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VISŲ LAISVĘ MYLINČIŲ 
Lietuviu pareiga yra padaryti 
šaukiamą New Yorke Ameri
kos Lietuvių Seimą smarkiu 
kardo smūgiu už Lietuvos lai
svę. Seimas šaukiamas lemia
moje valandoje, kada Raudo
noji armija artėja prie Lietu
vos ir jau inėjo Lenkijon. Ko
kią vėliavą ta armija neša: pa
vergimo ar išlaisvinimo? Tai 
sielą virpinąs klausimas, kuris 
įsuptas į patj šio didžiojo ka
ro branduolį. 

Ši klausimą visu nuogumu 
Amerikos visuomenei ir spau-
tai parodyti — tai Amerikos 
Lietuvių brangi privilegija ir 
patriotinis uždavinys, nes tik 
Amerika, savo tvirtu balsu, j 
gali paveikti imperializmo bal-; 
nan Įsėdusį talkininką. Mask-1 
va žada laisvę visiems ketu- j 
riems pasaulio kampams, nuo 
Albanijos iki Irano, bet ne
žada savo mažiems kaimynams 
Lietuviams, Latviams ir Es
tams, net grąsina jas paverg
ti. šios mažos tautos gali tei
singai su Lenkijos premjeru 
tarti: "šioje valandoje, kada 
kovoje už savo laisvę mes su
tinkame neapikantą, smurtą, 
žmogžudystes ir apiplėšimus, 
mes rasime stiprybės laukti 
laisvės ir nepriklausomybės, 
nes musų pusėje amžini doro
vės principai, teisybė ir įsta
tymai, be to, ir Atlanto čar-
terio aukštieji* siekiai". 

Amerikos Lietuviai! New 
YorĮio Seimas privalo pasisek-
ti: . . ' • v * 

*> -'i. 

LIETUVIAI, be abejojimo, 
dideliu dėmesiu seks paaštrė
jusi Lenkų-Rusų ginčą. Maty
ti, nei viena, nei kita pusė nu
sileisti nenori, nors Amerikai 
ir Anglijai butų malonu rasti 
nors kokį abiem priimtiną 
kompromisą. Sakoma, čekoslo-
vakų Beneš bando ką nors as-
ti. Lenkų laimėjimas duos 
vilties didesnei progai Lietu
viams laimėti. Lenkų nusista
tymo Lietuvos likimu mes ne
žinome, nes musų visuomenė 
nei čia, nei Anglijoje, regis, 
santikių su Lenkų visuomene ir 
veikėjais nepalaiko ir Lenkų 
spaudos neseka. Mes pasitiki
me Amerika, bet, gali buti, bu
tų gerai susižinoti su mažes
niais Susivienijusių Tautų na
riais, kaip Lenkais, čekoslova-
kais, Norvegais (tas nereiškia 
jokių unijų su jais, kaip se
niau buvo pradėję tuli mūsiš
kiai piršti). 

• 
RUSAI iš Amerikos, per 

"lend-lease", gavo už pusket
virto bilijono dolarių • reikmenų 
ir ginklų. Bet dėkingumo, ma
tyti, nenori parodyti nei už 
pliką centą. Buvęs Republiko-
nų partijos kandidatas į pre
zidentus (spėjama, jis vėl juo 
bus), Wendell Willkie, kaip lai
svos šalies laisvas pilietis, pa
rašė straipsnį dienraščiui New 
York Times, kuriame Ameri
kos visuomenę ragina nedidin
ti nepasitikėjimą Sovietija. Sa
ko, Amerikos piliečių masėje 
yra milijonai kurie kilę Rytų 
Europoje. Jei Stalinas ten ne
sielgs kaip padorus, Atlanto 
Čarterio principams iškilmin
gai pritaręs, žmogus, tai šiuo
se Amerikos piliečiuose kils 
nepasitenkinimo, kurį, be jo
kio abejojimo, norės panaudo
ti taip Republikonai, taip De-

* mokratai. 
,* Willkie ragina politikierius 
taip nedaryti, nes, 1 sako, tik 
sutikę Sovietiją skaityti pilnu 
ir pasitikėtinu koalicijos nariu 
bus galima rasti patenkinantis 
išsprendimas taip Pabaltijo* 

(Pabaiga aot 3N&O-PU#1.> 
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Laidotuvių Iškilmingos Pamaldos atsltmvo šv. Jono Katedroje 
GEDULOS PAMALDAS LAIKĖ PATS 

VYSKUPAS HOBAN 
UŽUOJAUTA NUO ARGENTINOS 
PREZIDENTO, NUO BALUČIO IR K. 

CLEVELAND, Ohio, Sausio 13. — Lietuvos Prezi
dentas, taip tragiškai netekęs gyvybės, šioje valandoje 
kada jis musų tautai buvo reikalingas ir naudingas, bu
vo palaidotas šiądien iškilmėmis kokios pirmą ir pasku-, .i . . 
tini kartą Lietuviui šioje šalyje padarytos. j # Lietuvos Meisteris B. K. Balutis, iš Londono, pri-

Žinioms apie jo mirtį pasklidus, iš įvairių Lietuvių i siuntė Dirvos antrašu sioki pareiškimą: 

Be daugybės kitų užuojautos telegramų, poni Sme
tonienė ir šeima gavo užuojautos pareiškimą nuo Ar
gentinos Prezidento, iš Pietų Amerikos. 

kolonijų pradėjo ateiti užuojautos telegramai poniai S. 
Smetonienei ir visai šeimai; pašarvojimo vietoje pradė
jo plaukti vainikai ir visas didelis šermenų kambarys 
buvo nudėtas, nustatytas, nukabinėtos sienos gelių vai
nikais ir puokštėmis įvairių pavidalų. 

Kaip Lietuviai jį gyvą mylėjo ir norėjo matyti, taip 
ir prie mirusio atlankyti ėjo-plaukė tūkstantines minios 
Clevelandiečių Lietuvių ir kitataučių, ir suvažiavo dau
giau šimto Lietuvių iš kitų kolonijų, ypač artimų Prezi
dento A. Smetonos idėjos draugų ir bendradarbių. 
_ Lydint į katedrą' pamaldoms, važiavo ilgiausia eilė 
automobilių,* raitos ir važiuotos policijos vedamu keliu, 
su Chicagos Dariaus-Girėno Legiono Posto specialiai at
vykusia garbės sargyba iš 10 asmenų. 

Paskui grabą sekė Smetonų šeima, Lietuvos Atsto
vas P. Žadeikis, Generalinis Konsulas Jonas Budrys ir 
Konsulas P. Daužvardis. Po to sekė Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos valdybos nariai, Dr. S. T. Tamoašitis, K. S. 
Karpius, P. J. Žuris, ir kiti žymesni svečiai iš kitų mie
stų. Grabą nešė: J. Brazauskas, P. P. Mulioiis, Chester 
G. Zuris, -J Salasevičius, A. Šimkūnas ir Tarnas Curlio-
nis. Grabas buvo užtiestas Lietuvos vėliava. 

Garbės grabnešiai buvo apie 20 iš kitų kolonijų su
važiavusių žymių Lietuvių, ir du; vietiniai* Alekas Ba
nys ir Jonas T. DcRighter. 

Raitosios policijos kuopa nulenktom vėliavom stovė
jo grabo nešimo laiku iš laidotuvių namų, į katedrą, ir 
iš katedros, ir vėliau, išleidžiant iš mesto, ant Chester ir 
E. 13th agiem pusėm gatvės stovėdama nulenktom savo 
vėliavom, policininkai saliutavo — taip atiduodami mie
sto formalę pagarbą ir atsisveikinimą. 

Katedroje, kur jau buvo susirinkusios minios Lie
tuviu ir kitataučiu, ir vėliau užsipildė visa didelė mal
dykla, a. a. Lietuvos Respublikos Prezidentą pasitiko 
Lietuviai ir keli katedros kunigai, vietos Šv. Jurgio pa
rapijos klebonas Kun. V. G. Vilkutaitis giedodamas įly
dė jo į vidų prie altoriaus, ir ten atliko kitas giesmes. 
Savo soste sėdėjo Vyskupas Hoban, kuris vėliau laikė 
gedulingas pamaldas. Kun. Vilkutaitis, kaipo vyriau
sias iš šios diocezijos Lietuvių kunigų, užėmė pirmą 
vietą prie vyskupo, po to sekė šie Lietuviai kunigai: Ba
lys Ivanauskas, Petras Cherniss, Bernardas Bartis, J. 
Angelaitis. Dalyvavo taipgi, prie pamaldų neimdami 
aktyvios dalies. Pralotas M. L. Krušas, Kun. Bernardas 
Urba, ir Kun A. M. Linkus, visi iš Chicagos; Kun. Lin
kus katedroje pasakė paskutinę atsisveikinimo kalbą, 
kun telpa kitame Dirvos puslapyje šiame numeryje. 

Po Kun. Linkaus, Angliškai kalbą pasakė Vyskupas 
Hoban, kuris reiškė užuojautą Smetonų šeimai ir kartu 
visiems Amerikos Lietuviams. Jis pasakė: "Jų širdys 
liūdnos mirus jų tėvynės prezidentui. Lai jis buna in
spiracija laimėti laisvę ir teisingumą Lietuvių tautai, 
naujai tvarkai kuri tikiu tuoj gryš jo gimtiniam kraš
tui — tvarkai kuri bus paremta teisingumu, laisve ir 
tarnavimu Dievui". t j 

Vyskupas paminėjo kad Prezidentas A. Smetoifa 
gyveno tulą laiką šioje šalyje ir Clevelande. Jo kalba 
nebuvo tai sausa religinė, bet pritaikyta pagarbai: to»» 
kiam asmeniui ir tautai kuri savo Prezidento liūdi. : 

Po to vyskupas su savo asistentais giedojo ilgokas 
maldas atsisėdęs priešakyje altoriaus, prie pat karsto, 
ir karstą nešant iš katedros, palydėjo pats m kunigais 
iki pat durų, atlikdamas reikalingas bažnytines maldas. 

Iš katedros visa lydėtojų procesija vyko į Kalvari
jos kapines, kur atliko religines pamaldas Kun. Ange
laitis ir Kun. Ivanauskas. -

LVS pirmininko Dr. Tamošaičio pakviestas, pasa
kė atsisveikinimo kalbą Lietuvos Ministeris P. Dauž
vardis ir nuo LVS kalbėjo P. J. Žuris. 

Velionio Lietuvos prezidento kūnas paliktas Kalva-
, ^Daugteu telpa ant pusL 2, 8, 4*.7.<ir $)*> ^ r 

"Prašau perduoti poniai Smetonienei ir jos šeimai: 
Giliausia sujaudintas liūdna žinia apie tragišką mirtį 
musų Prezidento, kuriam žiaurus likimas atėmė progą 
pamatyti jo numylėtą tėvynę išlaisvintą vėl. Atstovy
bės štabas ir musų draugai bendrai išreiškia jums vi
siems musų jfifcittsią simpatiją ir suraminimą. 

Bronius Balutis." 

lietuviams užuojautą oficialiai išnešu Chicagos 
Mayoras Kelly ir Illinois valstijos legislature T 

Clevelando Mayoras Frank J. Lausche prisiuntė 
Dirvai savo užuojautą Lietuviams. Clevelando miesto 
taryba išnešė rezoliucijas sąryšyje su šia nelaime, vieną 
rezoliuciją įteikė poniai Smetonienei, antrą Lietuvos 
Konsului P. Daužvardžiui, trečiu pasiuntė Lietuvos At
stovybei Washingtone. •;v •• T.".1, 'MII-V-V -.r' ••. , 'Y ."li-jį*- i'v.r 

PASKUTINIAI ANTANO SMETONOS TROŠKSMAI 
Rašo K. S. Karpius. 

A. a. Prezidentas Antanas Smetona, gyvendamas 
Clevelande, dažnai turėjo pasitarimų su savo artimais 
tautininkais, LVS pirmininku Dr. S. T. Tamošaičiu, šios 
organizacijos Spaudos Komisijos pirmininku P. J. Žiu-
riu, ir su manim. Laikas nuo laiko su juo sueidavo ir 
kiti Clevelandiečiai, kuliuos jis paprastai priimdavo 
kaip savo vaikus ir apšviesdavo įvairiais klausimais. 

Kadangi velioniui rūpėjo Lietuvos Nepriklausomy
bes atst^igimas, tam tikslui jieškojo draugų Lietuvių ir 
Amerikiečių tarpe, Lietuviams gi patardinėjo siekti ne
priklausomybės atsteigimo nesvyrant nei Į vienus nei į 
kitus svetimus kaimynus, kaip tas palinkimas pradėjo 
apsireikšti tarp tulų Lietuvių 1943 metų pradžioje. 

Iš Antano Smetonos mes tautininkai ir Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga paėmėm skelbti musų obalsį kad patys 
Lietuvos žmonės išsirinks sau valdžią, tik mes dirbki
me už nepriklausomybės atkūrimą. Prezidentas Sme
tona pirmose Clevelande apsigyvenimo dienose pareis-" 
kė mums: 

"Mes turime siekti kad Lietuva atgautų savo ne
priklausomybę. Kokios formos ji bus, šiądien negali
me atspėti. Mes nesiūlome jai, atsikūrusiai, jokio san
tvarkos projekto. Tai Lietuvių tautos, namie likusios, 
teisė. Iš savo sąlygų, iš susidėjusios aplinkumos, iš savo 
medžiagos, atkutus iš po karo griuvėsių, tauta pati kurs 
ir spręs savo atnaujinto gyvenimo formą, nusistatys sa
vo valstybinės santvarkos rėmus. Tokia pažiūra sutin
ka ir su Atlanto čarteriu " 

Pereitą vasarą, viename pasikalbėjime Prezidentas 
Antanas Smetona yra pareiškęs šiokią mintį: 

Lietuvoje esantieji veikėjai, kaip greitai tiktai pa
sidarys nors kokios galimybės, tuoj griebsis įkurti kokią 
nors savo vyriausybę kad ji galėtų pradėti savo šalies 
reikalus tvarkyti. 

Apie Kalėdas, lankantis pas Prezidentą, girdėjome 
šitokį svarbų jo pareiškimą: 

Labai svarbu butų kad nors mažiausiame Lietuvos 
žemės sklypelyje kuris butų laisvas nuo svetimų priešų, 
kuogreičiausia susidarytų Lietuvių vyriausybės bran
duolys. kuris galėtų prieš pasaulį ginti savo šalies rei
kalus. 

Iš šių pareiškimų aiškiai matote kad velionis nesi-
vifpino nei buti toliau Lietuvos prezidentu nei netroško 
valdžios, ko jo priešai labiausia bijojo, ir del ko musų 
katalikai ir socialistai nenorėjo su juo bendradarbiauti. 
Jis tik rupinosk ir troško kad Lietuvos žmonės patys, 
kad Lietuvoje «eantioH v«ik3jai kaip nor* sųnigrunuoty 

i •• V,: 

ir nepraleistų jokios progos atkurti Lietuvių valdžią, iš 
kur galėtų prasidėti ta užuomazga nepriklausomo val-
dymosi. fie kurie jam šiame darbe kliudė, neturėjo nei 
kiek teisingos, doros tėvynės meilės ir nuoširdaus susi
rūpinimo Lietuvos nepriklausomybe. Jie tik asmeniš
kų sąskaitų delei ji užpuldinėjo, arba savo biznišk.ais in
teresais rūpindamiesi. 

Sausio 2 d., šiu metų, nuvykus pasveikint Preziden
tą su Naujais Metai?, jis pareiškė štai ką, kas galima 
skaityti jo paskutiniais žodžiais Amerikos Lietuviams: 

Reikia eiti visokiais keliais prie vieno tikslo — kad 
Lietuvai butų iškovota nepriklausomybė. Nereikia nu
leisti rankų jeigu nesutelpama i vieną organizaciją. 

Kad negalima visiems sutilpti į vieną organizaciją 
ir visiems kartu dirbti parodė Amerikos Lietuvių Tary
bos siauraregiai vadukai, kurie baidvdarniesi tautinin
ku atsisakė su jais tartis, o savo baimę ir siauraregys-
tę ramstė silpnais šiaudukais — buk tautininkai neturi 
savo organizacijos, buk Lietuvai Vaduoti Sąjunga nėra 
politinė organizacija iv negali buti jiems "lygi" (įsivai
zduokit kaip jie save skaito "dideliais"!). 

Taigi, nežiūrint to kad tautinės srovės žmonės įlė-
ra kokioje nors vienoje organizacijoje su kitais, jie ga
li ir privalo dirbti Lietuvos vadavimo darbą. 

Amerikos Lietuviai Tautininkai, kurie priėmė, pri
glaudė ir palaikė artimus santikius su Prezidentu An
tanu Smetona, nuo savęs reiškia gilią, nuoširdžią užuo
jautą p. Smetonienei ir šeimai. Netekę savo vado, jie 
jaučiasi nuliudę ir nusiminę, tačiau darbui tęsti kurį 
Antanas Smetona Amerikoje pradėjo, tautininkų jiegos 
ne tik nępakirstos, bet dar labiau sustiprėjo. Tautinin
kai turi savo stiprių vadų, kuriuos jų ir Prezidento A. 
Smetonos priešai ne tik nepajiegė, prie didžiausių savo 
pastangų, pakirsti nei sumaišyti, kovodami prieš jų Va
dą, bet ta priešų betikslė kova tik* labiau sukonsolidavo 
ir ušgrudino tautininkus tam darbui kuris kaip jų. Va
dui taip ir jiems matėsi reikalingas ir būtinas, — jeigu 
negalima su kitomis srovėmis susitarti dirbti, — varyti 
pirmyn — kad Lietuva butų atsteigta laisva ir nepri
klausoma valstybė, kur valdžią sau rinksis patys Lietu
voje gyvenanti žmonės 

Prezidento A. Smetonos mirtis ištiko tą valandą kai 
i Clevelandą buvo suvažiavę Seimo rengimo komisijų 
vadai — Brooklyniečiai, Chicagiečiai — su Clevelandie-
čiais pasitarti. Ryto metą, ves spėjo visi suvažiuoti,, 
kaip juos pasiekė ta traginga žinia. Kadangi jie buvo 
visi krūvoje, jie greitai spėjo susiorientuoti " ir susitar- ; 
ti ką toliau daryti. Jeigu ne tas, visi tautininkų reika^ 
lai butų? žymiai fittkenfcGję. / - : ~ *:•«-
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EENNS YLVANIJ OJE 
PITTSBURGH 

Liūdi Prezidento 
Su kitais Amerikos Lietu

viais ir Pittsburgh iečiai buvo 
sukrėsti Lietuvos Prezidento 
!A. Smetonos mirties žinia. Iš
girdom ją pirmiausia per ra
dio, kurio pranešimai kad gy
venamo namo gaisre žuvo Lie
tuvos Prezidentas labai nejau
kiai atsiliepė į jausmus ir su
drebino visus. * 

- Neatsiliko Pittsburghiečiai ir 
nuo dalyvavimo laidotuvėse. 

Keli ,Į)UVo nuvykę j Clevelan-
dą j šermenis ir gryžo tą pa
čią naktį, o musų geri tautie
čiai patriotai Petras ir Bronė 
Fivaronai ir gėlių vainiką nu
siuntė ir vėliau patys nuvažia
vo i laidotuves. Kr. 

Už NBSUTALPINIMĄ šia
me numeryje Dirvai prisiųstu 
korespondencijų ir šiaip raštų 
pasitikime musų bendradarbiai 

Pirkit War Bonds šiądien • m • j- i - ar r >ii • •*>-£ - -

"(Tęsinys uup 1-mp puslapio) 
K 

rijo* k&funių kof>lyči&§% ir bus laikomas 0kvelaH#» «r 
iki išlydėjimo j Nacionalines Arlington Kapines Wash-
ingtone, ar iki bus galimybės pervežti jo Tėvynėn Lie
tuvon, kuriai jis dirbo ir mylėjo, ir žuvo del jos. 

Nors tai viduržiemis, tačiau oras kad ir šaltaš fruvo 
gražus, o laidotuvių dieną buvo saulėtas. Sniego buvo 
kaip nebuvę, nes snigo mažai tik prieš kelias dienas ir 

DAYTON, OHIO 

LIETUVIS BUVO PREZI
DENTO GARBĖS .SARGAS 
Davtonietis Korporalas Kli-

fordas Urbonas, kuris jau an
tri metai kaip randasi Kairo, 
Egipte, dabar prisiųstame sa
vo tėvams laiške iš tenai ra?o 
kad jis turėjo progą buti gar
bės sargų eilėse prie Preziden-
dento Iioosevelto ir kitų visų 
kurie buvo suvažiavę ten kon-
feruoti. 

Taipgi rašo Jog Kalėdų pie
tus va)."'5 su jais sykiu ir Len
kai pabėgėliai, ir prisiuntė Į 
Daytoną Kalėdų valgių sąrašą 
spausdinta Angliškai ir Len
kiškai. KI. Urbonas nesenai 
yra aplankęs Kristaus Grabo 
šventinyčia Jeruzolime. 

D. Rep. 

ir korespondentai atleis. Ku
rie rašiniai bus nepasenę tilps į sniegas buvo veik sunykęs. 
kitame numeryje. Kalvarijos kapinėse, įvažiuojant kelias buvo ilgai 

abiem pusėm nustatytas Amerikos vėliavomis. 
Laidotuvių apeigose labai tinkamai pasitarnavo lai-

| dotuvių direktorius N. A. Wilkelis, kurio šermenų įstai-
! goje Lietuvos Prezidento kūnas buvo pašarvotas. 

Dirvos Redakcija; 

VAINIKAI PREZI
DENTO ŠERMENY-
SE BUVO NUO ŠIU: 

DETROIT, MICH. 
<# 

Jaudinimasi Lietuvos 
Prezidentui Mirus 

Sekmadieni, Sausio 9, per 
radio paskelbus apie Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos 
mirti, visas Detroitas pradėjo 
kalbėti apie tą nelaimingą į'vy-
ki. Pirmutinis Dirvos korės-

% 

pondent.ą telefonu pasišaukė 
Dr. Jonikaitis ir pranešė apie 
tai. Toliau sekė dešimtimis 
telefonu skalbinimų ir teiravi-
mųsi, reikšta užuojautos, ap-
gailavimai, su pastabom bei įs
pūdžiais surištais su ta Lietu- į . • . .. .. .v 
vių tautos nelaime. Kalbėta iri CLEVELAND, Ohio, Sausio *•*•- šiądien ištiko bai-
ragintasi apie pirkimą velio-jsi tragedija Lietuvių tautai — tarp $ ir 10 valandos ry-
niui vainiko. Suminkštėjo net! to gyvenamo namo gaisre sutiko mirti Lietuvos Prezi-
tokų žmonių širdys kurie esant i dentas. ^ , 
jam gyvam buvo jo politiniais Oficialiai nustatyta kad Prezidento Antano Sine-

DIRVA PAVĖLAVO, šis Dirvos numeris išėjo žymiai 
pavėlavęs del to kad norėjome įdėti visas žinias apie Lietu
vos Prezidento mirtį ir palaidojimą. Prie to, Dirvos redak
torius turėjo tiesioginiai daug darbo padėti sąryšyje sit 
šiomis laidotuvėmis, per visas penkias dienas, nuo Prezi
dento mirties iki palaidojimo. * 

APIE GAISRĄ KURIS BUVO PRIŽAS-
TIMI PREZ. SMETONOS MIRTIES 

priešais: dabar ir tie reiškė su
sijaudinimą ir gailesti. 

Gerieji musų tėvynainiai, 

tonos mirtis buvo tiesioginė gyvenamo namo gaisro ne
laimė, nes namas užsidegė iš perkaitinto šildomo pečiaus 
skiepe, ir iki spėta apsižiūrėti, gaisras spėjo medini na-

pp. Viktoras ir Margareta Pet- nią žymiai apimti. Ugnis šoko i aukštutines namo da-
rikai, sužinoję apie Prezidento | Hs" tuščiais sienų viduriais, mušdama ten dujas ir du-
Smetonos mirti, tuoj užsakė !  mi;s. kuo užsipildė visas trijų aukštų namas. Iš jo spė-
didžiausi vainiką; Dr. Jonikai-1 jo išbėgti visi, tik vienas nelaimingas Prezidentas Anta-
tis, Dr. Sims, pp. Motuzai iriiias Smetona neišsigelbėjo. 
kiti sudėtinai vainiką siunčia, j Ugnies liepsna, dmr^i ir dujos namą apėmė apie 9 
Apie kitus neteko sužinoti. valandą ryto. ir tuoj duota žinios ugniagesiams, kurie 

Antanas Smetona buvo di- atvyko gal ir negana greitu skubumu, tačiau jų pripra-
dis žmogus, didis Lietuvis irjSta tvarka, kadangi namą nuo visiško sudegimo išgel-
uolus kovotojas už Lietuvą 
Anot jo paties pareiškimo, vi-

WATER BORYV; CT. 

KAIP S T A NIS LO V AI Ti ENft 
VIRTO KOMUNISTE 

Visi Waterburio Lietuviai ii 
kiti kurie tik pažinojo buvusio 
SLA daktaro-kvotėjo žmoną, 
Kristiną Stanislovaitiene, mo
kytą, gabią moterj, negali .su
prasti kaip ji galėjo pavirsti 
savo tautos išgama ir taip aki-

bejo, bet jo vidus žymiai ugnies sunaikintas. 
Prezidentas Smetona su ponia turėjo savo miega-

sada reikia kovoti be nusilei- mus kambarius trečiame aukšte: antrame aukšte gyve
dimo, be kompromisų, be veid-|no prezidento sunūs Julius su šeima: žmona ir dviem 
mainiavimo. Tokie žmonės su-1 mažais vaikučiais. Visa šeima bendrai gyveno antra-
tinka daug ir priešų/jų turėjo; me aukšte/ tik }t P^ežidentas feaVo kambaryje trečiame 
velionis visą savo gyvenimą. į aukšte miegodavo, •ffcn'luVčjo sayo knygas, ten rašė sa-
Lietuvos išdavikai Ameriko- vo raštus, ir ten buvo visi jo rubai. ' * , 
je, visą judėjimą nukreipta' Ponas Smetona paprastai mėgo ilgiau.miegoti ry-
l.ictuvoš nepriklausomybės at- j tain, kuomet kita visa šeima jau būdavo sukilus. Taip 
gavimui vadino Smetonizmu ir | buvo ir šį kartą, ir jeigu jis butų pasilikęs viršuje, savo 
gąsdino Lietuvius kad Smeto- kambaryje, butų buvęs išgelbėtas, nes kuomet išgelbėjus 
na nori po karo Lietuvą pa- vaikučius ir išbėgiojus visiems ir adatiniams gyvento-
vąergti. Prezidento Smetonos jams pasigesta dar p. Prezidento, jo' pirmiausia jieško-
mirtis tiems judošiams išmu? 

šė įnagį iš rankų prieš Ame
rikos Lietuvių pastangas ko

tą kambaryje trečiame aukšte. Tuo tarpu jis jau buvo 
bendrame šeimos bute, kifr jį tik kiek vėliau ugniagesiai 
surado ant grindų sukniubusi, apsisupusį galvą kaili-

plėši.škai dirbti už pardavimą j voti. Kuo jie Amerikos Lie- niais ir užtroškus]. Ugniagesiai turėjo atsivežę apara-
l .i et u vos laukiniams Rustims tuvius gąsdins dabar9 Ką jie tą kuriuo sako bandė gaivinti, bet tuo nepavykus, sku-
kaip daro ji. šmeiš, ant ko piktžodžiaus? ibiai vežė į ligonine policijos ambulansu. Ligoninėn at-

Stanislovaitienė, pamokyta! Antano Smetonos preziden-j vykus sako p. prezidentas jau buvo negyvas. 
moteris, pralenkė kitus Lietu- j tavimo laikotarpis Lietuvoje! Poni Smetonienė sako taip pat buvo trečiame aukš-
vius tamsuolius bolševikus ir j buvo pats Įdomiausiu Lietuvių j te tuo metu kai iš sunaus ir marčios išgirdo šauksmą kad 
ji prileidžiama Sovietų Įstai-1 tautos istorijoje. Vieni, su Dr. j gelbėtųsi, namas dega. Ji ir p. Smetona pradėjo lipti 
gose ten kur kitu bolševikėliu Jonikaičiu, sakys jog tai buvo, laiptais žemyn ir poni Smetonienė manė kad jos vyras 

šviesiausios Lietuvių tautos I seka ją paskui, todėl flo iš viršaus žemyn ir nulipus į 
dienos: jam prezidentaujant j bendrą šeimos butą jau ją padėjo išvesti, mažai kuo ap-
sutvarkyta pavyzdingai visa sivllkusią ir viena koja basa, gretimo namo kaimynė, 
šalis, mokslas Lietuvoj pastaty- i Ponia Smetonienė sako, namas buvo tiek pilnas durnų ir 
ta lygiagrečiu su Vakarų Eu-1 dujų kad ji vargiai galėjo atsikvėpti, ir buvo taip tamsu 
ropos didžiosiomis valstybė-j kai]) naktį, ne:Jno kaip ji išėjo laukan. Jeigu ji butų 
mis, žemės ūkis pakeltas, pel-;žinojus kad vyras neina paskui ją, ji butų nėjus iš vi-
kynai nusausinta, keliaj ištai-! daus ir pati butų žuvus. 
syta ir miestuose dygo didingi; Kas tuo tarpu ištiko sa p. prezidentu tikrai neži-
rjioderniški pastatai. Bet par- ma: ar jis ilgiau sugaišo savo kambaryje norėdamas ką 

neįsileidžia. Ji Įlenda ir i An
glišką spauda, kaipo žmona žy
maus profesionalo ir pati bū
dama aukštesnio mokslo. Ji 
tapo Maskvai brangus Įnagis 
Amerikoje Lietuvių tautą de
moralizuoti, Sovietų interesus 
stiprinti. 

Atsimenu vieną atsitikimą 
kuris tą gerą Lietuvaitę išmu
šė iš lygsvaros. Tai jos geis
mas garbės, jos ambicija ir 
jos didelė energija. Būdama to 
amžiaus kur žmogus dar nenu-
sistovėjęfc, nežino kas jis yra, 
bet turi ambicijas ir trokšta 
garbės, ji padarė lą žygi kuris 
pavertė ją kenksminga savo 
tautai. 

Stanislovaitiene nuo tautinės 
srovės atšalo SLA seime Pitts-
burghe 1932 metais, kada jai 
paaiškėjo jog sandariečiai su
sitarę nebalsuoti už Dr. Stanis-
lovaitį, ji tada baisiai įširdo 
ant tautinės srovės žmonių — 
jos akys tik liepsnojo žiūrint 
i žmones, visi tautiškos pusės 
delegatai pasidarė jos priešai, 
ii lakstė po salę su pagieža, 
išrodo kad jos vyras nebus iš
rinktas jai viskas žlugs, liks 
negarbė ir pažeminimas. 

Nuo to laiko ji ir pradėjo 
slysti kairyn, prie socialistų 
ir paskiau prisišliejo prie ko
munistu. Viet. 

šios organizacijos, kolonijos 
arba pavieniai asmenys ir vei
kėjų grupės prisiuntė gėlių 
vainikus a. a. Prezidento Sme
tonos laidotuvėms: 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro valdyba, 

Petras L. PivaronajS If seimai 
Pittsburgh, Pa. • 

Dirva: K. S. ir Ona Karpiai, 
Cleveland 

Viktoras Petrikas ir žmona, 
Detroit, Mich. 

SLA Pildomoji Taryba, New 
York 

Amsterdam, N. Y., Lietuviai 
Chicagos Lietuvių Moterų 

Klubas 
Lietuvos Generalinis Konsula

tas: Jonas Budrys ir šeima, 
New York, 

Tadas Neura ir Seimą, Cleve
land, Ohio 

Dr. ir ponia J. J. Simą, Det
roit, Mich. 

Lietuvių Motetų Klubas, Cle
veland, Ohio 

Lietuvos Konsulatas Chicago-
je, P. Daužvardia ir žmona, 

Mr. and Mrs. John Steg and 
Mother, Cleveland, Ohio 

Hodur Z. Rothweiler, Cleve
land, Ohio 

Baltimonės Lietuvai Vaduoti 
S-gos 4-tas skyrius 

Glen and Blanche, Cleveland 
Konsulas ir ponia A. O. Shall-

na, Boston, Mass. 
Alekas Banys, Cleveland, O. 
Povilas žadeikis, Lietuvos Įga

liotas Ministras, Washing
ton, D. C. 

P. J. Zuris ir 7. J. Zuris ir 
Šeimos, Lakcwood, Ohio 

Detroito Gedimino Kavalieriai: 
Dr. Jonikaiti®, J. P. Uvick, 
J. Smailis \ . 

Adv. ir Mrs. John W. Anseli, 
New York 

"Moterų VienybS", Brooklyn, 
N. Y. 

Mr. and Mrs. Franeois J. OI* 
mer, Cleveland 

Amerikos Lietuvių Spoęto Ko
mitetas, Chicago, 111. 

Smetonų Kaimynai nuo Able-
white. avenue, Cleveland 

Pulk. Grant, Suttie, Lietuvos 
Konsulas, Toronto, Kanada 

D. L. K. Gedimino Draugija, 
Providence, R. I. 

Amerikos Lietuvių Piliečių Pa
talpinis Klubas, Providence, 
R. I. 

Olevelando L. V. S 1-mas sky
rius: Verbylai, Polteriai, Ša
mai, Blaškevičiai, Salasevi-
čiai, Miščikai, Šimkūnas. Yu 
siai, Bendleriai, Mudrauskai, 
Miliauskienė, Baltrukonienė, 
Vilčinskai, Praškevičiai, Bra
zauskai 

Robert J. Caldwell, Los Ange
les, Calif. 

Standard Tool Co. dirbtuvės 
darbininkai Juliaus Smeto-
tonos skyriaus, Cleveland 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 2 
skyrius, Brooklyn, N. Y 

Amerikos Lietuvių Tautininkų 
Klubas, Brooklyn, N. Y. 

Dr. J. Valukas ir šeima, Brook
lyn, N. Y. 

Tautininkų Centras, 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žimos mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

MIRĖ 11,400 IŠEI
VIU LIETUVIU 

Su šiame numeryje paduo
damas mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, mirusių skaičius pa
siekė jau 11,400, nuo Vasario 
mėnesio, 1937 metų, kada čia 
pradėta mifusių sąrašas vesti. 

PETKIENĖ Sofija (Radžiuti), 
53 m., mirė Spalių 28, Chi-
cagoj. Telšių ap., Varnių p. 
Amerikoj išgyveno 43 m. 

MONKUS Jurgis, 29 me&ų, mi
rė Lapk. 8, Ohicagoje, kur 
buvo ir gimęs. 

STANKEVIČIUS Antanas, 59 
m., mirė Spaliu 23, Brook
lyn, N. Y.. 

KARPAVIČIENĖ KaraliiH, se
nyvo amžiaus, mirė Lapki?* 
9, Worcester, Mass. 

BURBA Bernardas, mirė Rug
sėjo m., Buenos Aires, Ar
gentinoj. (Panev. ap., Smil
gių par.) 

PETKIENĖ Julijona, pusam
žė, mirė Gruod. 6, Chicagoj. 
(Telšių ap., Varnių p., Pa-
grinsuotės k.) 

RAKAUSKAS Juozas, 64 m, 
mirė Spalių 30, New Kensin
gton, Pa. (giaulių ap., Ken-
tnu k.) 

BUTKUS Alekas, 58 m., mirė 
Lapk. 11, Wilsonville, 111. 
(Andriuškių k.) 

DUBINSKIENĖ Antanina (po 
v tėvais Vaičiulytė), 43 metų, 

mirė Rugs, 24, Buenos Rires, 
Argentinoj. (Mar i j amp. ap. 
Sverlicos k.) Amerikoje -iš
gyveno 14 metų. ; 

PAULAUSKIENĖ Uršulė, 8D 
m., mirė Rugs. 30, Berisso, 
Argentinoj. 

KUčINSKIENft Agota, 7P 
m ire Gruodžio m. Rockford, 
IM 

YERK1NAS Teofilius, pusam
žis, mirė Gruod. 10, Chica
goj. (Telšių ap.) 

ZALJSSKA Viktorija, seno am
žiaus, mirė Gruod. 10, Chi
cagoj. (Raseinių ap., Vidu
klės p.) Amerikoj išgyveno 
45 metus. 

LEKOVIčIENĖ Marė (Klimai-
tė), pusamžė, mirė Gruod.- 8 
Chicągoj. 

JATKAUSKAS Juozas, 75 m., 
mirė Gruod. m., Worcester, 
Mass. 

Mirė Lietuvos Preziden
tas Antanas Smetona 

SMETONA. Antanas, 69 metų 
amž., mirė nelaiminga mirti
mi namo gaisre, Sausio 9, 
Cleveland, O. ' (Užulėnio k., 
Vadoklių par., Taujėnų' vai., 
Ukmergės ap.) Amerikoje 
išgyveno nepilnai 3 metus. 

AURILA Pbvilas, seno amž., 
mirė Gruodžio 8, Chicagoje. 
(Tauragės ap., Šilalės p.) 

RUGIENIS Emily, mirė Lapk. 
27, Detroit, Mich. 

TRILIKAITIS Ksaveras, įairė 
Gruod. 4, Detroit, Mich. 

ŠAVELIS Edvardas, 32 metų, 
mirė Rugp. 21, Buenos Ai
res, Argentinoj. (Utenos ap. 
Maletų vai., Palajų k.) 

BALTRŪNAS Jonas, 43 metų, 
mirė Rugs. 11, Berisso, Ar
gentinoj. (Viduklės p., Do
meikų k.). 

ADOMAITIENĖ Stefanija, 53 
m., mirė Lapk. • 28, Brook
lyn, N. Y. 

NEČIUNSKAS Mark, mire 29 
Lapk., Maspeth, N. Y. 

DIGRIS Andrius, mirė Gruod. 
2, Brooklyn, N. Y. 

MILINIS Jonas, mirė Gruod. 
1, Brooklyn, N. Y. 

MASLAUSKIENĖ Ona, 86 m, 
mire Gruodžio 7, Brooklyn, 
N. Y. 

GRIVERTA Anicetas, mire 8 
Gruod., Kearny, N. J. 

SEBEDIENĖ Jieva, mire 28 
Lapk., Brooklyn, N. Y. 

ŠILINGAS Armodas, užmušr 
tas automobilio, Gruod. 6,, 
Brooklyn, N. Y. 

MATULAITIENĖ Agota, . 45 
m., mire (Srįiod. 1, Kearny, 
N .  J .  V j ' .  

LUKATTIS Pranai, mirg 4 
Gruodžio, Bayonne, N. J. 

BALEVIČIENĖ Ona, 62 metų, 
mirė Lap. 27, Jamaica, N.Y. 

(jRAMAILA Izidorius, 49 
mirė Lapkr. 26, Brooklyn, 
N. Y. 

JABLONSKIENĖ P., mirS 7 
Gruodžio, Norwood, Mass. 

KERŠIS Klemensas, pusamžis, 
mirė Gruod. 10, Chicagoje. 
(Kauno rėd., Kunčiunų k.) 

M1KOLENIENĖ Marė, mirė 
Gruodžio 3, Philadelphia, P 

RAZULIENĖ Uršulė (Arstiky-
tė), 48 m., mirė Sausio 9 
Clevelande. Amerikoj išgy
veno 32 metus. 

t i j i j  ž m o n ė s  t u o m i  n e b u v o  p a - 1 ant savęs užsivilkti, ar paskui dar gryžo atgal į viršų 
tenkinami, jie visą laiką statė'dar pasiimti šiltus kailinius, prisiminęs kad žiemos me-
"politinės laisvės" principą, tą;tas, šalta, ir tuomi sugaišino laiką: antras aukštas labiau 
jie kartos ir istorijoje. Taigi ir tirščiau užsipildė durnais ir dujomis ir. užtroškino 
jo laikotarpio istorija vienų; jį. bebandantj .eiti per kambarį į duris. Ten jis ir su-
bus idealizuojama, kitų neigia- griuvo, apsupęs galvą kailiniais, saugodamasis dumų. 
ma. Dirvos Rep. j Haičio buti kad iš skubėjimo nepataikė i priešakines' Rytl^ Tautininkų 

jduris vedančias j gatvę. Durnai ir dujos tuo tarpu stai-1 Brook,yn» N\ Y- . ... 
• Patenkinantis gai veikė, nes jau poniai Smetonienei bėgant prieš ke-,^l,ozas Ginkus ir §eima, Brook-

PAUUOSUOTOJAS Moliką sekundų anksčiau jau buvo baisiai trošku. lyn» Y,v . 
s k a v s m o  n u o  Sunns Julius, vos spėjęs išvesti vaikus ir apsidairęs K- Vencius ir žmona, 

D R G U A A T i y J U A  k a d  D e r a  s u  j a i s ,  b ė g o  v ė l  į  v i r š ų ,  b e t  i š  j u  b u t o  B r o o k l y ^  N -  Y *  .  
K&UJvlA i ^rl#i, mušė pro duris durnai ir dujos atgal, ir nebuvo galimy- ^ tenybė: J. Tysliava ir šeima, 

i bės jau i vidų ineiti. Jeigu ir butų inėjes, ugniagesiai 

VISOKIA APDRAUDA • 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas jr praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma ^ 

t šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). ' a 
f ir Apdraudos Agentūra. / į 

|  P . P .  M  U  L I O  L I S  f  
X Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate į 
t Gf*0f* Superior Ave. Cleveland IIEnderson 6725) i' 
• 'I*.'*'*1*'I* 

pako, jis patr, butų greičiauria neišėięs gy\*as, nes be-
'jieškant dūmais aptamsintame bute tėvo, galėjo, buti už-
troškintas. 

Minutes flmko, atvyko ugniagesiai, sustato savo ko-

«e, alariam jume bandyti KOSSE Tab« l>t 
i nkestiės ir obligacij'.j. N ..udojainos tuk#-
tarčių per virš dvidcfcimts nTTtų, gavimu. 
greito paliuosavinio skaurin'-
Arthritis, ir Neuritis. 

pėčias ir pirniiausia ėmė jieskoti" p. Prezidento trečia 
aminm jus. BANDYT juos—jšbaiulvkil mu 
ttj kaštai*. Pasiųsime jur.~» pilnu dydiic 
pake1į--suftaudckit 24 taOlelc^ DYKAi. Jei 
neduos (ireito paliuosavirno nuo skautmo ir 
|i)s bv.sit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunai.dotj 
dalį, ir jums nieko neka'tuos. Nesiųskit pi-
nig'I, lik savt. ir adresą j-

KOSSE Products Co.. Dept. X-* 
2708 W. I-'arweli A v. Chicago 45, 111. 

J. Žemantauska* 

_ /'Dirvos" . Agentas 
' N o t a r a s  

L... 
130 Congress A v 

Waterbury, Coan. 

l'/sirašykit An.erikos 
-LIETUVIŲ NAUJiENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kiiir.a f.Oc metams. ' Adresag' 

Lietuviu Naujienos 
332 N. 6tr> St. Philadelphia 6, P®. 

n:e aukšte, ir iki vandeniu priliejo narna ir inėjo į antrą 
aukštą, iau buvo pervėlai išgelbėti gyvybe to brangaus 
ir reikalingo žmogaus. 

Tokiose tai tragingose sąlygose žuvo pirmutinis ir 
iki šiol buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Anta
nas Smetona. 
Kun, Angelaitis, kurio parapiiojė Prezidentas Smetcna 
ir visa šeima priklausė, nusiskubino atlikti paskutinį 
patepimą. Tai]) pat Kun. Angelaitis tą dieną savo baž
nyčioje paskutinias aukstasias mišias padarė gedulin
gomis už Antano Smetonos vėlę. Laikė šermenų, jis 
lankėsi giedojimui rar>ančiaus ir pri£&' išlydint Į kated
rą atgiedojo psalmes. " 

Prezidento Smetonos kambaris mažai nukentejo ir 
todėl išlikę beveik visi jo raštai kiek turėjo gatavų. 

S I DETjTJA C. jakijbs 
(JAKUBAUSKIENĖ—LaisiHiota Laidotuviii Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE E.N«!icotl i;03 

mmm. 

Brooklyn, N. Y. 
Z. Jankauskas, J. Lukas, Kr. 

Žemaitis,. F. Pūkas: Philadel
phia, Pa. 

Dr. S. T. Tamošaitis ir šeima, 
Cleveland 

Uskuraičiu* Šeima, Cleveland, 
V. S. Greičių šeima, Cleveland 
Curlanis ir Douvan šeima, Cle

veland ir Detroit 
Vytauto ir Gedimino Rikijai, 

Chicago, -j 
Antanas Zaloga ir šeima, Cle 

veland • 
R. F. Simons - Simokaitis, A. 

Blažys, G. Kyba, J. Lapins
kas, Worcester, Mass. 

Kun. Thomas Sofranec, klebo
nas Lietuvių" pir., Youngs-
town, Ohio, — iškilmingas 
mišias . 

••L. * 1 Z? J#'" T- * t' "• 

P. J. KEKSIS 
800 Socicty lor Ravings Didj;. 
OTISO TELEFONAS: MA in 1773. 

Norėdami pi pi a i pirkti namu# mieste nrbh jjTiemicfadiuose, kr^}»-
į man«5i jrausit pijria kaitta. Taipgi gausit patarnavimu įvai

riuose apdiaudos-insuranco loikaluuse. 
Sutaisau paskolas pirmo murtgečio. Patarnavimas' ir išpildy

mas garantuojama. Kreipkitės į mane telc.fona arba asmciuSkfti-

| Naujoje Vietoje $ 

J Nikodemas A. WifkeSis |  
i Laisriuotas Laidotuvių Direktorius a 
5 !R BALZAMUOTOJ AS I S . .. 2 
s Šermenims kambarius drodame vartoti ocmokamav a s , / rs 
5^ Naujoj, moderniniai jrengtdj nuosavioj vietoi s 
l" u202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 92#! | 
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Prisiminkit ir Lietuvą! t r R v A 

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę — 

Jungo Nevilksim! 

Amerikos Lietuviu Seimas 
* .i 

LIETUVOS PREZIDENTO A. SMETONOS GEDULINGAS PAGERBIMAS i 

IR LIETU VPS NEPRIKLAUSOMYBĖS 26 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS j 

NiEw y€icr cinry, n. y. 
Bus dvi dienas: VASARIO-FEB. S tir 6, Hotel Pennsylvania 
(Hotel Pennsylvania randasi prie Penna R. R. Station, 7th Ave. ir 32nd, arti SLA Namo) 

0 

SEIME DALYVAUS TRAGIŠKAI ŽUVUSIO LIETUVOS PREZIDENTO 
NAŠLĖ, SOFIJA SMETONIENi 

f 

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

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

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

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

byla. 
2. Atstatyti Lietuvos nepriklausom y be stilv g Atlanto Carterfo, kooperuojant 

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

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

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

6. Supažindinti ir suartinti Amerikos lietuvių Legionų narius, stipresniam su
organizavimui karo pastangoms ir gryžtančm Amerikos Lietuvių karių pagalbai. 

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

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

9. Bendrai palninėti Lietuvos Nepriklausomybės 26 metų sukaktį, pagerbiantį 
mirusi Lietuvos Prezidentą Antaną Smetona, parodant filmas iš jo gyvenimo Lie-' 
tuvoje, čia Amerikoje, ir jo laidotuvių iškilmes Clevelande, Ohio, Sausio 13, 1944. 

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

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

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

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

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

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

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

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

LIETUVOS LAISVES 
PAMINKLAS 

Si Btovyla puošė Karo 
Muzejaus Sodelį Kaune 
Lietuvos Nepriklausomo 

gyvavimo metais 

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

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

MIRGU-MARGA 

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 

taip Lenkijos ir kitų valstybių 
likimo klausimui. 

Į tai atsiliepė "laisvas" So
vietų pilietis, "laisvoje" Mas
kvos spaudoje, Dovydas Zas-
lavsky, kuris anuosyk pasau
liui paskelbė buk Lietuva tai 
nedalinama nuo Rusijos taip 
kaip Kalifornija nuo Suvieny
tų Valstijų. Jis puola Willkie 
už "žvejojimą" balsų iš tų ku
rie Rusijai pritaria ir kurie ne. 

Willkie, kaip žinoma, Sovie-
tiją lanke, kalbėjosi su Stali
nu, ir skaitomas Rusų draugu. 
Bet Rusai, matyti, neturi net 
meškos mandagumo savo drau
go mintis geran priimti. Tas 
Dovydas vėl skelbia kad Lietu
viai "balsavimu" jau išsprendė 
prisidėti prie Eusijos ir klau
simas baigta#. . 

Gaila kad Amerikos Lietu
viai neišleido rimto Angliška 
kalba leidinėlio, kuriame butų 
faktais paaiškinta kaip tas 
"balsavimas" vyko. Tačiau, to 

Dovydo straipsnis rodo, Ame
rikai ir Anglijai teks pakelti 
daug vąrgo su Rusais, kurie už 
bili joninę pagalbą išgraužtą 
skatiką kiša, o laisvę mylin
čias tautas pavergti siekia. 

Vokiečiai tikrina begyje 
1943 metų nuskandinę 607 
prekinius Alijantų^ laivus 
ir keliasdešimts įvairių ka
ro laivų. 

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

UŽSISAKO DAR 10 KNYGŲ 
Detroitietis Vytaūtas Mar-

kuzas, gausiai aukojęs LVS 
reikalams ir surinkęs knygai 
"Timeless Lithuania" daug 
prenumeratų, užsisakė dar 10 
knygų po $3, už $30. Jis pa
siryžęs jas išdalinti atsoko-
mingiems Amerikiečiams. 

Prez. Roosevelt užrašė 
savo tėviškę Hyde Park, 
N. Y., 33 akrų žemės ir pa
status, valdžiai, kaipo tau
tinas svarbos buveinę. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

LVS VALDYBOS 
PAREIŠKIMAS 

Poniai Smetonienei ir visai 
Prezidento šeimai LVS Centro 
Valdyba reiškia savo giliausią 
užuojautą jų liūdnoje valan
doje, o savo Vadui Antanui 
Smetonai taria: Ilsėkis ramy
bėje amžinai. 

* * * 

Miręs Lietuvos. Prezidentas 
Antar^as Smetona buvo ir pa
siliks Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos Garbės pirmininkas ir Lie
tuvių Tautinio šelpimo Fondo 
Garbės pirmininkas. Kaip vie
na taip ir kita šios organizaci
jos susikurė svarbiausia ta pa
sekme kas Lietuvoje įvyko ir 
del ko Lietuvos Respublikos 
Prezidentas, iš priešų nagų iš 
Lietuvos pasišalinęs, atvykęs 
pas savo vienminčius Ameriko
je, su jais stojęs dirbti už Lie
tuvos vadavimą, buvo tiesiogi
ne inspiracija šiom dviem or-
ganzacijom gimti. 

Jos pradėjo dirbti savo sun
kų darbą, musų pačių ir Lietu
vos Prezidento priešų kliudo* 
mos, tačiau jos nepaisydamos 
visų trukdymų varėsi pirmyn. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
savo darbais Lietuvos vadavi
mo labui toli prašoko ir užpa
kalyje paliko kitas organizaci
jas. Jos inspiracija ir pagal
ba buvo velionis Antanas Sme
tona. 

Jo nelikus, Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos Centro Valdyba ne
nusimena, nenuleis rankas, bet 
tęs pirmyn tą darbą kuris ma
tėsi reikalingas. Lietuvai Va
duoti Sąjunga, kaipo Amerikos 
piliečių tautinės minties Lie
tuvių organizacija, turi savo 
eilėse stiprių, rimtų . asmenų, 
dirbusių tautinį darbą pirm 
a. a. Smetonos atvykimo Ame
rikon, jie dirbs ta pačia kryp
timi ir dabar. 

Kaip pirmiau dirbo jo idė
jas sekdami, dabar dirbs tas 
idėjas ir jį patį gerbdami. 

Darbas ir toliau bus pašvęs
tas — kad Lietuva butų at-
steigta laisva ir nepriklauso
ma. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro valdyba užgiria tauti
ninkų vadų susirinkime po sa
vo Vado mirties iškeltai idėjai 
Antano Smetonos Paminklo 
Fondo ir tą sumanymą rems 
New Yorko Lietuvių Seime. 

Visų LVS skyrių ir pavie
nių veikėjų bei narių prašome 
talkos. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Vaidyba 

Dr. S. T. Tamošaitis, Pirm. 
K. S. Karpius, Sekr. 

Paul Kazlauskas, Detroit 
Londono Atstovybei 1.00 
Karo nukentėjusiems 1.00 
LVS nario mokestį 1.00 

Kazys žibikas, So. Boston, 
1.00 
2.00 
2.00 

Mass., LVS mokestf 
Londono Atstovybei 
Karo nukentėjusiems 

Pranas J. Grcičaitisį 
Grand Rapids, Mich., 
savo knygai 
SLA kuopos nariu 

Kun. J. V. Inčiura, Kingston, 
Pa., knygai 5.00 

Peter G. Bender, Detroit, 
knvgai 5.00 

Jonas Zvalskas, Cleveland 
Lietuvos reikalams 5.00 

5.00 
4.24 

KAS DAUGIAU? 

LVS nariai prašomi užsimo
kėti duokles į LVS, uė 1944 
(kiti dar ir už 1943 metus). 

Taipgi visi kas įdomauja 
Dr. Norem'o knyga "Timeless 
Lithuania" prašomi pasisku
binti su užsakymu, iki jų dar 
turime. 

Šiomis dienomis knyga pra
dedama siuntinėti kaip jau bu
vo skelbta, Kongreso nariams, 
valdžios nariams, diplomatams, 
Amerikos laikraščių redakci
joms, ir po to seks knygos pre
numeratoriai. 

LVS CENTRAS 

6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3, Ohio 

PREZ. SMETONOS LAIDOTUVIŲ 
PAVEIKSLAI 

Amerikos Lietuviai, kurie norit įsigyti Lietu
vos Prezidento Antano Smetonos fotografiškus pa
veikslus, skubiai užsisakyki! per Lietuvai Vaduoti 

. Sąjungos Centro pirmininką. Sutvarkyta šitaip: 
SETAS 1 Kaina su prisiuntimu $5.00 
SETAS 2 Kaina su prisiuntimu $10.00 

Paveikslai diktoki, aiškus, parodo Prezidentą grabe 
ir laidotuvių vaizdus. 

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

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

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: 

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. ' Cleveland 3, -Ohio 

{ Siunčiu auką: $... 

Viso: 

Lietuvos Atstovybei Londone 

$ Knygai "Timeless Lithuania" 

$ Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

$ L.V.S. nario mokestį 
$ 

g Vardas ir Fftmrdė., 
i 

Adresas., 

Miestas Vabt. 

Naujos Aukos Knygai 
ir LVS Reikalams 

LVS centras gavo sekančių 
aukų iš įvairių asmenų, pažy
mėtiems reikalams: 
P. šedvydis, Boyonne, N. J. 

Londono Atstovybei $1.00 
J. Katilaičiai, Rumford, Me. 

knygai 5.00 
J. Rogers, Kansas City, , 

Kansas, knygai 
St. Zurlis, Linden, N. J., 

Londono Atstovyvei 
LVS nario mokestį 
Karo nukentėjusiems 
knygos persiuntimui " 

Jonas Rouika, Columbus, O. 
antrai knygai 3.00 
Lietuvos reikalams 10.00 

Eleonora Sutkus, Chicago, 
dar dvi knygas 10.00 

P. ir E. Molis, Detroit 
(vietoje gėlių Prezidento 
laidotuvėms): 
Londono Atstovybei 
Karo nukentėjusiems 
LVS nario mokestis 

5.00 

2.00 
1.00 
2.00 

.20 

5.00 
5.00 
5.00 

SI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

Jau Gatava! 

DR. OWEN J. C. NOREM'O 
U. S. A. Ministerio Lietu vii 

LIETUVOS ISTORIJA 

Timeless Lithuania 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 

DR. NOREM'ui BUVO LEMTA SAVO AKIM MA
TYTI IR ĮVERTINTI SMŪGIAI, SUDUOTI LIETU
VAI 1938—1940 METAIS. Mums yra brangintinos tos 
jo, kaip pašaliečio, bešališko liudytojo, kritingos pasta
bos. Autorius savo knygoje iškelia aikštėn naujų fak
tų, dar nežinotų viešumai. 

•  ' : :  

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, OUt 

*! r>. 
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Aukoki t Lietuvai dotari-kitą 

NUO REDAKCIJOS: Prezidentas Antanas Smetona pažadėjo parašyti Dirvai 
Amerikos Lietuviams eilę straipsnių ginančių Lietuvos nepriklausomybę, išdystančių 
Lietuvos santikius su kaimyninėmis šalimis, ypatingai su didelėmis ir nuolat grąsi-
m? šiomis mažoms tautoms ir jų laisvei, šį straipsnį patiekė kaip tik šiam Dirvos" 
numeriui. parašęs kaip tik pasitaisė iš savo Ii eros, mat ir jis persirgo influenza. Vi
si skaitytojai kartu su mumis be abejo apgailaus kad šis straipsnis, del p. Preziden
to tragingos mirties, lemtas buti paskutinis.... Straipsnis Itedakcijai buvo per
siustas vos dvi dienos prieš tą baisų „įvykį, Sausio 7 d. š. m. 

SOVIETŲ RUSIJOS ŠANTIKIAI SU LIETUVA 

Gen. Marshall Lanko Amerikos Kareivius 

Josif Džugašvili-Stalin, komisaras So
vietų Rusijos tautoms, ir V. Uljanov-Le-
nin, Sovietų Rusijos Komisariato pirmi
ninkas, Rusų respublikos vardu Lapkričio 
2(15) d. 1917 m., pareiškė: 

"Visnms tautoms, Rusijos valdžioje 
esančioms, yra valia ir teisė spręsti savo 
likimą, dargi atsiskirti ir įsikurti savo ne
priklausomas valstybes". 

Sovietų Rusija, Liepos 12 d., 1920 m., 
Maskvos sutartimi pripažino Lietuvą ne
priklausoma valstybe ir visam laikui at
sisakė visų pretenziių j jos teritoriją. 

Sovietų Rusija Rugsėjo 28 d., 1926 m., 
pasirašę su Lietuva nepuolimo sutartį, ku
rios galiavimas 1936 metais buvo, abieių 
šalių sutikimu, pratęstas iki Gruodžio 31 
dM 1945 metų. 

Sovietų Rusim, Rugpjučio m. 1039 m. 
susitarus su Vokietija, Spalių 10 d. 1939 
metais privertė Lietuvą atsisakyti neutra
lume) ir Įsileisti savo teritoriion raudono
sios armijos įgulas. Kad Lietuvos nepri
klausomybei butų garantija, toje primes
tine'e sutartyje buvo įdėtas šioks straip
snis: 

us:s sutarties vykdymas jokiu bildu 
neturi įžeisti susitarusių šalių suvereninių 
teini?, yr.atingai jų valstybinės organiza-
ci os, ūkinės ir visuomeninės santvarkos, 
kariuomenės santikių ir, bendrai imant, 
principo, draudžiančio kištis j vidaus rei
kalus/' 

Lietuviai nusimanė apie pavojų savo 
kraštui iš tokios sutarties, bet, nematyda
mi Iš niekur sau pagalbos, nepajiegė jos 
atsikratyti. Didžiosios Britanijos ir kitų 
kraštų spauda spėjo neišvengiamą pavojų 
iš Rusijos pusės Pabaltijui, ir spėjo kad 
raudonųjų Įgulos jam reiškia "Trojos žir-
gą'\ Toki "trečiųjų įtarimai privertė Mo
lotovą, Sovietų Rusijos užsienio komisarą, 
Spalių 3J d. 1939 m., paskelbti Vyriausios 
Sovietų Tarybos vardu, tarp kitų dalykų, 
kad: 

"Savitarpinės pagalbos sutartys nie
kur nemena Sovietų Sąjungos tikslo kištis 
į Estijos, Latvijos ir Lietuvos reikalus, 
kaip kurie užsienio laikraščiai stengiasi 
į'-o 'vti. Priešingai, visi tie savitarpio pa
galbos paktai tiksliai įspėja neliesti vals
tybių padėjusių po sutartim parašą^ suve-
ivmiino, neįžeisti principo, draudžiančio 
kištis i kits kito reikalus. Mes pareiškia
me, šioks ar toks nesąmonės skleidimas 
kad Pabaltijo kraštai" bus sovietinami, 
yra naudingas tik musų bendriems prie
šams ir visiems prieš-sovietiniams provo
katoriais." 

Savo kalboje,.Kovo 29 d. 1940 m., pa
sakytoje. Molotovas pakartotinai pareiš
kė: 

"Nežiurmt baime pagrvsto nerimo, 
sukelto imperialistų, priešingai nusistačiu
siu Sovietų Sąjungai, — Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos valstybės ir jų politinė nepri
klausomybė niekur nenukentėjo...." 

Nors tų sutarčių Pabaltijo kraštai 
laikėsi ištikimai, tačiau neišsigelbėjo nup 
milžiniško kaimyno klastingu užpuolimų. 
Kai Prancūzija buvo Vokietijos parmuš-
ta, Maskvos valdovai nusiėmė draugišku
mo kaukes. -Ju įsakymu raudonosios ar
mijos daliniai Birželio 15 d. 1940 m. už
pili do Lietuvos žemę. Lietuvos kariuome
nei nebuvo imanoma pasiprlesinti tam So
vietų smurtui, kadangi jau prieš kelis mė
nesius Lietuvoje buvo įsitvirtinę įsileistos 
raudonarmiečių įgulos. 

Kaip Lietuvos suverenumas buvo tų 
klastingų įsibriovėlių sumindžiotas kaip 
Lietuvos valdžia buvo nuversta ir suko-

munistinta, kaip Lietuvių liaudies valia 
buvo suklastota, kaip Lietuva suso vie tin
ta ir įterpta Sovietų Sąjungon, kaip Lie
tuvos piliečiai nekomunistai buvo kanki
nami, žudomi ir tremiami Sibiran, kad ten 
nežmoniškai varginami mirtinai nusikan-
kintų — apie tai spaudoje buvo plačiai dė
styta ir aiškinta. 

Sovietai savinasi Lietuvą 
Dabar Sovietų Rusija reikalauja sau 

Lietuvos, kaip ir kitų Pabaltijo kraštų, 
šiais motyvais: -

1. Kadangi Lietuva seniau buvus ca
rinės Rusijos dalis, tai dabar ji turinti 
gryžti komunistinei Rusijai. 

2. Sovietų Rusijos saugumui reika
linga turėti savo ribose Lietuva. 

3. Lietuvos liaudis demokratiniu bu-
du Apsisprendus įsiterpti Sovietų Sąjun
gon. 

4. Lietuva, palikus nepriklausoma, ga
linti virsti nedraugingu valstvbių įrankiu 
(cordon sanitaire) prieš Rusiją. 

Kad tie Resnos valdovų komunistu 
motyvai yra tušti, be jokio panrrinto, irgi 
buvo spaudoje išnagrinėta ir įrodyta. 

NACIANALSOCIALISTINES VOKI®. 
TUOS ŠANTIKIAI SU LIETUVA 
Vokietija ir Lietuva rudenį 1928 m. 

pasirašė sienų sutartį, kurią netrukus pa
tvirtino Reichstagas. Šia sutartim einant; 
buvo pastatyti sienų ženklai, kaip numa-; 
tyta Versalio Sandoroje, ir pasikeista že-, 
mėlapiais. Visas Kaipėdos Kraštas palik
tas kaip buvęs Lietuvos suverenume. j 

Nacionalsocialistai (naziai), pritilpę į i 
Vokietijos valdžios vairą, ėmė slaptai ir ! 
viešai organizuoti Klaipėdos krašte Vo- j 
ketininkus tikslu atplėšti jį nuo Lietuvos, j 
L i e t u v a  1 9 3 4 - 1 9 3 5  m .  t e i s m o  k e l i u  ( N e u - j  
mann-Sass byla) sudraudė šį nacionalso-1 
cialistų sukurstytą sąjūdį. Vokietija grie- j 
bėsi ekonominių represijų prieš Lietuvą:, 
sustabdė Lietuvos prekių gabenimą Į Vo-| 
kieti ją ir tranzitu per Vokietiją į kitus j 
kraštus. Tik prasimušus Lietuvai kelią 
savo prekybai į A-ngliją, Vokietija sušvel 
nino tas savo spaudimo priemones. 

Šio karo išvakarėse Vokietija įspėjo 
Lietuvą kad, jei geruoju neatsižadėsianti 
Klaipėdos Krašto tai Reicho kariuomenė 
ji ginklu pasiimsianti, ir taip grasindama 
priverto Lietuvą Kovo 22 d. 1939 metais 
pasirašyti Klaipėdos atsižadėjimo sutartį, 
kurios 4-tas straipsnis betgi pabrėžė kad: 

"Vokietija ir Lietuva pasižad i nevar
toti ginklo viena prieš kitą ir neteikti pa
galbos trečiai šaliai, jei ši pakeltų ginklą 
prieš viena katrą, pasirašiusią šią sutar
tį." 

Hitleris, Vokietijos kancleris, kalbė
damas Reichstage Balandžio 28 d. 1939 m., 
užsiminęs apie šią Vokietijos-Lietuvos su
tartį, tarp kitų dalykų pasakė: 

"Aš nesu reikalavęs nei vienos ketvir
tainės mylios daugiau kaip mes (Vokie-" 
čiai) pirmiau turėjome. 

"Mu! ų nauda reikalauja kad tie kraš
tai (Pabaltijos) butų nepriklausomi ir sa
viškai tvarkytų savo tautų gyvenimą." 

Kai Sovietų Rusija smurtu užėmė 
Lietuvą, Hitleris nei Vokietija tačiau pri
pažino ta įvykdyta faktą. 

Savo atsišaukime, paskelbtame Berli-
ne Birželio ?2 d., 1941 m., Hitleris pasakė: 

"Vokiečių Reichstagas niekuomet nė
ra turėjęs tikslo užimti Lietuvą." 

P.ft štai Vokietijos kariuomene užėmė 
Lietuvą. Tada Hitleris Liepos 17 d. 1341 
m. paskyrė Reicho įgaliotini Ostlandui, t. 

Gen George C. Mai shall, U. S. Ann i jos štabo varias, 
su savo palydovais lanko U. S. kariuomenę laike prati
mu: vaide matoma vienas karys parodo kaip reikia apsi
dirbti 3U spygliuota vielų tvora pasitaikiusia kelyje. 

KIBIRKŠTYS 
Rašo Titnagas. 

ŠIAS EILUTES rašančiam 
kartą teko kalbėtis su vienu 
įžymiu kataliku veikėju apie 
tai kodėl katalikai taip neti
kėtai susibičiuliavę su sociali
stais, taip žiauriai yra nusista
tę prieš pirmąjį Lietuvos Pre
zidentą, Ąnatną Smetoną. 

Atsakymas buvo toks: 

"Kaip ta keista bičiulystė su 
socialistais įvyko man ' sunku 
pasakyti, tačiau kad katalikai 
keistų tą savo nusistatymą-bi-
.Čiulystę yra neįmanoma. Jei
gu katalikai dabar keistų savo 
gaires tai butų katalikams to
kia katastrofa kaip Vokie
čiams nepaamimas Stalingra
do. 

"Katalikai šiądien nors ir 
mato tą savo klaidą susidėji-
mo su socialistais, ją pataisy
ti jau neįmanoma, nes jau per-
toli nueita. 

"Man (sako tas katalikų vei
kėjas) teko kalbėtis su keliais 
įžymiais kunigais, kurie atvi-

y. visoms žemėms, iš Sovietų atimtoms, į 
kur įterpė ir Lietuvą. Taip tat Fuehreris 
paneigė visas sutartis su Lietuva ir su
laužė savo žodį, jai duotą, kad neliesiąs 
jos laisvės ir nepriklausomybės. 

P.eicho įgaliotinis, H. Lohse, savo at
sišaukime į Lietuvius, išleistame Liepos' 
2 8  d .  1 9 4 1  m . ,  v a d i n a  L i e t u v ą  ' ' s e n i a u  b u -  j  
vusia laisva valstybe", kviečia gyventojus 
aklai klausyti jo ir jo valdininkų, ragina 
juos padėti Vokiečiu žygiams prieš bolše
vizmą ir pažada paklusniesiems darbo ir 
duonos. Nei žodžio apie Lietuvių laisvę 
ir apie jų tautine ,, kultūrą. Priešingai, 
Reicho Įgaliotinis priekaištų ir paniekos 
žodžiais šiaip pasakė: 

"Tie 'kurie per paskutinius dvidešimts j  
metų jums žadėjo daug laisvės, tikė'osi 
galėsią tęsti savo politiką, gudriai varty
ti amies tarp Sovietų Sąjungos ir Vokiečių 
Reicho. Bet kai tik Reichas, susirūpinęs 
savo paties .reikalais, liovėsi domėjęsis įta
ka šiame kvaŠie, tai tokio gudravimo ne
tiksimas pilna tų žodžių prasme jums vi
siems kaip bematant paaiškėjo. Tai davė 
progos Sovietų Sąjungai jus užpulti, nesu
teikus jokio pasipriešinimo." 

Laikinė Lietuvos vyriausybė, birželio j 
25 d., 1941 metais, susidarius, vadovauja-j 
ma J. Ambrazevičiaus, Vokiečių buvo pri
versta išnykti Rugpjučio 5 d. 1941 m. Po 

4 • keliu dienų, Rugpjučio 5 ., Karo Muze-

jaus aikštėje, susirinkę žmonės protesta
vo Vokiečių smurtą, o buvusios laikinės 
vyriausybės nariai padėjo vainiką ant 
Nežinomo Kareivio Kapo. .Minia sugie
dojo "Lietuva Tėvyne musų".' Vokiečiai 
nuėmė nuo Muzejaus bokšto Lietuvos tri
spalvę vėliavą ir Klaipėdos krašto ženklą-
herbą. Klaikus upas apniko beliudinčią 
minią. Ji buvo priversta išsiskirstyti. 

Iš kur laukti išsigelbėjimo 
Lietuviai, palikę vargo vargti savo 

tėvynėje, kiek galėdami priešinosi Rusijos 
jungui,^ 'dabar priešinasi Vokiečių vergu
vei. Jie trokšta kad šie išsidangintų ir 
kad anie nebegryžtų. Mažieji kraštai tarp 
dviejų slibinų-pabaisų, Rusijos ir Vokieti
jos, laukia išvaduojami. Nepaisydami ne
palankiu įvykių mažosioms tautoms, Lie
tuviai neprarado vilties vėl išvysti laisvę. 
Pabaltijys ir Lenkija mato išvadavimo vil
ties žvaigždę Atlanto Deklaracijoje. Jie 
fte vieni, su jais visos tautos, tikrai mylin
čios laisvę. t Anglijos ir ypatingai Jungti
nių Amerikos Valstybių galia, bus atsta
tyta garbingon vietos Atlanto Deklaraci
ja. Ji žmonijai vilties žvaigždė, 

. Pavergtoji Lietuva laukia ir tikisi 
kad Amerikiečiai Lietuviai savo rūpestin
gais darbais ir aukomis padės jai atgau-
ti laikinai prarastą nepriklausomybę. 

KUR TIKRIEJI 
FAŠISTAI 

TAMSTOS PRENUMERATA UŽ DIRVĄ JAU 

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

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

Su pagarba ^ 
B820 Superior" Xve. 

"Dirvos" Administracija. 
Cleveland 3f Ohio 

Dirva ir kiti tautininkų Ui- j 
kraščiai energingai kviečia j 
Amerkos Lietuvių visą visuo
menę stoti talkon Lietuvai iš
laisvinti. Visuomenė čia ne
skirstoma į sunus ir posunius. 
Kviečiami visi. Ir tie visi, 
kaip parodo aukos Dr. Norem'o 
knygai, ateina. 

D. Klinga Dirvoje, tokiu bu-
du, teisingai rašo: "Tautinin
kai pasirodė tikri Lietuvos 
draugai ir teisingi politinėje 
filosofijoje. Jis toliau siūlo 
s u š a u k t  L i ę t u v i ų  L i e t u v o s  
Draugų sefrną, kuriame butų1 

atstovauta "'visa visuomenė" ir 
ir kuris butų sušauktas "kolo
nijų atstovybės planu", kur 
kiekviena kolonija pasirūpintų 
kad visos organizacijos, įstai
gos ir veikėjai susirinktų ir 
sudarytų bei atsiųstų 100 nuo
šimčių atstovybę". 

Tautininkams dažnai priki
šama fašizmas. Tačiau, fašis
tinius budus visuomenę apgau
ti vartoja ne tautininkai be* 
tūli krikdemai su socialistais 
Pittsburgho konferenciją šauk
dami, jie kvietė tik numaty
tus — išanksto parinktus, <— 
bet ne visą organizuot į visuo
menę. Kodėl jie visuomenėm 
bijo ir vengia? Kodėl jie ne 
sutinka su tautininkų demo
kratiniu- nusistatymu kad tik 
musų visoje liaudyje gludi tau
tos pažanga, stiprumas ir at
eitis? 

Amerikono Mowrer knygą 
"Germany Turns the Clock 
Back", skaitę žino kaip kata
likų vadas Bruning, reichsta-
go-seimo paaugęs pradėjo fa
šistiniu budii (dekretais) Vo

kietiją tvarkyti. Jam kelią 

pravedus, Hitleriui buvo leng
va jsigalėti. Taip pat žinoma 
kaip Vokietijos socialistai be 
pasipriešinimo atidavė valdžią 
Generolui Sleicheriui ir Pape-
nui, kurie vėliau Hitlerį įbido. 

Musų liaudis privalėtų apsi
žiūrėti kad ir musų katalikų-
socialistų koalicijos vadai ne-
iškrėstų kokių nors Bruningo-
Severingo rūšies šposų. Kitaip 
kaip išaiškinti liaudies inicia
tyvos 'bijojimą? Ir tai demo
kratinėje Amerikoje! 

Philadelphijos Lietuviai, Bal-
timorės Lietuviai ir kitų kolo
nijų Lietuviai reikalauja bon-
dro darbo ir buriasi ] kolonijų 
Tarybas, bet kai kurie musų 
katalikai taip susižavėję "de
mokrato" Grigaičio "nei cen
to Lietuvai" principais kad su
tinka murkdytis fašistinės? 
priemonėse, neprileisti švaraus 
ir šviežio Amerikos Lietuvių 
visuomenės balso. V. 

LIAUDIES BALSAS 

Pittsburgho SLA kuopoje, 
balsuojant duoti Dr. Baltru
šaitienei mandatą dalyvauti 
kuopos vardu bolševikų konfe
rencijoje "Brooklyne, 31 balsa
vo prieš, tik 7 už. Tas parodo 
kad norintieji * Lietuvą Mask
vai parduoti pritarimo Lietu
viuose neturi. 

Įdomu kad Dr. Baltrušaitie
nė aiškino buk musų tremti
niai Sibire, gryždami parsive
stą Lietuvon "mokslą, meną ir 
kulturą". Tų tremtinių gyve
nimo sąlygas žinant, gerai bus 
jei -parsiveš tik odą ir kaulus. 
Didžioji dauguma tų nelaimin
gųjų gryš su džiova. 

•ALASKOS vandenuose yra 
tūkstančiai tonų žuvies tos rū
šies kurios Amerikos žuvinin
kai dar nesunaudoja komerci
niams tikslams. 

Sukilėlių Vadas ir * Pašalintas Prezidentas 

/*/, d#** v >7 m- , 

Kaii-r-je; Maj. A r t-> raborga, Bolivijos sukikėlių va
das, kuris pašalino Bolivijos, Pietų Amerikoje, valdžią. 
Dešinėje: Buvęs prezidentas Penaranda, kurį sukilėliai iŠ-
gabeno_ iš šabe? į Čile, kaimynišką respubliką. Naujoji vy
riausybė pirmiausia paėmė į savo žinią kasyklas kurios 
gamino Amerikai ir Anglijai kurui reikalingą metalą. 

l .• 

rai pasakė kad padaryta dide
lė klaida susidedant su socia
listais, tačiau ją pataisyti jau 
negalima, nes jau pertoli nu
eita veikime ir perdaug suau
gęs kūnas, kuris atskirti be 
žaizdos jau negalima". Tai 
toks maždaug musų pasikal
bėjimas buvo. 

Iš TO IŠVADA gali buti kad 
katalikai, • tikriau sakant • jų 
klerikališki vadukai yra socia
listų, geriau sakant Grigaičio, 
kuris yra nustatęs gaires jų 
bendram veikimui, malonėje. 

Jie, tai yra klerikališki va
dukai, geriau darys neužgydo
mą žaizdą Lietuvai, negu skir
sis nuo socialistų žalingos po
litikos," nes atsiskyrus nuo so
cialistų, jų negudriai politikai 
gresia katastrofa. 

DABAR kyla klausimas ką 
mano sandariečiai, kurie irgi 
sėdi tame pačiame socialistiš-
kai-klerikališkame vežime Ar 
ir jiems gręstų tokia pat kata
strofa kaip ir klerikalams jei
gu jie atsisakytų ant toliau 
tame vežime važiuoti ? 

Iš Gabaliauskinių L. ž., ku
rias taip godžiai cituoja Gri-
gaitinės N-jięnos, atrodo kad 
klerikalai labiausia bijo prisi
leisti p. A. Smetoną prie ben
dro veikimo, kad jis neišstum
tų jų iš jų pozicijų. 

Nejau ta# visai nepamatuota 
baimė butų apėmus ir sanda-
riečius? 

Jeigu taip tai p. A. Smetona 
yra nepalyginamai už juos ga
besnis veikė jas-vadas kad jo 
taip labai bijo socialistai ir 
klerikalai. 

Doras žmogus kuriam jeigu 
atsitinka nelaimė buti areštuo
tu už kokius netikslius darbus, 
jis to Įvykio nelaiko sau m 
garbę ir tuomi nesididziuoja. 
Kitaip yra su G-ku, kuru nie
kuomet nepraleidžia progos pa
sigirti kiek kartų jis buvęs 
areštuotas Lietuvoje. 

Jeigu taip tai turbut tas 
žmogus buvo ten didelis nįek-
šas, kad reikėjo jį areštuoti ir 
į kalėjimą padėti pamokinimui 
kaip reikia prisilaikyti šalies 
įstatymų. Tokis žmogus ko
munistinėje tvarkoje iš pirmo 
karto butų likviduotas. 

GRETA Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir Lietuvių. Tautinės 
Tarybos, komunistai savo jo-
marke Įsteigė savo • tarybą. 

žinant komunistų energingą 
veikimą galima išanksto numa
tyti kad komunistinė taryba 
savo veikimu viršys tas kitas 
tarybas. Tik deja komunistų 
veikimas nira Lietuviškas, jie 
veikia kad Lietuvą įstumti f 
kruvinojo Stalino katorgą. 

Tačiau nėra to blogo kad 
neišeitų į gerą. Komunistams 
pradėjus organizuotai pagal 
Maskvos įsakymą veikti išbu
dins ir kitas tarybas prie ener
gingesnio veikimo ir gal pa
stūmės prie susipratimo, prie 
bendro visų Lietuvių veikimo 
be skirtumo pažvalgų ir titu-
lu. 

KOKIS gi skirtumas tarpe 
tų tarybų ir komunistų, kad 
kaip vieni taip ir antri vienu 
ir tuo pačiu balsu .rėkia prieš 
Lietuvos prezidentą. 

Syki ant visados tos tary
bos turėtų prasiblaivinti ir su
prasti kokią jos daro žalą Lie
tuvai nedirbdamos išvien su 

Lietuvos prezidentu. 
Jeigu ir šioje Lietuvai mir

ties valandoje tarybiniai savo 
r.eapikantą prieš vieną asme
nį, tikrą Lietuvos sunų, stato 
aukščiau visos Lietuvos reika
lu, jie lošia Lietuvos išdavikų 
rolę ir Lietuvos žmonių pra
keikimas puls ant jų. 

Pastaba Skaitytojam# 

siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numeris 
kurio negavot. 

D I R V A  
Cleveland 3, Ohio . {! 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius-K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

^BERNIUKU GEMA 
DAUGIAU 

AMERIKA TAMPA 
STIPRIAUSIA 

Ą NT AN AS SMETON A, Lietuvos Respublikos Prezi-
(lentas, pragarsėjęs Lietuviu tautos darbuotojas, 

kovotojas ir vadas, mirė. Atsiskyrė jis nuo.musų savo 
kuiiu. jo siela nuėjo amzinastin, bet jo dvasia ir vado
vaujanti Įtaka pasiliko su mumis. 

Jis tapo Istorijos asmuo. Jis tapo paminklas Lie
tuviu darbų jo ilgo arti 70 metų gyvenimo laikotarpio. 
Daugybė Lietuvių tuo laikotarpiu gyveno, dirbo savo 
tautai, ir mirė — bet Antano Smetonos didi asmenybė 
buvo kaip skaisti žvaigždė, greta kelių kitų didelių žvai
gždžių Lietuvių tautos kėlimo ir švietimo konsteliaci
joje. Ji švietė tautai ir sunkiose ir laimingose valando
se. Jo vadovybė buvo aiški ir su principu, jo pamoky
mai buvo inspiruojanti ir padrąsinanti, jo siekimai bu
vo — Lietuviu tautos gerovė, laisvė ir laimė, sukurta iš 
pačių Lietuviuką sąlygų, iš to ką duoda pati Lietuva ir ĮV^Įaį^tT^^ri^kimr'ael 
tauta, nemėgdziojant visų svetimybių. 

Tik tas žmogus kuris daug dirba, kurio-asmenybe 
turi hipnotinį traukimą žmonių, kurį žmonės seka kaip 
vadą, — turi ir priešų! Tiktai nieko neveikiantis prie
šų neturi. Jo priešai buvo tai ne jo asmens priešai, tik 
jo idėjų priešai, tariau tai buvo silpni priešai, nes jie, 
kaip kokie menkučiai kiuržai aplink jį šokinėjo, strak-
sinėjo, rėkavo, dažnai piktais žodžiais ir net purvais 
svaidė, - bet tas tik parodė tų priešų menkystę. 

Labai vaizdžiai pasako apie velionį Antaną Smeto
ną Kun. Anicetas Linkus, kuris šv. Jono Katedroje. Cle-
Teknde, sakė kalba sąryšyje su laidojimo iškilmėmis: 

"Del a. a. Antano Smetonos asmenybės ir jo darbų, 
paminėsiu Viešpaties žodžius: 'Aš žinau tavo darbus, ta
vo vargą ir tavo kantrybę'. Jis, a. a. velionis, visą sa
vo gyvenimą, savo mokslą, savo išmintį, savo sugebėji-

Per visą pilną metą Ameri
kos dalyvavimo kare, 1942 me
tais, kaip gimimų statistikos 
parodo, berniukui gime dau
giau negu mergaičių. Paveiz-
dan, surinktos žinios rodo kad 
1942 metais visoje šalyje gi
mė 1,444,365 berniukai ir 1,-
364,631 mergaitė, arba šitokiu 
pasidalinimu: 10,584 berniukai 
ir 10,000 mergaičių. 

Nors kaip kas privedžioja 
buk tai esanti gamtos taisyk-

karo, bet yra kitų metų ku
riais, visai be karo, berniukų 
buvo gimę daugiau negu mer
gaičių. Tokie metai buvo 1925, 
1927, 1922 ir tt. 

Yptinga tas kad 1917 ir 1918 
karo metais gimimų buvo ly
giai tokia pat skaitlinė kaip 
1942 metais: 10,584 berniukai 
ant 10,000 mergaičių. 

t. Portugalijos!! ministeris pir
mininkas Salažar, kuris pripa-
žystamas vienu iš stipriausių 
Europos diplomatų ir rimtų, 
išmintingų žmonių, pareiškia 
,l'6g ateitiėspasaulio" vadovy
bės • politika turės paeiti nuo 
Suvienytų Valstijų. Jiegos ba
lansas užsienių • reikaluose per
ėjo iš Britanijos į Suv. Vaistu 
jas šiame šimtmetyje. -

Sakoma kad Salazar yra nu
žiūrėtas kaipo tas asmuo ku
riam kariaujančių šalių* vadai 
pasitiki ir kad jis yra nužy
mėtas spręsti taikos nustaty
mo klausimus. 

Rimti žmonės, teisingai nu
mato kad šiame kare visa jie-
ga yra Suv. Valstijos, tačiau 
bolševikų propaganda visur iš
plėsta buk Rusija esanti ga
lingiausia, ir Sovietai pučiami 
ir giriami, nors viskas kas iš 
Sovietų yra tai kiek jie gavo 
pagalbos ir išsilaikymo iš Su
vienytų Valstijų. 

S K A I T Y M A I  

Kraž ių  Skerdyne  

lai-
Ja-

• AMERIKIETIS Karo 
vyno atstovas nuplaukęs j 
poniją 1852 metais, supažindi
no Japoniją su geležinkelių 
transportacija. 

Prezidentas A. Smetona Mire Laukdamas Tauti
ninkų Svečių, kurie Rengėsi Jį Lankyti tą Dieną 

mą paaukojo ir pašventė Dievui, Tėvynei, artimui, ir 
Lietuviu tautai" ir naroinėjo, Prezidento A. Smetonos ir paminėjo, 
priešų negarbei, šiuos žinomus šventraščio žodžius: 
leisk jiems, Viešpatie, nes jie nežinojo ką daro". 

* v * 

'Al

ni usu tautos vadas Antanas Smetona pagerb-

Nuo Vienos ugnies pabėgęs, nelaimingas likęs be sa
vo tėvynės, Prezidentas Antanas Smetona užbaigė savo 
gyvenimą liūdnai, kitoje ugnyje, kuri pakirto jo gyvas
tį sekmadienį, Sausio 9 d., tarp 9 ir 10 valandos ryto, 
Clevelande, Ohio. 

Jis tik ką buvo pasveikęs po persirgimo influenza, 
«*w* tokiomis pat bažnytinėmis pamaldomis kokios jam diena prieš tai buvo išėjęs pasivaikščioti, apsikirpo, pa 
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maldas atlaikė pats Clevelando diecezijos Vyskupas Ho- rytą buvo suvažiavę tartis apie Amerikos Lietuvių Sei-
ban. pritarnaujant bariui Lietuviu kunigų iš šios dioce-jmo rengimo smulkmenas. Juos žinia pasiekė Karpių 
zijos. Tik tok3as pamaldas tebūtų galėję atlikti ir Lie-j namuose, kai Julius Smėtona paskambino apie tai tele-
tuvos sostinės katedroje-, tik tuo skirtumu kad ten bu-į fonu. kada jau p. Prezidentas buvo paimtai vežti ligo
tų dalvvavę daug daugiau Lietuvių. Bet ir čia, Ameri-! ninėn. Jie visi susėdę į automobilius skubino į prezi 
kOs Lietuviai, atstovai iš daugelio kolonijų, ir tūkstan
čiai Cleveiandiečių kurie dalyvavo, atnešė tas pačias sa
vo dideies širdis, pilnas pagarbos mirusiam savo Tautos 
Vadui, žymiam jų Tėvynės Lietuvos Sunui, kurį pastara 
musų tautos nelaimė, keistu likimo lėmimu, atnešė į 
Clevelandą, čia sutikti nelaimingą, perankstyvą mirtį. 

« # * 

Del savo Vado mirties, Amerikos Lietuviai tauti
ninkai lieka labiau suvienyti, labiau susipratę savo tar
pe, ir didesniu pasiryžimu stoja varyti pirmyn tą darbą 
kurį Prezidentas A. Smetona laikė butiniausiu ir šven-

dento gyvenamus namus ir pakelyje sutiko policijos am-
bulansą, kuriuomi p. Smetona buvo vežamas į ligoninę, 
nes ta ligoninė randasi netoli Karpiu namų. 

Kadi« jie nuvažiavo, rado namą baigiamą gesinti, vi
sa Smetonų seimo išblaškyta, vieni pas vienus kaimy
nus, kiti pas kitus, bet visi sveiki, nei neužsigavę, nei ne
paliesti ugnies, tik vieno Prezidento Smetonos jau ne
rado.... Tuoj paskambino telefonu į ligoninę, iš kur 
gavo atsakymą kad musų Prezidentas jau miręs.... 

Likimo sumetimu, velionis Prezidentas A. Smetona 
apsigyveno Clevelande, kur eina jam visą laiką ištiki 

čiausiu kad Lietuva hutu atkurta Laisva, Nepriklau-: ™as laikraštis, Dirva, kuri rėmė jį nuo pat Lietuvos 
soma. su sostine Vilnium! ~ ' į perversmo, Gruodžio 17, 1926 metais, ir remė ir dabar, 

KRAŽIEČIŲ TEISMAS 
Kauno gubernatorius Klingenbergis 

Vilniaus Orževskis varėsi vis ant to 
kad Kražių riaušių kaltininkai butų^ tei
siami karo lauko teismu, t. y. kad visi ur
mu butų pripažinti kaltais ir išgabenti J 
Sibirą. "() del savęs vėl rūpinosi įgyti di
desnės valdžios ant Lietuvių: kad kiekvie
ną kurį užsimanys, tuoj be teismo galėtų 
į Sibirą grūsti, kaip kokius maištininkus, 
nes Lietuviai visi esą maištininkais. Mai
što suokalbis esąs plačiai po visą Lietuvą 
ir Žemaitiją išsiplėtęs. "Žemaitiški" laik
raščiai išeinanti Prusuose, maištą vis pa
kursto. 

Vienok tai nieko negelbėjo. Pekliški 
užmanymai ir piktadėjystė gubernato
riaus ir general-gubernatoriaus buvo per-
aiškųs ir perdideli kad nebūtų buvę užtė-
myti. 

Užsienio laikraščiai tuoj tas Kražių 
nedorybes pasauliui pagarsino. Vokiečiai 

Tamošaičio, į atsitikimų vietą net savo koresponden-
dieną anksti i tus atsiuntė., 

Daėjo tos žinios ir i Petrapilę. Da-
ėjo per užsienių laikraščius, nes vietiniams 
buvo uždrausta apie tai rašyti. Caras bu
vo priverstas išleisti ką toki į Kražius kad 
vietoje viską ištirtų ir teisybę surastų. # Iš
rinktas buvo grafas Kantakuzinas, tikė-
jimiško skyriaus direktorius. 

Caro atstovas tačiau iki Kražių neda-
važiavo. Sustojo Vilniuje. Susiuostė su 
Orževskiu. Su' pagalba Orževskio pirko 
Lietuvoje beveik dykai didelį dvarą, o par-
grvžes atgalios į Petrapilį raportavo kad 
viskam Kražiuose buvo kalti užkietėję 
Lietuviai ir kad tas kas su jais padaryta, 
buvo padaryta kaip reikėjo. 

Bet Petrapilyje žmonės dasižinojo kad 
Kantakuzinas pirko Lietuvoje dvarą, da
sižinojo taipgi kad jis Kražiuose visai ne-

4MKRIKOS LIETUVIŲ SEIMAS. KAIP BUVO darni prie sunaus gyventi, 1942 metų pavasarį atvyko j 
«\UKI\M\S VASARIO 5-6 DIENOMS, NEW YOR- Clevelandą ir taip jie kartu čia gyveno. 
KE ĮVYKS KAIP NUMATYTA, TIK BUS MIRUSIO 
LIETUVOS PREZIDENTO ANTANO SMETONOS 
GEDULOS ŽENKLE. Taip sutarė Seimo rengėjai, ku
ri buvo suvažiavus Clevelande tą pačią tragedijos die
ną, ir dar didesnis skaičius patriotų Lietuvių spvažiavu-
siu i Prezidento Antano Smetonos laidotuves. 

Apie Jo mirtį jau žino ir Lietuva, nes ši žinia per 
radio buvo paskelbta iš Vokietijos ir iš Rusijos. ; • 
DUSUOS garbinimas if putimas Amerikoje kaip ko-
^ kio burbulo tšsiam&s ir žmonėms bandoma įkalbė
ti buk Rusija esanti "galingiausia pasaulyje šalis", buk 
Rusija išgelbėjus Ameriką ii' Angliją nuo Hitlerio. 

Gerai šiądien girti Rusiją jos galingumu, kuomet 
mes Amerikos gyventojai savais kapitalais, savo darbu 
>r maistu ją tokia padarėme. Bet neteisinga yra Rusi
ją kelti, aukštinti, o Ameriką, tą tikrą, šalį kuri padarė 
Rusiją galinga, stumti į užpakalį. Rusija nei kiek ne
pagelbėjo Amerikai' ar Anglijai kariauti pilna teisinga 
prasme. Tik tada Rusija butų pagelbėjus Amerikai ir 
Anglijai šiame kave jeigu Rusų armijos butų užpuolu-

ti. Užpultieji gi tik tuo išsigelbėjo arba liko išgelbėti 
kad Amerika davė ir duoda Rusams maistą ir amuni
ciją. Jeigu ne per visą. laiką gabenimas Amerikos karo 
reikmenų Rusijai gintis, kur šiądien rastųsi tie pagyrū
nai ir tie giriamieji "galingiausi" kariautojai bolševi-

Amerika kantriai kenčia tą bolševikų pažeminimą, 
buk Rusija išgelbėjo Ameriką nuo Hitlerio, ir priedui 
dar leidžia Stalinui sauvaliauti reikalaujant visokių gro
biu kaipo atlyginimo už tą. 'Išgelbėjimą". Ar ilgai bus 
leidžiamasi taip mulkinti? 

• 
•VISAME žemes skritulyje nuolatai einasi audros 

su žaibais ir perkūnijomis kurioje nors dalyje: spėjama 
kad bent kuriuo nusakomu momentu atsibuna po 1800 
perkūnijų, kurių begyje buna po 360,000 žaibavimų kas 
valandą. 

STEBĖTINI TONAI 
(M. Vaitkus) 

Stebėtini tonai, širdyj pagimdyti, 
Jus širdį man glostot, nors grauclųs! 
Ka norite stelai primint, pasakyti, 
Kad klausosi jusų paraudus? 
Ar praeitį primenat brangią ir šviesią, 
Ar valandas, laimėj gyventas? 
Ei! veltu ji ranką prie jųjų betiesia :— 
Jų saikas senai išsrioventas!.... 
Taip valandos bėgo, čiurleno, lyg upė 
Per slėnį, puokštelių vietovę; 
O šios i bangas sau žiurėjo suklupk ... 
O saulė tik auksino srovę 
Tamsion praeitin jau tas laikas subėgo; 

•Ir metų praeis milijonai — 
O to  nebregės iu  ką  s ie la  pamėgo. . . . .  
Dejuokite, verkite, tonai! 
Ir skundžiasi tonai, ir verkia, ilgėjas; 
Ir  skausmas  į  š i rd į  man k ibo. . . .  
Jie tilsta; nutiloJyg vakaro vėjas. 
Akyj ašarėlė sužibo.... . 
Tai myliu melodiją, myliu tuos tonus, 

- 'IJors  š i rd į  jau  kruv ina,  skaudus. . ! .  «.  f  
0 taip! jau skambėkit, liūdni o malonus, 

^STf ld  s ie la  kankinas,  nraraudus. . . .  

pasiais-
išmetė 

Praradęs carišką malonę ir negalėda
mas perkesti. sarmatos kurią nuo caro ap
turėjo, Kantakuzinas rieužilgo pats sau 
pasidarė galą. Jis tuoj išvažiavo iš Pet-
rapilės į savo dvarus Mažrusijoj ir tenai 
staiga mirė. Tai vra priežastis delko ki
ti sako jis nusinuodijo. / 

Tas išėjo Kražiečių gerui. Per tai 
Kražių atsitikimai dar labiau pagarsėjo. 
Išsiaiškino labiau teisybė. Daugumas net 
Maskolių pradėjo Kražiečiams prijausti. 

Rugsėjo 20*(Spalių 2), 1894 metais, į 
11 mėnesių po tai tragedija^ Kražiuose, 
atsivėrė teismo rūmai Vilniuje, perkrati-
nėjimui Kražių bylos. Byla traukėsi net 
devvnias dienas. 

'Apkaltintu buvcT viso 71, iš kurių vie
ni tuoiau po Kražių atsitikimui buvo su
imti, o kiti, gubernatoriaus įsakymu, net 
į kelis mėnesius po tam. Tarp jų 17 bu
vo moteriški.}, o 53 vyriškų, senumo nuo 
16 iki 80 metų. 

Maskoliai juos išskirstė pagal jų luo
mus: 27 buvo šlėktiškos kilmės, .10 mies
čioniu ir 37 kaimiečiai. 

Teisme vienok iš apkaltintų" pasirodė 
ne 71, bet 70, nes vienas iš jų dar prieš 
byla kalėjime mirė. Kitas vėl, kankina
mas džiovos, dar neva buvo atvestas į tei
smo ruma, bet regimai jau buvo mirštan
tis, kalbėti jau negalėjo ir teisme nuolat 
aplo. Kada laike tyrinėjimų, akyvaizdo-
jė visu, prasimušė jam iš burnos kraujas, 
jis buvo paleistas iš teismo. Po kelių diė-
nų jis numirė. Teismas pripažino jį ne
kaltu. ' ' _ 

Visi kiti irgi buvo sunykę, sudžiuvę. 
I Sėdėjo jie teisme pasienyje, susodin
ta ant aštuonių suolų. įJž teisėjų stalo sė
dė i o teisėjai. * . . 

Pirmsėdis Stodolskis, vyria'ūsiš is tei
sėjų, Rusinąs, 70 metų senis, ir jo dęau-
gai, trvs teisėjai. Toliau, apskrities mar-* 

,'šalka Leontjevas, kiuis užėmė vietą Pla-

terio (grafo), gubernijos bajorų maršal
kos. Plateris yra katalikas. Išrado jis 
kokią ten priežastį ir į teismą visai neat
vyko. 

Padkuf tuos ėjo Vilniaus miesto galva 
Colubinovas, draugas teismo prokurato-
riaiis Dobrininas ir pagalios Dubinskas, 
valstiečių perstatytojas (vaitas). Jį bur
tų traukimu į šį teismą išrinko. 

Vidurinį stalą užėmė advokatai-apgy-
nėjai. Iš tų trys buvo vietiniai, paskirti 
iš valdžios ginti Kražiečius: Venslavskis 
ir šeštokauskas, katalikai, ir Biely, pra
voslavas. O kiti keturi: Kaminskis, Len
kas: Žukovskis, Gurčannov ir Urusov — 
Rflsai, patys nekviesti, neprašyti atvažia
vo į Vilnių, ginti nekaltus Kražiečius. Ačiu 
jiems už tai. •* * * 

Pagalios ėjo liudininkai, kurių skait
lius iš vienos ir kitos pusės daėjo net iki 
180 asmenų. Pirmutiniu, vyriausiu liudi
ninku buvo pats gubernatorius Klingen
bergis. Toliau, keturi jau mums pažys
tami kunigai: Jastrembskis, Jaugėla. Re-
nadzkis ir Mažeika. Keliasdešimts uriad-
nikų ir žandarų. Visi kiti buvo valstie
čiai. 

Apart kaltininkų, teisėjų, advokatų ir 
liudininkų, į teismo namą daugiau niekas 
negalėjo ineiti. Atėjo, mat rūpinantis Or-
ževskiui iš Petrapilio prisakymas kad 
Kražiečių bylą užbaigti kuogreičiausia ir 
knomn/Jausia ją išgarsinti. Prisakyme 
aiškiai buvo pasakyta jog tas viskas turi 
buti daroma kad nepažeminti valdžios. 
Tokiu budu publika menkai ką galėjo da-
žinoii apie tyrinėjimų, bėgi. Vietiniams 
Rusų laikraščiam^ apie- tai buvo užginta 
rašyti, uzrubexirie' spauda irgi tylėjo, nes 
žinių negalėjo gauti, taigi Kražiečių by
la menkai praskilbo. 

Orževskis nors kitiems Kražiečių by
los klausyti užgynė, pats vienok nuo ryto 
iki vakarui per visas dienas sėdėjo teismo 
salėje. Klausė ką kas kalbėjo. Tėmijo 
ar kas prieš jį ir Klingenbergeri nesi varo. 

Kartas nuo karto rašė ant lapelių sa
vo patėmiiimus ir bruko juos i teisėjų 
rankas. Teisėjai ir liudininkai matydami 
prieš save Klingenbergeri ir Orževskį, ai
škus dalykas, turėjo su jais skaitytis. .Ad
vokatai vienok, ypatingai Maskoliai atva^-
žiavę iš Maskvos ir Petrapilio, kur tik 
galėjo, drėbė Klingenbergiui į akis visą 
teisybę ir gaudė jį ant kiekvieno žodžio. 

(Bus daugiau) 

M I N T Y S  
•  .  •  . i .  i i i  

V. J. B. * 
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Žmogaus didžiausias geras gludi be
galiniame minties ir teisingumo pasauly
je. 

Dievas laukia tik nunokusių ir tobulų 
vaisiu. Žmogus turi būtinai progresuoti 
ar retrogresuoti. 

Siela nušviečia teisybę." 
O, Meilės Dvasia! Tavo šviesoje mes 

matome teisybės švįesybę, kuri yra žmo
gaus gyvenimo atnaujinimas, kaip juros 
vandenys kuri šviesėja tik kildama 
padangių link. 

Gyvenimas noksta slapta bėgančiomis 
laiko valandomis. Atminties meilė tampa 
sidabriniai patartino amžiaus rūbai, ir, 
laiku, amžinybės lukštas. 

Kiekvienas miręs draugas yra meilės 
magnatas, kurs traukia mus į kitą pasau
lį. Musų. švenčiausi atsiminimai dažnai 
buna šio pasaulio kapuose. 

O, Meile, kuri nušvieti žmogaus vidu
jinę šventovę, tu patenkini sielos ilgesį. 
Juk visi daiktai miršta' meilėje, ir visi dai
ktai gimsta ^meilėje. 

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykm», 
gražiai sutvarkytas^ išaiškinantis kiekvieną 
<apna. Kiekvienu* privitfo twfitt «**• 
iu»n)tiose. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Avenii*,_. , Cleveluml, dlią 
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A L G I M A N T A S  Dr. Vincas Pietarį! 

(Tęsinys Iš pereito nr.) 

Sekančią dieną, saulei brėkštant, pra
sivėrė Gardino pilies vartai ir per juos 
urmu išsipylė Aršiojo pulkai, .mesdamies 
stačiai ant priešais stovinčių Algimanto 
vyrų. ̂  Ištiko pikta kova. Tiesa, Algiman-
tiškiai nelaukė tokio užpuolimo, bet pamo
kyti sykį, buvo jau jie ant atsargos ir pir
mo gando buvo ikvaliai kad visa kariuo
menė atsirastų užgautoje vietoje. Dėlto 
nors Aršusis ir pasiekė užmanymo dalį, 
nors jis ir prasimušė su pirmutinių vyrų 
pulkeliu, vienok daugumas jo kariuomenės 
pateko j Algimanto rankas su grobiu ir 
visu jų turtu. 

Iš abiejų pusių krito svieto, neperdaug 
ir tuo džiaugėsi Algimantas ir jo seni pa
tarėjai.^ Gailavo tiktai vieni .Tuodvėšiai 
jbg mažai grobio rado pilyje. Bet ir juos 
umai nutildė Sudavų ir Gardino kunigaik
štis, atiduodamas jiems dauguma paver
gtų Gudų. 

Nei Algimantas, nei jo kunigai ir ba-
jorai^ nemanė kad Aršusis nesistengs at
gauti Gardino pilį atgal. Friešingai, visi 
tikėjo jog tam jis pastatys visas pajiegas. 
Bet ii' tai visi numanė jog ir Algimantas 
nelengvai iš savo rankų paleis Gardiną. 
Maža to. Visi gerai be to numanė jog dar
bas Gardinu nepasibaigs. Laisvam Gar
dino ir pietų Sudavijos sričių valdymui 
būtinai reikėjo apimti Dainavą ii- kitas 
artimas pilis. Del to nemažai visi nusi
stebėjo kad Algimantas išsitarė jog tuo 
ką jie iki šiol padarė, ir pasibaigs jų vi
sas žygis. 

Užvaldęs Gardiną, Algimantas nesi
rūpino daugiau apie Aršųjį. Taisė jisai 
pilies sienas, tvirtino jas. Statė trobas. 

Gandas apie Gardino paėmimą umai 
pasiekė Alytų, kur buvo prisiglaudus Al
gimanto n^otina, ir ta į antrą dieną atke
liavo sn pora vyrų giminių pas j į .  

Išvaikyta apygardos liaudis išgirdus 
kad Gardiną valdo Sudavijos kunigaikštis, 
rinkosi iš visur Į senas,savo gūžtas. Iš 
girių ėjo į Gardiną ir jauni ir seni karei
viai. Tarp paskutinių namaža buvo ir to
kių kurie tarnavo Algimanto tėvui Tra-
naičiui ir senukui, Mingailai. Su nekan
trumu vienok laukė jisai keliaujančių iš 
vakarų šalies, iš anapus Nemuno. Galop 
sulaukė. Vieną apypietę pasirodė raitų 
šarvuoti} pulkelis, tarp kurių jisai užtė-
mijo ir moteriškas. Išsykio jisai ir neno
rėjo tikėti savo akims, bet kada pulkas, 
prijojęs prie upės, nusėdo nuo žirgų, visi 
abejojimai išnyko. 

r— Buvo tai laimingiausi mano gyve
nime diena, — pasakojo paskui nesykį Al
gimantas, — kada aš plezdančia iš džiau
gsmo širdim, persikėlęs per Nemuną, su
tikau Danutą. 

Jis nepatėmijo nei kaip jis iš pilies 
išbėgo, nei kaip įsisėdęs į valtį ir savo vy
rams liepė valtis į Sudavų pusę kelti. At
siminė tiktai jog jiedu su Danuta dvieje 
plaukė per Nemuno srovę atgal į Gardino 
pilį. 

Stiprios Gardino pilies sienos, apves
toj giliu perkasu, pasirodė merginai ne-
įveikiamomis. Grynas, vaiskus Nemuno 
vanduo ir jo nemažas plotis palyginant su 
Jauskuidžio ir Dargabužio upėmis, primi
nė jai "plati? Dunojų" dainų. Ir ji nega-
I ė j o atsigerėti ir Algimantu, ir Gardinu. 
Visi sutiko Danutą džiaugsmingais klyka
vimais. Tiktai viena Algimanto motina, 
Tranaitienė, laukė jos su širdies neramu
mu, bet ir ta, pamačius savo businčią mar
čią, nudžiugo visa. Taip raminantis buvo 
Darmtos veidas, tai]) aiškus ir meilus bu
vo jos akučių žvilgsnys! 

Trukšmas pakilo visoje pilyje ir gar
de. Bendram džiaugsmui mažai trukdė 
žinia jog Aršiojo Gudų pulkas plėšia svie
tą Vuodeliškių apygardoje. Šitokią žinią 
ir anksčiau buvo gavęs Algimantas. Ir 
kaip anksčiau, tai]) ir dabar stebino vie
na aplinkybė, kad Gudai plėšikai buvo nuo 
šluotiškių. 

-- Kas tai butų per ypatinga# daly
kas? — nenoromis užmetė sau klausimą 
Algimantas ir negalėdamas jo išrišti krei
pėsi su juo į savo artimus, pridėdamas, 
kaip jie numano, ar ne geriau butų nu
siuntus į tą šalį Bartninką su pulku per-
vaizdoms ir Gudams ištremti. 

— Kunigaikšti, leisk geriau mane, — 
tarė Erdvilas. — Aš, gal, parnešiu tau ti
kresnį gandą negu Bartninkas. 

— Teisybė! — pritarė Erdvilui• nusi

šypsojęs Virpša. — Jis čia bus naudinges
nis. 

— Leiskit ir mane su juo! — ėmė pra
šytis Domeika. 

— Jeigu juos tai ir mane! — prisidė
jo Radusis. 

Algimantas metė akim i vyrus; pas
kui nuo jų į besišypsantį Virpšą ir tarė: 

— Na, jau čia kas nors yra. Ir grei
čiausia, ar tik nebus kokia mergina. Bet 
jeigu taip tai Gudai butų senai jau ją ra
dę ir butų paėmę. 

— Taigi, butų paėmę jeigu butų ra
dę, — pritarė Erdvilas, — tiktai ne jiems 
rasti. 

^ •— Taip. . . .  — nutęsė Algimantas. — 
Tai ne ką padarysi, jeigu taip Nors 
ir pailsę ir nuvargę jeigu taip norit 
tai keliaukit vėl sveiki. Tiktai neužmirš
kit ivimti sn savim ir šarvuotų vyrų pul
keliu kad ir senyvesnių, bi tik rimtų. Jie 
labai gali buti naudingi 

Erdvilas su savo bendrais nelaukė pa
antrinant ir su paskubiu ėmė rengtis v£l 
i kelionę. 'Virpša gi nei tai teisindamas 
Erdvilo ir kitų pasielgimą, nei tai savo 
įsikišimą į kalbą, atsiliepė į Algimantą: 

— Mergina ta tai mano giminė. Ji 
su savo motina gyveno išpradžių šluotiš-
kiuose, bet paskui, del brudo tijūno, kada 
duktė paaugo, turėjo trauktis ir apsigy
veno Vuodeliškiuose. O dabar ar tiktai 
nebus pas Narų upės seni. 

— Pasakyk Erdvilui, — atsiliepė Al
gimantas, — jeigu jisai pasimatys su se
niu kad kviestų jį pas mane į Gardiuą. 
Gerai vienok butų jeigu jisai atgabentų ir 
tavo gimines Į Gardiną. Už akių, matai, 

I ir valkatų krūva daug gali pikto padarv-
j ti. 
i Ne vieną Erdvilą siuntė Algimantas 
valkatoms išvaikyti. Bartninkas, Marma, 
Skirmuntas ir dar pora kitų gavo po at-
sl-irą kareivių pulką, kad išvalyti pateku
sią sritį nuo plėšikų ii- užsilikusių Aršiojo 
Gudų. Tr kiekvienas iš pasiųstų rado ik
valiai darbo. 

Be jokios baimės draskę ikšiol svietą, j 
plėšikai pajuto dabar pavojų ir skubinosi I 
su grobiu ištrukti iš Algimanto sričių; bet 
tai ne visada jiems sekėsi. Dabar liaudis | 
aitriai sekiojo plėšikų pėdas ir užvesda-| 
ma ant jų kareivių pulkus naikino ir kra- i 

tė grobį, degino jų gūžtas giriose. > 
Ankšta pasidarė ir žirgų vagims, Bin-

dokui su jo sėbrais. Kalinėlį jų užėmė 
Erdvilas; sukrautus jame vogtus ir išplė
štus daiktus svietas išsidalino. Bindokas 
vienudu su kitu ten kokiu valkata išsprū
do pelkėmis j žiemių šalį, į Ruškio sritį. 

* i 

^1944 METAMS 
Gausit dovanų puikų 1944 m. Kalendorių 

(PASTABA: Seni skaitytojai pridėkit 10c kalendoriaus įvyniojimo ir persiuntimo kaš tams padengti) 

Dirva metui vis $ 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

Dirva dar vis duodama už Į2.00 visam metui tiems kurie at
naujina savo prenumeratą nevėluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaina. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku, palengvinsit jai eiti. 

Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakal-
Bmkit, lai patys užsirašo šį įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaus 
Dirva tik už $2.00 visam metui. * > 

c, 

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

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

Geras yra dalykas klausyti prityrusių 
žmonių patarimo bet dar geriau yra 
turėti savo išmintį. Visą amžių svetimų 
nepriklausysi. 

Ot, beveik šitaip mąstė Algimantas, 
Gardiną paėmęs, kada jam ir vienas ir ki
tas siūlė gerų patarimų. 

Visi tie patarimai baigėsi tuo jog rei
kia būtinai užpulti ant Dainavos, paimti 
ją, paskui paimti ir kitas Aršiojo pilis. Jį 
patį su šeimyna arba paimti ir paėmus į 
kalėjimą įkišti, arba išvyti į Gudiją pas 
tuos Gudus, pačios gimines, kuriems jis 
taip daug gera darė su skriauda savo žmo
nėms. 

— Vienu žygiu reikia atlikti darbą su 
Aršiuoju, — tvirtino'visi. 

Bet kaip atlikti? Maisto kariuome
nei pagaminta mažai, kareiviams nepasi
sekė prigulinčiai aprūpinti savo šeimas, 
nes nuo tų rūpesčių sutramdė kovos. Ir 
dabar šeimynoms jų graso vargas, badas. 
Kaip vesti kovą? 

Ir vietoje to, Algimantas siuntinėjo 
atskirus pulkus į savo namus medžioklei, 
apžiūrėti šeimynas. Ne dvvai todėl jog 
kariuomenė, jausdama apie save didelį 
valdovo rūpestį, pasirengus buvo pakloti 
už jį galvas. Šitai žinojo visi, ir tuli iš 
Algimanto artimųjų negalėjo atsistebėti 
jog jis nenori ar nemoka pasinaudoti iš 
tokio prie jo prisirišimo. 

Algimantui reikėjo ryžtis ant vieno: 
Arba varginti ir toliau nuvargintą šalį ir 
kelti naujas kovas su Aršiuoju, arba išsi
žadėti ilgam savo tėviškės ir padaryti pa
liaubas su Aršiuoju, kad duoti svietui nors 
kiek kvėptelti, nors kiek išbarstyti var
gus. ' 1 . " 

Gerai apmastęs Algimantas ryžosi ei
ti į paliaubas. Dėlto, surašęs gromatą, ku
rioje, išsižadėdamas Dainavos, Lydos, Aš

menos ir tolesnių pilių, kvietė Aršųjį pa
daryti sutartį, nusiuntė su ja pasiuntinį Į 
Dainavą, įsakydamas be to žodžiu kad jo 
vardu pasveikintų Aršųjį ir lenktų jį prie 
santaikos kaip savo žodžiais taip ir apsi
ėjimu. Išleisdamas pasiuntiniu iš Gardi
no LuišĮ, Algimantas Įkalbėjo: 

— Paaiškink dėdei jog del kariuome
nės stokos aš kviečiu jį paliauboms, tiktai 
svieto ir mudviejų naudai. Besikniauda-
mi mudu su juo apsilpsime ir užsimanęs 
koks svetimtautis priešas lengvai galės ir 
mane ir jį nugalėti, o nugalėjęs pavergti 
ir mus ir musų šalį. 

Padaręs paliaubas, Algimantas tikė
josi be kita ko ir vestuves su Danuta iš
kelti. 

Už kelių dienų, sugryžęs pasiuntinys 
iš Dainavos parnešė nuo Aršiojo sutikimą 
paliauboms ir žinią jog Aršusis nustojo 
beveik visos savo kariuomenės. Šitos ži
nios drūčiai nepatiko Algimanto kuni
gams ir atviresnis iš jų, Nemura, prikal
bėjo kunigaikščiui jog bereikalingai duo
dąs progą Aršiajam surinkti naujų pul
kų, su kuriais tas tykos tiktai panagios 
progos užpulti. 

— To negali buti! stengėsi atrem
ti Algimantas prikalbinėjimą. — Pagalios 
vis jis supras jog mes savi ir jog mums 

VAI.GITJ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybl 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilii|« 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudinga knygą. KAINA SI. 

kniautis nepritinka. Na, o jeigu ir to ji
sai nenorėtu suprasti tai numanys nors 
tiek jog užpuolimas ant manęs nieko jam 
neatneš gero. Nei jis Gardino paims, nei 
jis manęs pergalės. 

— Delko tu taip kalbi? Argi nenori 
suprasti jog jeigu atleisi savo kareivius, 
o jisrtuo tarpu spės surinkti tai užpuolęs 
ant favęs ne tiktai galės paimti Gardiną, 
bet ir suvis tave išvyti ir iš Sudavijos. 

Tačiau Algimantas atstangiai laikėsi 
savo nuomonės ir diena iš dienos grąžino 
namon, kaip samdyti} Juodvėšių pulkus, 
taip ir kitus talkininkus. Tiesa, į jų vie
tą jis rinko jaunus vaikinus. Bet kam jie 
buvo verti? Nepratę kare, nemoką nei 
ginklo vartoti; jie tiko tiktai kopustus val
gyti ir malkas kirsti. 

Vienok Nemuros žodžiai neliko visai 
be įspūdžio ant Algimanto. Kad nors kiek 
pramokyti ginklų vartojimo, Algimantas 
kas dieną stengėsi praleisti tam tikrą lai
ką su jaunais vyrais ir pamokinti juos 
kareiviškų pareigų. Sekdami kunigaikštį 
ir visi pratusieji vyrai pradėjo tolydžio 
kareiviškus žaislus ir lavinimus jaunųjų 
prie ginklo. Taip išlengvo, nepatėmytai 
jauni vyrai pradėjo numanyti visas karei
viškas pareigas ir ginklu vartojima. 

Seka: VESTUVĖS. 

i 

DIRVOS 1944 
KALENDORIAI 

Persiuntimui reikia pridėti 10c. 

Vėliava ir Bomberis virš Jurų 

Laisves Stovyla ir Lėktuvai 

Žiemos Vaizdas su Briedžiais 

Kariai ir Slauge su Vėliavom 

Žiema Ukėje 

Prezidentas Roosevelt T" 

Mergaitė su šuniukais 
_:.__Mėrgaitė fcu Paukštukais 

Darius ir Girėnas 
Gražuolė 
Lietuvaitė su Vėliava 
Kražių Skerdynė 
šv. Antanas ir Jezae Kodikia 
šv. Marija Mojinė 
Kristus Alyvų Darže 
Šventa šeima 
Paskutinė Vakarienė 

D I R V A  
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3. Ohio 

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

KAINA TIK 25c. 

Reikalaukit "Dirvoje" 

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

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

Reikalaukit "Dirvoje" 

"Dirvos" Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietinį 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti neveliau antra
dienio popiečio. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SA& 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNI# 

BUDU 

6 Kuomet kankinatės vidurių užkietėjimu— 
žarnos neveiklios, skauda galvą, nėra ene#> 
gijos—palengvinsite sau šiuo modernistai" 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si sk»» 
ninga kramtoma guma vidurius liuosuof* 
Švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoj# 
FEEN-AMINT. Tik pakramtykite FEEN-A* 
MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelfo. Sekantį ryta ma
lonus palengvinimas jums pagelbės vėl jau* 
«tls puikiai. 

AŠTUONIOS NAUJOS POLKOS AKORDEONUI 
Major ir Minor Melodijose 

Visos gaidos pirštams sunumeriuotos: No. 5 On the Road from America to 
Pianui, Bassai pažymėti raidėmis. Africa, Couplet Dance 30c 

Music by N. Shkorka No- 6 th.e R"ad from America to 
* Russia, Couplet Dance ....... 25c 

No. 1 Return Home Polk 25c No. 7 On the Road from America to 
No. 2 Longing for Home Polka .... 25c ' Germany, Couplet Dance.. .. 25c 
No. 3 Dancing Bride Polka 256 No. 8 Three Generals on Xbur, 
No. 4 Starting Wedding Polka 25c Couplet Dance 25c 

Published by 4640 BROADWAY 
N. SHKORKA CO* Cleveland, Ohio v 

saasssssaBsssBassaBaaaBmamsssasamBssmastaaa 

Telef. GLen. 1600 

Superior Appliance Co. 
Sales and Service 

12316 SUPERIOR AV®. į 
Mes Aptarnaujami ir Tai-. 

mašinas. 
Atliekam gerą Radio tai

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

Skelbimai "Dirvoj®" 
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00 

Smulkus skelbimai 'Dirvoje*, 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, krautuvių išnuo-
mavimas ar pardavimas, pa j ieš
kojimai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti iia kaint; 
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TAS BRONIUS 
VARGŠAS 

Dr. A. Petriką paraše nedi-

mos. To neužteko, jis dar pa
didinimui skurdo ir vargo pa-
štleido girtuokliauti, virto ne
išgydomu alkoholiku, gavo li-
gą-džiovą, ir jaunas mirė. 

Bronių Laucevičių-Vargšą. Jis 
prie^ į>0 metų Amerikos Lietu- f i joje, "gerai jį pažinojęs, man 

koholis jį įveikė. Apie Br. 
Vargšą nei pusiau žodžiu gero 
negaliu pasakyti, o tą ką ži
nau—neverta kad pasaulis ži
notų, geriau lai grabo tyla už
migdo praeitį. Tai buvo kitas 
kun. Mockaus tipas". 

-• Kai nusenę, tams%s. žmonės 
iš ilgo gyvenimo ir neturėji
mo ką veikti pavirsta alkoholi-

Skurdas ir vargas nėra gir
tavimui priežastis; girtavimas 
tai tik pigus pasiteisinimas 

šie žodžiai rašoma ne dau
giau paneigti Br. Vargšą, ku
ris dar gyvas būdamas už sa-

savo silpnybių ir nesugebeji- vo tingėjimą dirbti ir girtavi
mą tvarkiai, normaliai gyvęn- Į rną panieką ntša visų savo pa
ti.' , žystamų, bet tai yra pamoka 

Ke skurdas yra girtavimo gyviems esantiems kad skur-

.. . . rase kad 'ant nelaimes, tik ant Viams buvo (daugiau žinoma? , , , . .. ^ .y . ,X1 
1 ®ai . galvos plaukais jis Gorki įmi-

i * \ ve-.a^ .CU !e gų", del to kad jis Rusijoje kais, nė ką padarysi, bet kad 
^aznai uvo s a omi. aip jo 1juvo revo]įucijonįerjum 0 įia1 jaunas, gabus žnjogus pasinė-
biograii.,o.io pasakoma, Bro- ^ revoliucinio turinio Vei-'ręs alkoholizme ir sveikatą ir 
mus Laucev^ius gimė 1885 ^ Jis;buv0 ,r vedę3; ir.|Kyvastį dei to praranda - ro-

;i' ' . uS^e'° c •• e™e.*' kaip jo antras vardas — Var-;dos neapsimokėtų toki nei tei-
; ®leste'n®; Raseinių apsk. ai- — pasako, jis ne tik ca-1 sinti. Jis norėjo buti vargšas, 

fcęs pradžios mo -y lą Į S O J O . T  V C  . R  S A Y 0  Į E J M ^  Į  vargą- 'jis nenorėjo dirbti, jis jieško-
i Lomžos gimnaziją, kurią a- įtraukė, ir ne del Uo jo prieglaudos karčiamos kam-

Žiau netaige. Metęs mokslą, ^ fca - tik ^ _ jrtuokl jr ten ,aika ,eido vietoje ei_ 
l»tojo j Rusų vaidylų-megejų m susirasti darbą, kaip susira-
grupę, ir taip tapo scenos zmo- už tai ji kaip vargšą-kanki- do šimtai tūkstančių kitų Lie
tum, nuo to pradėjo įr veiKa- ^ prįsisavino bolševikai, ir jie j tuvių ateivių, nepražuvo skur-
lus rašyti Tapęs revoliucjo- ̂  gurasti visus pateis,ini. de ir varĮ;(!. 
flierium, 1905 metais uzMkre- mu# kode| jjg buv0 vargžas; 

*SS revoliucine dvasia, tur-yo m įo ^ gfcurdas Jstum4 

dbegti Amerikon Atsirado irtuokĮ t " 
Chicagoje, 20 metų Km v,g| |mongs ^ kad 

turėdamas, ... . . 'girtuoklystė įveda i skurdą ir 
Gyveno dar apie 10 metų, .r ^ bct 

mirė Kovo 31 d., 1916 metais, |x||ševikai savo draugus pate i-
neišgyvenęs pilnai nei 31 me- ^ priešingai: skurdas - var-

. ,, ... .v. .j v. i gas priveda žmogų prie gir-
Tą jo biografiją išleido bol- £ ' «* • 

' Sevikų laikraštis Vilnis, taigi. B biografjjoje pflduot>: 

t§vas, bet girtavimas 
tėvas. 

skurdo dą-vargą nereikia kaltinti už 
pasileidimą girtauti. X. 

Čieležinkelio Nelaimė kurioje Užmušta 72 

Aukščiausiai Sporh 

reikia suprasti kad bolševikai bruožų matosi kad tas jauna4 

jj prisisavino kaipo "savo too- nenorėjo dirbti joki< 
darbo, kas buvo priežastimi Q minkstas budas ir aU 

skurdo-vargo savo ir savo žei 

KAMBARYS IŠSINUOMOJA 
Vyrui arba merginai, Lietuvi i 
šeimoje. Kreipkitės vakare po 
6 vai., sekmadieniais ntto 9 ry
to iki 5 vakare. (2) 

1439 E. 92nd Street 

L i e t u v i š k a  

V A I S T I N E  
Jonas Zwalskis, Savininkas 

Užlaiko visokias namines ir irn-
portuotas gyduoles nuo visokių li
gi], žaizdg ir kitokių negeroviij. 
Išpildo daktarų receptus atsakai** 
čiai. Kreipkitės į Pavp , vientati-
čio vaistinę visokiais reikalai3. 

INTERN ATION AT-
P H A R M A C Y  

5920 s;. Chir Ave. Cleveland 
Te'efonas EN. 8C18 ? 

l_ • ' _'•* i 

ORLAIYININKYSTES 
DARBUI 

REIKALINGI 
VYRAI 

SEKANTIEMS 
DARBAMS: 

PRIŽIŪRĖTOJAI 
ŠLAVĖJAI 
PRIE MAŠINŲ 

mokestis nuo valandų. 

THE PARKER 
APPLIANCE CO. 

17325 Euclid Avenue 
Samdymo Ofisas: 

180D London Road 

KAMPARYS ItiSINUCMOJA 

Lietuvių šeimoje, vienam vy
rui; arti Lietuvių bažnyčios ir 
kitų biznių. Klauskite infor-
form&ciju Dirvoi Admin. 

6820 Superior. EN. 4486 

m 
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9 KITI FUOĄI PASKUBINIMUI VAŽINĖJIMO 

(A) Turėk gatavą mokėsi] įlipant j gatvekarį. 
(F) Eik Į kita galą karo nuo ineigos ir padaryk 

kitiem* vietos 

Vaizde matosi likučiai sudužusių traukinio^vagonų ^t-
lantiko pakraščio linijos, kurių sudužime užmušta 72 pasa-
žieriai, virš pusė jų buvo keliaujanti kareiviai. Kitas 100 
pasažierių buvo sužeista. Nelaimė ištiko kai ant vieno 
traukinio* nušokusio nuo bėgių, užlėkė kitas traukinis, ne
žiūrint kad po pirmos nelaimės ant bėgių buvo sukurtas 
didelis laužas antrą traukinį persergėti. 

Rusai Generolai Lanko Alijantų Armiją 

.v* " a 
likt-

Bo") Kurland (9 ), iš Okla 
horna, yra aukščiausias basket
ball lošėjas: jis 7,pėdų 'aukš
čio. . -t . ...hj . ..r- . — 

PARSIDUODA KRAUTUVE 
Cigarų, saldainių parduotuvė, tas 

pats savininkas 16 metų. Noriai j 
jrodys $1200 savaitinių ineigų. Ran
dasi gatvekarių skerskelyje, nšra j 
kompeticijos. Smulkmenų -klauskit 

2949 Woodhill Road. (1) 

ŠTAI ŽAVUANTI ISTORINĖ APYSAKA! 

ALPIS Kęstučio Išlaisvintojas 
K. S. KAftPIAUS 

ISTORINĖ 
APYSAKA 

Paveiksluota 
dide'č 
Itnyga 

288 puslapių 
• 

KAINA 
TIK 51.50 

(Su prisiuntimu) 

TVIRTAIS 
VIRŠELIAIS . 

#2.00 
(Su pasiuntimu) 

ALPIS, mažas 
vaikas, patenka 
Kryžiuočiams. 
Pavagiamas 
iš tėviškės, 
Marienburge 
užauginamas, 
kur jam ateina 

-"proga išlaisvint 
DLK. Kęstutį. 

ŠTAI KOKIA TA APYSAKA: Vienas kny
gų mėgėjas rašo: "Mes su savo vienu drau
gu gavom knygą 'ALPIS' ir norim? pareikš
ti didelį pasitenkinimą tuo veikalu. Dirvos 
redaktorius K. S. Karpius yra geras Lietu

vių kalbos žinovas ir gabus rašytojas. Jis « 
tos rūšies apysakų kaip 'ALPIS' yra specia
listas, nes jis yra ir daugiau jų parašęs. 

"Apysaka 'ALČIS, Kęstučio Išlaisvinto— 

m 
'T 4 

jas', yra jo geriausio patyrimo ir literatinio 
gabumo kūrinys. Mano draugas perskaitęs 
'ALPI', pareiškė kad tai geriausia istorinė 
apysaka, kad tai geriausi istorine apysaka 
Lietuvių kalboje iš kurių jam teko kada 
skaityti. O kadangi tas asmuo yra baigęs 
universiteto mokslą, tai be abejonės apie 
literatūrą gerai nusimano." 

ši apysaka ir jums tikrai patiks. 

< 
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AKINIAI 
galima gauti pas 

IKRĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenut 

' Kur Galima Pasimokyt 
Pilietybės Reikale 

PRANEŠKIT 
;avo Antrašo Permaim 
Kuomet rengiatės persikelt 5 
kitur gyventi, praneškit sn 
Vro naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, ne." 
paštas nesiųs jums Dirvos 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums u> 
lc atvirutę prieš persikėl:  

mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3, O. 

NEUŽMIRŠKIT 3c~ 
Siųsdami Dingos Redaircija' 

Administracijai ar Agentu r* 
'fokius paklausimus, visada jd? 
tit už 3c pašto ženkleli afcar 
Vvrnui Tas hutin* 

U - l  

l D I R V A  6820 Siiperittg Aveli#* i rt4 '* •* Cleveland, Ohio 

x rl.-:iiicV SU Kliaio hoviecu 
apsilankęs Italijoje apžiūri Britų Gen. Montgomery vadovau
jamai 8-tai Armijai. Jis p va važiuodamas saliutuoja Britų 
kariuomenę. 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

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

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  
TROTH ERS CAFE" 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
f 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

Lietuviams patogios mokyklos ku
riose atsibur.a pilietybės pamokos yra 
sekančios: 

Coll i n wood High, East 162 St., prie 
St. Clair, pirmadienio ir trečiadie
nio vakarais, tarp 7—9 \ 

East High, 1380 E. 82 St., antra
dieniais ir ketvirtadieniais, tarp 7 
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. ir 
Corlett ave., pirmadienio ir trečia
dienio vakarais. 

Doan School, 1350 E. 103 Street, 
antradienio ir ketvirtadienio popie
čiais, 1:15 iki 3:15 vai. 

į Y.M.C.A., E. 18th St. ir Prospect 
ave., ketvirtadieniais tarp 2:30 ir 
4:^0 pa pietų. 

Kurie nori šiaip informacijų, ir 
apįę pilietybęs mokyklas gali krei-
ptišrr | Citizens' Bureau, Marshall 
Bldg., telefonas Crferry 3796. 

Buna pamokos skaityti ir rašyti 
Angliškai, Amerikos demokratijas 
pamokos, ir ko ši Šalis tikisi ii sa
vo piliečių. 

SEDAKOFF 
VAISTAS XUQ ŠALČIO 

TAI GYDYTOJO RECEPTAS 
Greita Pagalba nuo Gerklės Už-
dec-imo, Paliuosuoja atsikosėjimu 
stimuliuoja ir paliuosuoja užsi
kimšimą plaučių. Ypatingai gvė
ras nuo naktinių kosėjimų, šalčir> 
ir užkimimo. (l) 

Eclair Cut Rate Drugs 
7G00 ST. CLAIR AVENUE 

Kampas E. 76 St. Cleveland. O. 
. Telefonas EN. 9202 

& 

W E B E R ' S  F a m o u s  
b a r b e c u e  

8521 Hough Ave. CEdar 9b79 
Husų Barbtcued Mėsos ir Vištiena yra Pragarsėjusios 

visame mieste. 

Pas mus duodamuose Valgiuose naudojama tiktai 
Pačios Geriausios Mėsas. 

ę . 

MES SPECIALIZUOJAME SEKMADIENIO PIETUMIS. 

BENT KADA - DIENĄ ir NAKTĮ 
Kreipdamiesi i mušu Laidotuvių Namus galit atlikti vi

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

Grabas lir Patarnavimai nuo $160,. $175, $225, $315 iki $1000 

L O R E  E  A .  W E L L S  
JJEAUTIFUL FUNEKALS 

HOUGJ-I AVE. prie E. 81 St. GEdar 7038 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis** 
"Ąrielkėlė šiltesnė 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKL1FFE, OHIO 

IIIMIIIIIIIIHIIIIHIIMIRIIIHIIIIIIIItlIMiaiaMIMItlIlIMIIIl 

SUPERIOR CAFE 
and Bowling Alley 

Ateikit Palošti ant mušu šešių reguliarių Alleys 
$927 SUPERIOR AVENUE 

• Alus -j-* Dagtinė — LengvĮ Užkandžiai 
Mes turim še.lias Bowling Alleys, bet gerai prižiure-
tąs ir turė.n^l^r.gij lošimą. Ateikit pas mus. 

•':« Ątdara iki, 2:30 vaį. ryto. 
M.. įrįį 

OJNI 

SUPERIOR-
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Avę. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti. Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės v ^ 

' JACK GANSON^ 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
"Engagement Partėms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai tetefonuok$fc; 
- KE. 978f , 

Prie U. Š. Route 2(j> 
<J«ck Ganson-Karabinas, 

S* .,4. 

OPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuves 

£j)£cialybė. Atlieka: 
f PLAKATUS 
» LAIŠKUS 
• VOKUS 
• KONSTITUCIJAS 
• BILIETUS 

ir kitokius. 

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums. 

Klauskit musii kainu —. 
atsakymą gausit greitai. 
• Darba Atliekam • 

G E R A I  
OR A ž I A I 
G I E I T A I  

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

JONAS G. 
POLTEK 

L i e t u v i s  

ilamų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 689# 
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D  I  R ' V  A  War Bonds LaimSs Karą! 

CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
*•*•>* Geležinkelio Prezidentas Skiriamas Pulkininku 

| DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 1486—Atdara vakarais 

KUN. A. M. LINKAUS KALBA 

PASAKYTA CLEVELANDO KATEDROJE PREZI
DENTO A. SMETONOS LAIDOTUVĖSE 

Lietuviai -j^ral nt"-':•<! išneša Frezidento A. Smetonos 
bą ii Sv. Jono katedros, po iškilmingu, pamaldų. 

<ir a-

PREZIDENTO ŠEI
MA IR DAUG KITU 

SVEČIŲ 
Clevelande, i Prezidento A. 

Smetonos laidotuves, buvo su
važiavo gerų patriotų Lietuviu 

liš Chicagos, Detroito, Pitts-
burgho, Amsterdamo, BrooK-
lyno, Water!.urio ir dar iš ki
tų vietų, visų tų svečių nebu
vo galimu patėmyti ir užsira
šyti. 

Chicagos Dariaus-Girėno Le
giono Postas atsiuntė Garbss 
Sargybą iš šių: J. A. Micke-
liunas, pirmininkas, A. Kas-
per, J. Kibort, B. Mason, J. 
Yurchus, L. Mason, S. Dunbar, 
F. Pumputis, J. Rachus, Sgt 
at Arms, R. Mason, Bugler. 

Buvo atvykęs komp. A. Va
nagaitis, Oliai, BaMunas, Mac-
kevičiai. Kuraičiai, Stankūnai 
ir kiti iš Chicagos. 

Iš Amsterdam, N. Y., atvy
ko Juozas Olšauskas. 

Iš toliausia buvo tai iš Wa-
terbury, Conn., poni Devenie-
nė ir poni Colney. 

Iš Brooklyno: Dr. Vencius, 
Vyt. Abraitis, D. Klinga, Juo
zas Ginkus. 

Iš Detroito: Dr. Jonikaitis. 
Dr. Sims su žmona, poni Dou-
van-čiurlionytė, poni Petrikie-
nė, Smailienė ir kt. 

Iš Pittsburgho — Pivaronai 
Tai tik keliolika patamytr 

ir atsimintų. Atsiprašome kad 
visų nepajiegiame suminėti. 

Atvyko iš New Yorko ir p 
Smetonie-

žinios apie Lietuvos Prezidento -Antano Smetonos 
mirti pasklido per pasaulį žaibo greitumu: už poros-tre
jeto valandų žinojo apie tai per radio viso Amerika, po 
to Europa ir kiti kontinentai. Nežinia kaip Vokiečiai j 
paskelbė Lietuvos žmonėms tą žinią, bet galima numa-l 
nvti kaip Rusai džiaugdamiesi skelbė savo ribose apie 
šią Lietuvių tautos tragediją. | 

Žinia buvo tokia tikra kad niekas ir neabejojo ar 
tai teisybė. Lietuviai išgirdę tai nusiminė, apsiverkė, 
tiesiog nežinojo kas daryti, iki žinia persiskverbė per 
juos kiaurai. j 

Radio pranešėjai Amerikoje apie tą atsitikimą kar-j 
tojo per dvi dienas. ! 

Kun. Anicetas Linkus, šv. Kryžiaus Lietuvių para
pijos klebonas, i? Chicagos, pasakė labai reikšmingą ir Jadvyga Tubelienė, 
įspūdingą kalbą, sekančiai: j nes sesuo. 

; < A v v .  ,  t  i  .  •  .  i  ,  I  Dalyvavo Ministeris ir Kor, As žinau tavo darbus, tavo vargą ir tavo kantry- } : 
be". (Iš šventraščio, Apreiškimai 2-2). ' ' _____ 
"Brangus Kristuje Lietuviai: # PRANEŠIMAS 

"Nuliudus Smetonų šeima, nusiminę Lietuviai, su- Lietuvių Taupymo ir Pasko-
krėsta musų tėvu šalis-Lietuva. Štai čia susirinkę prie ios Draugijos metinis šėrinin 
karsto, kuriame yra užgesus žmogaus gyvybė, tik kuno kų susirinkimas atsibus ket-
palaikai tėra likę. mes dusaujame. Žmona pasilikus virtadienio vakare, Sausio-Jan 
iiašle šaukia: 'Mano mylimas ir geras vyras numirė'. ^0 d., nuo 8:30 vai. vakare, 
Vaikai verkia, 'Musii„brangus tėvas, mokytojas, globė- 10 uvlų hB ej 

jas ir užtarėjas mirė'V O, ir daugiau, Lietuvos mylė- j 
tojas mirė. Mirė Lietuvių tautos vadas; kovotojas, gy
nėjas ir saugotojas Lietuvos nepriklausomybės. Mirė 
Lietuvos Prezidentas, garbingas Lietuvos valdovas. O! 
ras mirties angelas, kodėl neatsižvelgia nei i amžių, nei 
i užimanti tautoje svarbią vietą, nei Į šio gyvenimo rei
kalus. A. a. Antano Smetonos gyvenimo siūlą mirties 
angelas staigiai ir netikėtai nutraukė. 

'Musų, gerbiami šeimos nariai, nuliudimą ir širdies 
skausmą mes visi ir visa Lietuvių tauta giliai atjaučia
me ir dalinamės. 

:<Del a. a. Antano Smetonos asmenybės ir jo dar
bų, paminėsiu Viešpaties žodžius: 'Aš žinau tavo dar
bus. tavo varga ir tavo kantrybę'. Jis, a. a. velionis, 
visą savo gyvenimą, savo mokslą, savo išmintį, savo su
gebėjimą paaukojo ir pašventė Dievui, Tėvynei, artimui 
ii' Lietuviu tautai. 

"Jis tikrai mylėjo, gerbė ir dirbo tėvynei Lietuvai. 
Jis mylėjo tėvynę, jai dirbo ir galėjo, dėlto kad jis my
lėjo Dievą ir artima. .Jis buvo pavyzdingas ir prakti
kuojantis katalikas. Nuolankus, neišdidus, nors aukš
čiausioje valdovo vieloje visiems buvo prieinamas ir tė
viškas. 

"Kritingiausiose Lietuvos likimo ir jos reikalų va
landose jis mokėjo gabiai pravesti kryptį ir diplomati
nius sluogsnius tėvynės gerovei. Visi geros valios Lie
tuvos piliečiai džiaugėsi juo. savo geru valdovu. Jis kal
bėjo. rašė, dirbo, galvojo, jieškojo ir aukojosi Lietuvai 
ir Lietuvos nepriklausomybei. 

" 'Aš žinau tavo kantrybę', žodžiai Švento Rašto. 
Dirbdamas tautai, ir būdamas didžiausioje tautos ir' ša
lies atsakomybėje, daug turėjo rūpesčio, bėdų, trukdy
mų ir sielvartų. Tą visą jam reikėjo patirti ir kantriai 
panešti. 

"Dargi, galingi blogos valios priešai apsupa ir su
spaudžia Lietuvą. Kiek čia skausmo kaipo tikram tė
vynainiui, kaipo mažos šalies valdovui neturinčiam jie-
gų apginti nuo priešų savo brolius ir seseris. 

Kad išgelbėjus savo ir šeimos gyvybę, kad apgynus 
Lietuvos Nepriklausomybę, kad palaikius gyvą Lietuvos 
valdžią, ištruko, iš mirtimi gręsiančių nagų, ir čia šioje 
šalyje prisiglaudė kaipo prie gero ir galingo užtarėjo 

Valdyba. 

MIRTIES PATALE 
Leidžiant Dirvą Į spaudą 

gavome pranešimą kad visai 
prie mirties randasi Jonas žiu 
rys, P. J. ir F. J. žiurių tėvas 
kuris jau yra 84 metų amžiaus 
Jis randasi ligoninėje ir pats 
P. J. žiuris pranešė Dirvai joj. 
tėvas vargu išlaikys vieną 
naktį daugiau. 

SUSIRINKIMAS. L i etuvii 
Salės Bendrovės šeri ninku me 
tinis susirinkimas bus laiko 
mas pirmadienj, Sausio 17 d, 
nuo 8 vai. vakare, apatinėje 
salėje. Visi šėrininkai prašo
mi dalvvauti. Valdyba 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Day tone 

1302 Lamar St. Dayton, 

Ir už tai jis turėjo išgerti karčią apkaltinimų taurę. 
Čia reikia pasakyti: Viešpatie, dovanok jiems, nes jie 
nežino ką daro. 

"Kristus, žmonijos Išganytojas, viską mokė ir darė 
žmonėms gerai, ii' už tai Jį persekiojo, kankino ir nu-
kryžiavojo, tie kuriems darė gerą. 

'Pasaulis nedėkingas už gerus darbus. Negalima 
tikėtis kad ir už gerus darbus šio pasaulio užmokesčio. 
Už gerus darbus tik Dievas gali užmokėti brangiausiu 
užkomesčiu. kokio šis pasaulis neturi ir negali mokėti. 

"A. a, Antanas Smetona jau pašauktas iš šio pasau
lio. atskirtas nuo savųjų, paliuosuotas nuo valdovo, va
do ir Lietuvos Prezidento pareigi]. Jis atsistojo prieš 
Karalių Karaliaus, Dangaus ir žemės Valdovo ir Aukš
čiausiojo Teisėjo sostą. Lai Viešpats jam sako: 'Aš ži
nau tavo darbus, tavo vargą ir tavo kantrybę" 
įženerk \ tavo Viešpaties džiaugsmą, gerasis ir ištiki
masis tarne, Aš tau duosiu gyvenimo vainik^.'^ 

"Lai buna paskutiniai -i.-*-—n -• 
JZUį" uZ3att .i» •» » **•! 

S.-.„A. 

musų atsisveikinimo žo-

HOTEL 
Reikalauja 

STATLER 
VYRŲ del: 

Licensed Firemen 
Maliavotojo 
Vidaus Prižiūrėtojo 
Indų plovimo mašinos 
Operatoriaus 
Skalvimo darbui 
Reikalauja moterų: 
Indų plovimo mašinos 

operatorės 
Pastry kepėjos 
Virėjo padėjėjos 

Alga, maistas, uniforma 
darbo. 

Kasdien 9 iki 6 vai. 
Užpakaline ineiga. Room 

MONGOL? ft 

KAMCHATV<A*> «. 
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Ralph Budd, kairėje, Burlington geležinkelio prezidentas, 
.dėlei apsireiškimo grlžkeliecių streiko grasinimo prie? Nau-. 
jus i parodoma. prUaiKdmamas armijoje pulkininku, 
su pv-kyi i ::u l uti tran: portacijos globSju. 

Į PRISIGLAUDĖ PAS ŽIURIUS 
Visa likus Prezidento šeimo 

po gaisro buvo priglausta p. 
i . J. žiurio namuose,. Lake-

oode. Pas Karpius apsistojo 
iš New Yorko atvykęs Smeto
nų žentas Pulk. A. Valusis su 
žmona. 

C'.'AM* 
YAP.% 

PACIFIC ^OCf AN 

HMNAH 

;BONIN \ 
MARCUS 

-MARIANA 15. 
WAKE 

MIDWAY' 

I. V 

•J A LAVA & PALAU 
CAROLINE 15 

AMCOlNAf 
ir^ORi* 

PAPW.'N 
AU51PAISA 

S. • ^TRutc A^arshall 
PONAPF JALUlTy 

. j^L.i GILBERT 
NAURU. ••.lė 

SOLOMON 15.^ 
i .•a'r ARO R AE 

* • ELLICL IS. 

INDIAN OCEAN 

Roosevelt, Chiang Kai-shek, and Church
ill decreed at Cairo that Nippon will be 
stripped of Pacific islands seized or occupicd 
since the First World war and China will 
reclaim such islands as Formosa, Manchu
ria, and the Pescadores. Within the dotted 
Ihie of this map are the Jap-hcld properties 
of today. Inset is Japan of tomorrow. The 
trio stated they "h?.ve no thought of terri
torial expansion or gain for themselves." 

METINI FSNANS^i APYSKAITA 
Lietuvkj Taupymo ir Paskolos Draugijos Gruodžio 31, 1943 

TURTAS ATSAKOMYBĖ 

Liuet. FranKiin Kooseveit Jr. 
Prezidento Roosevelto sunus; 

Parodoma šiame vaizde su sa
vo sunum. Franklin 3-čiu? kuns 
"ra 5 metų amžiaus. Vaizdas 
Prez. Roosevelto namuose Hyde 
^ark, N. Y. 

DliRVA galinm. išsirašvti 
pusei metų — už $1.00. 

ir 

Cash on hand and in Banks $ 110,468.27 Capital Stock $ 66,511.91 
U. S. War Bonds and Stamps 135,079.25 Reserve Funds 73,010.64 
First Mortgage Loans on Undivided Profit Fund 29,328.04 

Real Estate • 900,027.71 Contingent Earnings 978.94 

Office BuiidiiiK (Less Depreciation) 22,324.00 Savings Deposits 1,024,727.05 

Real Estate Owned 45,851.22 Loans in Process 15,286.32 
Real Estate Sold on Land Contract 54,040.54 Advauc-id by Federal Home Loan Bank 4,390.00 
Federal Home Loan Bank Stock 7,500.00 BiTrowed Money 20,000.00 
Other A^FCts 0,668.41 Advances by Borrowers for 

Taxes and Insurance 11,544.67 
Dividend Declared on Stock and 

Stock Dividend 35,803.00 
Other Liabilities 378.83 

Ti-lal $1,281,959.40 

Total U&H&9A0 • $1 „281,959.40 

4. 
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% T H E  L I T H U A N I A N  

SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. Cleveland 

x 
t 

V •> 

i v 

Dirva dabar yra pigiausia 
darbininko iiuosiaikio drau 

•fOMi platinki t tarp mvų 

Parsiduoda 3 Namai 
Ant E. 33 st., 7 šeimos ir štoraj 
Klauskit telefonu arba rašykit, 

nas. (3) 
Klapsklt telefonu arba rašykit. 

Telef. tarp 6 ir 12 vai. EX 0417 
7605 Star Avenue 

Penktadienį, SAUSI® 14tą 

Per Visą Musų Krautuvę 

sulyg 

335 

Kreiptis: Employees Entrance 
Lietuvių Salėje 

Ateikit į Lietuvių salę pasi-
lošti ir smagiai praleisti vaka-
ra su savo draugais, šios su
eigos buna antradienio, ketvir 
tudienio, penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, nuo 8 vai 
lygiai. Paremkit savo klubą ir 
Lietuviu salę, 

J 

METINIS IŠPARDAVIMAS ĮVAIRIŲ REIKALINGŲ DĖVIMŲ LIKUČIŲ 

r 
157 MOTERIŠKI COATS 

s60 s70 s80 
Grynos vilnos; apvedžioti juodos spal
vos Persian, beaver, sable-spalvos vo
verės ir kalnu sabalo kailiukais. Mie-
ros .°»5i,4 iki 47 Vi, 36 iki 56. 

Cuats . . Trečias Aukštas 

150 MOTERIŠKŲ DRESIŲ . 
.$16 iki 17.95 Vertybės 9.85 
Mieros 16V& 
je grupėje, 
dvieių dalių 
spalvų. 

women's Brasses 

iki 241/2 ir 36 
Rayon crepes, 
stilių; šviesių 

iki 44 šio-
vieno ir 

ir tamsių 

Trečia* Aukštas 

212 VILNONIŲ SWEATERIU 
Originaliai $ iki 7.95 . ^ ęę iki 4.99 
Klasiški užsimaunami per galvą vieno
dų spalvų ir marginių; mieroą 36 Iki 38 

šioje grupėje. į 
700 Reg. 6.50 iki 8:95 Sijonai 

Vilnoniai, vilnos-ir-rayon; storų siūlų, 
ir įvairių marginiu; mieros A OO 
24 iki 3Ž . 

Snorts Shop . . . Trečias AukStas 

39 JAUNOMS DRESĖS 
12.95 iki 17.95 Vertybės 9.85 
Išeiginės rūšies, su originaliais paįvai
rinimais ką Jaunos panelės taip mėg
sta. Rayon crepes; tamsių ir mergų 
audinių. 
Junior Dreums . . . Trečias Aukštas, Ontarfo 

FUR KAILINIAI . . NUPIGINTI 
$175 iki .$100 Moteriški Kailiniai $148 
Juodos ar Rudos Moire Pony — Juodai dažytos 

Persian Paw — Dažyto Šeško Kailiniai — 
Dažyto Lapes kailio kailiniai 

$275 iki $310 Moteriški Kailiniai $248 
Sidabruoti Ilgi Raccoon — Sidabro 'Lapės Ža-

kietai -- Plėtmuotos Ocelot Kates - Natu-
ralčs Spalvos šeško 

$135 ik $150 Moteriški Kailiniai $110 
Dažyto Mouton Avies — Seal spalvos Coney 

Barsuko spalvos Coney — Sidabro Pilkos 

$225 iki $250 Moteriški Kailiniai $138 
St balo juodi Muskrat — Dažyto Silvertone 

Pietų Amerikos Pilko Avies - Naturalio Jer
sey Muskrat * 

$325 iki $350 Moteriški Kailiniai $278 
Hollander Juodai dažyti Persian - Hudson 

Sabalo spalvos Muskrat - Pilki Persian Lamb 
Hollander šiaurės Muskrat 

$425 iki $475 Moteriški Kailiniai 
Puikus juodi Persian - Puikus Pilki 

Gražus Beaver Kailiniai - Sidabro 
Platus Kailiniai 

$378 
Persian 

Lap«a 

4 i" r. knilivOrn Nata rali? s T.aukinio 
rr.etalai, az kiekvienu po ..... 

Mink 13?-
$22 
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