasauliui užteks dar per tūks
tantį metų, kaip tikrina žino
vai. 

Vokietis 

Karo Informacijos Ofi
sas praneša kad iki vidur
vasario švmet reikės tarp 
1,500,000 ir 2,000,000 mote
rų karo dirbtuvėse, ukėse 
ir šiaip viešame aptarnavi
me. 

Išviso ikšiolei darbuoše 
dirba apie 16,400,000 mo
terų ir merginų, bet reikia 
jų dar daugiau. 
' Prie to sako reikalinga 
dar 100,000 moterų kariuo
menės tarnybai. 

Gary, Ind. — Pereitą sa
vaitę, del sustreikavimo 50 
kranų operatorių, turėjo 
sustoti dirbę 3,000 darbi
ninkų Carnegie-Illinois ge
ležies ir plieno dirbtuvėse. 

Hartford, Conn. — Colt's 
karo ginklų dirbtuvėje bu
vo sustreikavę apie 4000 
darbininkų, bet Karo Dar
bo Tarybos raginami gry-
žo dirbti. 

Aštuoni sudegė. Lawren
ce, Kan. — Senelių namuo
se kilus gaisrui sudegė 8 
asmenys. 

Karo nuvargintas 
kareivis rytų frontu 
iš žitomiro, Rusijoje 

Vokietis 
Vaizdas 

Amerikos karo išlaidos 
taip pašoko kad per Kovo 
mėnesi pasiekė netoli 8 bi
lijonus dolarių. 

Nuo Liepos 1940 m. iki 
Kovo 31 šių metų, karo rei
kalams jau nuskirta ir iš
leista $176,500,000,000. . 

. 

& 
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p. T N v;, A: Pirkit War Bonds Siądi<ai, 

EENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

Detroit, Mich., Naujienos 
. . .  

Ki* 'A» s"ri°' į philadFlPHia 

prakalbose Suaukota 
Virš $100 

Pittsburg h o Lietinių koloni
ją, nualintą Įvairių gešeftma-
Jkerių, kur žmonės negauna iš
girsti teisybės žodžio, atlankė 
keli žymus kalbėtojai ir pasa
kė svarbias, rimtas kalbas. 

Tai Įvyko sekmadieni, Bal 
16, Lietuvių Piliečių Klubo sa 
toje, kur apie pora šimtų švie 
įsiau protaujančių Lietuvių at 
ejo pasiklausyti kalbų, pama
tyti filmas, ir paremti Lietu 
Vos vadavimo darbą. Ir tik 
rai, iš nedidelės publikos, lie 
tingą vakarą neužpildžiusio 
tos didelės salės, aukų surink 
ta virš $100. Tiesiog- aukų su 
dėta $76.29, ir parduota api<s 

30 knygų "Timeless Lithua*-
liia'' po $3.00. 

Tos Pittsburghiečių aukos, 
kartu su kitų Lietuvių auko
mis, eina Į gausų Lietuvai Va
duoti Sąjungos fondą, ir nau
dojami didžiam darbui — su
pažindinti Amerikos visuome-

P aras ai ant Peticiją ' DideKs kr Mažas 

šis vyras patikrina savo svo
ri. Vienas iš vaizdų Fotogra-
fiško Meno 31-je metinėje pa
rodoje atsibuvusioje 
Pittsburghe. 

Paradų Rinkimo Eiga 
Dabar kada renku parašus 

ant Milijono parašų Peticijos, 
su kurios pagalba mes Lietu
viai prašome Prezidentu Roo-
seveltą užtarti Lietuvos nepri
klausomybę, vakarais landau 
visur kur tik tikiu sužvejoti 
vieną-kitą parašą, šiuo atve
ju man prisieina nugirsti daug 
Įvairių pastabų. 

Užėjęs pas Dr. M. B. Bren
ner, paaiškinęs dalyką pada
viau peticiją pasirašyti. Jis 
paėmęs ją atydžiai visą per
skaitė, paskui pasirašė. Ati
duodamas man lakštą atgal 
pu stebėjo, "O tamstai tai busi 
Lietuvos prezidentu".... Ką 
ten, sakau, aš senas gramoz-
das, ne man buti prezidentu. 
Jis atkirto, drūčiai pažydžiuo-
damas: "Niu, kol žmogus gy-

nesenai vena tol jjs niekuaa nėra per-
senas". 

Rinkimas musų dalies mili
jono parašų prašant Prez. Roo-
sevelto kad gintų Lietuvos ne
priklausomybę, Detroite 1 eina 
gerai. Poni Ona Aksomaitie-
nė aplankė miesto Mayorą Ed
ward Jeffries, miesto tarybos 
nartius, aukštojo teismo teisė
jus ir kitus žymius Detroito 
žmones ir nei vienas neatsisa
kė pasirašyti, taigi nepraust-
burnio Palevičiaus riksmas kad 
žmonės nesirašytų po peticija 
tiek turi reikšmes ktek rudžio 
lojimas Į mėnulį. 

EONŲ VAJUS EINA GERAI 

Detroitiečiai prie Penkių Mi
lijonų Karo Bonų Vajus prisi 
deda gerai. Čia skelbiame pir 
mųjų pirkusių karo bonus są
rašą: 

šiomis prakalbomis pralauž
ta Pittsburghe ta supelėjus ir 

Iš ten išėjęs, užėjau Į ofisą 
Dr. G. Krauzo (tai Lenkas, 

uę su Lietuvos klausimu ir | sutrunijus siena, kuri laikė j nors su grynai Vokiška pavar-
nuo vietos patriotų Lietuvių 
tikrą šviesą. Vieno čigoniško 
meklioriaus paskleista smarvė 
pradeda išnykti, žmonės skver-

Rep. 

kitiems lygiai svarbiems dar
bams. 

B. Gramba atidarė susirin
kimą, pasakė trumpą kalbą, ir 
toliau programo vedėju per- j biasi prie teisybės, 
ptatė F. Rogers, vietini biznie
rių ir veikėją. 

F. Rogers paaiškinęs vaka- į 
fo tikslą, perstatė LVS centro 
Sekretorių, Dirvos redaktorių 
K. S. Karpių, kuris trumpai 
supažindino publika su sve
čiais ir vietir.iais Kalbėtojais. 
ir padarė kelis pranešimus. 

Sekantis kalbėjo vietinis pa

de). Parodžius jam peticiją 
jis tuoj stveria už plunksnos 
pasirašyti net neskaitęs turi
nio. Pastebėjau jam kad pir
miau paskaitytų ant ko pasira
šo, bet jis sako, mane pažysta 
daug metų ir žino kad nepa-
kišiu jam ko pasirašyti kas su
darytų jam bėdos. 

Kai pasirašė, dėkoju jam, o 

PO MASINIO SUSIRINKI
MO 

Masinio susirinkimo pu sėti-
nas pasisekimas įvyko dėka astebi: <.Ne jlJS raan dėko-
tautinio nusistatymo vei e" ^ a§ turiu dėkoti; aš iš 
jams ir publikai, žmonėms uz,to savyje j|mtu didelj džiaugS-
atsilankymą ir už aukas taria- j ma ^ ̂  sįu0 pasirašymu 

senam..!. luiiueiu n;a bendrasaciii. Taipgi no-, įiu |)risideti prie kovotojų 
triotas ir ivmus. bfenierius, A. Pa<lekotl "<> visu laisvę. Nemanyk, tam-
L. T ' Sandaros prezidentas velke|ams kurie|sta, kad ši peticija bus naudin-
£ Ph-lnas, kuris visada mo- l'L vien tik Lietuviams, ji bus 
ka patiekti Lietuviams gerus ®ogelh'.P'_L' " .naudinga, nors ir netiesiogi-
patarimus kaip reikia savo;Pivaromene. Aciu svečiam. . niai visiemg tiems kuriuos; 
tautos gerovei dirbti. 

- PulKlal. "Tižti po savo letena, pavergti ir, 
1. J. žiuimi, MMi Sibiro tymuose išžudyti į J«JMLtKKIS, KAS VALANDA 

Kur tik pas kitataučius pra-

Walter Grakauskas 
Dr. J. J. Jonikaitis 
Judge Joseph P. Uvick 
Mrs. Sophie Shear 
Joseph or Rose Miknis 
Michael Kutkauskas 
Frank Wisbel 
Anna Waranski 
Marie Blaskewitz ( 500 
Peter T. Pakenas 500 
Albina Ambrose 
Clayton Covert 250T 
Josenh DeRaner 200 
Ben Gastmftn 200 
Wm. Levin. 200 

Po S100: Rosemary Blake, 
Catherine Bell Glas, Adam Ko-
zentis, Edna Mary JuotbAiki-
nas. Molly Yuodz-ukinas, Anto-
nina Bociung, Sigmond Sharf, 
Julia A. Juskewich, E. Victor 
Douvan. Ambrose J. Kizis, Ca-
simir Tulauskas, Ann Jacobs 
Anna Mench $75. 

Po $")0: Antoinette Petrai
tis. John Sorge, Max E. Beh-
rendt. Josenh Dyki, Lawrence 
E. Sloat, Eva Adams, Ralph 
C. Ashton, J. M. Tolius, Geo. 
A. Folsom, Henry L. Kling. 

Po ^25: Elizabeth Snurka, 
Wen-

t 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVtAI 

(Žinios >.pie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dvka*.. 

$5,000 
3,0001 ^ 
2.000 j Baseball sezonui prasidėjus, 
2.0001 vaizde parodoma Detroito Ti-
2,000 <rers narius. Vienas j u yra 
1,000 ° • • '• 
1,000 

700 

mažas, o antras ypatingai di
delis, 6 pėdų 11 colių aukščio. 

Amsterdam, N. Y. 

5 1  V U  !  ,  .  1 * 1  v  j  
į kalbėtojams už taip pamoki- ] .jaurės meška Keidžįa paglem- H.-rvev Fullum, Harry 

Vaizdžiai ir gyvai, savo pa-i muu"iaa ir Pulklai pasakytas | H. nn _.avn letena oavereti iride,"skl-
tyrimais, ką pati ; pergyveno, į kalbas 

iT, ; i iai žiurienei, Juliui Smetonai 
apiake publikai kaip >c i t - ^ Karpiui. Dėkojame ir 
kai, svetimi priešai, okupavo j 
mušu tėvynę Lietuvą, poni Hy-
patija žiurienė, žinomo Lietu
vos veikėjo a. a. Martyno \ čo 

už filmas, kuriose matėm la
bai vertingų dalykų. 

Taipgi ačiu visiem kurie 

BANDŽIUS J., mirė Kovo 17, 
Montreal, Kanadoj. 

AGAUSKlENfi Eleonora, 62 
m., mirė Kpvo 15, So. Bos-
|©n, Mass. (žiežmarių par.) 
Amerikoj išgyveno 30 m. 

LIK AS Jurgis, 60 m., mirė Ko
vo 20, Dorchester, Mas3. 
(Vabalninku par.) Amerikoj 
išgyveno 39 metus. 

ZALESKIS Motiejus, 47 motų, 
mirė Kovo m., Philadelphia, 
Pa. 

RAMANAUSKIENĖ Antanina 
(Urbikaitė), seno amžiaus, 
mirė Kovo 17, Chicagoje. 
(Tauragės ap.) Amerikoje 
išgyveno 60 metų. 

DAUK&AS Benediktas, seno 
amž., mirė Kovo 20, Chica-
goj. (Panev. ap., Šeduvos p.) 
Amerikoje išgyveno 45 m. 

MOLIUŠIENĖ Katrė, mira Ko
vo mėn., New Philadelphia, 
Pa. 

VAICEKAUSKAS Juozas, mi
rė Kovo m., Mahanoy City, 
Pa. 

DAUGIRDA Antattias, mirė 
Kovo m., Shenandoah, Pa. 

ARNOSKIENĖ Ona, mirė K«-
vo m., Minersville, Pa. 

PALUCKIS Petras, mirė Ko
vo 12, Baltimore, Md. 

RADIMONAS Kazys, mil?§ 17 
Kovo, Baltimore, Md. 

VERSECKIENĖ Julijona, mi
rė Kovo 15d ,. Cambridge, 
Mass. 

STEPONKEVIČIENĖ Kastam-
cija, mirė Kovo 10, Sunder-

' land, Mass. Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

Masinis Mitingas bus 
Sekm. Bal. 30 

Del nekuriu aplinkybių pa
keista masinio susirinkimo ir 
prakalbų diena iš Bal. 23 Į 
kitą sekmadieni, Balandžio 30. 
Šiose prakalbose dalybaus ga
bus jaunas kalbėtojas, Vytau
tas Abraitis, pabėgęs iš Lietu
vos nuo bolševikų. Renginio 
komisija deda pastangas suda- SADAUSKAS Jokūbas, 61 m. 
ryti ir kitą programo dali pa-1 mird Kovo 1g< g0; Boston, 

Mass. (Papilio par.) Ame-traukiančią ir įvairią. Prie to 
bus dedama pastangos išpar
duoti kuodaugiausia karo 'oo-
nų ir rinkti parašus, po petici
ja už Lietuvos nepriklausomy
bę. 

Taipgi tą vakarą bus rodo
ma jdomios filmos Lietuvos 

vos velijo a. <t.- ž()dži l l  a r  k i ta ip  pasitarnavo, 
našlė Ji apsakė ĮvykiusJ^IA,iu blikai už aukas, kurios 
kie dėjosi po jos akim ; Lietuv0, kovoje už laisvę taip 
bolševikai Kauną okupavo, ko- reika|jngo8 Juk be do. 
kius pavojus perkente ji su, ̂  njekur nenueisi 
„avo šeima .iki pabigimo ""''|neig'i prieisi: visur reikia do-
bolševikų, ,r koks likimas teko ^ Ra. tm.. ^ ga 

ttems kurie negalejo nuo jų; ,r visur busi priim. 
ištrukti. ... 'tas ir išklausytas. 

Trumpą oet padrąsinančią | R(imriko Komitetas r, Mili-
kalbą pasakė p. B. Pivarome 

ša u parašo tai veik niekur ne-j Willow Run arsenalas, kuri ^ |uuiiiiun aiiiiiw IJlvl/MVV,0 

atsisako; pasirašę yra du Len- j operuoja Ford Motor Co. P° ^ i Prezidento A. Smetonos laido-
kiškų laikraščių leidėjai, re- j metų nuo pradėjimo ^ I tuViu iškilmių Clevelande, ir 
daktorius-kunigas Ukariniečių to milžiniško fabriko tuščiame kitoįios 

Kalbą pasaKe p. ---^įionu Karo Bonu Vajaus, 
nė, Amerikos Karo Bonų dar- • ^ (iraniba.! 

PHILADELPHIA 

biiotoja ir vadovė. Ji paaiški
no apie Pittsburgho Lietuvių 
g^usų pasidarbavimą karo bo-
nų pirkime, nes jau nupirkta 

Xeet I-.NKSMAUS GIMTAI),EN.O!^ų'^siitokime^kOT'ltaivorpar-j 
ir *'T ihprtv Shin". Dir- Balandžio 27 d. yra musų davinėjama bonai ir renkama; Bagocius 

loant viskas galima 'atsiekti. veiklaus Lietuvio William M. aukos R. Kryžiui, atėjusiam: 
Sekantis kalbėio P. J. žiu- i  Paschall (Poškos) gimtadienio parašų rinkėjui patarė para - l  

laikraščio, ir vienas Lenkų ku- lauke, pasiekė masinės produk 
nigas ne tik kad pats pasirašė | cijos. Dabar jau -padaro po 
bet dar paėmė nuo manęs vie- j Liberator bomberi kas valan-
ną i>eticijos lakštą, pažadėda- į da. 
mas parinkti daugiau parašų. į Pradėjus tą fabriką būdavo; 

Kaip kitiems musų rinki-j ti Ford pasakė: "Mes padary- • ^ 
kams parašų sekasi mažai ži- j sim tiek lėktuvų kad jie nule-
nau; žinau tik kad poni Emili-lkę užtemdins. priešo žernę"; 
ia Žemaitienė, grožio saliono \ Atrodo kad tai ne tušti žodžiai 
užlaikytoia. 1201 Green street, i buvo. ^ R°P-
nepraleidžia nepaprašius para-1 ^ 
šo savo klijenčių, ir jos papras
tai noriai pasirašo. 

Kas kita su Lietuviais. Gir
dėjau dar ir tokį atsitikimėlį. 

; Vienoje Lietuvių salėje, Lietu-

kitokios. 
šiam svarbiam tikslui A. L. 

Klubas davė salę nemokamai. 
P. Lalas. 

HARTFORD, Conn. 

DAYTON, OHIO I 
* / 

PATAISA. Pereitame Dir
vos numeryje buvo padaryta 

I klaida apie velionį Juozą Gol-
Įdick. Jo amžius turėjo tuti 
135, o parašyta 53. 

aeKanus tuuueju j-. - - ; . , * ... 
ris kuris ir pereito karo me- diena. Tai yra jaunosios kar- su rinkimu neužsiminti, jeigu 
1 ais daug darbavosi Lietuvos! tos drąsus Lietuvis veikėjas,; nori saleje buti... . 
Jaisvės iškovojimui. Jis padrą-'politikas ir stambus biznierius.; Tame parengime bendrai su 
pino Lietuvius buti tvirtais ko-l Pastarais metais p. Paschall komunistais veike mus dvasiu 

, , . PARVYKO 4 .ALASKOS. 
SL\ _124 kuopos balsavimo, Kareivis. Vvtautas Adomaitis, 
triniai • , 

išbuvęs pastoviai 22 mėnesiu^ 
0 Alaskoje, dabar gavęs atosto

gų tris savaites, parvyko į sa
vo namus pas tėvelius pavie
šėti. Kiti du jo broliai irgi 
yra Dėdės Samo kariai: Vla-

Paskutinis kalbėjo Julius j tais metais jis kandidatavo į tikrais Lietuviais. 

Laukaitis 
Kerševičius 
Dargi s 
Vinikas 
Bačiunas 
Gugis 
Mockus 
Brazauskas 
Biežis 
Kiti kandidatai 

37 
25 
12 
37 
35 

rikoj išgyveno 40 metų. 
STURONAS Jonas, 55 m., mi-

*rė Sausio m., Buenos Aires, 
Argentinoj. (Tauragės ap.) 

PINSKAS Adomas, 33 metu, 
mirė Sausio m., Buenos Ai
res, Argentinoj. (Tryškių p.) 

BARONIENĖ Ona, 55 m., mi
rė Kovo 24, South Boston, 
Mass. Amerikoje išgyveno 
37 metus. 

JUŠKEVIČIENĖ Ona (Urbo-
niutė), seno amžiaus, mirė 
Kovo 25, Chicago j. (Mari-
jamp. ap., Gudelių p., Kai-' 
nynų k.) Amerikoj išgyveno 
36 metus. 

ŪSAS Adomas, pusamžis, mi
rė Kovo 2G, Chicago j. (Sa
kiu aps., Griškabūdžio par.. 
Smilgių k.) Amerikoj išgy
veno 40 m. 

VASKEVIčIEN® Kostancija, 
62 m., mirė Kovo 11K Brook
lyn. N. Y. 

JURKŠAITIS Juozas, 60 m., 
mirė Kovo 12, Philadelphia, 
Pa. 

DUBINSKAS Antanas, m m., 
mirė Kovo 24, Chicagoj,. kur 
buvo ir gimęs. 

BALTRAITIS Stasys, pusam
žis, mirė Kovo 17, Chicagoj 

/ (Kėdainių ap., Grinkiškio p.) 
Amerikoj išgyveno 32 m. , 

SAKAITIS Tamošius, 60 m., 
(Skačkauskas), mirii Kovo 
26, Dayton, O. (Šeduvos p») 

ADOMUNIENĖ Jieva, mirė 13 
Kovo, Philadelphia, Pa. 

DABRAVALSKIENĖ Ona, 48 
m., mirė Kovo 1*4* Philadel
phia, Pa. 

MAZURONIS Jurgis, 56 metų, 
mirė Vas. 8, New Britain, 
Conn. 

VENSKUS Petras, 4# m., mi
rė Sausio 4, Linden* N.. J* 

ZIMONTAS Stasys, 73 m., įhi-
rė Kovo 13 d., Worcester, 
Mass. (Telšių ap., Kurš&ių 
p.) Amerikoj išgyvfeno 50 
metų.  ;  ,  r \ ,  '  

ŠVAGŽDIENŽ .Liudviką • (tEi-
bartaitė), seno amziauM, riii-
rė Kovo 24, Chicagoj. (Tel
šių miesto). 1 Afrierikdj^ il
gy veno 37 metus. 4t , ' 

kUžETSKIENĖ Ona, 70 metų, 
» mirė Kovo 23, Rockford, 111. 

(Raseinių ap., Eržvilko p.) 
Amerikoj išgyveno 41 m. 

KALVEL1ENĖ Ona (Mironai-
tė), pusamžė, mirė KoVo 22, 
Chicagoj. (Rokiškio ap., Pa
nemunės p., Naujokų km.) 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

KARčAUSKAIT Ė Ona, mirė 
Kovo 23, Chicagoj. (Taura
gės ap., Eržvilko p., Favi-
daujo k.) Amerikoj išgyve
no 32 metus. 

VAIČEKAUSKAS Juozas, 52 
m., mirė Kovo 22, Chicagoj. 
(Tauragės par., Tarailių k.) 
Amerikoj išgyveno 34 m. 

DIKSELIS Juozas, pusamžis, 
mirė Kovo 22, Chicago, 111. 
(Tauragės apsk., Sartininkų 

- p. ir k.) Amerikoj išgyveno 
40 metų. 

SCAGGS Sophie (Mačiuloniu-
tė)- 30 metų, mirė Kovo 29, 
Chicagoj. Gimus Lietuvoje. 

BUTKUS Ignas, pusamžis, mi
rė Kovo 29, Chicagoj. (Tel
šių par.). Amerikoj išgyve
nt* 40 metų. 

QRIKEPELIS Kostantas, CG 
m. mirė nelaimingai, užmuš
tas dirbtuvėje, Kovo 30 d., 
Superior. Wis. Amerikoj iš
gyveno 36 metus, beveik vi
są laiką Superior, Wis. Iš 
Lietuvos paėjo Pakryžės k., 
Daugailių p., Utenos apsk. 
Buvo nevedęs. Paliko brolį 
Liudviką Grikepelį, Cleve
lande, ir du pusbroliu' Ame
rikoje. Lietuvoje dų broliu 
ir tris seseris. Velionis mė
go skaityti geras knygas ir 
laikraščius, buvo Dirvos pre
numeratorius per .virš 2^ me
tų. Labai mylėjo savo tėvy
nę Lietuvą. 
Tegul buna jam lengva r,ios 
šąlies žemelė. 

36 
14 
39 

Smetona Pittsburgh iečiai yra Philadelphijos mayoro vietą, 
girdėję du kartu kalbant patį į ir tik mažu trukumu balsų ne-
Lietuvos Prezidentą A. Srn*;to~ j laimėjo. 
na, dabar girdėjo kalbą ir jo i Jis priklauso prie daugelio 
Funaus, kuris taip pat buvo Į Lietuviškų organizacijų ir už-
laimingas nuo bolševikų išbėg- ima svarbias vietas valdybom 

Parašų Rinkikas, balsų tegavo. 

Kariškių Balsavimu Tvarkymo Komisija 

# tf. (Jo kalba telpa šiame Dir
bos numeryje.—Red). 

Pabaigoje buvo renkama au
kos, surinkta $76.29, parduota 
keliolika "Timeless Lithuania" 
ir maliau parodyta filmos iš 
Cle--olando Lietuvių Kulturinio 
Darželio ceremonijų, kuriose 
dalyvavo ir nekurie Pittsbur
gh iečiai. Pat nabaigoje rodyta 
Lietuvos Prezidento laidotuvių 
iškilmių filmą. 

I'zsirašykit A nu'r )!<<>* 
"LtETUMŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapi ' ) ,  
pavef.1 šluotas ir daug skelbimų. 
Kaina metams $1. Adresas: 

/Lietuvių Naujienos 
982 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

Atsižymėjęs duosnurnu Lietu 
vps ir Amerikos reikalams, 
ypač labdaringiems patriotiš
kiems tikslams. 

Todėl, jo vardadienio pro.ua, 
sveikiname William Paschall ir 
linkime jam darbuotis su ge
rais Lietuviais ir gerais Ame
rikonais, ir sulaukti daug- link
smų gimtadienių. , Draugai. 

J. Žemantauskaa 
"Dirvos" Agentas 

N o t a r a as 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

das jurininkas, Rapolas karei- ' 
vis aviacijos srityje. Jie visi g ^ . _ _ _ . 

DELLA C. JAIilBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota I^aidotuvių l>irek1or?) 

* REIKALE VE'/1M AI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naud«»tis nemokairu,. 

Jaunas t^M LITHUANIAN FUNERAL HOME 
tuvis, Karolis Sakaitis, 17 me-j [j 6621 EDNA AVENUE ENdicoft \ 
tu amžiaus, kuris su motina Kacacaiacavagg-

trys įstojo savanoriais. Vy
tautas po pa viešėjimo vėl iš-

i vyks atgal į tolimą Alaska ša
po keletą VQ Linkėtina jam 

Kep* geros laimdd. D. Rep. 

ATSIŽYMĖJO. 

našle turi 70 akrų ukę, pašo
nėje Germantown, Ohio, atsi
žymėjo savo ukininkišku darl-
Htumu ir už tai su kitu ukiniu-
kaičiu apturėjo aukščiausius 
pažymėjimus. Karoli* Sukai 
t is savo pastangomis išaugino 
ūkio produktų tiek kad par
davė juos už $300. 

Jis dabar lanko higli schcol 
žada stoti j universitetą mo
kytis agronomijos. D. Rep 

"y. jįįįg*i*r\:€>
' 

• VISAME pasaulyje kas 
metą gyventojų skaičius, vist' 

J. A* Urbonas 
Dirvos Agentas Daytoa* 

1302 Lamar St. Dayton,. O. 

Amerikos karui vii| dalyvavimo , politiškuose • balsavimuose | r^.8^' Pa^ug6J# 5^ 
i j a posėdyje: iš kairės dęšinpn, Karo -Laivyne' Sekretorius j6 } milIJon^* 

Amerikos 
komisija posėc... 
Knox: Karo Sekretorius Stimson, ir Karo Krovinių pervežimo' *SURIO 1942 metais Ame-
tarybos pirmininkas Admirolas l,anjr Kadangi Kongresasrikos žmon§s suvalgė pd 6.4 
tare leisti visuose frontuose ir stovyklose esantiems Amerikos . ° 
kariams dalyvauti rinkimų..balsavimuose, ši komisija privalo HVarus nuo galvos; 1943 me-
i _i • x -.J ' „Lu.: rfi. • • i Unit. KHimlnnrfa MM A fi. aeoriiB 

S p. J. 
80!1 Society fu r Savings Rldjf. 

DflSO TELEFONAS: M Al n 

Norėdami pigiai pirkti naimw mieste Mrb« 
kitdf į mane, trausi! pijria kaitri. Taipgi uau.sit i#*, 
riuoge apdraudos-iiinuratu-e reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. faturnavima* tf ispilrt* 
inas garantuojama. Kreipkitės i mana telefonu »* 

"4 
ni:nr;snui::"^Į 

1  N i k o d e m a s  A .  W i l k e l t t  j  
mm '5 
| I a.j»nilotag Laidotuvių Dirfktpr'ut ' | 
| JR BAI.ZAMUOTOJA8 | 

2 šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai : s 
| Naujoj, moderniniai įtfcatftaj nwoa^tvioj vietai 

1 6202-04 SUPERIOR AVEį HEnderson. 9299 Kanams aaiyvauti nnKimų. . oais^vimųose,. si Komisiją • privalo — s ' "X ,*4* ' 
balsavimų eigą tarnybos vj^iį ?merg!ittų .tarpe„pravesti^ 4 Į tais suvalgyta po 4.8 svarus. j^||iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiliilllilliliiiiiltiilltllllliilltlilillll|Mlllll 

v," f./ 

.^Ši^ŠžhHesSiič. liM 



Prisimink Lietuvą Nelaimėje"! 
W? -V 

Twnil meilė Lietuvos 
Dega mūsų strdyse! L A I S V A  L I E T U V A  L&fgvę Ptffltnę — 

Jungo Nevilksim! 

L. V. S. Metinis Seimas 
Ir Lietuvos laisvės Varpo 

Sidabrinis Jubilejus 
SEIMAS IR IŠKILMĖ BUS BIRŽELIO 10 IR 11, CHICAGOJE 

LVS SEIMO VIETA: Morrison Hotel, prie Clark ir Mudison.' IMęna: šeštadie
nis, Birželio 10; pradžia nuo 9:30 valandos ryto. 

JUBTLEJINE IŠKILMĖ: Sekmadienį, Birželio 11, po pietų, ST. AGNES AUDITO
RIUM, 3916 Archer Avenue, Chieagoje. Programą išpildys Margutis. 

- Ten 
st ančiai 

Atsišaukimas į LVS Skyrius,. Pavieniujs Narius ir Visuomenę 
'en kur pirmą kartą suskambėjo Amerikos Lietuviu nuliedintas naujai atgim-
iai Lietuvai Laisvės Varpas, Birželio pradžioj, 1919, — tar Varpas kuris Ka

mavo Chieagoje, ir galutinai suorganizuota Tabor Farmoje, Birželio 7-8, 1941 m. 

A U K O S  
Lietuvos Vadavimo 
Reikalams, Knygai 

9.00 

3.00 

5.00 

Sgt. Anthony J. Kateiva, 
U. S. Army 6.00 

P. Lalas, Amsterdam, 
N. Y. 

Frank Maznik, Dalias, 
Penna. 

Peter Uzdavinis, 
Utica, N. Y. 

J. A. Urbonas, 
Dayton, Ohio 2.00 

Pranas ir Ona černaskaf, 
iš Caro, Mich., siunčia $5.60 
Antano Kirstuko pagalbai, 
apie kurio pabėgimą iš 
Sibiro buvo Dirvoje ra
šyta. Ona černaskieng 
pati buvo ištremta j Si
birą ir iš ten ištrukus. 

Iš CHICAGO, ILL. 
L. Vanagaitienė prisiuntė 

Lietu-
Chica-

TVERKIT LVS 
SKYRIUS 

sigirti dideliais nuveiktais dar
bais, ypač po pereito seimo. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos seimas atsibus Birželio 10 ir 11 d., o Birželio 11*va-r 
karo, bus tas iškilmingas Laisvės Varpo Jubilejus. 

Tai iškilmei programą pasižadėjo paruošti musų mylimas kompoziatorius An
tanas Vanagaitis su savo Margutiečių štabu. Tai bus atmintina šventė, tai bus ne
išdildomų Įspūdžių dienos, — tai bus vienas brangiausių prisiminimų kaip Ameri
kos Lietuviai dirbo Lietuvos Nepriklausomybei 25 metai atgal! 

Lai visų Lietuvių akys ir širdys tomis dienomis kreipiasi Chicagos linkui. Lie-
iva? Vaduoti Sąjungos skyriai prašomi dabar rūpintis rinkimu delegatų ši j ūbi

eji nį seimą; visuomenė prašoma, kam tik laikas leis, važiuoti ir dalyvauti tose iš 
dlmėse, o kurie negali nuvažiuoti — siųsti seimui savo pasveikinimą ir auką, kad 

Lietuvos vadavimo darbas ir toliau butų galimas varyti! Be visuomenės paramos 
Lietuvos vadavimo darbas jį veikiantiems butų labai, labai sunkus. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Kas Slepiasi už 
Iki TarVhininkai Vieša! Nepasakys kam Jiems Draugi

jų Atstovai »su Mandatais Reikalingi — 

Organizacijos, Apsisaugoki!! 

Patys A. L. Tarybos vadai 
iššaukia kritiką savo darbų, 
neaiškiai ir pasaliniai dirb
dami. štai kada šaukė Pitts
burgh© Konferenciją, jie skel
bė Lietuvos vadavimo reika
lus, bet už Lietuvos reikalą 
buvo paslėpta • įgijimas sau 
tuščios diktaturiškos galybės. 
Grigaitis ten pareikalavo kad 
jiems trims butų suteikta "or
ganizacijų įgaliojimas" visus 
Amerikos Lietuvius atstovauti. 
Jei to nebus padaryta, "konfe
rencija splitys". Tas buvo su
tarta jų slaptame kokuse prieš 
konferenciją. Katalikai nors 
sutiko su tokiu {galiojimu, bet 
nesutiko kad konferencija už
tvirtintų katalikų atstovus ta
ryboje, nes tada šimučio fede
racija negalėsianti tų atstovą 
kontroliuoti.... Tokia tai su
sidarė taryba: be Įgaliojimo, 
bet jie skelbėsi kad net per
daug "įgaliota" ir todėl dryso 
kitiems net laiškus rašinėti 
lyg uždrausti kad kiti niekas 
neturi teisės Lietuvos vadavi
mo darbų dirbti, turi jų pasi-
velyti. ... '/ ... 

Tuo tarpu mes suprantame 
kad visų dabar mušą padeda
mų pastangų dar nepakanka 
Lietuvos laisvei užtikrinti, tu
rime kviesti į talką ir Ameri
kos visuomenę kad gelbėtą 
mums. * 

Todėl tai Amerikos Lietuvių 
Seimas išrinko net 17 asmenų 
Į Vykdomąjį Komitetą ir įga
liojo dideles komisijas darbui 
dirbti. Tai didelis skirtumas 
tarp trijų save pasisky rusių 
diktatoriais ALT vadu, ir tų 
Lietuvių kurie dirba ti£rą Lie
tuvos vadavimo darbą. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
pradedant New Yprko Seimo, 
surengė visą eilę masinių mi
tingų kolonijose, su geromis 
pasekmėmis. Visur kvietė vi
suomenę ateiti, . stoti. j darbą, 

neskirstant į "įgaliotus" ir 
"neįgaliotus", nes kada tauta 
ant pražūties briaunos, VISŲ 
jos vaikų priedermė yra dirb
ti, o ne politikieriams uzurpa-
cija naudotis. 

Masiniai susirinkimai įvyko 
ar dar įvyks šiose kolonijose: 

New Yorke — Seimas; 
Brooklyn, N. Y., Nepriklau

somybės minėjimas (Vienybės 
metinio koncerto proga), 

Philadelphia, Pa., 
Waterbury, Conn., 
Detroit, Mich., 
Pittsburgh, Pa. 
Cleveland, Ohio, 
Baltimore, Md., 1 

Amsterdam, N. Y. 
Chicago, 111. 
Lowell, Mass., 
Lawrence, Mass. 

Tarybininkai tuo tarpu su
galvojo rengti kokias tai "ra
jonines konferencijas", kurio
se bus minima 24 metų sukak
tis Lietuvos Steigiamojo Sei
mo. Tos- konferencijos skel
biama įvyksią tik šešiose vie
tose, ir tai ar visose įvyks. 

KAS "KONFERENCIJOSE" 
BUS?^ 

Nei iš šio nei iš to, Tarybi
ninkai skelbia kad tose konfe
rencijose turi pribūti "delega
tai su draugijų mandatais". 

Štai ką kasi ink tų mandatų 
ir įgaliojimų sako Juozag TVs-
liava Vienybėje: 

"Naujienų redaktorius sako 
kad 26 .metų Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo su
kaktis taip pat nesanti lygia
me metų skaičiuje. 

"Jeigu taip tai kode! Lietu
vos Steigiamojo Seimo sukak
tis nebuvo minima kasmet, 
kaip tai daroma su Vasario-16 
dienos sukaktumi? 

"Bet ar sukakčiai paminėti 
reikalingos* tokios ceremonijos 

knip konferencija, j kurią žmo
gui negali ateiti be savo drau
gijos mandato? 

"Į ką tas panašu?" 

priklauso visa teisė Amerikoje 
Lietuvos vadavimo darbą va-

Ir tikrai, nors mes nesam 
anaiptol priešingi kad tarybi
ninkai rengia viešas sueigas ir 
minėjimus, tačiau . norėtume 
žinoti kokiam tikslui reikalin
ga Lietuviui einančiam į Lie
tuvos Steigiamojo Seimo 24 m. 
sukakties minėjimą turėti ko
kios draugijos mandatas? 

Iki jie nepaaiškins, mes ga
lime daryti spėjimus. Vienas 
spėjimas yra tai kad tarybi
ninkai dar sugalvojo kokią 
klastą, kuria nori visai supan
čioti Amerikos Lietuvių orga
nizacijas, uždrausti joms vei
kti paskirai Lietuvos vadavimo 
darbą, o prievarta išlupti sau 
dar kokius nors nepaprastus 
"įgaliojimus", ir tada girsis 
jie: /"Ką Pittsburgho konfe
rencija mus įgaliojo tai įgalio
jo, bet žiūrėkit dabar, mus įga
lioja dar ir Akrono konferen
cijos, ir Ansonia, ir Scranton, 
ir Utica, ir kitos! Ar ne mums 
dovauti?! Kiti nedryskit, nes 

Gasolinas iš Augalų 

Paul ir Bessie Shauletis 
Vincas ir Anelė Danio 
Mrs. Tillie Yuker 
Mary & Sam Saluski 
Mr. & Mrs. T. Petrošius 
Mrs. Emily Heiman 

10.00 
10.00 

2.00 
3.00 
5.00 
5.00 

Iš PITTSBURGH, PA. 
Balandžio 16 d., Pittsburghe 

surengtame masiniame mitin
ge šie aukojo: 
P. L. Pivaronas 15.00 
D. Kalėda 5.00 
A. Graniba 5.00 
F. Rogers g.00 
Marė Savickienė §.00 
Rozalija Pažereckienė 8.00 
Jonas L. Senulis 5.00 
M. ir Mrs. J. Virbickas 4.00 
Karalina Gegužienė 3,00 
Ona Runišienė 2.00 
Pranė Vikuvienė 2.00 
Klara Marčiulaitis- - • ' -|.O0 
Ona Malaukienė 1.00 
Mrs. Pustelnikienė 1.00 
Vincas Alukonis 1.00 
Smulkių sudėta * 16.29 
Parduota 10 knygų 30.00 

(Tarp smulkių auką yra ke
letas kurie davė stambesnes, 
tik jų vardai liko neužrašyti.) 

Viso 106.29 

DALYVAUKIT LIETUVAI 
VADUOTI SĄJUNGOS 
SEIME CHICAGOJE 

Veikėjai, kurią kolonijose 
yra grupelės LVS narių, arba 
kur jau buvo pradėta organi
zuoti LVS skyrius bet liko ne
baigtas, šiuomi prašome jus 
paskubinti tą padaryti kad ga
lėtumėt dalyvauti Lietuvai Va
duoti Sąjungos metiniame sei
me Chieagoje, kur kartu bus 
paminėta Lietuvos Laisves 
Varpo 25 metų sukaktis. 

Kurie skyriai galutinai nau
jai susitvarkys iki Gegužės 15 
dienos tie galės atsiųsti savo 
delegatus į tą istorinį seimą. 
Tie delegatai bus Jiudytojais 
tų iškilmių kurios Chieagoje 
įvyks LVS seimo proga. 

Seiman raginami ruoštis ir 
senieji LVS skyriai, išrenkant 
delegatų skaičių sulyg išgalės. 
Tačiau nei vienas skyrius ne
privalo nuo šio seimo atsilik
ti. Kurie negalės delegatus 
atsiųsti prašomi paruošti ir 
prisiųsti seimui stambesnę au
ką. 

Seime gali ir kviečiami da
lyvauti pavieniai LVS nariai, 
jie turės patariamąjį balsą. 

LVS per tris metus savo gy
vavimo šiame seime galės pa- I 

Pirmas metas truko šiai or
ganizacijai gerai įsisiubuoti, 
antro meto bėgyje LVS jau 
ėmė ant savęs didelį rizikingą 
darbą — išleidimą svarbios ir 
reikalingos knygos "Timeless 
Lithuania". 

šią knygą be!U©#iant, visuo
menė parodė Sąjungai žymaus 
pritarimo ir padrąsinimo dau
giau ir įvairius Lietuvos vada
vimo darbus dirbti, ir visuo

menė nebuvo apvilta: Sąjunga 
ėmėsi ir atliko vieną po kito 
svarbius darbus, ir už tai gau
na nuolatos daugiau pritarimo. 

Prie šitos dirbančios, gyvoą 
organizacijos kviečiami stoti 
ir dirbti visi Amerikos Lietu
viai. 

Informacijų apie LVS sky
riaus sutvėrimą, apie delegatų 
j seimą siuntimą rašykite: 9 

LVS CENTRAS 
' 6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3, Ohio. 

SKUBĖKITE RINKTI MILIJONĄ PA
RAŠU ANT PETICIJOS 

Peticijų galite gauti rašydami Į: 

W. F. Laukaitis, Peticijų Komisijos Pirm, 
110 E. Lexington St. Baltimore, Md. 

Peticijoje reikia rinkti ir tfMimti parašus kiekvf©" 
no ir visų kas tik yra Amerikos pilietis — ne tik vien 
Lietuvių — kurie sutinka ir prašo kad Amerikos vy
riausybė užstotų Lietuvos laisvę prieš Sovietus, ir 
kad pasirūpintų atsteigti Lietuvą vėl Nepriklausoma. 

Parašų rinkėjai privalo pirmiausia pasirūpinti 
gauti parašus savo miesto mayorų, kitų žymių Ameri
kiečių, ir visų kitų piliečių, parodant kad jie užtaria 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. 

Tos peticijos — milijonas ar daugiau parašų —= 
bus nuvežta pačiam Prezidentui Rooseveltui. 
i. V. S. CENTRAS <1820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Jau Gatava! KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

Dr. Ernest Beri, chemikas iš 
Carnegie Technologijos Insti
tuto, Pittsburgh, Pa., kuris 
išrado kad gasoliną ir anglį 
galima padaryti i ūkio augalų 
ntliekanų, iŠ medžių ir žolių. 

jųs niekeno neįgalioti!" 
žinoma, prie to eis ir pastan

gos gauti iš visuomenės ir iš 
draugiją daugiau aukų savo 
nieko nedirbimui pastiprinti, 
na o savo keliu Tarybininkai 
jausis "organizuotos visuome
nės" "įgalioti" ir skundus ra
šyti ant tų kurie dirba, ir iš
davikais savo pačių tautos dar* 
buotojų tapti. 

Kitokiam tikslui — teisin
gam Lietuvos vadavimo darbui 
— jokių įgaliojimų nereikia, 
reikia tik visu Lietuvių bendrų 
jiegu vienijimo. 

Tuo tarpu Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga visą laiką trokšta vi
sų Lietuvių jiegu vienijimo, ne 
kad "gudrus" trys ALT vadu
kai sau "įgaliojimus" graibs
tytų kokiai nors savo suktai 
politikai ir Lietuvių skaldymui. 

Nieko neveikiant nuo Pitts
burgho konferencijos, tarybi
ninkai jaučiasi jų "įgaliojimą" 
"maria" išgaravo, dabar sumaf 
ne įgyti naujus įgaliojimus. 

Reikalaukit iš jų ne tokio 
jusų suvedžiojimo, bet darbo 
ir darbo pasekmių už tas au
kas kurias iki šiolei jiems pa-
vedėt. 

Iki tarybininkai aiškiai ne
pasakys kam jiems reikalingi 
atstovai su mandatais į 24 me
tų Steigiamojo Seimo sukak
ties minėjimo iškilmes, drau
gijos, kuopos, organizacijos ne
duokit tokių įgaliojimą jokiam 
savo delegatui, nes tarybinin
kai jusų vardą, jusų gerus no
rus gali paversti pikčiausiam 
Lietuvių išeivijos gyvenimo ar
dymui ir Lietuvos vadavimo 
kenkimui. Jie matomai atsi
dūrė kokioje nors desperacijo
je 

t į  i  
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Time Less 
LITHUANIA 
DR. OWEN J.C. N OR EM 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
• 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
knygų! , 6820 Superior Ąvenuf Cleveland 3, Oluą 

(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

Skubėkit siųsti savo 
užsakymus—galit gauti 
tieną, dvi ar dešimts 
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Organizuotos Veiklos Reikalingumas 
( IŠ JULIAUS SMETONOS KALBOS PITTSBURGHE, B AL. 16 D.) 

Vincas Kudirka If Kiti Didieji Lietuviai. Tikėjimas į 
Lietuvos Prisikėlimą — Būtina Musų Veikimo Są
lyga. Pasitikėjimo Vadais i* DaJyvavimo Organi-
iiitGUaiie JL»ar.,e i*iu*inir.ias, Lietuvai Vaduoti Są
junga i^iori ne ti*c Simpatijos, bet ir Aktyvaus Pri
sidėjimo. Svarmausias Musų Ginklas — Tautinė 

Uu iuctitį 
» '"tao iLUuiiikti ^J-ėtuvjv#- i\\j v cį 

t./> i-lictuvos iaxav^, ĮUcuiUUaS j 
14 ivoviį, vi»«į savo tsicaį ir vi-
e»aa bavo jiegas, jam icko SU-
aiuurci su uegaumais sunku
mais. jam tt^o kovou ne uk 
piles tvu?sijos vaitui**, oec ir 
pries savicAius, Kurie ar i» 
iiieiij\aavasi»Kumo, ar is pavy-
uo truKue jo aaruą. AtsitiK-
aavo Kad net savisKiai ur. 
vmcą KudirK% apsK^saavo ivu-
sams, Kad jis curuąs pnesvai-
styt-inj daruą. Vei Kiti, nors 
ir nesKusuavo jo, nieituomet 
jam nepadėdavo ir net paq jį 
mėgindavo jtiKinti Kad rnestų, 
jų zodz-iais tariant, Dergsią 
kovą. Kusija juK esanti mil
žinas, o jis — tik musė, tat 
kam taip neprasmingai aikvo-
ti savo jiegas? Vistiek juk 
kovos nesą galima laimėti. 

Tačiau Vincas Kudirka ne
pasidavė sustabdomas. Kaip 
vienišas laivas šėlstančioje ju
roje milžino. pasiryžimu jis tę
sė nelygią kovą.... iki pat 
savo mirties. Džiovos kamuo
jamas ir valdžios persekioja
mas, nykstančio kuno, bet mil
žino dvasios jis kalbėdavo ne
dideliam buriui savo abejojan
čių draugų: "Ateis laikas kad 
musų miestelio iškabos bus 
Lietuviškos, kad musų vaikai 
mokysis iš Lietuviškų knygų 
ir eis i Lietuviškas mokyklas 
. . .Lietuva bus laisva!" 

'Io tikėjimas ir idealizmas 
Įkvėpė tikėjimo ir kitiems 
Jam mirus, jie tęsė, kaip- iš
manė, jo darbą, ir dvidešim
čiai metų praslinkus, po bega 
linių kentėjimų ir begalinių 
kovų, po daugelio didvyriškų 
gyvybių aukų, pranašingi Dr. 
Vinco Kudirkos žodžiai išsipil
dė: Lietuva atgavo nepriklau
somybę ir laisvoje Lietuvos er
dvėje suplevėsavo laisvos Lie
tuvos vėliava. 

Prieš maždaug trejus metus 
Amerikoje kovą del Lietuvos 
laisvės išnaujo pradėjo kitas 
didelis Lietuvis. Amerikos vai 
džia tas jo pastangas sutiko 
įprastu liberališku palankumu. 
Bet ir jam, kaip ir Vincui Ku
dirkai, kliudė ir kelią pastovi-
nėjo ne tik Lietuvos priešai, 
pirmoje eilėje bolševikai, bet 
ir saviškiai. Už tai kad jis, 
trokšdamas savo tėvynei lais
vės, važinėjo po įvairias vie
tas — pas Lietuvius ir pas ne 
Lietuvius Amerikiečius — ir 
sakė Lietuvos teises ginančias 
kalbas, rašė už Lietuvą ir dir
bo jai, bolševikai ir menkadva-
siai saviškiai skundė ji Amė-
rikos federalinėms įstaigoms 
kad jis esąs fašistas ar nazių 
agentas. Bet niekas jo nega
lėjo sustabdyti, ir jis iki pat 
savo netikėtos mirties nenu
stojo dirbęs Lietuvai. Jis vi
suomet tikėjo kad Lietuva at
gaus savo laisvę, ir tas tikėji
mas if vedė per įvairias kliūtis 
ir sunkumus. Į bolševikų skun
dus jis numodavo ranka; o sa
viškių skundus ir šmeižtus 
spaudoje, kurie, nors ir sužeis-
davo jei širdį, jis nešė kantriai 
kaip savo kovos už tėvynę Lie
tuvą kryžių. Bet susirado jis 
ir ištikimų draugų, kurie, jo 
idealizmo uždegti, dirbo sykiu 

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

Snulkųs skelbimai Dirvojt 
kaip tai namų pardavimas, id 
nuomavimas, krautuvių iš nuo 
m&viraus ar pardavimas, pa j I«S 
kojimai, padėkos laiškai, gali 
ms patalpinti *13 kaina. 

»u juo ir j.e nurodyta krypu-
mi savo senosios tėvynės sie
tuvos naudai, šitą aarbą si* 
dien tęsia ,apie Lietuvai va 
duoti Sąjungą susiourę žmo
nės. Jie dirba kad didžiųjų 
Lietuvos vaikų kančios neou 
tų buvusius veltui, kad Lietu 
va, Lietuviška Lietuva, vėl is>-
keltų savo vėliavą laisvų tau
tų tarpe. 

Kiekvienas darbas, taigi ii 
darbas del Lietuvos laisvės, 
remiasi tikėjimu. Be tikėjime 
jis netgi neįmanomas. Kai* 
gi tu dirbsi Lietuvos laisvei jt 
pals netiki kad Lietuva bu. 
laisva? Tai yra pagrindine 
sąlyga. Bet ji ne vienintelė 
kad darbas butų vaisingas, jit 
turi buti tvarkingai varomas 
Tam reikalinga organizacija 
kuri, apimdama didesnį ar ma 
žesnį narių skaičių, veikia pei 
savo vykdomuosius organus, 
visų pirma — per valdybas. 
Vykdomiesiems organams pa 
deda visi nariai, kurie veikia 
pagal jų nustatytas gaires. Ii 
yra aiškus dalykas kad visa. 
darbas gali buti sėkmingas tik 
tuomet kada nariai pasitiki sa 
vo valdybomis, savo Vykdomai 
siais organais. Nes kaip gi i 
viso tas darbas bus įmanoma 
jei nariai nepasitikės tiems ku 
rie įij darbą planuoja, organi 
zuoja? šitai yra ypatinga 
svarbu čia, Amerikoje, ku 
kiekvienas turi begalo dau 
savo kasdieninio darbo, i] 
ypač šiądien, kada visi dirb: 
pagreitintu tempu ir daugia 
negu paprastai, šitokioms s? 
lygoms esant, kiekvienas na 
rys neturi laiko įsigilinti į vi 
sas smulkmenas, todėl ir tur 
pasitikėti tiems kuriems pa 
vestas vadovavimas, žinoma 
pasitikėjimas neturi buti ak 
las, o turi buti pagrystas rea 
liais daviniais: pačių vykdomi 
jų organų nuveiktais darbais 
jų energingumu ir juos suda 
rančių asmenų vardu bei svo 
riu visuomenėje. Tačiau ši 
tiems daviniams esant, pasiti 
kejimas yra būtinas. Tai yrf 
antroji sąlyga. 

Tačiau tikėjimas į savo tik 
slą ir geras sutvarkymas ke 
lių kurie į tą tikslą veda, t. y 
gera organizacija, dar neiš 
sprendžia klausimo. Reikie 
kad organizacija apimtų pla
čias mases, kad palaidus vistio 
menės narius jį įtrauktų į or 
ganizuotą darbą. Didelis Lie 

Pakeisti Generolai 

%M- t 

Ma :, Pa* • • ii \ J i s u j t 
užėmė vietą Lieut. Gen. Pat 
ton'o, Jr., kuris komandavt 
7-1 u Armija, Sicilijoje. Gen 
Pateh vadovavo kariuomenę 
Guadalcanal -saloje 

tuvilį veikėjas i* jtytiįjotas, 
prelatas Dambrauskas-Jakštas 
yra pasakęs: 'Kai du stos vi
sados daugiau padarys". Tuo 
jis aišitiai nurodė į skaičiaus 
aroa KieKybės reikšmę organi
zuotame darbe, žinoma, ge
riau du geri darbininkai negu 
septyni blogi; bet septyni ge
ri geriau gali negu du geri. Ir 
vel, geriau mažesnis skaičius 
^erai organizuotų tvarkingų 
veikėjų negu daug neorgani
zuotų, padrikusių, netvarkingų, 
riet didelė ir gerai organizuo
ta sąjunga visuomet bus stip
resnė už tegul ir gerai organi
zuotą, bet mažą, sąjungą ar 
draugiją. 

Lietuvai Vaduoki Sąjunga, 
kaip jau pats jos vardas paro
do, turi tikslu laisvės grąžini
mą Lietuvai. Ji tiki į Lietu
vos laisyę, todėl ji dirba dide
liu entuziazmu ir geležiniu ryž-
cingumu. Jos per trumpą lai-
Ką nuveikti darbai parodo kaa 
ji yra gerai organizuota, o iš 
visuomenės plaukiančios aukos 
— kad ji turi visuomenėje pa
sitikėjimą. Išleista didelė ir 
vertinga knyga apie Lietuvą, 
'Timeless Lithuania", sušelp
tos pasiuntinybės bei, paskiri 
asmenys; tvarkingai ir sėk
mingai varomas karo bonų va
jus — Lithuanian War Bond 
Drive, renkamas milijonas pa
rašų, reikalaujančių Lietuvai 
.aisvės, rengiami gausingi mi
lingai ir prakalbos — vis tai 
jrganizuoto darbo neginčyjami 
rodymai. Gausus visuomenės 
ialyvavimas Lietuvai vaduoti 
sąjungos rengiamuose mitin
guose, nežiūrint bolševikų ir 
jartinių žmogelių kurstymo 
uos mitingus boikotuoti, apie 
•12,000 suplaukimas į Sąjun-
;o8 kasą, gražiai pailiustruoja 
ą visuomenės pasitikėjimą ir 
>ritarimą Sąjungos darbui. 

Tačiau ne visi ktirie remia 
sietuvai Vaduoti Sąjungą au
komis ar kurie ateina į Sąjun
gos rengiamus mitingus yra 
jos nariai. Neretai jų ryšys 
u Sąjunga tuo ir pasibaigia 
.inoma, ir už tai Sąjunga yra 
įuoširdžiai dėkinga. Bet to 
'ar negana. Sąjungos užsi-
>rėžto tikslo pasiekimui—grą-
inti laisvės Lietuvai — neuž-
enka pripuolamo, atsitiktino 
usidomėjimo ir simpatijos 
jareiškimo, o reikia nuolati-
įio ir aktyvaus veikimo, nuola
tinio bendradarbiavimo. O tai 
.ėra įmanomi esaht Sąjungos 
aariu. 

Nes tik būdamas Sąjungos 
lariu per Vietinius skyrius esi 
auolatos informuojamas apie 
einamuosius reikalus, ėsi nu
rodomas kaip tuo ar kitu at
veju privalai pasielgti, ir tt. 
iš kitos pusės, dalyvaudamas 
skyriaus susirinkirnubse bei 
įvairiose komisijose, pats ga
li duoti naudingų patarimų ar 
pateikti vertingų pasiūlymų, ir 
tokiu budu pagyvinti Sąjungos 
veiklą. Taigi yra didelis skir
tumas ar esi veikiantis Sąjun
gos narys, ai* tik prijaučiantis 
padrikos visuomenės atstovas. 
Tiesa, kaip jau minėjau, kiek
vienas šiądien yra užverstas 
darbu. Bet savo senbsios tė
vynės labui vis dėlto dar gali 
padėti ekstra pastangą — iš 
neorganizuotos visuomenis per
eiti į organizuotą, iš prijau
čiančio Lietuvai Vaduoti Są
jungai žmogaus virsti jos na
rui. Ir tai, ne pasyviu, forma
liu nariu, bet aktyviu nariu
ko votoj u, # . 

žinoma, tai nėra lengvas 
ryžtas. Vietoje poilsio po die
nos darbų ir nuovargio, vieto
je ramaus radio klausymosi ar 
snekučiavimosi savo šeimos ar 
iraugų tarpe, turi pasirinkti 
Įtemptą darbą, ir dar tokį už 
kurį veltui lauktum dėkingu-
no iš kitų. Ne dėkingumo su-
'ąuksi, o pavydo, neapykantos 
ir pagiežos. Tapdamas akty
viu Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
nariu, stoji į organizuotą ko
vą del I^įe|uvos Įaisvės ir yy-

• 
Vilniėue Katedržl\ir Aįiklta jfes Varįiifie '/ps 

(Iš Dr. Nore'mo knygos "tiriifcless Lithuania"f 

kiu virsti tautinės linkmės at- — teikti dvigubos energijos, 
stovu, tos linkmės kuri rtori j Ėt čia mums šviesiausiu pa-
Lietuviškos Lietuvos* kuri sie-Į vyzdžiu tebūna didieji kdvoto-
kia absoliutaus Lietuviškos | jai už Lietuvos laisvę, kurie, 
kulturos vyravimo visoje Lie
tuviškoje erdvėje, šituo stoji 
skersai kelio visiems tiems ku
rio turi šiokių ar tokų preten
zijų į Lietuvą, visų pirma bol
ševikams. Jie tuoj tave ap
šaukia fašistu ir liazių agentu 
ir kaipo tokį skundžia federa
linėms įstaigoms. Normaliais 
laikais tai nebūtų dėmesio ver
tas dalykas, bet šiądien, kada 
net aukštieji šios šalies par-
eigonys ateities taiką temato 
glaudžiame "didžiųjų keturių" 
(Amerika, Anglija, Rusija, Ki
nija) bendradarbiavime, bol
ševikų skundai negali buti vi
sai ignoruojami. Prieinama net 
iki visai nelauktų dalykų. Jei 
komunistai visai nesivaržyda
mi reiškia pretenzijų į įvai
rias svetimas : valstybes, . tuc 
savaime sėdami sėklas naujam 
karui, tai vos vienas-kitas iš 
plačiosios Amerikos visuome
nės teišdrysta priešingą žod 
pasakyti, o dauguma choru 
šaukia kad tą grobuonišką Ru 
sijos žygį reikia pateisinti, kad 
jis diktuojamas ne agresijos 
o saugumo sumetimų, ir tt. 
Bet jeigu pasakai ką prieš ko 
munistus tai tuoj, tiek spau
doje, tiek radio ir kitur suky
la visa pasipiktinimo audra 
kad, žiūrėk, štai atsirado koks 
kenkėjas kuris išdrysta kelti 
balsą prieš herojišką sąjungi
ninką, kad jis nori drumsti ge
rus Amerikos ir Rusijos san 
tikius; taigi jis tarnauja Hit
leriui, ir tt. 

Išeina, kad jei bolševikas kė
sinasi ką nugalabyti tai nemė 
gink jo ginti, nors tai ir butų 
tavo tikras brolis — taip elg
damasis sudrumsi sąjunginin
kų vienybę ir užkenksi karo 
pastangoms. Tai yra ironiška, 
bet sykiu tai yra ir gryna tie
sa. Bene pirmą kartą pasau
lio istorijoje smurtas ir bruta
li jiega taip atvirai legalizuo
jami. Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga jau senai vietinių komunis
tų laikoma fašistiška organi
zacija. šitai betgi nėra nieko 
nepaprasta. 

Tačiau kiejĮ nelaukta kad 
komunistų įkandin eina ir so
cialistai. bei kai kurie katali
kai. Ir jie apie Lietuvai Va
duoti Sąjungą susitelkusius 
žmones vadina fašistais. Tai
gi ir Lietuvai Vaduoti Sąjun
gai savo kovoje už Lietuvos 
laisvę tenka susidurti ne tik 
su svetimaisiais bet ir su sa
vaisiais. Tačiau šitai neturi 
musų nugąsdinti, o priešingai 

neatsižvelgdami į kliūtis ir pa
vojus, niekuomet nei vienąm 
akimirksniui nebuvo nustoję 
dirbti savo .mylimos tėvynes 
labui. • •. A 

Didelis įrankis niušį iferfee 
yra musų spauda. Tiiesa, tau
tinės lipkmės laikraščių mes 
nedaug teturihie, ir tie nė dien
raščiai, o savaitiniai.. Neturė
dami užtektinai lėšų ir bend
radarbių, jie daug "ko "nesuge
ba atlikti taip kaip reikėtų ir 
kaip jie norėtų. Bet nors ir 
būdami su trukumais, jie vis 
dėlto įstengia paskleisti gryną 
Lietuvišką nuotaiką, jie moka 
pakalbėti tiesiai į širdį, tr to
dėl kiekvienas kurs pritaria 
nusų darbui ir musų linkmei, 
;urėtų tuos laikraščius skaity
ti ir remti. ' Ne vienas iš mu
sų lengva širdimi sumoka už 
Angliškus Amerikos laikraš
čius 30-40 centų į savaitę, t. y. 
Lo-20 dolarių į metus, bet kai 
jž tautinės minties Lietuviš-
ią laikraštį prisieina sumokė-
;i du ar tris dolarius į metus 
,ai jo ranka labai nenoriai nu-
ileidžia į kišenių. O juk kiek-
/ienas iš musų kuone kasdien 
nenkniekiąms išleidžia dau-
jiau negu mėtinė tautinio lai-
iraščio prenumerata! Tjkigi 
lebukime smulkmeniški ir ne-
>agailėkime kelių dolarių, ' pa-
irupinkime kad kiekvieno mu-

;ų namuosp butų ne .vienas, o 
>ent du ar keli tautinės min
ties laikraščiai. 

Lietuva nuo musų toli, 
tūkstančiai mylių. Neatneša 
mums čia vėjas musų tėviškės 
kvapo ir neatvaro jis čia de
besų nuo Lietuvos dangaus. 
Bet tautiniai laikraščiai patys 
kvepia tėviškės kvapsniu, ir 
juose mes matome debesis iš 
tėviškės dangaus. Nejaugi tai 
nekalba musų sielai? 

Lietuvai Vaduoti SąjungoS 

ties latkraštis yra Chicago j e 
leidžiittnas Migutis. Tai dau
giau ifieno ir kultūroj negu po-
linfiifc * žurnalėlis. įfet j&ifte 
meilės Lietuvai ir- Lietuviškos 
dvasios yra nei kiek nemažiau 
kaii? gryno "Lietuviško huošir-
ttftnib. tMsiOs ir gražios Mnr-
gučib lliuštrttcijba ir jame tal
pinamos Lietuviškos dainos 
Margutį, daro mielu svečiu 
kfekvffeftb - LietiiVio tiaffiitošė. 
AiSkiJs tautines mihtiės sklei
dėjai yra ir Worcesterio Ame
rikos Lfetuviš bei &rbt>klvVfto 
VifcnJ;tlČ, todė) W šiedu laikraš
čiai turėtų buti randami kiek
vieno tautiniai nusistačiusio 
Lietuvio namuose. 

Tat kiekvienas kiirfe tiki Lie
tuvos laisve ir kuriam arti 
prie širdies tautinė idėja, te-
prisideda aktyviai prie organi
zuoto tautinio darbo. Teįsto-
ja į Lietuvai Vaduoti Sąjungą, 
virsdamas aktyviu jos nariu, 
ir tepasidaro nuoširdžiu tauti
nės Amerikos Lietuvių spau
dos rėmėju, šiądien yra lai-
kds veikti* o ryt jau gali buti 
vėlu. LietUva šaukiasi musų 
pagalbos. Atsiliepkime još šau
ksmui, kad Lietuvos savanorių 
kaulai vėl galėtų ilsėtis laisvo
je Lietuvos žemėje. Atsimin
kime kad kovą galų gale nule
mia ne materialinė persvara, 
o dvasinių ' jiegų vyravimas. 
Tat likime nepalaužiatnos dva& 
sios iki galo, kantriai kęskime 
nepasisekimus ir dirbkime be 
atodūsio. Bukime tikri, šituo 
keliu eidami, mes tikrai sulau
ksime musų brangios Liėttivos 
prisikėlimo, ir Lietuvos Lais
vės Varpas dar syki gaivalin
g a i  p r a s k a m b ė s  i š v a  d u o t o s  
ttiustf tėvynes erdvėj®. 

'NESULAIKYSIT 
Opės bėgimo 

KITŲ "FAšISTAVIMAS" TAI 
JŲ PACI1T SILPNYBĖS 

POŽYMIS 

"Nesulaikysi upės bėgimo 
nors ji tekėtų pamažu." 

Tai garsaus musų tautos 
poeto Kunigo Mačiulio-Mairo
nio žodžiai. 

Šį kartą jie tinka tiems ku
rie užsimojo sulaikyti Ameri
koje Lietuvių tautinės idėjos 
plitimą, kuri yra gryna Lietu
viška idėja, priešingai negu 
svetimybėmis nudažyta kleri
kalų varoma politika, priešin
gai suktų cicilikų gešeftui. 

Tautinė idėja Amerikos Lie
tuvių visuomenėje įgyja dau
giau ir daugiau pritarėjų, se
kėjų ir rėmėjų. Tautinės eilės 
auga-didėja su kiekviena die
na. 

Užtai seni nusidėvėję kleri-
neoficialiu organu yra Dirva. ^ SU8idėję su taip pat ly

giai visiems įkirėjusiais cicili-Nuo senų laikų šis savaitraš
tis griežtai laikosi tautinės 
krypties. Paskutiniais metais 
per ne vieną jo straipsnių yra 
kalbėjęs nesenai tragingai nrii-

kais, nerasdami kitokių prie
monių kovot prieš tautinį vei
kimą pradėjo tautinius vadus 
melagingai vadinti ir 'l'ašis-

ręs tautininkų ideologijos ku- įajs»» jr lyginti prie komunis-
rėjas a. a. Antanas Smetona; ^ 

Tai tų negabią žmonių neži
nojimas ko griebtis: jie grie
bėsi niekingiausios priemonės 

DaLar, kai jo jau nebėra, Dir
vos skiltimis kalba a. a. Anta
no Smetonos idėjų vykdytoja, 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga. Tai- j k(jki^ mii%\ protai galėjo 
gi kiekvienas kam buvo ai t1" j apimti. Juk "fašistas" ir "ko
mos velionies Antano Smeto-j munjstąs" tai baisus žodžiai 
nos idėjos* ir kiekvienas kuiSjj^ saU, musų visuome-idejos* 
savo širdimi yra su mumis; 
privalo skaityti ir remti Dirvą. 

Kitas grynai tHUtinSs mim 

Admirdlfti' Apvaži ti§ j A Žaliąjį Salą 

Admirolas William F. Hasley, USN, Pietų Pacifiko-laivyno 
kbnraiiiliefiuv kattįišj: sCi yice AdmjftoUi* A. ių (*#io-
nėje apžiurięt;*trręea^saj|,^^^oH;Jj*jipiy| •ĘaknjUį.Iįv 

nė pabijos tautininkų ir ne tik 
šaliiisis, bet. ii- smerks juos. 

Tačiau kiekvienas daugiai-
už juos išmanantis žino kad 
fašistas ir komunistas yra to-
Ii viena ntio kitos skirtingi).* 
priešginybės — jos niekur ki 
tur nesutelpa kaip tik tų kerš
tingų žmonių galvelėsė. 
' Mes anaiptol nevadiname 

klerikalais didžią dalį Ameri 
Vos Lietuvių katalikų nei pat
riotų kunigų -r- anaiptol jit 
tuo nėra, tačiau klerikalų var 
das tinka tieriis keliems politi
kieriams kurie lvg sąmonės ne
tekę imsi metę' su nieki ioriais 
cicilikais nori didumą savo ge 
rų žmonių suvedžioti ir' paver
gti juos cicilikams. 

Apgauti galima' dalį žmoflių 
įulą laiką, dalį kitų vissį laiką 
bet nėra galima apgauti visų 
gttfų fr protaujančių žtttbnių 
visada j 

, Jt Lietuvai dolajflįBtf , fru -M ^ irtiralIflĮjMfj 

Tautininkams primetami 
štstfe ' ir ' Komuifistų pavadini
mai tautininkams neprilimpa, 
nes jiė tokiais ngra, tačiau kle
rikalų titulas jau yra sena tra
dicija tiems, vadams kurie po-
ri išnaudoti ir apgaudinėti ge
rus WStuviuSi ktttalikus Clo
nes. , • 

Tautinio darbo trukdytojai 
ir gerų Lietuvių katalikų iš
naudotojai, keli klerikalai va
dukai, tik tiek teišmano kad 
kitiems svetimus pavadinimus 
prikaišioti, bet jie Lietuvai va
duoti akcijos, kurią visuomen# 
remtų, išvystyti nesugeba —-
jų visi gabumai pasirodė tik 
dirbančiųjų trukdyme, nedėta
me pravardžiavime. 

Jie pirmiau visas savo pik
tas pastangas dėjo kovoti prieš 
Lietuvos Prezidentą^ a. a. An
taną Smetoną, kuris Amerikos 
Lietuviuose įgyjo daugiau ir 
daugiau pritarimo. Kada a. a. 
Prezidėntas tragingai mirė, jie 
buvo lyg nudžiugę kad tauti
nis judėjimas Amerikos Lietu
vių tarpe mirsiąs.... 

Skaudžiai apsivylė pamatę 
tautinės minties žmbniii darbą 
už Lietuvos vadavimą ir Lie
tuvių tautos garbę liejantis ir 
tekant pirmyn, kaip tą upės 
vandenį. Ir ką jie darys: na
gi ima tautininkų vadus pra
vardžiuoti fašistais ir komu
nistais.... 

Jų skundai, melai, koftdtlės 
ir piivydas — yra tik jų prisi
pažinimas silpnučiais esant. 

Nesugebėjimas dirbti išsi
veržia jų pastangomis kliudyti 
dirbantiems. 

Musų Lietuviška visuome
nė yra tokia sumani ir sugabi 
|<ad moka atskirti štaeižimus 
huo dirbančiųjų, ir stoja ii* ei
na išvien su tais kurie dirbą. 

Tautiniai veikėjai eina ir< 

dirba su sandariečiais, su, jpo 
(lirba su patriotiniais sanda rie
biais ir katalikais — su jais 
sutelpa, nes ir tuos ir tuos va
dovauja prakilnus savo tautos-
ir tėvynės gelbėjimo idealas. 

Taip tai tautinio judėjimo 
srovė plinta ir plinta į gausią 
upę, ir tos upės bėgimo niekas 
nesulaikys! ; ^ 

• RUSIJA pirmame Pasauli
niame Kare prarado 6 miljo-
nus kareivių. Daug milijonų 
žmonių žuvo Rusijoje paskui 
kai komunistai tą šalį užvaldė. 

-Krariitykifc š\ Guirią 
Užkietėję Viduriai? . 

• Kuomet neveiklios žarnos atima 
energiją, ima galvą skaudėti ir su-
^irgdina, neraudokit smarkių liuo-
suotojų. Vietoj to, kramtykit pvi-
• mnij, mėtos-skonio FEEN-A-MINT, 
• u-amtomą gumą, liuo.suojantj vidu
pius švelniai ir tikrai. Kramtant 
KEEN-A-MINT, Mokslas sako, jųs 
gaunat liuosuojantį vaistą veikmin
giausiu budu. Bandykit FEEN-A-
MINT šiąnakt—jausitės geriau ry
toj. Didokas šeimos saikas 10c. Im
kit tik sulyg nurodymų ant pakelio. 

Dykai Patenkinantis 
PALIUOSUOtOJAS 

SKAUSMO NUO 

REUMATIZMO 
J-.*i kenčiate kuno skausmus; jei oqiiarU 

i&ufflijHa jei užčinu skausirthi oro 
<e, alariam jums bandyti HOS3Ė Tabs b« 
iokesti®s ir obligacijų. Naudojamos l.uk* 
ftnčii) per virš dviclešitiiU melų, gavimui 
.teito paliubsavimo •kaUiirt«i' Reumatizmo 
Artl-rilie, ir Neuritis. 

DYKAI Sio Laikraščio Skaitytojam* 
Jt 'iįju niekud nenaudojote rtOSSf T.iIj-

•rrtfoni jus DANDYT Juos --idbantlvkit mvi 
<<; kaštaia. PawiDtinie jums pilno dydžu 
•akeli--sunaudok}t J'l tablelt-s DYlCAl. 
i«duus Į/Teito paliuosavnno huo skait3mo i» 
i|9 busit nepatenkinti, pasekmėmis ir tc 
įelio žemu kaiuu, gražinkite nesunuvdoU 
<»|i. »r jums nieko ntfkušluoa. Nesiųnfclt 
ligų, ir avlrena' į; 

Products Cd.. n#pt. *-J 
ITP3W. l''orwellAir. - - Chkago 48,1)1 

MARGUTIS 
Skaitykit kurti p. 
A. Vanagaičio biažianu} rtttt-
tikos ir. juoku žurnalą. Et
na du kartu } mėnesį: Kaiili 
metams $2. Prisi^sklt 10« 
padto ženklais, gausit vienf 
numerį pamatymui, 

M A R G U T i i'1 
IT65 SO. Wester# Am 
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t? v * Padėkit Amerikai laimčti Karą 

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

III f »' 
ptRMOJO pasaulinio karo pabaigon, kad palaužtų R* 
* sijos Imperijos pajiegumą, Vokiečiai užantspauduo-

jiega nustojo bent kokios reikšmės. Užtat milijonai 
Rusijos gyventojų patyrė iki to laiko iiegirdetas kan
čias, skurdą, vargą ir baisią mirtį. Vokiečiai tuo metu 
džiaugėsi kad atsikratė priešo iš rytų, ir nei vienas jų 
nesijautė kaltas kad Rusų tautą padėjo suėsti komuniz-
ttiO Vėžiui. 

1939 inetais Ribentroppas, ir neskrupulinga aukštų
jų nazių pareigonių gauja džiūgavo kad savo nepuon-
ilio sutartimi su Sovietų Rusija Vokietija sudrožė ant
ausi tuo metu Maskvojfe beviešintiems Anglų ir Prancū
zų atstovams, kurie ten buvo nuvykę derybų su Rusais. 
Kaziai taip pat begėdiškai džiaugėsi kad ta kiek nelauk
ta ent'rvtimi nnstntė Lpnkiia tam Skvlės ir C narį Indės, 

Benkartai Europoje 
Gimimas vaikų be tėvų, ktt-

rie paprastai vadinami bėn-
kartais, Vokietijoje ir kitose j 
nazių okupuotose šalyse, kas 
met buna tūkstančiais. Tai 
yra nazių karo politikos dalis; 
norima kad butu gana karei-

metų • nuo dabar. ; 

Tūkstančiai jt| laikomi jfta$* 
i laieių prieglaudose, kiti prie 
Į jų netekėjusių motinų, ar tai 
| Vokietijoje ar kitose okupuo-
I tose šalyse. Už berniukų a*» 
įminimą Vokiečiai primoka, bėt 
ne už mergaičių. Berniukai 
skaitomi "valstybės vaikai". 

Apie jų likimą svarsto Uni
ted Nations vadai. P d karo, 
jie liks be priežiūros, kai Vo
kiečiai bus nugalėti. 

Kaip Vokiečiai stengiasi pri-

Kaip Jie 
mįpili* 

(Tęsinys Ii pereito jif.) takelis, no§ Čia velk visur pėsčias esu iftvaikS*. 
čiojęs. Nors erikactevištai ir neleidžia tiesiajĮ 
prieš art ve žiūrėti j autobuso langą, reikia sėdė* 

Galvos nekraipydamas, tik vien akim dai-jti nuleidus galvą žemyn, bet vistiek mano aky$ 
riaus kas autobuse sėdi. Pulkininką Antaną š., j vogčiomis sugeba pamatyti taip gerai man pa^ 
kuris greta manęs sėdi, dar per Kauną vaziuo-, ž\ štamai ir brangias jitsiminirnais \ietais, kufl 
jant pastebėjau. Pamačiau dabar kad mūsų | yra nemaža žuvusių mylimų mano draugų ko-

O koks dabar čia gražumėlis: laukai, veisti tokiu vaikų tiesiog ne- 94-tos kameros draugai visi pateko į tą patį au- į votojų. 
*  .  -  i i  t  i  •  . •  . . . . - v  . 1  i v »  t y h  • »  v f  i  H u m r  ;  m  i  o l / u  i  galima Įsivaizduoti, bet jie tą tobusą. Lal ai apsidžiaugiau, nes ir mirti daug 

daro su užsbrežimu kad po 20: maloniau rfykiu su savaisiais. ^:  . 
metu vėl butu gana vvrų nau- i Priešakyje manęs autobuso fcampe prie So-

? ' Iferio budelės sėdėjo Kun. Antanas P. Aš se-
i dėjau antruoju prie autobuso išeinamųjų durų 
nugara į tekančią saulę. Mane labai erzino 

"kas^ifi btiilevikais susideda, -Šlykštus enkadevistų milinių, prakaito ir bre
zentinių batų kvapas. O jau tie snukiai, snu
kiai, su mėlynomis kepurėmis ir raudonais lan
kais — baisu žiūrėti, šiurpas krečia! 

Kniriau priešakyje manęs ant sėdynės sė-

vių Vokiečių armijai už 20 j joms armijoms.' 

prieš Vokiečiui ii* visą Europą žybčioja ugninėmis^ rai- j 
'Šėmis ])arašyti žodžiai: 
nuo bolševikų ir žūva". 

* « * v 

Tuo tarpu ValstybSš SekT^tdrttl* Cot^ll fttilt K.. r 

rodo kad (t ) ateities taikai nustatyti ii- jai palaikyti i (Jejo F.-nas ir Juozas Z-čius. Ant grindų, tarp 
tarp kitų reikėsią bendradarbiauti su bolševikais; 12)|kitų m.pažystavmų man veidų, pamačiau sėdin-

ta"^įt-irtimi* nastatė Lenkiia tarp Skylės ir Charibides, fašistinių ar nazistinių valstybių negalesią buti. Bet)f.in; pulkininką č-ką ir profesorių K. Pačiame 
tarp Rusios ir Vokietijos..\. Iš vienos pusės smaug- jei nazizmas, kurs iki siol laiko apkėtęs Europą, bus Išgale, -reta kapitono J., kairėje pusėje sedejo 
Iv^ iš kitos nuodingoji gvvatė-barškunlė kraujo pritvin- i naikintas ir ateityje nebegales buti atstatytas tai kas, pulkininkas Balvs a Prie jo kojų ant grindų 

akirti tvknio Lvn aukos |užims jo vietą: komunistai, kurių triumfuojanti kanuo-|s-d€ljo gu vienais tik naktiniais baltais marski-
Antrlai va'dovauiami Neville Ckamberlaino ir llali-i menė, kaip sakyta, jau tyko ant Europos slenksčio ir, niais basat vienplaukė Vanda P-nė. Daugelis 

fiivn rriptii dar nemokėio taip "sumaniai'' prekiauti kurie Maskvoje eilei valstybių, tarpe jų gal net, ir Vo-.ir ,)UVO vienmarškinių, tik su apatinėmis 
IvpHmomirva s[vbėmls kai > ifeLka^Sfen. Jie ne- kieti jai, ja., turi paruoštas komunistines valdžias, ąr!ke,uamiH ir  ̂  ncs enkadcvistai, išvedami svetimomis valstybėmis Kaip jie moKa bi^uieu. ok . J Hmrmkvatiii kurte iau keletą menesių!. »n*<r«mirti ir ka 

miškai ir krūmai žaliuoja, upeliukai per juo« 
taip malonini čiurlena!.... O mus tik veža ir 
veža, vis tolyn nuo jų veža.... Taip butų ge
ra čia pasilikti, rodos išbučiuotume kiekvieną 
medelį, paglostytume kiekvieną krūmelį, kurių 
kalėjimt' sėdėdami taip ftiapsakomai išsiilgorttfc. 

Keletas kilometrų už Maišiogalos, iš Vil
niaus pusės atskridę, Vokiečių bomberiai pra
dėjo mėtyti iiombas ir šaudyti iš kulkosvaidžių. 
Be abejo, lakūnai nieko nežinojo kad šiame di
deliame rausvos spalvos autobuse sėdi ne jų 
priešai, bet nekalti žmonės. Enkadevistai, kaip 
ir pirma sugulę i griovius, šautuvus į mus at
statę, tik žiurėjo kad mes autobuse sėdėdami 
nejudėtume. 

Dąbar kelios kulkos, patekusios i musų au
tobusą įstrižai, pro stogą ir ir autobuso šoną 
kiaurai išlindo. Vienos bombos skeveldros mu
sų autobuso vieną šoną ir stogą truputį apdras-

. . -juos iš kamerų, neleido jiems apsirengti ir ką j kg. Mus nei vieno nepalietė. Užpakalyje rtiii-
taip jau sėkmingai į norR pasiimti su savim. Ponia Vanda, viena j gų važiavusių raudonarmiečių keletą užmušė ir 

valdžių Europai . Judama tarp daugelio vyrų, lyg atsiprašydama : sužeidė. Labai gaila kad boml)os krito kairėj 
bet berods net sutm- jlt |ygrja| su tokia pat maloniai liūdna, bet ra-jmupų kelio pusėj, o ne dešinėj, kur gulėjo mu-

ttai LėriMf&s katfutfffienė, desperatiškai kovodama 
prifeš keliariopai didesnes ir geriau ginkluotas Vokiečių 
j jėgas, vis dar tebelaukė Anglų pagalbos, į jos nugarą, 
tarytum šakalas į liūto draskomą antilopę, savo dantis 
suleido raudonoji armija. h* turbut užtat kad tuo taip 
svarbiu momentu Lenkija, aukodama viską, suteikė An
glijai tokią svarbią paslaugą, šiądien Anglai, deklamuo
dami teisingumą, puse Lenkijos besirengia parduoti ar 
jau pa- davė bolševikams .... tuo patvirtindami Moloto
vo sutartį su Ribentroppu. 

iiiiu. Iš čia ir antausis Anglams ir Prancūzams. |ka su komunistų Siūlymais, kaip, pav., maršalo Tito at- ^ šypsena veide žiuri ir į savo nelaimės drau-
RibentroDDas nuskrido 1 Jil&skvą nusilenkti Lenino veju. # v . Si»us k^inius h' i tuos i>ačius Šlykščius enkade-

A . I G) eta to, nereikia užmiršti kad Vokietijoje pi įes Į"vjsj.us jaj dabar nuogas ant grindų įsties-
ivapui. • • • i hnvn \rh-v. npnkin miliionu perai orea-,^as ^0jas >Savo batais mindo. Ant,grindų sė

dint, ypač vienmarškinei moteriai, labai nepa
togu, kojų nėra kur dėti, reikia jas ištiesti, o 
tie ualvijai nei kiek nesiskaito kad žmogui skau
da — lipa savo batais tiesiog ant kojų. 

Ponia Vanda, kiek patraukdama savo ko
jas. iš skausmo maloniu šyptelėjimu jiems at-
sidėkoja, nors iš akių ir ašaros ištryška. Visi 
norėtų užleisti jai vietą savo sėdynėje, bet ne-

nei kalbėti, nei krutėti, nes tuojau su-
evolverj atkišęs enkadevistas: 
Molčat! Neševelitsia! (Tylėti, nejudė-

padftjo' piiperėti Bliumas, o Ispanijoje fašistų ir nazių 
padedamas' Franco taipogi visų kad ir nugalėtų 
nistu negalėjo išgarinti Į orą. Nėra abejonės kad n 
Mussolini Italijoje tik dali komunistų bespėjo suvirškin
ti, o nesuvirškintieji, galingai komisaro Višinskio^ re
miami, dabar jau pradeda gana drąsiai ktelti aukštyn 
savo galvas. 

mumstu 
umėti 

Palaukit, bus jums "molčat" ir "neše-
pateksite jusų koks milijonas sa-
nelaisvę! — pašnibždėjo man pul-

__ ^ viv>^ ^ u u icdį; į cvw »r nvii'ut.v.i.. —--— — -- ; . > Kiniuha^ n. — Jus tada 4cit^ gliBsinelę įifedbsit, 
'Na ar ne i)uiku mes su raudonuoju budeliu padarėme gumo pabrėžimo, susidaro įspūdis kad šiądien sąjungi-jbl1sįt mandagesni.... 
bizni?" ~ • " - . , . ninkai Vokiečiams perblokšti yra pasiruosę i buropą Jonavą pravažiuodami pamatėme kad ji vi-

LvrfAi tokie abejingi Vokiečiai buvo ir tada kai jų įleisti tį pa'čr3 bakteriją kurią 1917 metais, Rusams P®** | & ijfcu sudaužyta ir dega. Pervažiuojant gele-
1 netiniai saiuneininkai bolševikai užėmė Pabaltijo j blokšti, i Rusiją buvo Įleidę \okieeiai: komunizmą. i  .  . . . .  v .  ^ I ž i n k e l i o  p e r v a ž ą  t i e s  g e l e ž i n k e l i o  t i l t u  p e r  N e -
kraštus ir kiek vėliau Besarabiją bei šiaurės Bukoviną. | cąryšvje su tuo įvyks Europoje, sąjungininkai šiądien r- baisiausias sunkvežimių ir šarvuočių susi-

v* 1 " „„tronfnioJ lYiitn 1 —,i„,.;n ii. įioci iri f trn -a n in Pats Churchill ne~ ' <rrUf{jroas. Ot, ta ''nenugalimoji armija" neži-
isų pil m a pel ga- I nd nej j pusę bėgti! Pilnas plentas, kiek 

ir nesndomavo gajj jgi^ueti, priekyje ir užpakalyje besi-

" Vieton 

Tačiau netrukus paaiškėjo kad Hitleris buvo užsi- ia-Amerika. kurios ne tik yra daugelio Europos valsty-
įęs praryti kąsni kurio negali apžioti: tas kąsnis bu-'bių sąjungininkės, bet dar skelbiasi kovojančios uz jų 

Nežiūrint Rusijos ekonominio ir išdalies laisvę. . , , lv .. . v i i--—= - bolševikais susideda, nuo bolsevikii ir zuva 
mojęs 
vo 

mtspauduotame va- traukiUnčios raudonosios armijos Įvairių dali 
tebuvo vedami! ni^ dulkės rūksta. Musų autobusas, nega-

1 aeiau Rusai me-1 lodamas pralenkti, važiuoja toje begalinėje vilk-

Gii&lė" su jau ntiteistais mirti ka-
anksčiau tuo keliu Ukmergės kryp-

Tarp jų atsitiktinai pateko, 
nors dar ir nenuteistas, Kun. Pranas P., o mu

st; enkadcvistai! 
T Vilnių įvažiavf, (Ntmatėm vieną boodbi) 

sugriautą namą prie Neries tilto, ties Šv. Ra-
lX)lo bažnyčia, ir vieną didžiuli namą kuris sto
vėjo mums važiuojant dešinėje pusėje tuojau 
už tilto. Vilniuje mus jvežė siaura gatvele į 
NKDV namo kiemą, čia, iš autobuso neišlei
džiami, sudėjome apie pusę valandos. Aiškiai 
matėme kad NKDV eina didžiausias subruzdi
mas ir iis visu smarkumu yra evakuojamas. 

I§ NKDV kiemo išvažiavome, galima saky
ti pirmą valandą dienos ir važiavome per gele
žinkeli plentu Moloidečno kryptimi. Ties Smur-
gainiais mus vėl apšaudė praskrisdami Vokie
čių lėktuvai. Čia pulkininkas G., pasinaudoda
mas proga, lipant enkadevistams iš griovio at
gal i autobusą, pradėjo prašyti artimiausi en-
kadevistą kad leistų bent poniai išlipti iš auto
buso paprasčiausiu savo reikalu. Tada, pasi
tarę tarp savęs, enkadevistai leido mums vi
siems apsireikalauti čia pat griovyje, leidžiant 
iš autobuso po tris žmones. Prie kiekvieno iš
lipusio stovėjo šautuvą atkišęs vienas ankade-
vistas. Ne tiek buvo mums svarbu savo reika
lai kiek buvo nepaprastai malonu patampyti 
kojas ir visą laiką už nugaros laikyta* rankas, 
kurios taip nutirpo, net gelti buvo pradėjusios. 
Gryžtant poniai P. Į autobusą, jau buvo musų 
taip susitvarkyta, akim susikalbėta kad ji ga
lėtų sėdvnėje atsisėsti. 

Smurgainiuose ir MolodeČftoj taip pat bu
vo matyti bombardavimo žymių, ir žydai sku
biai kraustėsi iš tų miestelių* bolševikų kari
niais sunkvežimiais vežami. 

Saulei nusileidus, apie 50 kitbtnetrų prieš 
Minską, sugedo musų autobusas. Pradžioje en
kadevistai nenorėjo tikėti šoferio žodžiais kad su autobuse važiuoja jau nuteista ponia P. Ne

galima Įsivaizduoti kaip gali devyniolika vyrų toliau važiuoti nebegali. l>et šoferis sugebėjo 
. • . • - i sukimštų "žaliojo j Girelėj" kvėpuoti, kur ?ali i įrodyti jiems jog ne tik motoras bet ir stab-

kad netolimoje ateityje netuietume joasa^y- dešimtis žmonių. Jie ten aKlinai u^-jdžiai jau esą nebesuvaldomi. Tada enkadevis-
darvti geležinėmis durimis ir nieko nemato, tik»^a| iškraustė mus iš autobuso, o šoferiui įsakė 
jiems tuo geriau negu mums "kad gali kalbėtis • susitaisius mašina atvažiuoti j Minsko geltežin-

\ 

su bolševikais susidėjo, pasaulis nuo bolse-

Kadanai Vokietiios karo paskelbimas Rusijai An-

rlinkėmis, Hitleris ištarė istorinę frazę: "Kas su bolševi
kais susideda, nuo bolševikų ir žuva". Tačiau Hitleris) 
tuo metu negalvojo kad nuo bolševikų gali žuti Vokieti- j 
ja, nors ji pati virš pusantrų metų išbuvo susidėjus su Į 
bolševikais. -Jis tuo tarpu nei jauste nenujautė to savo, 
posakio fatališkumo, o tegalvojo kad Anglija, suartė-, 
dama su bolševikais, ne tik kad tuo nieko nelaimės, bet j 
dar sųsilpnės viduje ir jau jokiu budu neatsilaiKys prieš. 
Vokiečius. Oi pačius bolševikus Hitleris tikėjosi su-! 
tH u skinti pei- 6—8 savaites. . _ . | 

Tiesa, nedaug betruko kad 'jd svajonės išsipildytų, j 
Rommelis stovėjo prie Kairo vartų, o maršalas von Bockj 
prie Stalingrado. Komunizmas ir Anglijos impenjaj 
Urebėjo iš pat pamatų Trupučio vis dėlto pritruko., 
jfai'as, pasiekęs kulminacini tašką, pakrypo Vokiečių j 
nenaudai. Ir šiądien jau patiems Vokiečiams nuogu bai- j 
sumu tenka gilintis i aną lemtingąjį Hitlerio posakj: 
"Kas su bolševikais susideda, nuo bolševikų ir žuva". 

Maršalas von Paulus su savo šauniaisiais generolais 
jau senai vra bolševikų nelaisvėje^ ir ne vienas šimtas 
tūkstančių Vokiečių kareivių jau yra žuvę nuo bolševi-
kįi rankos, su kuriais iie, paties Hitlerio žodžiais ta-
vjįnt, buvo susidėję virš pusantrų metų. Jau ne vienas 
Vokiečiu karininkas bolševikų yra buvįs nuteistas kai 

AMŽIAIS SKUBAM 
(Pfetras Vaičiūnas) 

Amžiais skubam, tartum vejas 
Vis į tolį, vis Į priekį, 
Kur dangus mums prablaivėjęs 
Saulės rvta širdims teikia. 

įaro nusikaltėlis, ir pakartas. Ne vienas Vokietis si*į-
Meft jau yra patyręs ir patiria tai ką karo pradžioje jų 
®ačių sutikimu vra patyrę ir dar tebepatiria Lietuviai, 
Cenkai, Latviai,' Estai ir kiti, bolševikų nukankinti a[P 
dar tfebekankinami Rusijos gilumoje. Bėt tai tik pra-

Šiądien, laimėjimais džiūgaujanti, raudonoji armi-
stovi ailt Vokietijos ir visos Europos slenksčio^ O 

Dieną-naktį — visą 
Jaučiam sieloj dvasios badą. 
Musų žvilgsniai saules vaiko. 
Musų skausmas džiaugsm% žatja. 
Na ir kas kad širdys trankos — 
Jei joms džiaugsmas pažadėtas, 
Jei į saulę tiesias rankos, ^ 
Jei per nakt dangus žvaigždėtas! 
Juk kas žmogui meilę neša, 
Kas pasaulin giedras eina, • 
Tas jau .ugdo laimės laš%f 

Tas žmonijai kuria dainą. 
Kas krūtinei dienos menkos 
Su kančia ir su smutkeliais, 
Jei dvasia vis saulėn lankos? 
Tik bedvasiai šliaužo keliais! 
Mums gyvybė žemėj duota 
Didžio grožio džiaugsmui kurti. 
Tat — šalin kas nežieduota, 
K a s  n e š v i n t a  m e i l ė s  b u r t e ! . , . .  

kelio fctbti. 
Šehv ENKAD^VtŠTAl GALlSGfcSNI Už 

SOVIETŲ GENEROLUS. 
(Bus daugiau) 

Štai apysaka kuri jiims patiks! 

A 

ir judėti, nes ankadevistai sėdi už durų, paly
dovų skyriuje. Gerokai atokiau užpakalyje 
musų tuo pačiu keliu kitame autobuse taip pat 
važiavo sykiu su mumis naktį išvežtų iš Kauno 
kalėjimo apie 40 žmonių. Viso iš Kauno kalė
jimo, nežinia kur vežamųjų, buvo daugiau ne
gu šimtas žmonių. Priekyje musų viename šar
vuotyje važiavo vien tik enkadevistai su jų vir
šininku leitenantu. 

Ties Pageležiais, praskrisdarrti Vokiečių lėk
tuvai mu* apšaudė iš kulkosvaidžių, šaudymo 
metu musų enkadevistai, iššokę iš autobuso Į 
griovį, atstatę į mus Užtaisytus šautuvus, suko
mandavo : 

— Mat-mat, ̂ kad nei vieii$i. nekrustelėtų! 
Tuojau šaušim! 

Kol kulkosvaidžiais šaudė ( itlus skrisda
mas viršuje lėktuvą*, ttiiisų autobusas stovėjo, 
mes ramiai jame sėdėjom, o šoferis buvo palin
dęs po autobuso sparnu prie motoro, baskui 
enkadevistai turėjo darbo kol jį iš teh ištraukė. 

* Atvažiavom į Ukmergę, radom ją degan
čią ir griūvančią. , Matėme kaip žmonės, visais 
keliais ryšuliais ir vaikais nešini, bėgo kur kas 
galėjo, žydai kraustėsi iš Ukmergės bolševikų 
sunkvežimiais. Kai važiavome per Ukmerge,! 
Vokiečių bomberiai praskrisdami taip pat apmė
tė mie 

"0S " Ukmergės mušu autobusai pksuko Sir- laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istoiv 

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popįeros virbais. $2.00 Tvirtais viriai* 

Didelė', įdomi, lengvai skaitoma K. S. Ka** 
L. Kunigaikščiu 

išk' 
liesta bombomis, nors miestas iš vakar die- piauš istorinė ajjysaka Iš D. L. Kunigaikščiu 
buvo gerokai apdaužytas. . ,Kęstučio laikų apie jaunuolį Alpj^ kuris ilk 
U 

vintų keliu, čia kelias pasidarė daug laisves
nis, nes daugelis "nenugalimos armijos" dali
nių važlsvo tiesiai plentu Utenos kryptimi. Šir
vintas ir Maišiogalą pravažiuojant, man prisi
minė 1920 metų Giedraičių-širvintų kautynės, 
kur mes. Lietuviai, sumušėm Želigovskio armi
ją, kuri taip pat bėgo Vilniaus kryptimi, čia 
man pažystamas kiekvienas krūmas, kelias ir 

ja pažymi tik tiek kad Alpis 'šleido Kęstutį, t% 
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — ii*» 
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nu^» 
tikius Lietuvojfe — jo kariavimus, meilę ir 
sižymojimus. Knyga paveiksluota, 288 pu«L 

Reikalaukit "Dirvoj** 
6820 Superior Ave. Cleveland 8, tfhIi 

-  •  -  . . .  m • 
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I> 1' K V A Padėkit Amerikai Laimėti 

PAKILKIME LIETUVIŲ VARDĄ QHIO VALSTIJOJE! 

A L G I M A N T A S  Dr. Vincas Pietaris 
FOR GOVERNOR of OHIO 

YOUNGSTOWN 

(Tęsinys iš pereito nr.) | dę Erdvilo pasaką. 0 mergina su nesle-
Pasieję jį ant gūnios, vyrai nunešė i P'ami1 ak\vnmu ir linksmu, taivtum nu-

ant salos. Nepeitoli nuo kranto, iškero-1' is teb^hTnl žiurėjo j jauną vaikiną, tėmy-
jusiu senu liepų paunksnyje, stovėjo Že-Ldama -'°.stambu liemenį ir dr^ų jo me-
ma baku žele su mažais langais ir durimis, - ^ a!v*^ zvilgsnj. ^ 
toliau taip pat DO medžiais stovėjo ir ki- — ^ sveikam ką, sužeidė. — 
tos trobos. 

Linkon minėtos bakūžės ir nešė apal
pusį vyrą. -

Mergina,- pirma / kitų inėjus Į vidų, 
pratusiai- įskėlė ugnį ir Įžiebė žibuvi, kad 
butų matyt vyrams kur nešti. 

Bakūžės kerčioje prie durų stovėjo 
st.-ilas. Pasieniais ėjo platus suolai, kam
pe stovėjo lova, priklota šiaudų, užtiesta 
paklode. Lovos galvose buvo dvi pagal
ves, prikimštos girios paukščių plunksno
mis. Trečiame kampe stovėjo muštas mo
linis žiadis. O" ties ketvirtu kampu buvo 
durys. Ties jomis stovėjo vyrai su savo 
našta, kol mergina neuždegė balanos. 

— Betgi ir sunkus! — patėmijo senis, 
benešant vyrą į grytele, — kaip meškinai 

— Na, kur ne meškinas, — pritarė 
sunus. — Ak matei kiek Gudų priklojo 
aplinkui save. Tiktai su meškino jiega 
gali tiek padaryti. x 

Kad i lovą įkelti, turėjo padėti 
mergina. Ir tryse tiktai sunkiai įkėlė di
delį vvią. Mergina pataisė pogalvį ir pri
klojus ėmė klausyti ar kvėpuoja tas, ar 
dar gyvas. 

— Na o ką? — klausė senis, kuriam 
per galvą švystelėjo mintis kad vyras ga
li numirti be jokios naudos. 

— Dar vis gyvas! 
— Žiūrėk! Atgis tai bus tau jauni

kis. kalbėjo senis. 
x-?rgina »metė tiktai nekantriai akim 

i ^enį i nusikreipė į šalį. 
— • /linai ką ? Atnešk tu jam mi-

dai' \ — >'aukė senis toliau. — 4r nes'i-
d-nri - tai jo midus. 

Mergina paklusniai išėjo iš stubos ir 
ir menkai valandėlei sugryžo su midaus 
u::; • /iii. 

Pj ' j l i i !>' v I 1 \ • m '  .... ^ «1 !•/" i i  t m m r> > 1 w 

ni'ie lm — o aš Įpilsiu i burna. . , , , • ... 
' Son:, pakėlė apalpušio galVą.- vaiką. hutų _k.tmjr.sko parimo. 
ga ;< >iirgiai Įpylė kiek midaus į burną, 
žiui-r ;una kas bus. Palukėjus, įpylė daiK 
giii.:. Jai pasirodė kad vyras gurkštelė-
l*°p n l ijo midų. Ji įpylė dar daugiau. 

— Sako, žmogus umai atsipeiki jeigu 
apltštl ^nndeniu jo gnlvą ir veidą, — ta-
)•<"' seni -. 

— Tai ]»allandykime, — atsiliepė jau-

— <'arai sakai! — rūsčiai patėmijo 
"rgin — O kaip apliesit lovą? Norit! . 

se senis. 
— Alan? — pakartojo Erdvilas. --

Man skauda galvą ir koją, dėlto aš taip 
manau kad man užgavo galvą ir koją. O 
koj? tai ir pajudinti skauda! 

Kada apžiurėjo koją ji pasirodė mė
lyna, sutinus, o galva iš pažiūros buvo vi
sai sveika. 

— Duokit siait mano šalmą, — suma
nė Erdvilas. — Ant jo rasim žymę, jeigu 
kuris kirtis pataikęs į šalmą sutrenkė man 
galvą,, nes tai turėjo buti smarkus kirtis. 

Vyrai girdėdami šituos žodžius, kaip 
ir klausdami, dėbtelėjo vienas į kitą. Bet 
nespėjo dar jie ir atsakyti ką nors kaip 
jau mergina pakilo nuo suolo ir šmėkšte
lėjo laukan, iš kur už valandėlės sugryž-
dama atnešė du šalmu. 

Erdvilas paėmė jų vieną ir apžiūrėjęs 
parodė vienoje vietoje truputį įlenktą vie-
tą-

. : — Ot, šito įlenkimo nebuvo. Ir kir-
11 tis turėjo buti labai smarkus, jeigu nuo jo 

įlinko mano šalmas.... Kaip žiuriu tai 
kirsta raitelio. Ir tiktai ar ne iš užpaka
lio, — kalbėjo išlėto, vartydamas rankose 
šalmą, kurį pavartęs padavė vėl merginai 

į atgal. 
Negalėjo niekaip Erdvilas atminti ar 

, , . i jis ta nakti per sapnus ar ištikruju girdė-
MS g.vvas! atsake meigina. j{)  )3ARNĮ tarp tų salos gyventojų kurie jį 

be žado parsinešė į savo bakūžę. 
— Geriau ir dabar sprandą jam nu

sukti! — kalbėjo jaunojo balsas. 
— O pats sakei: turėsime naudos, iš-

sipirks, — ginčijo senas balsas. 
— Aš nežinojau kad prie jo taip lys 

Samadžiukė. 
— Ji prie jo nelenda. O Jeigu ir lys-

tų tai kas tau galvoj? Dar ir geriau mu
dviem. Jeigu ji turėtų vaiku tai ne tik 
ją bet ir juos galėtume daboti, jeigu tie 

sw'i'4.v-y' GEftBIAMI OHIO LIETUVIAI PILIEČIAI: 

Šie metai yra svarbus metai ir visoje šalyje — ites 
bus Prezidento rinkimai,— ii* OHIO Valstijoje, nes rin
ksim naują Gubernatorių. 

Dabar, pirmiausia, reikalinga'kad tinkamas kandi
datas į Ohio Gubernatorius gautų nominuoti. 

HON. FRANK J. LAUSCHE, Clevelando miesto 
Mavoras, išrinktas pirmam ir antram terminui didžiau
siu istorijoje skaičium balsų, užsitarnauja nominacijų 
J Gubernatorius. Jis bus toks geras ir atsakantis Gu
bernatorius, kaip yra Clevelando mayoras. Jis kaipo 
gabus valdytojas pragarsėjo visoje šalyje. 

Mayoras Frank J. Lausche yra ateivių sunus, pa
siekęs tokios aukštos vietos. Jis yra draugingas tauti
nėms grupėms ir Lietuviams, ir jis pažysta tautinių 

. grupių reikalus. Jis bus draugingas ir visos Ohio Lie
tuviams, kai bus išrinktas Gubernatorium. 

Nominacijų balsavimai bus antradienį, Gegužės-
May 9 d. Tą dieną eikit nominuoti ir naudokit DEMO
KRATŲ sąrašą, nominavimui tinkamo žmogaus. 

Mes rekomenduojame jums balsuoti už FRANK J. LAUSCHE todėl kad ji pa
žystame gerai. Jums patariame dalyvauti šių metų nominacijų ir rinkimų balsa
vimuose kad nepraleistumet progos išrinkti gerą Gubernatorių. Ateis karo pabai
ga, laikai pakitęs, reikalinga bus jums kad kas suprastų ateivių darbo žmonių rei
kalus. Patvs dalyvaukit balsavimuose ir raginkit kitus neatsilikti. 

Frank .Lausche 
fclevelando Mayoras 

Eikit Balsuoti! Raginkit kitus! 
OHfO PRIMARY BALSAVIMAI GEGUŽĖS-MAY 9 

Greetings 

SHEBANEK DRUG CO. 
^i!. L. Shebanek 

8301 Onincv Ave. at K. #S5rd St. GA. 0116 

- [įjjti Į 

1^1! 

H. OLIVER 
'r.xleiing' — and Repairing 

•cot HE. 1971 

Antrvtojaus vėlai pabudo Erdvilas. 
Saulė jau aukštai buvo pakilus ant dan-1  ̂ ^ 
g a u s .  B a k ū ž ė l ė j e  b u v o  t i k t a i  v i e n a  m e r -  <  K A I M Y N I Š K O S  
ga. Iš jos Erdvilas sužinojo kad vyrų nė-' 
ra namie. 

— Na, kaip šiądien galva? — klausė 
mergina, berengdama pusryčius vyrui. , 

— Galva nieko, tiktai sunki dabar, i 

bet ot kojos tai ir pajudinti negaliu lem- Į 
tai. 

— Tai nieko, — ramino merga. — Ot 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti' 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit nuims už 
lc atvirutę prieš persikelir 

J 

mą į kitą vista gyventi. — 

i^TSTšAUKlMAS Į LIETU-
; VIUS 

K0 -ir maža Lietuvių /.koto* 
n i ja ir nmžai randasi įvairiu 
pramogų musų mieste, bet šiuo 
sykiu kiekvienas Lietuvis turi 
garbingą progą pasidarbuoti 
šiai šaliai ir drauge savo tė
vynei Lietuvai, kuriai mes vi
si geidžiam atgauti nepriklau
somybe, kuri nesenai žuvo. 

Dabar yra kritiškas karo lai
kas ir nėra peranksti imtis 
darbo kad . kuo nors pagelbėti 
Lietuvai jos kovoje u£ laisvę. 
Kadangi mes Lietuviai nega
lim turėti čia masinių susirin
kimų apkalbę j imui Lietuvos 
reikalų ir čia nėra tam tikslui 
Tarybų arba fondų, tai bus 
geriausia ši proga, ir klauąy-
kite: t , 

"Amerikos Lietuvių Seime, 
kuris jvyko Vasario 6 ir 6 New 
Yorke, buvo nusitarta vykdy
ti $5,000,000 Karo Bonų Vajų 
tarp Amerikos Lietuvių. Va
jus prasidėjo su Lietuvos Ne
priklausomybės švente, Vasa
rio 16-tą, ir tęsis iki Balandžio 
30 dienos". Tai ištrauka iš 
Seimo tarimų. Matot kad rei
kės didelę sumą sukelti pirki
mu Karo Bonų Lietuvių var
du, musų kreditui. 

Kaip sykis mums tenka gar
binga proga pasidarbuoti sa
vo tėvynei ir Dėdei Šamui. Aš^ 
žinau kad mes branginam sa
vo senąją tėvynę ir geidžiam 
jai nepriklausomybės ir tikros 
laisvės, todėl nusipirkit nors 
po vieną Karo Boną Lietuvių 
vardu ir tėvynės pagalbai. 

Karo Bonus galit pirkti kur 
kas norit, bet turit gaiiti tam 
tikslui blanką, kad tas butų 
kredituojama Lietuviams. Ki
ti tokias blankas gavot paštu, 
o kurie neturit blankos, galit 
gauti pas S. N. Marks-Markau-
ską, 101G Star street. Pasku
bėkit, pirkit dar vieną ekstra 
karo boną, kaip valdžia jūsų 
nuolat prašo. Rep. 

Dirva Cleveland 3, O. 

UŽEIGOS 

pilti ant jo vandeni tai pilkit, bet taip Kad i je . ' : ,a  !  as  tau cia į ovą pa 
man neaptvkštų ant lovos. Ot šitaip: vie- , ,os,n 

nas palaikykit galvą ir nukreipęs laikykit 
šalia lovos, o kitas tegul pila vandeni. 
Taip stačiai ant lovos aš nepaveliju. 

Vyrai, nors vangiai bet išpildė mer
ginos patarimą, ir apipiltas vandeniu ap
alpęs vyras praplėšė akis ir tarė: 

— Gerti! 
Mergina, neturėdama arti ko kito, 

prikišo prie lupų uzbonėlj su midum ir 
prilaikydama užvertė. Vyras gurktelėjo 
smagiai ir, kaip galima buvo patėmvti, N0S-
gėrė mMu noru. Po'to, trumpai valandė-į. 

duosiu. 
— Tai dabar! į lovą! — atsiliepe vy

ras, kildamas nuo lovos. — Ar tai aš koks 
sunkus ligonis? Ar aš pats negaliu nuei
ti ir už stalo atsisėsti? 

Bet pakilęs nuo lovos, Erdvilas pa
sviro i kairiąją šalį, ir gerai dar buvo kad 
mergina tai patėmijo, pribėgo ir sulaikė, 
kitaip butų griuvęs, ir negražiai. 

— Sėdėk geriau, tamsta! — bandė jį 
barti mergina, pasodinus Erdvilą ant lo-

The Vogt: Electric 
Distributing Co. 

Taisymo darbas 
NAMŲ ir AUTO RADIO 

Turim Išnuomavimui Garsiakalbius 
Radio taisymas ir Phono 
kombinacijų specialistai 
8830 Euclid Ave. 

8W. 143.4 (17) GL. 2564 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

Dėkui kad sulaikei. Reiks ištikrų-

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara, neelėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav; 

pašlijo i sali ir turėjo vėl gulti. 
• nok ir dabar galėjo jau. Taip 
-akojo kad ji vadina Erdvilu. 

tiei 
bai 

vos akys gana linksmai žiurėjo, bet tose 
akyse nemaža galėjai patėmvti ir gilumo, 

„ -slaptos. Lupos siaurokos, nors ir la-
usirėmima su Gudais jisai tik gražios, kumptel.ėjus siaura noMspri-

••-tėjo atminti kad kovoje sužeidė |a-i davė merjonos veidui truputi a^tnų bruo :  

: žirgą ir jisai turėjo pėsčias remtis į z.^*. tai# nors veidas jos^ buvo ir labai 
Gudais, kurie apspito ji pulku, taipogi 'S^f-^tus u* jaunas vis tiktai netiauke la-
ti, O kaip jisai parpuolė, kaip pateko!*}*1 savęs. _ laciau akimirkomis, ka

po Gudu, jis nieko negalėjo pasakvti, nes a vei(^ gaivino koks nors jausmas, jis 
darėsi tokiu kad nuo jo akių, tartum, ne
atitrauktum. Ot kaip 'dabar, kada ji su- j 

bruzdėjo, lyg nusigandus. 
Bet šituo pat tarpu Erdvilo atminty

je iškilo patogus Algutės veidas, ir jis tik-

neatsiminė, kaip neatsiminė ir apie Gudą 
su sužeista krutinę. 

~ .lis dar su ilgais labai ūsais, — pri
dėjo jaunesnysis vyras, — ii- nosis kaip 
va ši s. 

— Buvo toks! buvo' — subruzdės net j tai atsiduso. Atsiduso, nes pamanė jog 
atsiliepė Erdvilas. — Aš jų kelis sėdėda- ĮviVtiek ar jis anksčiau# ar vėliau J^rys, 
mas ant žirgo paklojau, o kiek atsimenu, 41 

ir krites žirgui dar ne vienas gavo per 
galvą. 

--- Ar tai jau kiekvienas kuris gauna 
nuo tavęs per galvą, ir mirti turi? — už
klaus c senis. 

— Na, kiekvienas, bet jau, matai 
tamsta vis jau retas gyvas išlieka. La
bai retas atsipeiki. 

Pakraipė' vyrai tiktai galvas, išgir-

Algutė kaip buvo taip ir bus nei tolimes
nė, nei artimesnė. 

— Ji manęs nelydėjo išjojant, nesu
tiks ir gryžtant, — nubaigė vyras savo 
minti. 

— Taip sveiks atsidusai, — patėmi
jo Samadžiukė, — kad nenoromis turi ma
nyti jog tenai kur tai likosi tula genton-
piaukė ir aimanuoja dabar nesulaukdama. 

(RUS'DAUGIAU) 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur ??Iii*"3 skanesnis'* 
"Arielkelė šiltesnė" 

! ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
j UŽKANDŽIAI 

j 584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

*-•1, — ' 

S U  P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE KEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 
V,.-. / 

t Y 
'Senų Namų Daktaras' 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Clevelande 
IšPLYSUSiy KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7605 Star Ave. EX. 0417 
s / 

AR ŽINAf kad iVyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atsibuna Was ketvirta
dienio vakarą, nuo 8:00 . vai., antra
šu Peck's Hall, 144G E. 82nd Street. 
3-čias aukštas (antros' durys nuo 
kampo E. 82nd St. ir Wade Park 
Ave.). Įžanga nemokamai, rinklia
vos nebus. Rengia ir kviečia Šv. 
Rašto tyrinėtoja. (Skelbimas) 

t : 
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, žaizir kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atsakan
čiai. Kreipkitės j savo vientau
č i o  v a i s t i n i , '  v i s o k i a i s  r e i k a l a i s .  

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave.' Cleveland 
Telefonas ENdicott 

PERFUMES ^ COLOGNES 
importuoti ir Vietiniai 

Viswj populiariu kvapsniu 

PRANCŪZIŠKOS ir ČEKOSLOVAKIJOS BONRUTĖS 

essencijos ir gėlių aliejai 

will london -- perfum«f 
7008 wade piark avė EN. 0360 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

Jau pavasaris! 
VYRAMS REIKMENYS 

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

Valiausių Pavidalų, 
Styliu ir Spalvų (».oo 

GRAŽUS LANGUOTI ir vienodų spalvų 
SPORT MARŠKINIAI 3.45 "4.95 
KELNES Vyrams, Vaikinams 3.95 'r 4.95 

didelis pasirinkimas jvairių medžiagų 

KAKLARAIŠČIAI Pavasariui $] ir 1.50 
Pritaikyti prie ju.«ų rubų. Vėliausių spalvų ir pavyzdžių. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

—• tas 

D Y K A I  S T A M P S  s u  k o ž n u  pirkiniu. DYI/'A! 
\J I g aut jgkejsti savo Stamp Books. I 

THE KRAMER i REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

" A.;, 
" ' - ' 1 j. * 

I'A.. 



Bonda įį T«l 

AKRON, OHIO 
Smulkios 2inio$ 

ŽUVO 43. • Akrono ir Sum
mit apskrities industrijose ne
laimėse prie darbų pereitą me
tą buvo 362,579 darbo dienų 
nuostolių. Paties Akrono dir
btuvėse per visą 1943 metą 
prie darbų buvo užmušta 31 
darbininkas, o apskrityje ki
tose dirbtuvėse užmušta 12. 

Visoje Summit apskrityje 
prie darbų atsitiko 35,507 ne
laimės, kuriose darbininkai vi
sokiais budais sužeisti. Daž
niausi atsitikimai yra tai dar
bininkams nukirtimas pirštų 
visai, tokių buvo 124 nelaimės, 
dalinai nukirsta pirštai 85 at
sitikimais. Akių neteko 11 at
sitikimais, ir šešiems darbinin
kams nukirsta kojų pirštai. 

NEBUS STREIKŲ. Seiber-
ling Rubber Co., Barbertone, 
paskelbė kad "iki karas tęsis, 
jei kitas streikas ištiks šioje 
dirbtuvėje, bus nuimta Arm^ 
Navy 'E' vėliava ir grąžinta 
ten iš kur ji buvo gauta. Iki 
karas tęsis, jei kuris Seiber-
ling darbininkas kurstys kitus 
streikuoti šioje dirbtuvėje, ne
bus leistas ateiti į dirbtuvę 
dirbti". Kažin ar tas ką pa
gelbės. Kartais streikai kyla 
del svarbių darbininkų reikala
vimų, o kartais del menknie
kių. Laiškus apie 'tai gavo 
2000 darbininkų. 

AŪKOKIT Lietuvos vadavi
mo reikalams per LVS. Vi
si stokime už laisvą Lietuvą. 

CHICAGO, ILL. 

PERSTATYMAS. Sekmadie-
n|, Balandžio 9, broliai Vešo-
tai Sokol salėje perstatė dra
mą "Lietuva Tėvynė". Vaidi
nimo tarpais dainavo Jadvyga 
Gricaitė, Aldona Mažeikaitė ir 
Lillian Maeytė. Programas bu
vo rūpestingai prirengtas, ge
rai artistiškai vaidinta ir gra
žiai padainuota. 

Veikalas apima našta per
sekiojančius Lietuvoje mūsų 
žmones; veikalas ilgas, bet pu
blika buvo patenkintas, 

Buvusios Akronietės & Za-
niauskienės namuose, J. Rum
bu tien ė su Marcinkais suren
gė "shower party" savo duk
teriai Rožei. Svečių atsilan
kė daug, matėsi ir stambių 
Ghicagos Lietuvių biznierių. 

Rožė Špokienė nuo svečių 
gavo daug dovanų, o jo tėvai 
su Marcinkais svečius puikiai 
pavaišino. 

Rožės vyras tarnauja Ame
rikos kariuomenėje* dabar ran
dasi Floridoje. Maudis. 

Indijont! Arbatžolo 
Stebėtinai gelbsti nuo prasto vi

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

Kaip pagaminti: Pusėn kvortos 
verdančio vandens įdek pusę puodu
ko arbatžolių. Kai atauš, nukošk, 
idėk medaus ar cukraus ir laikyk 
saitai 

Kaip vartoti. Pradėk imti nuu 
mažo stikliuko iki kavos puoduk<» 
kas rytas prieš valgymą ir vakare 
einant gulti, dukart j dieną. 

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

Kaina 50c—3 baksai už $1. 
FLORAL HERB CO. 

Box 305 Glinton, Ind. 

KAILINIAMS SANDĖLIS 
2r< Vertes Jus u Kailinių Pilnai Juos ApdraueRBu-
Taisom ir Persiuvam j Naujas Marias Vasaros Metu. 

Erdody Fur Shop 
9815 Euclid A vp. A tdara vakarai*." „jT iF i 2T.19-

4»įi 't' 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas mūsų pt* 

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

••nn« <>iiTv<ri«r Ave. Cleveland HFJndcrunn #7?* 

an - .R -V - A 1' ^ 

Elektriškas Toasteris Prisideda prie Padėjimo 
Pratęsti Maisto Išteklius 

TOtį*" 4 

: i 

Kiekvienas ragina šeimininkę iš
tęsti karo meto valgius naudojant 
dikČiai grūdinių valgių — ir elek
triška® roasteris yTa geriausia pa
galba tokiems valgiams gaminti. 

Mėsos bakaną galima pratęsti 
didesniam laikui dadėjus 1 puodu
ką greitai išverdamu paruoštų avi
žų prie recepto kuris reikalauja po 
svarą jautienos ir maltos kiaulie
nos. Kiti pridėčkai yra 1 kiauši
nis, 1 puodukas tomiato skystimo, 
1 šaukštukas druskos ir 1 svogū
nas, sukapotas. 

Sudėk mėsos bakano sutaisą į 
didelę vidinę blekinę elektriškame 
roasteryje; pripldyk dvi mažesnes 
vidines blekines su drožtomis- bul
vėmis ir obuolių koše ir viską tą 
kepk per dvi valandas 350 Ijtfpsnty 
karštyje. 

Nieko naujo davimas ryžių vie
toje bulvių su vištos fricassee, bet 
ar bandėt kepti ryžius paskiroje 
blekinėje kuomet višta kepa savo 
keliu? Tik dadėk V/2 puoduko nu
mazgotų ryžių, 3 puodukus vande
nio. 1 šaukštuką druskos ir 1 šauk
štuką sviesto ir kepk roasteryje 1 
valandą, jie bus sausi ir papurę 
kada višta bus iškepta. 

Gatavų valgymui ryžių sukombi-
navimas su keptais ryžiais tinka 
prikimšti paukštienai, kuri iškepa
ma iki žibančio rudumo elektriška
me roasteryje. Tą receptą rasite 
ant ryžių dėžės,. 

Štai kitas būdas naudoti grūdus, 
šiuo atvoju pudingui* 

Indi joniškas Ptfritafp# "r 

5 puodukai karšto pieno 
6 paukštukai commeal 

' 1 / 3  puoduko maliasų * 
% šaukštuko ginger 
Vt puoduko cukraus 
i nuplaktas kiaušinis 
I'/4 šaukšto sviesto 
H šaukštuko druskos 
Dar Vi puoduko pieno , . 
Sumaišyk verdantį pieną »tt*korn 

meal, dadėk moliasus. viffii ant 
pečiaus viršaus iki mišinis sutirš-
tės. Išimk iš indo ir dadėk kiauši-
nj. sviestą, druską ir ginger kas 
turi buvo sumaišyta krūvon. Ka
da praeis pusė kepimo laiko, nukelk 
roasterio uždangalą ir užpilk Vz 
puoduko pieno ant pudingo. Kepk 
neuždengtą elektriškame roastery-

!je per 2Yt , valanda*,- 50 laipsnių 
karštyje; 

Kur Galima Pasimokyt 
# Pilietybes Reikale 
Lietuviams patogios mokyklos ku

riose atsibuna pilietybes pamokos yra 
sekančios: 

Collimvood High, EaCt 152 st., prie 
St. Clair, pirnriadie'nio ir trečiadie
nio vakarais, tarp 7—& 

East Higfr, 1380 E. 82 st., antra
dieniais ir ketvirtadieniais, i7 
ir 9 vai. 

Glenville High, Parkwood Drive 
ir Everton Ave., pirmadienio ir tre
čiadienio vakarais, 7 iki 9 vai. 

John Adams High, E< 116 St. is 
Corlett ave., pirmadienio ir trečia
dienio vakarais. 

Doan School, 1350 £. 105 Street, 
antradienio ir ketvirtadienio popie
čiais, 1:15 iki 3:15 vąl. 

Y.M.C.A., E. 18th St. ir Prospect 
ave., ketvirtadieniais tarp 2:30 ir 
1:30 po pietų. 

Kurie nori Šiaip informacijų ir 
apie pilietybės mokyklas gali krei
ptis j Citizens' Bureau, Marshall 
Bldg., telefonas CHerry 3796. 
f Buna, pamokos skaityti ir rašyti 
^Angliškai, Amerikos demokratijos 
pamokos, ir ko ši šalis tikisi iš m-
vo piliečių. 

PAŠTU prenumeratą Dirvai 
galima siųsti, ir iš Clevelando. 
Kas neturi laiko pribūti admi-
nistracijon, įdėkit laiškan $2 
ir pasiuskit su savo adresu. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcija' 

Administracijai ar Agentur* 
kokius paklausimus, visada įd# 
kit už 3c pašto ženkleli at*t 
V vmui Tas hut«n« 

•v; 

"JHE SONG OF BERNADETTE" TRIJUO
SE CLEVELANDO TEATRUOSE 

f 

HES Dl'OUAM IB 1ŠKKICIAM BAGLE STAMPS 

The May Company's 
Fashion Basement 

DU ŽAVINTI STILIAI 

JAUNOMS PANELĖMS 

Naufi PcuuUalia 

Siutai 

Tikrai pamylėsit šiuos puikius visai dienai tin
kamus dJvėti siutus . . . dė vesit į liznį, spor
tui ir vakariniam išėjimui! Su kalnieriais. be 

- kalnierių stilių ... su plačiu kvolduotu sijonu! 
Naujausių skaidrių spalvų . . . šviesiai mėlynų, 
auksinių, raudontfį" vandens arba rudų! 
Mieros 9 iki 15. 

tn»ba Telefonu 
Užsakymai Išpildomi 

Skubinkit 3#0 

'•• /SY % 

The May Co. Basement 

M. 
n ' 

i-
'į't'tff t 

tTi i '43* ikte 
H 

, 5; JI*)*™' lr 
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Pirmą kartą istorijoje trys Cle
velando teatrai vienu laiku rodys 
tą pačią filmą kada Hippodrome, 
Variety i r Keith's 105th Teatrai 
pradės rodyti "Song of Bernardet-
te\ šis didis paveikslas bus pra
dėtas rodyti Hippodrome trečiadie
nio naktį, karo darbininkams pir
miausia, paskui Variety ir Keith's 
!05th ketvirtadienį, Balandlžio 27. 
Rodymas tęsis visuose trijuose te
atruose. 

Iki žmogaus širdis turės galią 
iausti, mylėti, kentėti, laimėti "The 
Song of Bernadette" bus atmintyje 
^aino didžiausia filmai, nuostabiai 
c iplanuota ir žavėjančiai atskleista. 

20th Century Fox Pictures pa
gamino tą veikalą iš knygos j fil
mą pažymėtinu budu. Tas žymus 
ir plačiai pamylėtas Franz Wer-
fel's veikalas apie "Berr3dette" įs
pūdingiau dar negu knygoje persta
tomas filmose. 

Dalykas einasi apie Bernadette 
Soubirous, jauną biednos šeimos 
dukterį kuri pamato prisivaidinimą 
"Puikiausios Panelės". Vadovauja
mą rolę Lourdes Mergelės vaidina 
Jennifer Jones, prie .jos veikia kiti 
geri artistai. I 'i ' • 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios su
eigos buna antradienio, ketvir
tadienio ir šeštadienio vaka
rais, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 
bus naudinga atsilankyti daž
niau . Lietuvių salę. 

Pirkit War Bonds ir všl! 
War Bonds Laimės Karą! 

EZELLA THEATRE 
70IJ9 Superior A • 

Penktad. ir še&tad. Bat/ H ir 22 
Joan Davis ir June Frazier in 
"BEAUTIFUL BUT BROKE" 

ir James Cagney in 
"FRISCO KID* 

Taipgi Spalvuoti juokai. 

•ektttad. ir I irmad. £al. 23 ir 24 
Gary Grand ir John Garfield in 

"DESTINATION TOKYO" 
Taipgi spalvdfoti juokai ir sportas. 
Bekmadienį tiktai popiečiui 

Alan Carney ir Wally Brown in 
"ROOKIES IN BURMA" 

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

D I R V A  
Cleveland 3, Ohio 

Pagreitinkit Karo Meto Susisiekimn 

(1) Geriausia valandos važinėti tarp 10 ir 4. 

(2) Turėkit mokesti gatavą kai ilipat. 

1 
/i 

Style B 
įrColiar-lkŪ 

Styla 

Style 
Gailai1 

StyU 

m 

fmmįm 

Vakaras yra j>eriaubia< laikas kareiviams pasikal
bėti su savo namiškiais. 
Tas dafvkas jums reikalinga prisiminti kuomet tu
ri norą kalbėti m kuo nors Long Distance tarp 
7 ir 10 vakare. 
Jei nesvarbus reikalas, geistina kad nešauk*umet. 
Leiskit kareiviams pasinaudoti vielomis pirmiau. 

Won Ba+uh įjoto l/ictotof 
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LAUSCHE GERAI 
REMIAMAS 

Clevelando Mayoras Frank 
J. Lausche, Demokratų kandi
datas j Ohio Gubernatorius, 
dabartiniu laiku lanko neku-
riuos Ohio miestus varydamas 
vajų už savo kandiaturą. 

Iš jo aplankytu vietų ateina 
žinios apie jo geru pasisekimą: 
visur jis sukelia sau rėmėjų ei
les ir nėra jokios abejonės kad 
jis laimes Demokratų nomina
cijas. 

Jis tuoj įgijo prielankumą ir 
paramą kaip tik atsilankė ir 
pasimatė su Demokratais Co
lumbus, Ohio sostinėje, Frank
lin apskrityje. Tas apskritis 
skaitosi svarbus. 

Frank J. Lausche turi labai 
sveiką ir naudingą Ohio vals
tijai programą ir išrinkimas jo 
gubernatorium išeis j naudą 
Ohio darbininkų ir šiaip pilie
čių klasei. Jis siūlo sumany
mą Įvesti industrinį plėtimą 
Ohio valstijoje, sutraukimui 
čia daugiau išdirbystių, ką jis 
vykdys kai liks išrinktas gu
bernatorium. 

Lietuviai visoje Ohio priva
lo dalyvauti nominacijų balsa
vimuose antradienj, Gegužės 9, 
ir nominuoti Frank J. Lausche! 
Demokratų partijos sąraše. J 

Svarbu kad piliečiai dalyvau
tų šiuose balsavimuose, nes 
kurie praleidžia nebalsavę me-
tą-kitą reguliariuose rinkimuo
se nustoja teisės balsuoti, tu
ri išnaujo registruotis. 

Atminkit, ši rudenį bus gu
bernatoriaus, prezidento, kon
greso atstovų ir apskrities 
viršininkų bei teisėjų rinki
mas. 

šiais rinkimais nustatysime 
šalies pokarinę ateitį. t$igi rū
pinkimės dalyvauti fi*Usavi-
muose. 

KELIAUKIT KARO 
BONŲ PIRKIMĄ 

Penkių Miljonų Karo Bonų 
Vajuje, bonų pardavimas tęsia
si. Kurie gavot per laiškus iš 
valdžios baltus bonų pirkimo 
kuponus, galit jais pirkti eks
tra bonus pašte, Lietuvių Ban
ke, Dirvos redakcijoje, ir P. P. 
Muliolio ofise. 

Tie kuponai geri visada, ne-
numeskit jų, bet naudok it pir
kimui ekstra bonų, prie tų ką 
perkat savo darbavietėse. 

Jonas ir Ona Grite 
Sveikina 

Buvęs Clevelando tautinis 
darbuotojas ankstyvesniais lai
kais, Jonas Gritė, dabar gyve
na Portland, Oregon, sveikina 
savo draugus Clevelandiečius. 

Jis su žmona, matydami de
damas pastangas platinti Ka
ro Bonus, kad tuomi pasitar
navus Lietuvai, rašo: 

'JPrisiunčiu Record Receipt. 
Mes nupirkom už $500 Karo 
Boną. Jei visi Lietuviai pirk
tų labai greitai galima butų 
sukelti penkių milijonų suma. 
Linkiu geros pasekmės jusų 
užsimotame darbe, kad galėtu
mėt su kaupu pasiekti kvotą." 

KUVO LAIDOTUVĖSE 
Liudvikas Grikepelis buvo 

išvažiavęs Į Superior, Wis., da
lyvauti laidotuvėse savo bro
lio. Praleidęs ten savaitę lai
ko, sugryžo prieš pat Velykas. 
(Apie a. a» Kostantą Grikepelį 
telpa mirusių skyriuje, 2 psl.) 

A. a. Antano Litvino 
Atminčiai Šv. Mišios 

P. Š. N. P. parapijoj; 
Paminklo šventini
mas Balandžio 28 

Jau prabėgo daugiau metas 
įaiko kaip velionis persiskyrė 
su šiuo pasauliu, bet velionies 
nuoširdžių draugų mintyse jis 
nėra užmirštas. 

Antanas gyvendamas vien
gungio gyvenimą ir neturėda
mas artimu giminiu, nors ir 
turėjo daug draugų, bet daug 
iš jų tarpo buvo vis dolariniai, 
kuriems daugiau rūpėjo jo 
sunkiai, iš jaunystės dienu už
dirbti ir sutaupyti centai negu 
velionies atmintis. Buvo daug 
vargo iki per Probate teismą 
išgauta jo palikimo raštai. Po 
jo mirties tuli nenorėjo kad tą 
sužinotų jo giminės. 

Dėka Juozapui ir Onai Ra
manauskams, velionies atmini
mui yra pastatytas ant velio
nies kapo akmuo, ir penktad., 
Balandžio 28 d. užsakyta šv. 
Mišios P-lės švenčiausios Ne-
siaujaneios Pagalbos Lietuvių 
parapijoje, 9 vai. ryte, o po 
šv. Mišių bus pašventinimas 
akmens ir padėjimas gėlių vai
niko ant velionies kapo. 

Į šias iškilmes yra nuošir- j 

džiai kviečiami visi velionies Į 
draugai ir giminės. 

Malonus yra tvarkingas gy
venimas, bet nemažiau malo
nus yra ir tvarkingas paliki
mas, ypatingai viengungių. Su; 
mirtimi sutarties nesirašoma. 
Nėra žinoma kuomet reikas 
skirtis su šiuo pasauliu, o po 
mirties dolarinių draugų eilių 
eilės atsiranda ir nei velionies 
nei giminių naudai. Dažniau
sia nukenčia velionies reika
lai ir pasilikusieji giminės. Bu
tų geistina kad gyvi esantieji 
apsirūpintų savo reikalais. 
(Skelbimas) Draugas. 

SVARBUS SUSIRINKIMAS. 
Clevelando Lietuviu War Ac

tivity Komitetas šaukia svarbų 
susirinkimą Lietuvių salėje, 
pirmadieni, Gegužės 1 d., nuo 
8:15 vai. lygiai. Visi nariai 
kurie į tą komitetą įstojo jo 
susitvėrimo pradžioje prašo
mi dalyvauti. Valdyba. 

MASINIAME SUSIRIN
KIME AUKŲ SUM-

$210.00 
Balandžio 19 d., P. Š. N. 

P. parapijos salėje įvyku
siame masiniame susirin
kime Lietuvos vadavimui 
aukų sudėta $210, ir nau
jos bažnyčios fondui $43. 
(Daugiau bus kitame nr.) 

VYKSTA I BALTIMORE 
Poni Hypatija žiurienė vyk

sta i Baltimore, Md., kur kal
bės Lietuvių rengiamame ma
siniame. susirinkime sekmadie
nį, Balandžio 23. 

M I R I M A I  

SAUžUDYSTĖS 
Pereitą metą saužudystėmis 

vyrai viršijo moteris beveik 3 
prieš 1, kaip praneša Dr. S. R. 
Gerber, apskrities koronierius. 

Iš 100 vyrų kurie patys at
ėmė sau gyvastis, du trečda
liai pasikorė arba nusišovė. Iš 
36 moterų kurios nusižudė, ar
ti puse panaudojo nuodus. 

STEPšYS Stasys, 51 m., mire 
Balandžio 12 d., po ilgos li

gos. Gimė Rugs. 20, 1892 m., 
Upninkėlių k., Veprių p., Uk
mergės ap. Amerikon atvyko 
1910 m. į Pittston, Pa. Iš ten 
atvažiavo į Clevelandą 1911 
m., ir čia visą laiką išgyveno. 
Beveik \Msą tą laiką išdirbo 
prie senos Cleveland Railway 
Co. už konduktorių. Čia vedė 
ir užaugino du su nu s, Juozą ir 
Stasį, ir dukterį Amiliją. Lie
tuvoje liko jo sesuo, Amilija 

, Augun ienė. v 

Laidotuvėms buvo parvažia
vęs iš kariuomenės sunus Juo
zas, kuris prisilaiko Sheppard 
Field. Texas. 

Velionis buvo ilgametis Dir
vos skaitytojas, buvo gerai 
prasilavinęs Lietuviškai ir An-

j gliškai, ir buvo geras Lietuvis 
į patriotas. 

Gaila šviesaus Lietuvio, ku
rį taip ankstyvai džiova pakir
to. 

Į laidotuves buvo 
ir jo pusseserė Uršule 
kienė iš Philadelphia, 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE LAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

THE PERISCOPE 
By SARTTNAS. 

atvykus 
Timins-
Pa. 

• DIRBTUVĖS C 1 e v elande j 
pradėjo rūpintis kas bus kai) 
karui pasibaigus ims gryžti at-j 
gal kareiviai. Paveizdan, iš 

ŠEIMOS PADĖKA 
Šiuomi mes velionio Stasio 

Stepšio šeima reiškiame savo 
padėką visiems giminėms ir 
draugams už jusų išreikštą 
užuojautą ir patarnavimą mū
sų liūdnoje valandoje, mirus 
musu vyrui ir tėvui. Dėkoja
me už gėles ir dalyvavima šer-
manvse ir laidotuvėse. Laido
tuvių direktorei Dellai Jakubs 414 dirbtuvių, kuriose bendrai 

dirba 135,565 darbininkai, ka-Įuž prielanku patarnavimą, ku-
tarnykon išėjo apie 6G,000 j nigams Vilkutaičiui ir Bartis ro 

vyrų, arba daugiau pusė. Jie 
daugumoje gryš ir pradės rei
kalauti savo darbų atgal. 

RABINAI PASIRAŠĖ 
Alekas Banys, rinkdamas 

parašus už Lietuvos nepriklau
somybę, buvo nuvykęs ir į 
Telšių žydų Rabinų Seminari
ją, Clevelande. Rabinas C. M. 
Katz pasirašė, pasirašė ir jo 
štabas. 

Banys tiki kad ir visi Lie
tuviai kunigai ir šiaip Lietu
viai nepraleis nepasirašę ant 
peticijos kuri prašo Preziden
tą Roosevelt užtarti Lietuvą. 

Atsirado ir antra dovana už 
antra daugiausia 

kapi-
už pamaldas. 

Palaidotas Kalvarijos 
nese Balandžio 15 d. 

Nuliudus žmona, Agnieška, 
Vaikai: Juozas, Amilė, Stasys. 

KARYS Vincas Baltrukonis 
buvo parvykęs trumpam laikui 
paviešėti pas savo žmona ir 
motiną. Jis prisilaiko Virgi
nia valstijoje. 

parašų Clevelande, graži 
ka Amerikoniško erelio. 

NUSTEBINO MOKYTOJAS 
Tado Ne u ros jauna 6 metų 

dukrytė Aldona mokykloje su 
kitais vaikais gavo uždavinį 
piešti svetimas vėliavas kurių 
pavyzdžiai buvo mokytojos nu
rodyti. Bet Aldona pasiryžo 

surinkimą\ nupiešti Lietuvos vėliava, gel-

TIKISI MAŽAI BALSUOS 
Artėjant svarbiems nomina

cijų balsavimams -Ohio valsti-

spd- tona,»žalią raudoną, vietoje jai 
nežinomu svetimu vėliavų. 

Mokytoja ja išbarė kam ne
paklausė ir nepiešė hurodytų 
vėliavų, ji atsakė jog yra Lie
tuvaitė ir nori piešti Lietuvos 
vėliavą. Sekančia diena mo-t • n z - . r» a ve j iii vii. nettčiinici uicna, niu-

n'' iivųirpo-k- kyklon buvo pašaukta net Al-
gistracijos į . . g • - ^onos motina. p. Niaurienė, ir 
1ravL!rili " l±1^ ji paaiškino kad mergaitė nu-asmenys, 100,COO 

keturi metai at-
yra no.o.'u 
mažiau negu 
gal* . t , Ir iš tų turinčių teisę bal
suoti sakoma dalyvaus balsa
vimuose gana mažas skaičius. 

Lietuviai raginami prisimin
ti tą savo pareigą ir nepralei
sti balsavimų, nes karui pasi
baigus, gal labai džiaugsitės 

ji paaii 
piešė tikrai 
sutaikydama 
vas. 

Lietuvos vėliavą, 
atitinkam* spal-

PAltSIDUGDA NAMAS 
E. 9GTH St. 663—G kambarių pa

vienis, didelis vieškambaris, ply
tų ugniakuris, 3 miegkamb&riai. 
automatiškas karštas vanduo, dvi
gubi langai ir durys. Taipgi namų 

„ , r , . padargai. Savininkas turi parduo-
kad prisidėjot prie balsavimų. ti( apleidžia miestą. 

V 
Jau Atidaryta ir Pilnai Veikia Naujausios 

Moterims Grožio Patarnavimo Įstaiga 

ALVINA'S BEAUTY SHOPPE 
8104 Superior Aye. CEdar 2494 

Alvina Paulienė, Savininkė 

Duodam vėliausios mados Permar.ents ir kitokį grožio 
patarnavimą. Susitarimui atminkit musų telefoną. 

THE NEW Moscow correspon
dent of the New York Times, Mr. 
W. H. Lawrence, has joined the 
ranks of the pessimists who think 
that World War II. will kill the 
freedom which World War I gave 
to Lithuania. He says: "There is 
little doubt in the mind of this cor
respondent that the Baltic States 
will remain a part of the Soviet 
Union." But the Lithuanian them
selves have not given up either 
hope or struggle. 

/// 

BUT THEY KNOW they are up 
against a tough opponent, though 
they have, also, a very strong and 
tough friend — the United States 
of America. 

The British 10th Century ami Af
ter says that both in the United' 
States and in Russia the governing 
classes are strongly self-conscious. 
Russia looks beyond the war with 
great intensity of vision — she 
knows what she wants, and she 
means to get it. Russia is deter
mined in achieving an effective 
hegemony in Europe. 

W 
THOSE who thin It that this Rus

sian is not communistic arty more, 
and may even become liberal and 
democratic, are fooling themselves. 
The British journal goes on to 
quote the words of Stalin in the 
book "Problems of Leninism": "The 
October Revolution . constitutes the 
first stage of world revolution and 
a mighty base for its further de
velopment". 

#/# 

THE SYSTEM of government in 
Russia is despotic and intends to 
remain that way. • Stalin is cate
gorical in stating that the 19.% 
Constitution bears no resemblance 
to democracy as understood in 
Western Europe. "I have to ad
mit that the draft of the new Con
stitution does in fact leave the 
dictatorship of the working clas? 
in force, just as it leaves without 
change the present leading- position 
of the Communist Party". In the 
Soviet Union there is no basis for 
several parties, and, therefore, for 
freedom for such parties. 

Ill 
THE ONLY HOPE for a move

ment toward democracy* in Russia 
lies in the Red Army. As the 19th 
Century and After puts it: ''Today 
officers and men of the Red Army 
are Russia's 'liberals' in the sense 
that' they not only feel but openly 
express the need for more freedom 
— for something that resembles 
what in Western Europe ir called 
democracy. The Russian people as 
a whole would demand in the Con
stitution, if they could, but only the 
armed forces might be able to do 
So effectively". 

0ft 
"AMERICANS want nothing to j 

do with aggressors or  those who j  

use their superior power to enforce 
their will on the weak", says Wil- Į 
liam Phillip Sims in his column. i 

"Mark my word, if in the opinion 
of American people the little coun- ; 

tries of Europe get a raw deal af- j 

ter  the war,  they wil l  refuse to j  
enforce it. Americans will not i 
collaborate with others to make the j 
injustices permanent". i 

I I I  
THAT IS WHY the Lithuanians 

have hope and fight on. 
I l l  

THE CATHOLIC Commonweal 
of New York is pessimistic about. 
America's post-war role. It says: 
"A year or two ago it was possible 
honestly to expect that the United 
States was cast for a great role in 
shaping the future. But because 
of our unwillingness or inability to 

formulate a consistent basic for
eign policy we proceeded to make 
ourselves unavailable for the role"; 
The Commonweal quotes the quest
ion of Russia's post-war boundaries 
which is intimately bound up with 
the freedom of Lithuania: "Almost 
two years ago, when we were real
ly in good bargaining position with 
Russia; we refused to discuss the 
question of Russian post-war fron
tiers, and now find that this mat
ter is likely to be decided by the 
Russians, unilaterally". , 

AMERICAN HEROES 
BY LEFF 

//# ^ ,,, 
THE EDITORIAL W1RITE& of 

the New York Times, Anne O'Hara 
McCormick, also calls for more 
energetic action. She says: "Rus
sia has stolen the international 
initiative from an apparently un
certain Britain and America be-
cauose her major military effort 
is ai a climax and theirs is at the 
beginning, because a dictatorship 
can always act more boldly and 
swiftly than a Government depen
dent on public opinion, but most 
of all because her course is set. 
The star she follows is not the Red 
Star. She is acting as a Great 
Power, strenghtened and central
ized by the Bolshevik Revolution 
and more determined than Imperial 
Russia to seize every opportunity 
to further her national interests 
and play a decisive role in the re
organization of the world. It is a 
nationalist policy. It must be 
matched by an equally positive pol
icy of national interest on the part 
of her war Allies". 

i 
The Marauder bomber Jezabelle had just completed a bomb run over 

Beaiivais-Tille airdrome when a locke-Wulf 190 swept in, pumping two cannon 
shells into the plane and killing the tail gunner. Ilis face torn by shrapnel. Staff 
SfU. Donald (J. Maryott of Hooper, Neb, waist gunner, gathered up expiodhiR 
incendiaries sol afire by the hit, and saved ihc plane from destruction. Are 
you fighting with that extra War Bond? s. 1 rcasmy 1'ri'aiimrrt 

Stump Didn't "Stump" This Play 

SPURNS THE 
"SWASTIKA TAG" 

PAUL S. WHITCOMB 

(Oregon Journal, Portland, Ore., 
March 9, 1944) 

I thoroughly resent the editorial 
assertion in the Journal that the 
swastika is the identification tag 
of us who "look with askence at 
Russia, and who oppose to the su
pine and cowardly appeasement of 
Russia at the expense of Finland 
and Poland and the Baltic states. 
You ask us to accept the proof of 
Russia's good faith. But that proof 
is non-existent. The only "proofs" 
you cited were that Russia is going 
to great lenghts of propaganda, in
cluding movies, "to show that the 
Russians are fine folk", and that 
Stalin has committed Russia to 
fight Germany to the finish. That 
is no proof that Russia is anything 
less than we considered her to be 
before Germany attacked her. That 
she has not changed is plainly 
shown by Stalin's attitude toward 
Poland and Finland. 

*We are no more Nazis because 
we oppose being gullible about Rus
sia than you are Communist be-

m 

Hy ( lo tk in  (12 )  o f  S t .  John ' s  (Brook lyn)  dr ibb le s  down the  cour t  

with Gene Stump (92) of De Paul (Chicago) in hot pursuit to "stump" 
him. Action tcok place at Madison Square Garden in New York where 
Flatbush cagers trounced Windy City five to cop top honors in Nfttiofial 
Invitation basketball tournament for second successive year. ] 

sia, and our identification tag is 
no more the swastika than yours 

cause you are gullible about Rus- in the sickle-and-hammed. 

War Bonds Laimės Kąrą! 

WINNER OF 

5 
TAIP DIDELIS 

Kad rodoma 
visuose 

3 
TEATRUOSE! 

ACADEMY AWARDS 
including "Best Actress of the 

Year" to JENNIFER JONES 

KAMBARIS VYRUI 
Geras kambaris vienam vyrui, įte-
tuvių. šeimoje; yra ir garažas jeigu 
reikia. Kreipkitčs (17) 

6028 SUPERIOR AVE. _ 

REIKALINGA DARBININKŲ 
Reikia skubiai darbininku 
BUSHELMANŲ ir 

PRESSERIŲ 
Lietuviška j staiga 

FORMAL CLEANERS 
1194 E. 79th Street 

PARSIDUODA NAMAI 
Moderniški nauji muro namai 
po 5 kamb., lotas 50x150, ant 
E. 232 St. ir jBabbitt Road.—• 
Kaina $12,000, įrpoketi $3000, 
likusi išsimokėjimui po $67.50 
mėnesiui. Platesnių žinių krei
pkitės j 

P. P, MULIOLIS 
6606 Superior Ave. 

, e n t s  

Kaina Visuose 3 Teatruose 

MAT. - 76c 
VAK.-$1.10 

Su 
Visais 
Taksais 

Vaikams 

Mat. - 40c 
Vak. - 55c 

Su 
Visais 
Taksais 

1Q CEHTURV- F O X  pies' 

the Slavic 
_ CHARLES BlCKFORO 

„.JENNIFER JONES 
- VINCENT PRICE VJILUAM 

Šis paveikslas nebus rodomas už reguliare kaina prieš I94f> metus. 

Prasideda Trečiadienio Naktf 
Balandžio 26, nuo 12 vai. 

su Karo Darbininku 
Vidurnakčio pirmyba 

W A R N E R  B R O S .  

H I P P O D R O M  m 

Prasideda -
Ketvirt. 
Baland. 27 

R K O—KEITH'S 

E .  1 0 5 T H  
Euclid Ave. prie E. 105 St. 

Prasideda 
Ketvirt. • 
Baland. 27 

WARNER BROS. 

V A R I E T Y  
W. 118 ir Lorain 

Tesis 
Kasr'ieti 

ni-f- 1 p. p. 
Atdara nuo 

12:45 
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