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Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugis. 

ANTANAS SMETONA mirė 
kuo buvo: paskutiniu Basana
vičiaus - Kudirkos gadynes ir 
dvasios vadu Tautos kovoje už 
politinę laisvę ir tautinę-eko-
nominę pažangą tapti moder
nine valstybe. Visuose Ame
rikos ir Anglijos ir kituose 
laikraščiuose, ir per radio šio
je šalyje ir Europoje, nuaidė
jusios žinios apie jo mirtį de
mokratiniam pasauliui primi
nė mažą tautą, kuri po pirmo 
Pasaulinio Karo atgavo laisvę, 
bet kuriai po antro Pasaulinio 
Karo gręsia nelaisvė. Spauda 
citavo A. Smetonos žodžius, i 
kaip Atlanto čarteris mažoms Į 
tautoms yra kuo asmens lais- j 
ve buvo Prancūzų Revoliucijo- J 
je, ar kuo Anglams buvo lais- j 
ves paskelbtos jų garbinamoje j 
Magna Charta. 

Antanas Smetona sakė, pa- i 
saulis privalo rasti budą atsi- j 
kratyti tokio agresingumo ku-j 

ris mažos Lietuvos laisvę pa- i 
smaugė. Smetonos mirtis at- J 
ėmė mums tą kurį pasaulio ži-j 
nojo kaip čekoslovakų Masa- j 
ryką. Jo mirtis pasunkino žy-' 
miai musų kovą už Lietuvos j 
laisvę, nes jis buvo simbolis j 
Nepriklausomos Lietuvos. j 

Netekę žinomo vado ir var-1 
do, mes spragą privalome už
pildyti didesniu visų tautinių 
jiegų susijungimu ir energin
gu vykdymu jo pastangų už 
Lietuvos atkūrimą. 

LENKIJOS- Sovietijoe santi-
kių išsivystymas turi pirmaei
lės svarbos Lietuviams. Sovie
tų reikalavimai rubežių klausi
mu su Lenkija daugeliu atžvil
gių pateisinami, nes Rusų rei
kalaujamuose kraštuose gyve
na daugiau Gudų ir Ukrainie
čių negu Lenkų. Tie kraštai 
tai buvusios Lietuvos kunigai
kštijos dalis, Mindaugo-Gedimi-
no-Algirdo-Vytauto įgyta, ku
ri po "unijų" atiteko Lenkijai. 
Bet Sovietija klausimą spren
džia ne taikaus susitarimo ke
liu. Maskva klausimą riša sa
vaip vienpusiai; reiškia, dikta
toriškai. 

Į Maskvos pasiūlymą gryžti 
prie Curzono linijos (kuri Lie
tuvai palieka Vilniaus kraštą), 
Lenkai paprašė Washingtoną 
ir Londoną tarpininkauti. Ru
sų atsiliepimas į šį pasiūlymą 
parodys kaip Stalinas nori su 
savo talkininkais susitarti ir 
Rytų Europą tvarkyti. Suti
kimas priimti Anglų ir Ame
rikonų tarpininkavimą padrą
sins Lietuvių viltis kad ir Pa
baltijo valstybių likimas galės 
buti ne vienšališkai bet gražiu 
tarpininkavimu išspręstas. 

• 
SROVINĖ (katalikų, sociali

stų ir sandarieeių) spauda veik 
vienu balsu užpylė šalto van
dens šaukiamam New Yorke 
Amerikos Lietuvių Seimui. 
Gaila kad sroviniai sumetimai 
nepamatė tame seime lemia
mos istorinės valandos. f 

Gerai V. F. Jankauskaą su
šuko: "Nesutikimai pražudys 
Lietuvių tautą!" Panašus ne
sutikimai pražudė Lietuvos -
Lenkijos bendrą valstybę. 

Labai budinga musų katali
kų nuotaika. Katalikų Susi
vienijimo organas Garsas, pa
vyzdžiui, bara šaukiamą sei
mą, "kam vėl klabins Ameri
kos pareigūnų duris Lietuvos 
likimu", bet giria Kunigų Vie
nybę, kuri kaip tik vėl pakla
bino Prezidento Roosevelto du
ris tam tikru raštu. 

• 
AMERIKOS Lietuvių orga-

' akacijos jau vėl sujudo ruoš
ti įspudingus Vasario 16-tos 
minėjimus. Amerikos Lietuviai 
gerai žino kaip šitokių įspudin 
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Sausio 20.— Žiūrint bol
ševikų karo veiksmų žemė-
lapin aiškiai matyti kad 
raudonosios armijos, kurių 
pietinė dalis įsiveržė ir to
li įžygiavo Lenkijon, šiau-
rėn nuo to vienoje vietoje 
prasimušus į vakarus ties 
tuo daiktu kur šiaurės ry
tų Lietuva nusikišus Rusi
jos pusėn. Rusai jau tuoj 
srali Įsiveržti į Lenkų lai
kytų Vilniaus kraštą, kurį 
1939 metais jie priskyrė 
prie Lietuvos vėl. Taigi jie 
tuoj pasieks pačią Vilnijos 
Lietuvą. 

Šiaurės fronte Rusai pa
sinaudodami žiema stengia
si visiškai išliuosuoti Le
ningradą, kurį laiko apgu
lę jau pustrečių metų. Ta
me fronte raudonieji užėmė 
du svarbius punktus. Ten 
Vokiečiai nepaprastai tvir
tai įsistiprinę. 

Pasiekimas Lietuvos že
mių, kurias Sovietai savi-
nasi ir pasiryžę užvaldyti, 
gali atsitikti savaitės-kitos 
bėgyje. 

* LENKAI IŠGAV#* 
TARPININKYSTĘ 

Rusams Įsiveržus i buvu
sios Lenkijos dalį, Lenkai, 
kaipo United Nations na
riai,' pradėjo šauktis Ang
lijos ir Amerikos kad tar
pininkautų ir įsikištų į da
lykų eigą, kad butų daro
ma kas nors užkirtimui 
bolševikams sauvališko pa
siryžimo užimti visą tą da
lį Lenkijos kurią Stalinas 
savi na si. 

Anglija ir Amerika Len
kų šauksmo išklausė ir pa
siėmė žiūrėti, kad Lenkija 
nebūtų bolševikų sunaikin
ta. Siūloma Lenkijai ir se
noji Curzon linija, tačiau 
Lenkai atsisako nuo jos. 

Sovietų spauda »Maskvo
je vėl išleido Lenkų vyriau
sybei in exile apkaltinimą 
buk Lenkai atsisako užves
ti "draugingus santikius su 
Sovietais". Keistas reika
lavimas: užvesk su Maskva 
"draugiškus" santikius, pa
našiai kaip buvo padaryta 
1939 metais su Lietuva, ir 
tylėk, savo "draugo" piktų 
darbų neminėk, o bolševi
kai vistiek savo užgrovįmo 
programą vykdys. I !.!>, . 

gų minėjimų surengimas ker
ta smugius Lietuvos laisvės 
žudytojams, nes Amerikos Lie
tuviai vienintelė laisva tautos 
tos dalis, galinti laisvai savo 
žodį reikšti. Ji tą žodį tautos 
likimu reiškia Vasario 16-tos 
minėjimais. Amerikos Lietu
viai juose ne tik savo smarkią 
paramą Amerikos karo pastan
goms parodo, bet sukelia aukų 
Lietuvai ir paklabina Ameri
kos pareigūnų duris, nors to 
paklabinimo, kaip matyti, ka
talikų spauda kaip kada (jei 
tautininkų daromas) Ir bijo. 

• 
BEJE, kur dingo tas smar

kus musų bolševikų puolimą? 
prieš Amerikos ne komunistus 
Lietuvius, kuris buvo jų "de
mokratiniam" suvažiavime pa
skelbtas? Turbut, iš Maskvos 
nėgfcvo "lend-lea*e" paramos! 7 

KAS KĄ APGAUDI
NĖJA? 

Šiomis dienomis Maskva 
paleido gandus prieš savo-
karo draugę Angliją, buk 
ji tariasi su Hitleriu pa
skirai taikai. Tą kaltini
mą paleido Maskvos orga
nas Pravda. 

Tuo tarpu iš Stockholmo, 
Švedijos, eina žinios jog 
Hitleris pasiuntęs į Turki
ją pusiau oficialius atsto
vus tartis apie taiką su 
Stalinu. 

Kas čia ką apgaudinėja? 
Po Teherano konferencijos 
buvo skelbiama kad paski
ros taikos su Vokiečiais 
galimybės dingo. Nedaug 
laiko praėjo nuo to ir štai 
pasikartoja tas ko pirma 
bijotu: paskiros taikos su 
Hitleriu gandai. 

Kadangi Rusai meta sa
vo- karo draugams įtarimą 
pirmiau, tai galim tikėti iš
tiks tas kad Stalinas pir
miau susitaikys su Hitle
riu negu Anglija. Maskva 
paleidus apkaltinimą Ang
lams, pati tuo tarpu slaptai 
tariasi su Vokiečiais, jei
gu tos žinios teisingos. 

Viena kas aiškiai pasa
ko kad Stalinas galvoja a-
pie paskirą taiką su Hitle
riu tai Stalino nuolatiniai 
reikalavimai užgrobti Len
kiją ir Pabaltijo kraštus: 
jeigu jųs nesutiksit man 
tas žemes užleisti tai Hit
leris užleis.... Tokia tik 
gali buti išvada apmąstant 
Stalino atkaklumą. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Nesusipratimas su gele
žinkelių unijomis, grasinęs 
gelžkeKečių streiku, visiš
kai baigtas. Valdžia, kuri 
buvo paėmus geležinkelius 
i savo kontrolę, vėl grąži
no juos privatiniams savi
ninkams. 

^ Nesusipratimai buvo pa
lietę 15 paskirų gelžkelie-
čių unijų i]- grasino sulai
kymu geležinkelių judėji
mo. 

Pereitą karą, Prez. Wil
son buvo paėmęs į valdžios 
kontrole geležinkelius nuo 
Gruodžio 26, 1917, iki Va
sario 29, 1920. 

šv. Jono Katedros Cknelande vidus, tako vidun je malėsi juodai užritintas a. a. An
tano Smetonos^ grahas. Kairėje matosi Vyskupas Hoban, apsuptas Lietuvių kuni
gų juodais arnotais; šalyse sėdi kiti kunigai ir pralotai, Lietuviai ir kitataučiai. Ge
du Intros pamalqos už Lietuvos Prezidento vėlę atsibuvo ketvirtadieni. Sauv-io 13. (Dau
giau paveikslų kituose puslapiuose; gaisro apimtu namo, kuriame Prezidentas Anta
nas Smetona žuvo, atvaizdas telpa ant 8-to puslapio.) 

SUDAUŽYTA 16 
PONŲ LAIVŲ 

JA-

ITALIJOJE VEIKI
MAS SMARKĖJA 

Iš Italijos karo fronto 
pranešama jog Amerikos 
bomberiai išsprogdino vi
sus geležinkelius šiaurėje 
nuo Romos, kuriais gabe
nama Į tą miestą reikme
nys iš šiaurės. 

Kitos žinios sako jog ši
tais bombardavimais suar
dyta taipgi Romos vandens 
rezervuarai. 

Iš pietų, Amerikos jie-
gos pradėjo smarkų veiki
mą prie senovinio Appijos 
kelio linkui Romos. 

Britai prasimušė pirmyn 
per žemutinę dalį Gariglia-
no upės, nežiūrint atkaklių 
Vokiečių pastangų laikytis. 

Pacifiko kare eina gyvas 
veikimas. Amerikos lakū
nai užpuolę Japonų uostą 
Rabaul suplaišino ten bu
vusius 8 Japonų laivus, iš 
jų trys tuoj nuskendo, ki
ti užsidegė, kiti šiaip suga
dinti. 

Naujoj Britanijoj, Ame
rikos kareiviai vėl pastūmė 
Japonus atgal Arawe pu-
siausalyje. 

Sausio 18, Amerikos la
kūnai kitose dalyse suplai
šino vėl aštuonis Japonų 
prekinius laivus. 

Ponia Smetonienė k* vetfenfesf Prezidento An 
"tino Smetonos spiros lįjeįjrimmėF reiškia gilią pa 
ka visiems kurie šią tragingą valandą vienokiu ifir 
kitokiu hudu parodė užuojautos ir supratimo, pir
moje eileje Lietuvai Vaduoti Sąjungai ir Katalikų 
Bažnyčios pareigom mg. 

Amerikos Oro Jiegos 
Didžiausios ' 

Suv. Valstijos dabar tu
ri didžiausią pasaulyje or-

3UNKŲS LAIKAI PA-Į ga visuose savo viršutiniuose 
drabužiuose. Kad sutaupyti BALTIJO ŠALYSE 

Neutrališkos švedų spaudos 
paskutiniai pranešimai nusako 
apie katastrofiškas gyvenimo 
sąlygas Pabaltijo kraštuose. 

Pranešama kad maisto stoka 
pasidarė labai aštri ir kad vi
si gyventojai pasidarė visiškai 
priklausomi nuo juodosios rin
kos. Mėsos ir bulvių negalima 
gauti, ir žuvų ištekliai toli 
gražu nepakankamai. Kalėdoms 
buvo duoti papildomi raciona-
vimo kiekiai tiktai tam tik
riems gyventojams, kas rodo 

laivyno armiją — paruošta kaip apribotas yra Pabaltijo 
net 2,385,000 vyrų pilnam 
oro karo menui 

Vokiečiai laukia Alijan-
tų įsiveržimo į Europą iš 
vakarų bėgyje 90 dienų.-

Naziai skelbia išradę* ra-
kietą kuri šaunama iš toli 
per daug mylių. Ji gali tai
kiai keliauti 70 mylių. Sa
koma ji bus paleista veik-
mėn prieš Angliją. 

Visi Keliai Veda į Berliną 1944 Metais 

kraštų gyventojų maistingu
mas. 

Priverstinas Pabaltijo žmo
nių vykimas į Vokietiją nei 
kiek nepataisė padėties. Ner
viški naziai pastaru metu Įsa
kė iškelti visus gyventojus nuo 
Baltijos juros pakraščio ma
žiausia dviejų kilometru juos
toje. 

Kuro žmonės gauna taip ma
žai kad civiliniai valgo ir mie-

kurą, nezių Įsakymu uždraus
ta žmonėms vėdinti namus il
giau negu tris minutas į die
ną. 

žinios sako, Pabaltijo šalyse 
siaučia šiltinė, difterija ir in
fluenza del nedavalgymo ir sil
pnumo. Daktarų trukumas pa
darė tinkamą epidemijų gydy
mą neįmanomu ir dėlto mirtys 
smarkiai kyla. 

Vokiečiai atvykę iš Vokieti
jos gauna pirmenybes gydyme 
prieš vietinius. Daugelis vie
tinių gyventojų išmetami iš 
namų ir juose apgyvendinama 
Vokiečiai. Iš to seka vis di
dėjanti neapikanta Vokiečiams. 
Po saulėleidžio, kaip praneša 
švedų laikraščiai, nei vienas 
Vokietis nėra saugus. Net ir 
dienos metu jiems gręsia pavo
jus. Vokiečiai okupantai kas
dien yra žudomi ir nusikaltė
liai nesurandami. 

Senate rūpinamasi įvesti 
statymą kad ir unijos 
raportuotų valdžiai apie sa
vo ineigas. Iki šiol unijos 
buvo liuosos nuo raportavi-
mo, ir unijų viršininkai im
dami didžiausias algas, iš 
darbininkų surinktus pini
gus švaisto sulyg savo čiuo
žiu ros. " r • 

t teitai ko. Pittsburgh, 
PS. ~ U. S. Plieno korpo
racijos viršininkai skelbia 
jog nepavyko susitarti su 
plieno darbininkų unijos 
vadais (CIO), kurie reika
lauja 17c mokesties dau
giau valandai, bet kompa-
nua atsisako mokėti. 

Nauja sutartis tarnautų 
kaip modelis del apie 800,-
000 plieiio industrijos dar
bininku. 

Pacifiko pakraštyje plie
no dirbtuvės apimtos dar
bininkų streiku. Karo Dar
bo Taryba kreipėsi i Ame
rikos Darbo Federacijos 
prezidentą Green reikalau
jant kad streikas butų bai
gtas. 

Vokiečiai naudoja Į orą 
balionais iškeltas minas ko
vai su Alijantų lėktuvais. 
Britai karo pradžioje nau
dojo tik paprastus balionus 
išleistus i orą ant vielų, lėk
tuvu tramdymui. 

Viduržemio Vadas 
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Argentinoj Žemės Dre
bėjimo žuvo 1,500 

Sausio 16, Argentinoj iš
tiko smarkus žemės drebė
jimas. sugriauta San Juan 
miestas, kuriame užmušta 

i apie 1,500 žmonių. Miesto 
pastatu mažai kas liko. 

"Sausieji" jau atsirado ir 
Kongreso rumuose Washin-
gtone, kur jie pradėjo vajų 
už įvedimą visoj šalyje nau
jos prohibicijos. 

Philadelphia, Pa. — Su
streikavo apie 3,000 mies
to įstaigų darbininkų, rei
kalaudami 10 centų valan
dai daugiau mokesties. 

Alijantų numatytas iš daugelio pusių puolimas Vokieti
jos šiais 1944 metai®, kuris reiškia Vokietijos DUfta&jifl!* 
ir Berlino užėmimą. C ' 

Sir Henry Wilson, Anglas, 
paskirtas vyriausiu vadu Vi
duržemio karo lauke, į vietą 
Gen. Eisenhower, kuris išvyko 
į Anglij vadovauti Vakarų 
frontui. 'V 

Ispanijoje, traukinio ne
laimėje Sausio 17, užmuš
ta tarp 500 ir 800 žmonių. 
Nelaimė ištiko tunelyje ir 
gelbėtojai negalėjo įsigauti 
į tunelį per dvi dienas. Tai 
butų didžiausia gelžkelio 

•nelaimė istorijoje. 
Italai keršija. Vienas iš 

teisėjų Veronos teismo, ku
ris nuteisė Mussolini žentą 
grafą Ciano nužudymui, li
ko pats nužudytas sabotažo 
budu. Kitiems to teismo na
riams sakoma pagrąžinta iš
žudymas. 

Bulgarijoje, iš sostinės 
Sofia įsakyta išsikraustyti 
300.000 gyventojų, delei di
delių bombardavimų Ali
jantų lėktuvais. 

10 užmušta. Novice, Tex. 
— Armijos traukinis laike 
sniego pūgos užlėkė ant ki
to stovėjusio traukinio, ne
laimėje užmušta 16 pasažie-
riu. 75 sužeista. 

Pasco, Wash. — Susimu
šė du lokomotivai migloje, 
užmušta 4 gelžkeliečiai, 6 
sužeista. 

Prie Sebring, Fla., lėktu
vo neiaic^aje užmušta 10 
kariu. 
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' s D I R V A  Pirkit War Bonds šiądien 

EENNSYLVANUOjE 
PRANEŠIMAS APIE 

ANGLIAKASIU 
DARBO SĄLYGAS 

Wyoming Klonis, Pa. 

Dirvos skaitytojų prašomas 
rašau šį pranešimą Lietuviš
kai skaitančiai šeimai Ameri
koje. Angliakasių apšmeižimas 
ju nepatriotingumu ar jų ne-
dirbimu karo pastangoms yra 
tik grynas šmeižtas iš kapita
listinės spaudos pusės, dau
giau niekas. 

Štai kaip kietos anglies bo
sai elgiasi su darbininkais, su 
tais darbą patyrusiais žmonė
mis kurie yra išlaikę Penna 
valstijos kietos anglies darbo 
kvotimus ir gavę "Miner's Cer
tificates", kurie gali buti ang
liakasiais tik po dviejų metų 
ir daugiau dirbimo kasyklose, 
kaipo pagelbininkai mainerių. 

Angliakasis pabaigęs savo 
darbą vienoje* dalyje kasyklų, 
jis rytoj negauna darbo kitoje 
kasyklos dalyje. Tankiai an-
gliakasis turi eiti per dvi ar 
net tris savaites kol gauna dar
bą. Buna taip kad visai ne
gauna darbo ir supykęs aplei
džia angliakasykjas. 

Dabar karo metu negauna 
leidimo kitur dirbti per ketu
rias savaites, bet ir tas nesu
laiko angliakasių nuo palikimo 
kasyklų, čia jau ir apsireiš
kia aštuonių savaičių darbo va
landų suaikvojimas. Tas atsi
tinka kas savaitę per visas kie
tos anglies kasyklas. 

A,ntras yra dar bjauresnis 
kietos anglies bosų elgesys: jie 
baudžia angliakasius už tai jei 
anglyje buna įsimaišę akmens, 
ko negalima gerai Įžiūrėti prie 
menkučių šviesų ką angliaka
siai nešioja prie kaktos arba 
prie diržo. Anglies vaigonas 
kurj angliakasis turi užpildy
ti talpina nuo 6000 iki 7000 

arų, bet jeigu ant nelaimės 
i vagoną patenka ,800 svarų 
akmens, angliakasis pirmą sy
kį sulaikomas nuo darbo vie
na dieną, antrą kartą tris die
nas, o jau trečią kartą neškis 
i A kasyklos, ir po to jau to je 
kompanijoj darbo negausi. Vi
sai neatsižiurima į darbo są
lygas arba pagelbininko nesu
gebėjimą anglį išvalyt nuo ak
menų. 

Tokių priežasčių delei 1943 
metų bėgyje nustota 18,000,-
000 tonų anglies visose kietos 

^ąnglies srityse. 
Disbar dirba angliakasiais 

90 nuoš. ateiviai, taip bosai 
skaito visus kitus, tik Airius 
ir Velšius nepriskaito prie at
eivių, nors ir jie paeina iš Eu
ropos. 

Yra ir kitų anglių kasyklose 
darbo valandų pikvojimo prie
žasčių, kurios jau yra legalas 
pagal įstatymus. Nėra stulpų 
paremti kasyklų lubas, anglia
kasis eina namon, nėra lentų, 
ir gazai renkasi, jis turi eiti 
jiarnon; gazai susirinko ir ne
gali dirbti, eina namon. Visko 
ir negalima suminėti kas atsi
tinka anglies kasyklose. 

* 

UŽDARBIS 
Angliakasių uždarbis yra į-

vairus ir jis 4 skirstomas j 
tris rusi*. Bosai gauna nuo 
$200 iki $250 į mėnesi algos; 
jų valandos yra ilgos, jų dar
bas yra pavojingas; jų moks
las yra didelis už tą užmokesti, 
atsakomybė prieš įstatymus 
yra sunki, bet retas kuris iš 
jų yra kalėjimą pasiekęs už 
nelaimes kasyklose. 

Alekaniškas darbas kasyklo
je yra lygiai atsakingas kaip 
ir bosų, liet geras, dirba 8 va
landas dienai, jie dirba 365 
dienas i met;; ir jiems švenčių 
nėra. 

Detroit, Mick, Naujienos 
šaftų-keltuvo inžinierių, vė

dinimo inžinierių, pajiegos in-
žinierų darbai yra geri ir šva
rus. Lietuvių inžinierių kiek 
teko sužinosi yra ape tuznas, 
ir apie tiek kasyklų bsų. 

Pirmos rūšies angliakasis 
yra arba gabus, tvirtas, paty
ręs ir suprantantis visus ka-
syklos_"darbus, arba yra bosų 
geras draugas; jis į metą už
dirba nuo $1200 iki $1500; jų 
yra vos 10 nuošimtis. 

Antra rūšis uždirba nuo $800 
iki $1000 į metą, jų yra apie 
20 nuoš. O jau trečia rūšis vi
sai paprasti darbininkai, jie 
uždirba nuo $500 iki $800 me
tuose; tokių yra 65 nuoš. 

Sveikatos ir gyvybės pavo
jaus atžvilgiu gal nėra baises
nės vietos kaip anglies kasyk
los; nesvarbu kur jos yra, vi
sos pavojingos. 

Manau kad iš šitų žinių vir
šutinių darbų žmonės supras 
sąlygas — gerumus ir blogu
mas — angliakasių gyvenimo. 
Angliakasiai su ašaromis aky
se prašė manęs aprašyti jų pa
dėti. Jonas J. Nienius. 

* * 

REZERVUOKIT VIE
TAS HOTELYJE 

DEL SEIMO 

Amerikos Lietuviu Seimo 
delegatai raginami užsisaky
ti sau viešbutyje vietas Sei
mo laikui, Vasario 5 ir 6 dd. 
Rašykit tuojau | Seimo ren
gėjus : 

Br. B. V. Vencius 
199 Grand Street 

Brooklyn, N. Y. 

Seimas atsibus: 

HOTEL PENNSYLVANIA 
7th Ave. ir 32nd Street 

New York City. 

a L. ę. CENTRO SUSIRIN
KIMAS 

Sekmadienį, Sausio 23, Lie
tuvių Salėje Įvyks Detroito 
Lietuvių Organizacijų Centro 
susirinkimas nuo 4:30 vai. po 
pietų. Draugijų atstovai ' da
lyvaukite, nes turime daug 
svarbių reikalų apkalbėti, kaip 
tai sėkmingas užbaigimas par
davinėjimo karo bonų, pasiren
gimas Vasario 16-tos minėjir 
mui, ir kiti reikalai. Po draug 
kviečiami garbės nariai ir vi
suomenės darbuotojai į šį su
sirinkimą. * 

F. Motuzas, 
L. L. O. C. Sekretorius. 

Nauji Karo Avalai 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykah 

LIETUVAI GELBĖTI 
DRAUGIJOS SUVA

ŽIAVIMAS 

Užsirašvkit An.erikns 

"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 
Mcnc:;inis žurnalas, 28 puslapiu, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kfcina f,0c metams. Adresas* 

Lietuviy Naujienos 
332 N; 61h Sf. Philadelphia Pa. 

IŠ SCiRANTGM© 
, PADANGES 

LIŪDI DEL PREZIDENTO A. 
SMETONOS MIRTIES 

DRAUGIJOS RENGIASI { 
SEIMĄ 

Netikėta mirtis Prezidento 
Antano Smetonos sukrėtė vi
sus Scrantono Lietuvius. Pre
zidentas Smetona čia lankėsi 
1941 metais ir visi gavo progą 
ji pažinti. 

Taurų Klubas, kuris yra va
dovaujama organizacija musų 
mieste, išnešė užuojautos rezo
liuciją Smetonos šeimai ir pa
siuntė telegramą, 

SLA 276 kuopa savo susirin
kime Sausio 10, pagerbė Lie
tuvos Prezidentą atsistojimu 
tris minutas, paskui visi sugie
dojo Lietuvos Himną. 

Apkalbėta Amerikos Lietu
vių Seimas rengiamas Vasario 
5 ir 6 d. New Yorke, vienbal
siai nutarta jame dalyvauti ir 
išrinkta du delegatai: V. Janu
laitienė ir V. A. Kerševičius. 

Taurų Klubas ir kitos orga
nizacijos šaukia specialius su
sirinkimus ^delegatų išrinki
mui. V. A. Kerševičius, 

AMSTERDAM, N. Y. 

KRAŽIŲ SKERDYNIŲ PA
MINĖJIMO PASITARIME 

Būnant komisijoj su P. Sar
geliu, senu veikėju, profesiona
liškos - inteligentiškos šei m o s 
tėvu, ir V. Rusilu, geru tėvy
nainiu, atsilankėm pas Kun. J. 
židanavičių, šios parapijos-ko-
lonijos organizatorių, patriotą, 
rašytoją Seirijų Juozą, ir ap
kalbant dabartinę Lietuvos pa
dėtį gerb. klebonas štai kaip 
išsireiškė: 

' Ko jie nori iš Lietuvos Pre
zidento Antano Smetonos? Vie
toje bendrai veikti, gerbti jį, 
šmeižia, niekina, ignoruoja. 

"Amerikos Lietuvių Taryba 
Pittsburgho konferencijoje iš 
žmonių gavo apie $7,000 aukų 
Lietuvos reikalams, bet svar
biausią Lietuvos įstaigą, Lie
tuvos Atstovybę Londone ir 
Balutį nei kiek pinigiškai ne
remia. Daugiausia kenkia tas 
nenaudėlis Gabalas. Be Pre
zidento Smetonos jie nieko ge
ro nenuveiks Lietuvos labui, 
žinau ir pažystu prezidentą, 
tai geras žmogus". 

Taip kalbėjo kunigas tėvy
nainis, ne politikierius, kuris 
remia Lietuvą ir jos reikalus. 
Jo parapijoje ir šioje kolonijo
je Lietuviai vieningi, bolševi
kų ir cicilikų taip kaip ir nėra. 

Didelis nuliudimas apėmė ir 
musų gerbiamą kleboną ir vi
sus mus išgirdus žinią apie ne
laimingą Prezidento A. Sme
tonos mirtį. P. Lalas. 

SO. BOSTON, Mass. — Lie
tuvai Gelbėti Draugija Massa
chusetts valstijoje, kurią su
daro daugelio kolonijų atsto
vai, gana gyvai darbuojasi. 

Ta organizacija turi keletą 
skyrių ir daug pavienių narių 
bei rėmėjų. Ją remia paskirų 
musų srovių žmonės kurie sto
vi už Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymą. 

Sausio 30 dieną, Lietuvai 
Remti Draugija rengia savo 
suvažiavimą-seimą So. Bosto
ne, kuris įvyks Lietuvnf Klu
bo salėje, 309 E Street. 

Be kitų klausimų, šis suva
žiavimas svarstys narių užsi-
dėjirną mokesčiais Lietuvos 
reikalams. 

Kitas svarbus dalykas tai 
šiame suvažiavime bus 'uoliai 
paremta Ketvirtas Amerikos 
Karo Bonų vajus, kuris kiyp, 
tik dabar prasidėjo. 

L. R. D-ja rengiasi tinka
mai paminėti Lietuvos Nepri
klausom vbės 26 metu sukakti. 

WATER BU R Y, CT. 

NUOŠIRDI UŽUOJAUTA 
A. SMETONOS ŠEIM \I 

Amerikos Lietuviu Taryba 
Waterbury, American Friends 
of Lithuania, ir Lithuanian 
Committee for Defense of A-

i merica išreiškia gilios užuo-
į jautos skaudžioje nubudimo 
; valandoje, netekus t ikriausio 
Lietuvos draugo ir Prezidento 
Antano Smetonos. 

Apgailestaujama kad mes 
Amerikos Lietuviai liepai iefjė-

I me užtektinai suprasti ir įver-
; tinti garbingo, prakilnios šir
dies žmogaus, musų tautos 
prezidento, kurio visas gyveni-

, mas buvo pašvęstas savo žmo 
nių gerovei. 

i Iš gilumos širdies išreiškia-
įme jam: Ilsėkis amžinai. Jo 
šeimai reiškiame gilios užuo-

i jautos. Dr. M. J. Colney. 

LIETUVIAI, BUKIME 
VIENINGI , 

Sausio 9 d. Amerikos Lietu-i ! i 
: vių Tarybos skyriaus mėnesi-
; niam susirinkime kalbėjo Adv. 
! K. Jurgėla iš Brooklyno. Visa 
Ijo kalbos tema buvo raginimas 
' Lietuvius pamiršti nudėvėtą 
I savo politiką ir nereikalingus 
I ginčus, dabar yra nauji laikai, 
(liauji reikalai, ir miglota atei-
! tis, dabar reikalinga vieningų 
pastangų, visų Lietuvį# vfetti#-
go sutarimo. 

Waterburio A. L. Taryba nu
tarė kreiptis į visas kitas ko
lonijas kur yra A. L. T. sky
riai, vienytis. Katalikai, tau
tininkai, sandariečiai, socialis
tą ir kurie tik myli Lietuvą ir 
trokšta jai laisvės, stokite vi
si vieningai į darbą, pamirški
me senus ginčus, dirbkime vi
si vienam didžiam musų tiks
lui. 

To pageidauja ir ragina Wa
terburio £."• L. T. 

Dr. M. J. Čelney. 

VIKTORAS PETRIKAS l 
H.ORIDĄ 

j Detroito biznierius, dviejų 
į teatrų savininkas, -p. Viktoras 
! pereitą savaitę išvyko į Flori-
Įdą tūlam laikui pailsėti ir su-
j stiprinti saVo sveikatą, Flori
dos saulėje ir šiltame vande
nyje. 

Ponas Petrikas buvo labai 
pamilęs Lietuvos Prezidentą A. 
Smetoną, bet del kelionės i Flo
ridą negalėjo dalyvauti jo lai
dotuvėse, už jį į Cleveland^ Į 
laidotuves buvo nuvykus poni 
Petrikienė. 

MICHIGAN# KVOTA KARO 
BONŲ $140,000,000 

Šiame ketvirtame Karo Bo
nų vajuje Michigan valstijai 

į paskirta išparduoti bonų už 
$110,000,000. Tos kvotos už
pildymui tūkstančiai Lietuvių 
turės pirkti karo bonus. To
dėl Lietuviai pirkite bonus per 
T). L. O. Centro pardavėjas — 
parodydami bosui liudymą kad 
pirkot bonus ir tuo ii paten
kinsi t, o ttibmi pagelbėsit Lie
tuviams ridpirkti Ambulance 
Plane. D. R. 

IIEIUVIAI PERKA BONUS 
GAUSIAI 

Per dvi pereitas savaites bo
nų vajuje Detroitiętės Lietuvės 
išpardavė bonų pažymėtinai 
daug. StaL pirkėjai: 
Joseph Kulbokas $2,025 
Walter Kurtz 2,000 
G!ga. Tonn 2,000 
Veronika ir Peter Joncius 2.00u 
Frank Valutkevičius l,5f,0 
Aino Kokonen 1,000-
Elizabeth Itose 1,000 
Dr. Jonikaitis (vėl) 1,0C0 
Wm. Dapkus (vol) 1,000 
iViargaret Michael 1,000 
Marie Klapatas 1,000 
Stanley Klapatas 1,000 
Ftli.x Arm a n 1.010 
Che ries Wallis 1.000 
Vincent Kazlauskas 600 
Frank Shuipis 500 
Frank Wisbel 500 
Valerija Krauchunas 500 
Magdalen M. Gravis 500 
Anna Waranski 500 
Dominik B. Brazis 500 
Kazimer Saltis 500 
Vcronica Varneckas 500 
Stuart Miners 500 
Molly Yuodzukinas 500 
George Kose 500 
John T. Lee 500 
Joseph Kairis 500 
•Tolin Kulikauskas 500 
Konstantin Savaitis 500 
David W. Kupinski 200 
Victor Allen 200 
Viktor Jackievicz 200 
Agnes Abishal 200 
Agatha Baron 200 
•John Valu kas 200 
Anneta Bražinskas 150 
Carolyn F. Stark 150 
Joseph Guest 150 
Joseph M. Sirvydas 150 
Pauline Guest 150 
Martha Proedis 150 
A. Markavieh 125 

Po $100: B širvis, Alfred J 
Warden. Anthony ir A. Ru
džius, John Petriks, Ant. Kal
vaitis, H. Kapturauskas, Wm. 
Scharun. Anna Prezgint. John 
P. Paulikas, Dr. John S. Me
ter, John P. Tatu, Charles Vil
kas, Anthony Waranski, Ant 
Waranski. Jr.. Ambrose Kizis, 
Helen C. Fillion, Judy A. Povi-
'aitis, E. Victor Douyan, Chas. 
plikas. Peter Tulauskas, Vero
nika Barkauskas, Paul Deres-
kevich, Algird Krauchunas.' A. 
Jackievicz. John Goodrich, W. 
Zagac Manilla Victor, A. E. 
Heard, Jos, Walukonis. Elmer 
Chaplain, Karalina Drakavv, 
Anton Alexinas, Jos. Svarath, 

Pats kareivių dalyvavimas 
mušiuose parodė reikalingumą 
kitokesnių avalų, ir čia paro
doma naujai išdirbtas avalas 
su blauzdiniu, kurį kareivis už
sideda kartu su avalu. 

Mary Svarath, Helen Svarath, 
Tane Svarath. 

Ann Jacobs 75 
Po $50: J. A. Dubiel, Elsie 

Wolfe, J. R. Maceikis, Anna & 
Arnold Kudzius, Anna & Jos. 
Kudzius, Rose Miknis, Mary 
Walls, Ann Rabor, F. H. Mel
lon, John Tufa, Rosalia Stau-
sunas, Joseph Lucky, Walen-
ty Blaszczyk, Dora Muckus, L. 
Kraszewski, Geo. Čiurlionis, S. 
Bociug, A. Sehulte, J. Wasuko-
nis, Julius E. Molis, Miss Aldo
na Molis, John Piragis, Peter 
Jackūnas, Anna Kershulis, E. 
Kubilius. S. Radziewicz, Dim. 
Baycnski, Ant. Rogers, Frank 
Sar.ralskis, Br. Weszczenski, 
Miss H. Braszewski, W. Debq-
gorski, P. Garwaski, S. Ljicho* 
nek, D. W. Styzik. 

Po $25: Isabella Sharp, J. 
Paulikas, I. Karaliūnas, Ignas 
S. Stausiunas, W. Stilmazak, 
H. W. Henrich, D. P. Waden, 
M. J. Wyzukausky. John Jab
lonskį, Jack W. Heard. L. R. 
Mirol, Barbara R. Eridon. R. 
Kase, Gėn. Miknis, Anna Mar-
kievicz, J. Tamassi, Vyt. Sir
vydas, Helen Kraft, Th. Lu-
korski, John Lesikowski, Heien 
Overka, J. Laukonis, Aldona 
Overka, Clara Mt Ma lion, Stef. 
Zagac, Chas. W. Whitehead. 
Evelyn Markūnas, Sallv Ann 
Berry, R. Dep. 

STULGAITIS Jurgis, 79 metų, 
mirė Sausio 13, Dayton, O. 

- Velionis iš Lietuvos palijo 
Girkalnio ar Stakių p., Ra
seinių ap. Amerikoje išgy
veno virš 50 metų. Palaido
tas Memorial Park Kapinėse 
gretimais jo žmonos, Julės, 
ir jauniausio sunaus, Felik
so. Čia liko jo 5 dukterys ir 
2 sunai. 

TAMOŠAUSKAS J., 53 metų, 
mirė Gruod. 7, Pittsburgh, 
Pa. 

PAŠKEVIČIUS Roy," seno ąm-
žiaus, mirė Gruod. 14, Chi-
cagoj. (Raseinių ap.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

LAURINČIKAS Motiejus, pus
amžis, mirė Gruod. 14, Chi
cagoj. (Panev. ap., Raguvos 
p., Sapių k.) Amerikoj iš
gyveno 33 m. 

ŽUKAUSKIENĖ Paulina (Ja 

VAITEKUNIENĖ Juozapina; 
58 m., mirė Lapk. 30, New
ark, N. J. 

VAIVADA (Waiwood), Juozas, 
79 m., mirė Sausio 8, Cleve-
lande. (Matulių k., šakių p., 
Vilkav. ap.) Amerikoj įgy
veno 12 metus. 

TAMOŠAITIENĖ Rožė (Rame-
kevicait3), pusamžė, mirė 
Gruod. 15, Chicagoj. (Seinų 

i ap., Liškevos p., Gobinių k.) 
MIŠKINYTĖ M., 17 m., mirė 

Gruod. m., Nashua, N. H. 
CVIL1KAS Jonas, 69 m., mirė 

Gruod. 9, Nashua, N. Y. 
ŠAMUKAS Pranas, 68 m., mi

rė Gruodžio 13, So. Boston, 
Mass. (Gargždų par.) 

SLUOKSTINAIT1ENĖ Ona, 
mirė Gruod. mėn., Waterbu-
ry, Conn. 

KUšLIS Juozas, mirė Gruod. 
m., Waterbury, Conn. 

nušaitš), pusamžė, mirė Gr. j VALAITIS Vincas, mirė Gruo-
džio m., Waterbury, Conn. 

ALEKSINIENĖ Marijona, mi
rė Gruod. mėn., Waterbury, 
Conn. 

LABUTIS Kazys, mirė Gruod. 
m., Waterbury, Conn. 

IVANAUSKIENĖ Marcelė (Se-
beckaiti), pusamžė, mirė 17 
Gruod., Chicagoj. (Tauragės 
ap., Gaurės p., Traklaukės 

MIRĖ PAVYZDINGA LIE
TUVĖ 

Elzbieta Veloniškienė (Ga-
venavičiutė), nuo 4521 Roose
velt ave., palaidota Sausio 3; 
mirė sulauku senatvės, apie 70 
metų amžiaus. Velionė Det
roito Lit"tuviams gerai žinomo 
Vinco Veloniškio, Magdalenos 
Stankienės ir Elzbietos Paura-
zienės motina. Buvo linksimo 
budo, su visais gražiai sugyve
no, buvo lyg motina visų. Jos 
vyras, Motiejus Veloniškis, mi
rė 1930 metais. Veloniškiai iš
augino savo gražią, pavyzdin
gą, Lietuviškoje dvasioje šei
mą, vieną sunų ir keturias du
kteris; kiti jų vaikai išmirė 
maži būdami; jos vyriausia du
ktė, Marijona Piasčikienė; gy
vena New Haven, Conn. 

Jų tėvui mirus, jos geras sū
nūs, Vincas Veloniškis, užėrr.o 
tėvo vadovybę, prilaikė prie sa
vęs motiną iki pat mirties. Jos 
dukterys, Magdalena Stankie-
nė ir Elzbieta Paurazienė, jau
nos būdamos buvo visiems ži
nomos Veloniškiutės, kaip ge
ros dainininkės ir gabios vai
dintojos. Jos jauniausia duk
tė, Ona Paurazienė, jauna iš
tekėjo, dabar gyvena Chicago-
je. Visi buvo suvažiavę moti
nos laidotuvėms. Taipgi pali
ko 12 anūkų ir 5 pro-anukus. 

Velionė atvyko į Ameriką 
prieš 50 metų, Detroite apsi
gyveno 1912 metais, Mvyį^il 
New Haven, Conn. 

Iš Lietuvos Nemajūnų km., 
, Šventažerio v., Seinų apsk. 

Sausio 3 d. gražiai palaido
ta, pamaldos atsibuvo Lietinių 
šv. Antano bažnyčioje. Laido
jime pasitarnavo laidotuvių 
direktorius D, B. Brazis. 

Mes Detroito Lietuviai rfįšr 
kiame širdingą * užuojautą visai 
Veloniškių šeimai netekus jų 
mylimos ' n^tinosl; 

Vyt.Markuzas. 
•< 

.t' "jiJĖk 

19, Chicagoj. (Šiaulių aps., 
Užvenčio p., Jungirio km.) 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

D OM INI K AITIE N Ė Ona (Vin-
gaitė),. seno amž., mirė Gr. 
11, Chicagoj. (Raseinių ap., 
Batakių p., šveisčių k.) Ame
rikoj išgyveno 31 m. 

ZALESKA Viktorija, seno am. 
mirė Gruod. 10, Chicagoje. 
(Raseinių ap., Viduklės $•) 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

KVIEKAUSKTENĖ Marijona 
(Bražinskaitė), 75 metų, mi
rė Gruod.: 11, Chicagoj. (Su
valkų r., Veisėjų p., Barta-
šiunų k.) 

JANKAUSKAS Pranas, 61 m., 
mirė Gruod. 11, Chicagoje. 
(Telšių ap.f Plungės p., Kie-
purėnų k.) 

KATKAUSKIENĖ A p o 1 onija, 
60 m., mirė Gruod. 13. So 
Boston, Mass. Amerikoj, 
gyveno 38 metus. 

BRYUS Julia, 88 m., mirė Gr. 
15, Chicagoj. (Šiaulių aps., | 
Radviliškio p., žiūronų p.) 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

RENIS Antanina, 63 m., mirė 
Gruodžio 3, Grand Rapids, 
Mich. 

BACKAUSKAS Pranas, 47 m., 
mirė Gruod. m., Indianapo
lis, Ind. Gimęs Mahanoy Ci
ty, Pa. 

YANUžIS Povilas, pusamžis, 
mirė Gruod. 15, Chicagoje. 
(Panev. ap., Dabatėnų km.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

k.> Amerikoj išgyveno 43 m. 
LOKIS Pranas, seno amžiaus, 

mirė Gruod. 17, Chicagoje. 
(Šiaulių aps., Žagarės par.) 
Amerikoj išgyveno 41 m. 

;SįABAITIENĖ (vardas jiepa-
žymėta), virš 100 metų amž., 
mirė Gruodžio mėn., Lowell, 
Mass. (Paėjo iš Vilnijos). 

STASELIUNAS Jurgis, mirė 
Gruod. m., Shenandoah, Pa. 

i Dykai .Patenkinantis 
PA LIU O SU OTO J AS 

SKAUSMO NUO 

REUMATIZMO 
j.j ;._ ; i_i.iiĮ , u i , < >  ••'bilsmus; )•*> ;-inarl«l 

Jauslus; jei užeina skausmai oro permaino-
*e, alariam jums bandyti ROSSE Tabs be 
riokesties ir obligacijų. Naudojamos tuka-
tančių per virš dvidešimts metų, gavimui 
preito paliuosavimo tkausmy Reumatizmo, 
Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojams 
J'fifju niekad nenaudojote -UOSSE i abs, 

iiMrom jus DANDYT juos—išbandykit mu-
«) kaštai3. Pasiųsime jur.'s pilno dydžio 
pnkelj--sunaudekit 2-1 tablclc'; DYKAI. Jei 
nedue-s  s r re i to  pa l iuosav imo nuo  skausmo i t  
iijs busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudota 
dalj, «r jums nieko nekaltuos. Nesiuskit pi-
nigij^ tik savi. va'd.i ir adresa j: 

ROSS E Products Co., Dept. X-3 
2708 W. Farwcll A v. Chicago 45, 111. 

VISOKIA APDRAUDA 
. MCS esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

!! G606 Superior Ave. Cleveland HEnder^on 672^ 

DEI,I,A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Lakiotu vių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1/03 

P. J. KRRSIS 
809 Society for Savings BIdg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ai*ba priemiesčiuose, krsip-
kitčs? j mane,' gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniška*. 
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Naujoje Vietoje 
Nikodemas A. Wilkelis 

Laisnuotas Laidotuvių Direktorė* 
!R BALZAMUOTOJ AS "" 

Šermenims kambarius duodame vartoti nemokant 
Naujoj, moderniniai irengto j nuosavioj vietoi 

6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 92f2 



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

Jungo Nevilksim! 

Pradeda Plaukti Aukos Am. Liet. Seimui 
$100 AUKA N. Y. SEIMUI IŠ PROVIDENCE, 

R. I.*, KAD LIETUVA BUTŲ IŠLAISVINTA 

Kolonijos Renka Delegatus Dešimtimis 

PROVIDENCE, R. I., kolo-
nija pirmutinė atsiliepė Ame-
rikps Lietuvių Seimo reikalu. 

Amerikos Lietuvių Piliečiu 
Pašalpinio Klubo valdyba pri
siuntė čekį sumoje $100, pir

mą stambią auką Lietuvos va
davimu darbams, ir prašo tą 
auką perduoti Amerikos Lietu
viu Seimui ir Seime pareikšti 
kad Klubas vienbalsiai pritaria 
tam Seimui ir linki geriausių 

pasekmių. Klubas sutiks su 
visais nutarimais seime. Dele
gatų negali siųsti, nes visi per
daug užimti darbais, tačiau 
tokiu dideliu atsidavimu prita
ria Seimui. 

Klubo, vaidyba: 

Pirmininkas — Z. Lukšis, 
Vice pirm. — V. Bankauskas 
Užr. rast. — A. Gubauskas 
Fin. rašt. — B. Stražnickas 
Ižd. r— J. S. Karpavičius. 

Klubo valdyba pataria Sei
me nepamiršti iškelti tautų 
laisves klausimą taip: 

Jeigu patys kacapai nori bū
ti laisvi tai tegul nesikėsina ki
toms tautoms atimti laisvę ir 
pavergę jas išnaikint savo 
žiauriu budu, kaip jau jie bu
vo pradėję 1940 metais. Iki 
tolei Lietuviai nieko prieš Ru
sus neturėjo, draugiškai su 
jais sugyveno, ir 1938 metais, 
kai Lenkai Kovo mėnesį rengė-

Amerikos Lietuviu • Seimas 
* 

LIETUVOS PREZIDENTO A. SMETONOS GEDULINGAS PAGERBIMAS 

IR LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 26 METU SUKAKTIES MINĖJIMAS t-

NEW yCEK C ITT, N. y. 
Bus dvi dienas: VASARIO-FEB. 5 i* 6r Hotel Pennsylvania 
(Hotel Pennsylvania randasi prie Penna R. R. Station, 7th Ave. ir 32nd, arti SLA Namo) 

SEIME DALYVAUS TRAGIŠKAI ŽUVUSIO LIETUVOS PREZIDENTO 
NAŠLĖ, SOFIJA SMETONIENĖ 

\ 

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

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

vos likimu. Tam tikslui šaukiama Amerikos Lietuvių SEIMAS New Yorke. a • c ^ 

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

byla. 
2. Atstatyti Lietuvos nepriklausomybę sulvg Atlanto Čarterio, 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 if ben
drinant kareivių motinų ir žmonų organizacijas, pavedant joms rinkimą rubų Lie
tuvos nuo karo nukentėjusiems žmonėms. 

6. Supažindinti ir suartinti Amerikos Lietuvių Legionų narius, stipresniam su
organizavimui karo pastangoms ir gryžtančių 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. , 

9. Bendrai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės 26 metų sukaktį, pagerbiant 
mirusi Lietuvos Prezidentą Antaną Smetoną, 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 dalyvaus ir atidarymo maldą atliks KUN. ANICETAS LINKUS, iš Chicagos, kuris sakė paskutinį 
pamokslą 'atsisveikinimui su Prezidentu Smetona, Clevelando katedroje, laidotuvių pamaldų metu. 
10. Seimas išspręs Lietuvių Kareivių Motinų ir Žmonų organizavimą Amerikoje; Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos paminklo statymą^ ij* palaidojimą Arlington kapinėse, Washingtone, iki vežant į Lietuvą. 

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

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

| 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. 

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

LIETUVOS LAISVĖS 
PAMINKLAS 

Ši stovyla puošė Karo 
Muzejaus Sodelį Kaune 
Lietuvos Nepriklausomo 

gyvavimo metais 

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

si pulti Lietuvą, prašė Rusų 
pagalbos prieš Lenkiją. 

Providence Lietuviai pasiro
dė savo gražiu tautišku susi
pratimu : Piliečių Klubas pa
siuntė gyvų gėlių kryžių mi
rus Lietuvos Prezidentui A. 
Smetonai, taipgi gėlių vainiką 
atsiuntė D. L. K. Gedimino 
Draugija. 

Klubas ir Gedimino 'Draugi
ja išreiškia Prezidento žmonai 
ir visai šeimai savo nuoširdžią, 
gilią užuojautą^ 

Piliečių Klubas nesenai pa
aukojo $10 knygai "Timeless 
Lithuania" paremti. 

Kartu su Seimui auka, Klu
bas atnaujino ir savo prenume
ratą už Dirvą. 

Providence Lietuvių koloni
ja nėra didelė ir neturi žymių 
vadų, bet jų veikėjai yra susi
pratę Lietuviai, myli savo tau
tą ir už jos reikalus kovoja 
kaip tikriems tėvynainiams 
pridera. 

po kelis centus Lietuvė® va
davimo reikalams. 

$20 ANTANO SMETONOS 
PAMINKLO FONDUI 

žymus tautinis veikėjas ir 
patriotas V. A. Kersevičius, iš 
Scranton, Pa., prisiuntė $20.00 
Antano Smetonos Paminklo 
Fondo pradžiai. Jeigu nebus 
statoma paminklas tai tie pi
nigai lai eina LVS, pagelbėti 
Lietuvai atgauti laisvę, p. Ker-
ševičius pažymi. 

MOKĖKIT PAŽADĖTAS 
DUOKLES 

Eile gerų Lietuvių yra pa
sižadėję aukoti kas mėnesi po 
tam tikrą sumą, mažą ar di

desnę, Lietuvos vadavimo dar
bams varyti pirmyn. Prime
name jiems kad dabar jau lai
kas tą prižadėtą auką prisiųs
ti. Siųskit kad ir už kelis mė
nesius išanksto, nerūpės kai 
bus sumokėta. 

Pavieniai nariai, prisiųskit 
savo duokles į LVS, $2.00 už 
1944 metus. Dalis yra dar ne
užsimokėjusių už 1943 metus. 

Taipgi kviečiame kitus ge
rus Lietuvius stoti į Lietuvai 
Vaduoti Sąjungą nariais, mo
kestis metams $2.00 arba dau
giau. Duokles galima prisiųs
ti čia telpančiu kuponu. 

Visi nauji nariai gauna gra
žų Lietuvos vėliavos spalvų 
ženkluką. 

30 DELEGATŲ IŠ 
NEWARK, N. J. 

A. S. Trečiokas ii Newark, 
N. J., praneša: 

Nevvarkiečiai jau turi į New 
Yorko Seimą išrinkę apie 30 
delegatų. 

SCRANTON, PA., 
DALYVAUS SU EI
LE DELEGATU 

PREZ. SMETONOS LAIDOTUVIŲ 
PAVEIKSLAI 

V. A. Kerševičius iš Scran
ton, Pa., praneša: 

SLA 276 kuopos susirinkime 
apkalbėjus Amerikos Lietuvių 
Seimą vienbalsiai nutarta daly
vauti ir išrinkta du delegatai: 
V. Janušaitienė ir V. A. Ker
ševičius. 

Taurų Klubas ir kitos orga
nizacijos šaukia specialius su
sirinkimus delegatų išrinki
mui. 

AMSTERDAM TU
RĖS BURI DELE

GATŲ 

Petras Lalas iš Amsterdam, 
N. Y., praneša: 

• 

Klubai, draugijos, kuopos iš 
musų kolonijos f Amerikos Lie
tuvių Seimą Vasario 5 ir 6 d., 
ai rodo, pasiųs delegatų apie 
tiek kaip 1918 metais New 
Yorke atsibuvusin Seiman. 

Kai kurie negalėdami Seime 
dalyvauti atrodo paaukos dola-
riu. 

AUKOS LVS IR 
KNYGAI 

Amerikos Lietuvių Piliečių 
pašalpos Klubas 

Providence, R. I. $100.00 

PERKA 6 KNYGAS 
J. Leonaitis, iš Hartford, Ct., 

kuris pirmiau užsirašė sau 
"Timeless Lithuania", dabar 
užsisako daugiau tų knygų, 
prisiuntė $18.00 

Julė Klimavičienė, Cleveland, 
knygai , 5-00 

Kun. J. Angelaitis, Cleveland, 
2-rai knygai 3.00 

Mrs. M. Colney, Waterbury, 
atsilankius į Prezidento 
laidotuves, užsimokėjo 
LVS nario mokesti f.00 

Albina Melinis, Cleveland, 
LVS reikalams 2.00 

Matt. Mažeika, New Britain, 
Conn., knygai 3.00 
Londono Atstovybei 2.00 

Jonas Botyrius, Cleveland 
knygai 3.00 

SIUNČIA MĖNESINĘ 
PENKINĘ 

K. Demikis, iš New Britain, 
Con., rAšo: "Prisiunčiu $5.00 
įmano mėnesinę, mat, pasi
gyriau kas ifiėnesį pasiųsti 

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

ALBUMAS No. 1 (4 paveikslai) $5.00 
ALBUMAS No. 2 (9 paveikslai) 10.00 

Paveikslai dideli, aiškus, parodo Prezidentą A, Smetoną su 
ponia gyvą, Clevelando Lietuvių Kultūriniame Darželyje, o ki
ti paveikslai šermenų, pamaldų katedroje, laidotuvių ir tt. 

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 CleveJande, ir New Yorko Seime 
bus išrinkta speciafis tam komitetas. 

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

Aiiką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: 

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

Siunčiu auką: f Lietuvos Atstovybei Londone 

f Knygai "Timeless Lithuania" 

$ Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

$ L.V.S. nario mokestį 
Viso: $ 

Vardas ir Pavardė. 

Adresas... 

Miestas Valst. 

i SI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

Jau Gatava! 
DR. OWEN J. C. NOREM'O 

U. S. A. Ministerio Lietuvai 

LIETUVOS ISTORIJA i 

Timeless Lithuania 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresą: 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Oius 
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A n t a n u i  S m e t o n a i  M i r u s  
Antano Smetonos Darbai turi buti Tęsiami. Kas buvo Antanas Smeto

na? Ne Klerikalas, ne Socialistas, o Lietuvis, tie Kiekybe © Kokybe. 
Ne Populiarumas H Lietuviškas Nuoširdumas. Nenusigąskime jei Mū
sų Skaičius Mažas, Lietuvai Vaduoti Sąjunga — Velionies Prezidento 
Testamento Vykdytoja. 

'•• •• . , • i 
Antanas Smetona iškilmin- jo kraujo ir lietuviškųjų že- yra velionies Antano Smetonos 

gu gedulu palydėtas į amžino- mių junginys kūrinys. Palyginamai trumpu 
laiku LVS sugebėjo sutraukti 
apie save nemažą nuoširdžiu 
darbininkų būrelį ir nuveikti 
eilę gana žymių darbų. Di
džiausias iki šiol nuveiktų yra 
be abejo, p. Norem'o knygos 
"Timeless Lithuania" išleidi
mas. šiądien ta knyga jau 
yra istorinis dokumentas, pir
mas liudijimas ir a. a. Antano 
Smetonos mirtimi užsibaigian-

jo poilsio vietą. Gedi jo arti- Gal čia btfs pavartų pabrėž-miąji, gedi jo prieteliai ir pa- ti kad t Antano Smetonos 

zystami. Nemaž. Jis buvo isl- Lictuvi;koaios koncepcijo9 ir 

gijęs draugu ir bičiuliu. Ta- , , . , ® _ . '¥ . . ratalikiskosios doktrinos nebu-ciau laikas bega, gydo zaizdas y0 esminio konflikto. VysUupo 

a- skausmus .r v.skas po tru- Hoban,o ki,nus ag _ suti_ 
puti apsitrauk* užmiršimo sy- kimas ,aik y dulingas 

du. Betgi darbas, kurio pa- _ ,, „v „ - , ,, • j i • • i n a maldas uz a. a. Smetonos vėlę grmdimu darbininku buvo An-
— iš vienos puses, Kun. Lin-
kaus pamokslas, ir gausus dva-

tanas Smetona, negali buti už
mirštas. 

\incas Kudirka, savo patno-1 olv, .v , ., ,.xl . ... . pamaldose is kitos puses — 
tiskuose ir giliai prasmmguo-1 , , ... . , . ,. e 1 mūsų pareiškimą patvirtina. 

Antanas Smetona niekuomet 

siškių būrio dalyvavimas tose i čio Lietuvos išgyvento laiko
tarpio įvertinimas. 

Mį A-'v'i' v\ į > •' -s, i •• Z V 
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Be raštuose yra pavaizdavęs 
momentą kurs kaip tik dabar 
gali mums patarnauti geriau
siu pavyzdžiu. "Jeigu", sakė 
Kudirka, "vienas iš namo ram
sčių pasvirtų ir griūtų ir vi
sas pastatas imtų svyruoti, jus 
nenusigąskite ir neišbėgiokite, 
o vieton išvirtusio rąsto-rame-
čio statykite kitą". 

Antano Smetonos — to pa
grindinio ramsčio, — musų 
tarpe nėra, ir pastatas kuris 
juo buvo paremtas ir, galima 
sakyti, juo laikėsi, svyruoja. 
Jeigu mes nusiminsime, nulei-
sime rankas ir paskęsime nu
siminime ir neveiklume, aiškus 
dalykas Antano Smetonos sta
tytas ir remtas pastatas grius, 
ir laikas sulygins griuvėsius su 
žeme. Kad to neįvyktų, vieton 
išgriuvusio rąsto — Antano 
Smetonos — turime statyti ki
tą, o patys nepalaužiama ener
gija ir plieniniu kantrumu neš
ti ant savo pečių pasunkėjusią 
naštą. žinoma, butų naivu 

Dar eilė darbų musų laukia; 
eilė leidinių jau pusiau paren
gta spaudai ir anksčiau ar vė
liau bus išleisti. 

A. a. Antano Smetonos troš-

A. A. Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona grabe 

galvoti kad kas nors iš niufiiį nenorėjo ir nemėgo mechani-
tarpo galėtų atstoti Antano 
Smetonos vietą, ir sykiu tai 
butų velionies Antano Smeto
nos garbės pažeidimas. Ta
čiau, antra vertus, gal nema
žesnis mirusiojo įžeidimas bu
tų taip pat ir jo pradėto darbo 
palikimas, apleidimas. Todėl 
drąsiai galime sakyti kad pil
nai įvykdysime velionies Anta
no Smetonos valią jei jo pra
dėtą darbą toliau varysime, jei 
jo vieton ką kitą statysime, 
nors ir žinome gerai kad jo 
r.iekas atstoti negali. 

Antanas Smetona užtektinai 
ilgai gyveno musų tarpe, mes 
jį užtektinai pažinome, kad su
prastume ko jis nori iš musų. 
Jeigu jam dar tebesant gyvam 
mes laikėme jį autoritetu ir 
vykdėme jo valią, tai tuo la
biau dabar, jam mirus, jo va
lia turi buti gerbiama. 

Pirmoje vietoje mes turime 
atsiminti kad Antanas Smeto
na buvo Lietuviškosios koncep
cijos kūrėjas. Ne socialistas, 
ne klerikalas, jis buvo Lietu
viškumo kovotojas. Plačiai ir 
nuodugniai išdėstyti tos kon
cepcijos šičia mes neturime 
galimybės. Tačiau kiekvienas 
kuris nors truputį žino a. a. 
Antano Smetonos gyvenimą ir 
darbus, jo koncepciją nuvokia. 
Kiekvienas Lietuvis kurs tik
rai myli Lietuvą, nešioja tą 
koncepciją savo širdyje, nes 
Antano Smetonos Lietuvišku
mo koncepcija yra Lietuviško-

nekovojo prieš Katalikų Baž
nyčią, bet jis kovojo prieš tuos 
kurie, prisidengę katalikišku-
m u  i r  K a t a l i k ų  B a ž n y č i o s  » » - j « £ •  
tontetu mėgino nustelbti tau-j-^ tuos darbus nuveikti kaip 

tmius Lietuvių reikalus ir Lie-| ,jma idau tuos raštus is. 
tuvių tautą padaryti svetimų, leigU_ Lietuvai vaduoti Ša
ltokų žaisleliu. Nenuostabu to- junga vvkdydama t paskuti. 
del kad daugelis žymių katali- nj velionies Antan0 Smetonos 
kų dvasininkų buvo artimiausi pasiryžus ta uždavi-
'•i'homes A. Smetonos f ™'- nį at|ikti. skubesniam jo at
gal. Paminesime cia a. a. Kun. likjmuj reikalingas visų Lietu. 
Tumą- \aižgantą, a. a. Kun. ij yaduoti Sąjungos skyrių 
.etrulj, K""- Mnon,i.... \ le~ aktyvus prisidėjimas, o taip 
ną-kitą draugą iš kunigų tar- įr vjsu geros valios Ameri-
po Antanas Smetona jau buvo įog .Uet„viu bendradarbiavi-
spėjęs įsigyti ir Amerikiečių 
Lietuvių tarpe. 

Jei a. a. Antanas Sfrtetona 
buvo Lietuviškumo kovotojas 
tai jo kovos priemonė buvo ko
kybė, ne kiekybė. Jis nesiekė 
populiarumo, jis nenorėjo ma
tyti minių apie save, jis beve
lijo turėti keletą nuoširdžių 
draugų, gebančių suprasti jį, 
jo idėjas ir jo siekimus. Jis 

Amerikos Lietuvių Seimas 
NEW YORKE, VASARIO 5 IR 6, IR JO UŽDAVINIAI 

nės ir popierinės vienybės, bet 
jis tikėjo j nuoširdžią, sponta
ninę, gaivalingą, iš kiekvienos 
Lietuviškos krutinės savitar
piai traukiančią jiegą. Ne iš 
kiekvienos grupelės i>o 2 ar po 
3, o iš visos Lietuvių masės iš
rinkti tuos kurie, be asmeninės 
naudos sau, mokėtų dirbti, ko
voti ir aukotis už Lietuviškojo 
viseto, visos Lietuvių tautos 
reikalus — štai a. a. Antano 
Smetonos pagrindinis princi
pas. 

Kurie Antaną Smetoną su
prato, virto jo prieteliais ir 
bendradarbiais, kiekvi e n a m e 
Lietuvyje glūdinčios gaivalin
gosios jiegos žadintojais. Jų 
niekuomet nebuvo daug, kitą
syk net vos vienas-du, bet jų 
nuoširdumas ir tiesumas visuo
met rasdavo atgarsio — dides
nio ar mažesnio — kiekvieno 
Lietuvio širdyje. Štai kodėl 
kiekvienas a. a. Antano Sme
tonos žygis galiausia visuomet j ivykstančiame • Lietuvių seime, 
apsivainikuodavo pas isekimu. j kuris velionies Antano valia 
Jo akstinas, mat, visuomet bu-1 turi žymėti naujo, gaivalingo 
vo nuoširdumas ir natūralus kovos del Lietuvos Nepriklau-

maš. 

Užsibrėžus vykdyti velionies 
Antano Smetonos valią, Lietu
vai Vaduoti Sąjunga automa
tiškai virsta Jo testamento vy
kdytoju. Ji virsta tuo rams
čiu. kuriam vienam ant savo 
pečių nuo šiol tenka laikyti pa
didėjusią naštą. Apie LVS 
nuo šiol tuo labiau turi spies
tis visi Lietuviai kuriems bran
gus velionies Antano Smeto
nos atminimas, kuriems rupi 
naturalusis Lietuviškumas. Su 
LVS nuo šiol kuoglaudžiausia 
turi bendradarbiauti visos tau
tinės Lietuvių organizacijos. t 

Vasario 5-6 dd. New Yorke 
įvykstąs Amerikos Lietuvių 
Šeimas užėmė didelę dalį pas
kutinių velionies Antano Sme
tonos minčių. Mes visi žino
me kad jei jis dar šiądien te
bebūtų gyvas, minėtasis sei
mas butų kuodidžiaugias pasi
sekimas. Neapvilkime jo at
minimo. Parodykime gyvu pa
vyzdžiu kad jo nemari dvasia 
mus lygiai taip veda kaip ji 
mus vedė dar tebebūdama su
sijungus su mirtingu kunu. 
Parodykime kad pastatas, ir 
didžiausiam jo ramsčiui išvir
tus, tebestovi tvirtas ir net 
dar glaudžiau susijęs negu 
anksčiau. Dalyvaukime visi 
Nęw Yorke Vasario 5 ir 6 dd 

šiądien kada visas pasaulis 
yfa paskendęs karo liepsnose, 
kada visur teka kraujas buk 
tam kad žmonija išvystų ge
resnę, laimingesnę ir laisves
ne ateitį, mes matome tiek 
daug neteisingumų, veidmainy
stės ir pasikėsinimų prieš mu
šu tautą ir tėvynę Lietuvą, kad 
turim laikyti sau pareiga ne 
tik Lietuviškumo sumetimais, 
bėt paties žmogiškumo, eiti jai 
į talką ir ginti ją nuo galingų, 
nuožmių užpuolikų. 

ta dalyvavimas United Na
tions, Raudonajame Kryžiuje, 
Reconstruction komitetuose ir 
visose įstaigose kur yra le
miamas jų likimas. Mes ma
tome kaip pora didelių valsty
bių dalinasi pasaulį ir maini-
kauja joms nepriklausančiomis 
tautomis. Tai matydami ži
nome kad ne už tai kovoja ta
vo ir mano vaikai ir todėl tai 
turime teisę ir net šventą par
eigą prieš tai kelti savo balsą. 

1 Musų tauta nėra pro-Nazi 
Gyvendami laisvoje šalyje, ir nebuvo, ji nera pro-bolševi-

turėdami pilną laisvę veikti, (kiška ir nebus, ji yra pro-Lie-
butume tiesiog nenaudėliai jei tuvą, laisvą, demokratinę, ne-
dabar, Lietuvos tamsiausiame priklausomą. Lietuva turi bu-
momente, mes nesibruktume ti priimama į United Nations 
vienyben ir ii visų pastangų 
nesi griebtume kovoti už teisy
bę, laisvę ir gerovę musų bo
čių šalies. 

Mes kaipo Amerikos pilie
čiai turim sau už pareigą at
remti musų tautos užpuolikus 
tam kad šio karo tikslas, kova 
už išlaisvinimą visų tautų, ne
taptų ironišku farsu. Musų 
sunai, broliai, sesės Amerikos 
Lietuviai dirba ir kovoja Įvyk
dymui Atlanto čarterio ir Ke
turių Laisvių. Tat mes turi
me laikyti šventa pareiga ne-

jei mes kovojame už tautų lai
svę. 

NUO SEIMO PRASIDĖS 
' DARBAS 

Amerikos Lietuvių Seime, 
New Yorke Vasario 6 ir 6 d., 
turime tą obalsį ryškiai iškel
ti, ne sumetimais viėn Lietu
vos bet sumetimais musų Ame
rikiečių teisių. Kaipo piliečiai 
laisvos šalies mes neturime 
lenkti galvas prieš svetimus 
gaivalus, ar tai Nazius ar tai 
raudonus Rusus, kada kyla 
principinis klausimas už ką 

daleisti kad kur nors šių doku- mes kovojame. Jei suklaidin-
mentų reikšmę iškraipytų ar ta Amerikos spauda neduoda 
tai Nazių inspiruoti gaivalai 
ar tai bolševikų apaštalai, ap
simetę "demokratijos" skrais
te. Mes matome kaip šiądien 
tie elementai panaudoja spau
du, radio, kaip jie melagingai 
iškraipo faktus, kaip jie savo 
melus apdailina ir net geros 
valios Amerikiečius įtikina. 

Mes matom kaip net šios ša
lies nekurie žymus vadai ima 
spėlioti buk tai butų geriau 
jei visą pasaulį valdytų" bolše 

mums teisės išreikšti teisybes; 
žodį tai panaudokim radio; jei j 

tas negalima tai spausdinkime: 
savo atsišaukimus ne tukstan- į 
čiais bet milijonais, tol kol 
Amerikos žmonės pilnai supras 
už ką kovoja ir kaip juos mė
gina nekurie musų pareigūnai 
apvilti, kaip apvylė Maskvos 
konferencijoje Pabaltijo tautų 
laisvės klausimu. 

Toliau, šis Seimas kviečia 
visus Lietuvius Amerikiečius, 

Lietuviškumas. Tat nenusimin
kite a. a. Antano Smetonos iš-

somybes laikotarpio pradžią, 
šituo mes prisidėsime prie ve-

tamento vykdymo. 
Kazimieras Rimvydis. 

likę draugai ir prieteliai, jei j lionies Antano Smetonos tes 
jusų skaičius nedidelis. Ne į 
skaičių, bet į įsitikinimą prin
cipo teisingumu, į savitarpių 
ryšių natūralų stiprumą kreip
kite dėmesį, nes toks buvo ir 
a. a. Antano Smetonos nusi
statymas. 

•TABAKO dirbtuvės suvar
toja po apie 40 milijonų svarų 
cukraus prie dirbimo cigarų, 
cigaretij ir kramtomas .* tafeo-

Lietuvai Vaduoti Sąjunga kos. 

• /  h *  t  •  »  j  ' t 
vikai iš vienos pusės, o Ang- nežiūrint jų tikėjimiškų įsitiki-
lai iš kitos. Ar jau žmonija ar politinio nusistatymo, 
ant tiek moraliniai susibankru- jei jįe tiki į musų karo sieki-
t i jo kad negali atskirti tiesos Į nius kaip yra išreikšta Atlan-

TAMSTOS PRENUMERATA U2 DIRVĄ JAU ^ 

P A S I B A I G Ė  
t 

v . y 

(Šis viršuje telpantis žodis,— PASIBAIGĖ — reiškia pasibai
gė prenumerata už Dirvą tų kurie dar nėra atnaujinę, bet ku
rių baigiasi su pabaiga 194-3 ar su pradžia 1944 metų. ^ Prašom 
luoj atnaujinti, pasiunčiant mokesti paprastu budu, ir Dirva 
vėl lankys Jus netrukdomai ištisus 1944 metus. 

Visada reikia [rašyti pilną vardą, adresą, ir kiek pinigų siuri&ama. 

Su pagarba — "Dirvos" Administracija. 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohto 

nuo jiegos? Juk gi didelės 
imperijos visada sukurė karus 
ir jos vėl sukurs. Tik mažos 
tautos yra saugumo siena priėš 
karus. 

Mes Amerikiečiai Lietuvių 
"kilmės, laikome sau pareiga 
kovoti prieš diskriminaciją. 
Mes Reikalaujame kad Atlan
to čarteris butų vykdomas ne 
ugdymui imperijų, ne palaiky
mui tų kurie yra militariškai 
galingi, bet kad visos tautos, 
ar tai mažos ar didelės, butų 
užtikrintos laisve. Mes laiko
me sau pareiga protestuoti ir 
veikti prieš visus tuos kurie 
remia ir palaiko jiegą, o nesi
skaito su moraliniu teisingu-

! mu. Kelkim savo" balsą prieš 

to Čarteryje; jei tiki į laisvą, 
nepriklausomą, d e m o k ratinę 
Lietuvą ir jos paskirtus parei
gūnus, yra kviečiami atstovau
ti savo koloniją, ir jo balsas 
bus išklausytas. 

Seime bus reikalinga suras
ti galimybes ištiesti Lietuvai 
pagalbos ranką kada karo ru
kai išnyks. Juk tada rasis 
Lietuva be namų, be maisto, 
be pasėlio, be drabužių, be vai
stų ir jai gręs išnykimo pavo
jus. Mes. vieni be Amerikos 
pagalbos neįstengsim tą milži
nišką naštą pakelti. Kaipo 
šios šalies piliečiai, kaipo tie 
kurie mokame ^idelius taksus, 
perkame bonus, dirbame karo 
produkcijoje, kovojame su gin-? 

ANTANUI SME
TONAI MIRUS 

"realizmo" cinikus, prieš "ap-j^iu uį žmonijos išlaisvinimą ir 
atsteigimą laisvės visoms tau
toms, turim teisę reikalauti 
kad ir musų gimtoji šalis ne
būtų apleista ir diskriminuota 
vien todėl kad viena didelė jie
gą geidžia jos išnaikinimo. 

- " Seime taipgi bus vajus Karo 
Bonų pardavimui, kad tuomi 

dasidėjus prie musų naujosios 
tėvynės didelio karo pastangų. 
Bus steigiama komitetai rinki
mui drabužių persiuntimui į 
Lietuvą karo nukentėjusiems 
apdengti, kada ateis patogus 
momentas. 

Seime dalyvaus žymus Lie
tuvos asmenys ir Amerikiečiai 
kurie remia Lietuvos nepri
klausomybę. Seimo metu bus 
iškilmingai paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės 26 metų su
kaktis ir pagerbta atmintis 
tragiškai žuvusio Lietuvos Pre
zidento Antano Smetonos. 

Yra numatyta kad dalyvaus 
Owen J. C. Norenij Amerikos 
Ministeris Lietuvai, kuris pa-
rąšė knygą "Timeless Lithua
nia". Seime gales įsigyti tą 
knygą tie kurie dar jos netu
ri. 

Taipgi šis seimas t turi sau 
tikslu: 1) Suvienyti visus A-
merikos Lietuvius dirbti ben
drai kaipo Amerikos piliečius, 
kuriems rupi įvykdymas At
lantic Charterio, t. y. išlaisvi
nimas visų tautų ir uždraudi
mas kam nors užgrobinėti ne
priklausančias šalis; 2) Suras
ti budus ir griebtis darbo kad 
Lietuva kaip ir kitos šalys bu
tų pakviesta imti pilną dalyvu-
mą visose įstaigose kur yra le
miamas tautų likimas ir jų su-
šelpimas; 3) Bendrai veikti vi
sais budais atrėmimui mela
gingos propagandos kuri iškrai
po faktus ir klaidina Amerikos 
žmones apie šio karo tikslą; 4) 
Steigti komitetus paduoti U. 
S. War Bonds šiame Ketvirta
me Vajuje ir kituose vajuose, 
organizuoti pastovius komite
tus bendrai pašalpai; 5) Stei
gti komitetus rinkimui drabu
žių Lietuvos žmonėms tam mo
mentui kada bus galima juos 
persiųsti nukentėjusiems Lie
tuviams;, 6) paskirti pastovų 
komitetą rinkti parašus tų 
amatininkų ir profesionalų ku
rie įlorės važiuoti Lietuvon pa
dėti jai atsikurti; išrinkti ko
mitetą kurio pareiga bus kon
taktuoti visas musų Lietuviš
kas grupes ir išdirbti "modus 
operandi", sujungimui visų A-
merikos Lietuvių darbui bend
riems Lietuvos reikalams; 8) 
Paskirti komitetą žymių Ame
rikos Lietuvių, kurių pareiga 
bus, jei Lietuvai nebus lei
džiama imti dalyvumas tary
bose kur liečiama jos likimas^ 
dėti pastangas per Kongresą, 
Senatą, laikraščius ir kitais 
budais iškelti ši reikalą viešu
mon. 

P. J. Zuris, 
President, American Friends 

of Lithuania, of Ohio. 

Sausio 9 dieną, apie 6 vai. 
*%kare, per radio pasklido liūd
na žinia — kad Lietuvos Pre
zidentas in exile Antanas Sme
tona tragingai mirė. . 4 

Lietuvos ir Amerikos Lietu
viams ši žinia yra labai skau
di, nes jis buvo pirmas ir da
bartinis Lietuvos Prezidentas. 

Jo darbai Lietuvai pasiliks 
amžinai istorijos knygose, pa
vyzdžiu kaip jis atkūrė ir va
dovavo savo Tėvynei būdamas 
jos vadovybės priešakyje. 

Kaip visi didieji pasaulio 
žmonės turėjo opozicijos, tu
rėjo ir Antanas Smetona, bet 
ne iš dorų Lietuvių, tik dau
giausia iš žemos rūšies siaurų 
politikierių, ypatingai iš tau
tos išgamų, neretai prisiden
gusių "demokratijos" skraiste. 

Antano Smetonos gyvenimas 
buvo liūdnas, pilnas prietikių 
surištų su tautos nelaime. Ne
tekęs savo tėvynės, jis turėjo 
gyventi skurdžiai savo" senat
vėje, svetimoje šalyje, ir tose 
skurdžiose sąlygose jis dirbo 
visuomeninį darbą, jam labiau
sia rūpėjo kad Lietuvos Ne-
klausomybė butų vėl atstaty
ta. 

Nėra mažiausios ' abejonės 
kad Prezidentas Antanas Sme
tona bus tik laikinai Ameriko
je palaidotas, ir kai Lietuva vėl 
atgaus .savo laisvę jo karstas 
bus parvežtas Lietuvon ir ten 
iškilmingai palaidotas. 

Antanas Smetona iš musų 
,tarpo atsiskyrė, bet jo ideolo
gija ypatingai pas Lietuvos 
jaunimą pasiliks visados, kaip 
gyvas pavyzdis kaip mylėti ir 
dirbti savo tautai. 

Br. F. Simons-Simokaitis. 

NAUJA KNYGELE 

Kun. Juozas Prunškis para
šė 20 puslapių didumo knyge
lę, "Sibiro Ištrėmime ir Bol
ševikų Kalėjime". Tai žinios 
apie bolševikų ištremtus į Si
birą ir bolševikų nužudytus 
Lietuvoje kunigui. Sutalpin
ta didumos jų ir fotografijos 
toje knygelėje. 

Reiktų kokio nors gero vei
kalo apie visus Lietuvius kan
kinius bolševikų kalėjimuose ir 
ištrėmime, ne vien tik apie ku
nigus. Tokiu atveju ir kuni
gas, ir daktaras, ir valdinin
kas ir paprastas artojas yra ly
gus Lietuvis, visi jie brangus 
tautai, visų kančios skaudina 
mus, ne tik kunigų. 

BALTIMORE, MD. 

peaserius", prieš tuos kurie 
nori dalinti jiems nepriklauso
mas tautas tam kad atlyginus 
savo sąskaitas svetimų skriau
da. 

Mes matotVtč''' ks^ip Pabaltijo 
ir kitos valstybės yra pastum-
toft Satift, kaip joms yra užgin

ti. Žemantautka* 
"Dirvos" Agentas 

N o t a r a s  

Congress Avenuft 
Water bury, Cona. 

LIETUVOS PREZIDENTUI 
MIRUS 

Sekmadienį, Sausio 9, tuoj 
po pietų pasiekus mus labai 
liūdnai ir netikėtai žiniai apie 
tragišką mirtį Lietuvos Prezi
dento Antano Smetonos, LVS 
4-to skyriaus pirmininkas Tei
sėjas W. F. Laukaitis pasiūlė 
greituoju, pirmadienį, Sausio 
10, sušaukti skyriaus susirin
kimą, *kas ir buvo padaryta. 

Susirinkime trumpai apkal
bėjus apie tą liūdną musų tau
tai įvykį, tapo nutarta užpirk
ti mišias už a. a. Antano Sme
tonos sielą ir pasiųsti gėlių lai
dotuvėms Clevelande. Tą pa
tį vakarą telefonu gėlės buvo 
užsakytos Clevelande. 

Toliau, nutarta pasiųsti nuo 
skyriaus užuojautos rezoliuci
ja velionio Antano Smetonos 
žmonai ir visai jų šeimai, taip 
pat Lietuvos Atstovybei Wa-
shingtone. 

Šv. mišios už a. a. k Antano 
Smetonos sielą atlaikytos šv. 
Alfonso Lietuvių . bažnyčioje, 
Sausio 19 d., 10 vai. ryte. 

P. P. Jaras. 

J, A. Urbonas 
Dirvos Agentas Dayton# 

V302 Lamar St.' Dayton, 0. 
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l/OKIOJE padėtyje pasiliko Amerikos Lietuviai Tau-
* ̂  ninkai, mirus jų ideologijos vadui Antanui Smeto
nai? Šis klausimas rupi ir tūliems patiems tautinin
kams ir jų opozicijai. 

Pradėkime nuo šito. 
Tautininkai Amerikoje fttkUt-'huo ano karo laikų, 

nUo to kai įsisteigė Amerikos Lietuvių Tautinė Sanda
ra. Nuo to laiko tautininkai vaidino žymią rolę Ameri
kos Lietuvių gyvenime, iki 1926 metų perversmo Lietu
voje, kada Antanas Smetona vėl liko išrinktas Lietuvos 
Respublikos Prezidentu. Sandarai susiubavus, skilus, 
viena sandariečių dalis pasviro į valstiečius-liaudininkus 
(pusiau socialistišką Lietuvoje veikusią partiją), kiti, 
daug mažesniame skaičiuje, stojo Amerikoje remti Lie
tuvos tautininkus, vadovaujamus Antano Smetonos, ir 
skleidė čia jų ideologiją. Buvo tarpas pradiniais me
tais po to perversmo kada Amerikoje tik viena Dirva ir 
keli tautininkai vadai Amerikoje sudarė visą tautinin
kų atstovybę, jei taip galima išsireikšti. Kiti visi tauti
nės Sandaros nariai išsiblaškė Į kairę ir į dešinę. 

Bet tautininkai Amerikoje nesunyko, priešingai, 
pradėjo atsigriebti, atgauti. į savo pusę gerų Lietuvių, 
ir vėl atkovojo sau svarbią poziciją musų išeivijoje. 

Musų pusėn stojo daugiau ir daugiau patriotinės 
visuomenės, inteligentijos, ir dikčiai prisidėjo iš Lietu
vos sugryžę čia gimę jaunuoliai, taip pat Lietuvą lankę 
Amerikiečiai, kurie patys savo akim persitikrino kad 
tautininkų valdoma Lietuva nėra tai "ūžiantis vulka
nas", o rimtai tvarkomas ir progresuojantis kraštas. 

# * # 

Kuomet Lietuvą okupavo Sovietai ir Prezidentas A. 
Smetona atvyko Amerikon, rado čia tautininkų gana 
žymią jiegą. Jis rado juos nors neorganizuotus politiš
kai, bet tvirtai susipratusius. Jie dirbo ne politikai, bet 
idealizuodami savo tėvynę Lietuvą tenkinosi tuo kad ji 
smarkiai įgyja sau vietą pasaulyje ir kad žmonės .Lietu
voje darydami puikią Lietuvišką pažangą, gražiai gy
vena ir su didelėmis viltimis žiuri į ateitį. 

Pas tokius tai tautininkus Antanas Smetona atva
žiavo. Tie tautininkai jį priėmė, kaipo savo didį svečią. 
Jis neatvažiavo čia savo partiją tverti. Jis tik įkvėjė 
Amerikos tautininkus ir toliau, mylint savo tėvynę Lie
tuvą, dirbti ir kovoti už atkūrimą jos nepriklausomybės. 
Tas buvo jo didžiausias tikslas ir tautininkai tame bu
vo jo žymiausi talkininkai. Kaip Antanui Smetonai taip 
ir jį idealizuojantiems Amerikos Lietuviams rupejo pir
moje vietoje Lietuvos nepriklausomybės atkovojimas, o 
ne partinis žaidimas. 

Antanas Smetona mirė, bet jo mylėto j ai, Jo idėjų ir 
jo darbų kunytojai pasiliko. Pasiliko jie toliau tęsti tą 
darbą savo jau nustatyta vaga, Tautininkai buvo tuo 
laimingesni kad pas juos atvyko, jų dvasią sustiprino, 
įkvėpė juos didesniems tautos darbams ir pasiaukojimui 
toks .jų vadas kaip Antanas Smetona. 

Tautininkų vadai iš visų kolonijų ir sričių pastaru 
laiku, prieš pat tą nelauktą nelaimę, spėjo visiškai susi
prasti, susitarti ir susivienyti. Bet ir dabar jie nesu
tvėrė jokios politiškos organizacijos, tik susijungė ta 
idėja ir mokymais kokius tarp jų skleidė Antanas Sme
tona -r dirbti, kovoti nepaliaujamai už Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą. 

Tautininkams dabar reikia elgtis taktiškai; buti 
šaltais, ir dirbti savo numatytus darbus. Neskubėti pul
ti i glėbį klerikalų-socialistų kombinacijos, kuri susime
tus savo politiką lošti didesniam kenkimui visuomenės 
subendrinimo. Jeigu tautininkai tuoj pulsis į glėbį Ta-
rybininkams, del to kad jau nėra tos "kliūties" kuri sto
vėjo kelyje, tai tie siauraregiai pnlitikieriukai ims kal
tinti Antaną Smetoną, išgalvodami buk jis buvęs kliūti
mi mums su Itataiikais-socialistais išvien dirbti. Sakys, 
kaip tik Antanas Smetona numirė, tautininkai liko su
kalbamesni. .. Tuom sykiu, visą laiką kaltininkais 
buvo tie kurie'"norėjo paniekinti vertą, garbingą žmogų, 
kurio darbai ir vadovybė Lietuvos laisvinimui buvo la
biausia reikalinga. Jie iki tiek buvo nežmoniški kad 
drvso tautininkams ultimatumus statyti. Tai buvo jų 
klastingiausia priemonė kovoti su tautininkais, ir tau
tininkai rimtai apsvarstys kur pastatyti tuos ultimati-
ninkus ir jų agentus. 

RUSAMS įsiveržus į buvusias Lenkų valdomas kad ir 
ne Lenkiškas žemes, Lenkai pradėjo rėkti Ameriko

je ir Anglijoje kad šios dvi šalys užstotų Lenkijos inte
resus ir neleistų Stalinui pasisavinti Lenkiją, kaip jis 
nuolat baubia reikalaudamas. Lenkų smarkus sukruti-
mas neliko be pasekmių. Nors su Rusais turės dar daug 
bėdų, tačiau Lenkai įrodė kad tie kurie dirba, priverčia 
kitus su jais skaitytis. 

Mes Lietuviai neturime savo valdžios in exile nie
kur ir nėra kam pakelti trukšmo prieš Sovietus, kurie 
pasiryžę Lietuvą okupuoti, mes todėl privalom rinktis j 
Sidį Seimą New Yorke ir ten kelti Lietuvių balsą už 

•įietuvą; ten rinkti komisijas kurios eis prie Amerikos 
valdžic* ginti Lietuvos bylą; ten skirti komisiją bendri-
niniui visų Amerikos Lietuvių jiegų — iš ten pradėti 
Lietuvos at va davinio darbą, nes tik tam mes dirbam ka
ro dirbtuvėse, perkam karo bonus, aukaujam savo vai
kus kariauti, kad ma/os ir pavergtos tautos butų išlali* 
vintos, ne tam kad Rusai jas pavergtų! 

Alijantai karą laimės — Vokietija bus sutriuškinta. 
Mes nenorim kad Lietuva butų pavesta žiauriam tiro
nui musų tautą išnaikinti. Bet apie tai turim pasaką* 
ti ir PrcĮidejitlsi Ri>oscveltui ir visiems kitiems. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

Išlik Gyvas! 
Lietuvoje, matyti, veikia sla

ptas Vyriausias Lietuvos Ko
mitetas, kuris pernai išplatino 
tam tikrą atsišaukimą tautai. 
Ypatingai giliu tragizmu per
sunktas to Komiteto atsišauki
mo posakis: 

"Atminkime kai! aukščiau
sias musų tikslas — nepriklau
soma Lietuva ir vyriausia par
eiga — pačiam pasilikti ir kitą 
išsaugoti Lietuvoje iki tėvynės 
prisikėlimo". Iš to matyti su 
kokiomis sąlygomis musų bro
liams tenka Lietuvoje grum
tis. Lietuviai raginami: "Nei 
vieno žingsnio už tėvynės ri
bų. -Neikime kariuomenėn ar 
darbo prievolėn nei į Reichą 
(Vokietijon) nei j Rytus. Jei 
naziai net šaudytų neinančius 
tai vistiek tiek neiššaudys kiek 
žutų Rytuose ar Vokietijos 
pramonės miestuose. Be aukų 
nieko nelaimėsim — aukos ap
simokės". 

Ką Amerikos Lietuviai, ku
rie taip šykštus aukoti, bet 
smarkus bartis, į tuos žodžius 
atsakys? 

t i i  

Ko Vokiečiai Laukia? 
Žinios iš Rusų fronto rodo 

didelius Vokiečių pasitrauki
mus. Jei tos žinios visu pilnu
mu butų tokios kokios iš pa
viršiaus išrodo, Vokiečiai žu
vę. Bet aukščiausi Amerikos 
ir Anglijos vadai pakartotinai 
mus įspėjo nebūti perdideliais 
optimistais. Karas nebaigia

mas, Vokiečiai dar stiprus, jie 
mums sako. Neatleiskime sa
vo pastangų karui dirbti. 

New York Times bendradar-
darbis, Hanson W. Baldwin, 
bando atspėti Vokiečių tikrus 
planus. Sako, Vokiečiai deda 
viltį į supjudymą Anglų-Ame-< 
rikonų su Rusais ir j nepavy-
kimą Amerikonų-Anglų įsiver
žimo Vakarų fronte. Vokie
čiai dės visas pastangas išli
pančius Amerikonus ir Anglus 
sumušti. Jei pavyktų tai, sa
ko, gali buti, nusivylę Ameri
konai susvyruotų. Apsisaugo
ję Vakaruose, Vokiečiai tada 
sugryžtų Rusų frontan, kur iš 
nuvargintos ir kraujuotos Ru
sijos išgautų išsiderėti taiką. 

Bet, nėra abejojimo, Anglų 
ir Amerikonų karo vadai pui
kiai Vokiečių viltis žino. Va
karų frontas atsidarys tik ta
da kada bus pilna ir neabejoti
na tikrenybė Vokiečius sumuš
ti ir jų planus suardyti. 

S K A I T Y M A I  

ANTANAS SMETONA 

Baigęs Advokato Mokslas, Niekad Neuž

siėmė Advokatūra, tą Mokslą Pa

naudojo Geresniam fi* Sumanes

niam Savo Tautos Reikalų 
ir Teisių Gynimui 

ANTANAS SMETONA gimė Rugpjucio 
10 d., 1874 metais, Užulėnio kaime, 

Taujėnų valsčiuje, Ukmergės apsk. Taigi 
šių metų vasarą jam butų suėję 70 metų 
amžiaus. Kadangi fiziškai buvo gana 
pajiegus, jeigu ne ta nelaimė kuri staiga 
jo gyvybę pakirto, p. Prezidentas butų il
gai dar gyvenęs ir butų dar daug-daug 
galėjęs pagelbėti musų tautos laisvinimo 
darbuose. 

Velionis paėjo iš mažai pasiturinčių 
ūkininkų šeimos, taigi aukštuosius moks
lus pats išėjo savo pasišventimu ir pastan-

Rpikia tiktai ^t^hptis kipk eomis. Taujėnu pradžios mokvkla bai^ė 
senukas Grigaitis išaikvojo sa- metais, Palangos progimnazija išėjo 
vo energijos, taip reikalingos! -fmetais, Fetrapilvje pabaigė gimnazi 

O VIS TIK AIKVOJA 
Grigaitis savo Naujienose 

pabaigoj ilgoko straipsnio, ku
riame ginčijasi apie a. a. Pre
zidento Antano Smetonos ti
tulą, pabrėžia: į ' 

"O ginčytis dfcl tuščio A. 
Smetonos titulo — ypač dabar, 
kai jisai jau palaidotas, — yra 
bereikalingas energijos eikvo
jimas". 

teigiamiems darbams, kovoda
mas prieš a. a. Antaną Smeto
ną tuščiomis. Jo visa kova 
nedavė jam naudos nei 0. 

Pats jau gatavas žengti į 
grabą, tačiau kitą žmogų ir 
mirusį jau visa savaitė įvai
riai užkabinėja. 

• MINKŠTOS anglies 
vų sakoma yra tiek kad 
teks dar del 3000 metų. 

Vf J'T įrl'A* Ai- c . ' i  

TREČIOJI GIESMĖ 
(Maironis) 

Kur gi mano brangus jaunystės sapnai? 
Kame tie padangėmis skraidę sparnai? 
Kur aukštas, gražus pašaukimas? 
Kaip šalčio užgauti, pavyto žiedai! 
Lyg debesys tamsus užtraukė juodai) 
Beliko tiktai atminimas! 
Tik vien atminimas!... Ir tas nepaliaus, 
Kaip sąžinė graužti! Kur žengti toliau, 
Kas man beparodys, oi kas? 
Kaip silpnas kaleivis ant kryžkelio stoj|e, 
Kaip, krušai javus bekapojant, artojas, 
Taip aš "benuleidžiu rankas. 
Kame mano galė, kuriai įtikėjau? 
Kaip milžinas žengti per audrą žadėjau 
Ir vargti del gero kitų!... 
Silpnos moteriškės akių spinduliai 
Užšvitę įsmigo į širdį giliai... 
Ir tiek po visų apžadų! 
Matuše brangiausia! Kaip graudus varpai 
Tau bus ta žinia! Kad man lopšį supai, 
Nemigus per kiauras naktis, 
Kad leidai į mokslą paskui ant skolos — 
Ne tos betikėjai sulaukt valandos! :) 

Linksmesnė tau švietė viltis! 
Bet argi jau viskas kaip sapnas išnyko? 
Argi ant svenčiausio, brangaus man dalyko 
Paženklint kryželį palieka? 
Ir vis, ko taip troškau, dienas beskaičiau... 
Kur mano vienintelį tikslą mačiau... 
Tai viskas pavirstų į nieką? v 

Bet ką? Ar aš nendrė, belankstoma vėjo? 
Ar veltui draugai visados man tikėjo? 
Ir milžinu tankiai vadina? 
Silpnos moteriškės akies spinduliai!... 
Svajonės tuščios svetimo sopuliai!.,. 
Ir viską ant karto naikina? 
Nekrupčiočia, regis, nuo griausmo, žaibų, 
Nei audros kaukimo žmonių nelabų, 
Nei priešų nuožmiausios gaujos! 
Kaip milžinas stočiau į atvirą kovą, ' 
Aprinkdamas.Viešpatį sau į vadovą! 
Bet jos. ją,, taip gaila man jos! 
Tai angelas, rodos, iš apskričio kito,: 

. Kurs veidu aušros netikėtai užšvito 
Ir naują man praneša šalį. 
Kas jausmų gilybė! Kiek veide skaistos! 
O ne! del manęs ji kentėt niekados,.. 
Kentėt del manęs ji negali! 

' ' ^ "*• v v ' l. 
" f-.' , 

ją 1897 metais, o 1902 metais, būdamas 
28 metų amžiaus, baigė Petrapilio Univer
siteto teisių fakultetą, advokato mokslą. 

Antanas Smetona iš pat jaunų dienų 
buvo susipratęs ir karštai savo kraštą ir 
tautą mylintis Lietuvis. Besimokydamas 
daug skaitė veikalų apie savo tautos gar
sią praeitį ir tuo budu stiprino savo iš na-

Tokiam akiplėšai mirus, kas į išsineštą tautinę dvasią. ^ 
galės pasakyti apie ji gražų Jau mokykloj būdamas Antanas Sme-
žodį? j tona energingai pradėjo kovoti už sveti-

j unijų niekinamas Lietuvių tautines teises, 
apgindamas jas. 1896 metų rudeni jisai 

rezer- j .3raUge su kitais Lietuviais pasipriešino 
uz" i Mintaujos- gimnazijos vyresnybei, kuri 

Lietuvius mokinius vertė Rusiškai mels
tis. Visai tai Lietuvių mokinių kovai su 
gimnazijos vyresnybe vadovavo Antanas 
Smetona, nes jis iš prigimties buvo gerai 
iškalbus, stiprus savo argumentuose ir 
taktiškas. Nors daugelis Lietuvių moki
nių už atsisakymą Rusiškai melstis buvo 
iš gimnazijos išvaryti, tačiau jie, Antano 
Smetonos vadovaujami, tol energingai ko
vojo kol jiems buvo duota teisė melstis 
Lietuviškai. 

Studijuodamas Petrapilio (Peterbur
go) Universitete Antanas Smetona taip 

i pat veikliai dalyvavo Lietuvių studentų 
draugijoje ir Petrapilio Lietuvių visuome

niniame bei kultūriniame veikime, buda-
įmas jau apie 25 metų amžiaus vyras. Jis 
i Lietuvių tautiniame darbe jau buvo tiek 
plačiai pasireiškęs jog į jį buvo atkreipta 
Rusų žandarų akys. Ūž savo Lietuvišką 
tautini veikimą jis buvo kelis kartus Ru
sų žandarų krečiamas, du kartus pašalin
tas iš universiteto ir net porą mėnesių pa
sodintas į kalėjimą. Tačiau didesnės bau
smės jam pasisekė išvengti ir tuo budu 
laimingai galėjo baigti aukštąjį mokslą. 

Nors Antanui Smetonai baigus aukš
tuosius teisių mokslus buvo Rusijoje siū
loma gerų vietų, tačiau jis nuo jų atsisa
kė ir sugrvžo į savo mylimą Lietuvą gy
venti. Šugryžęs tėvynėn, Antanas Sme
tona nuolatos gyventi įsikūrė Vilniuje, 
kur jis jau gyveno, būdamas ištremtas. 
Jau tuomet jį Vilnius tiek sužavėjo jog 
baigęs mokslus ryžosi tik Vilniuje gyven
ti. 

Mokydamasis Rusų gimnazijose ir 
universitete, Antanas Smetona taip pat 
atsidėjusiai studijavo Lietuvių kalbą, Lie
tuvos praeitį ir aplamai visus Lietuvių 
tautinės kulturos reiškinius. Todėl pa
baigęs mokslus jis buvo gerai ir plačiai 
susipažinęs su Lietuvos istorija ir gyveni
mu. Todėl tai nenuostabu kad Antanas 
Smetona, atvykęs į Vilnių, tut)jau iškilo 

bininkui, bet kaip vadui. Jis buvo pirmu
tinio Lietuvių dienraščio Vilniaus Žinių 
redaktorus, kai Lietuviai atgavo spaudą; 
Didžiojo Vilniaus Seimo 1905 metais pre
zidiumo narys; ūkininkų reikalams skiria
mo Lietuvos Ūkininko savaitraščio redak
torius, nuolatinis Lietuvių Mokslo Drau
gi.]' os valdybos narys, Lietuviu Dailės Dr-
jos narys ir daugelio kitų Lietuvių visuo
meninių, kulturinių ir ekonominių organi
zacijų veiklus dalyvis. Vilniuje nebuvo 
nei vieno kiek didesnio bei žymesnio Lie
tuviu darbo kuriame nebūtų dalyvavęs 
Antanas Smetona. Jo tauri, visų gerbia
ma asmenybė ir autoritetingas žodis daug 
kur turėdavo lemiamos reikšmės. 

Veikliai dalyvaudamas Lietuvių visuo-
meniniame gyvenime, Antanas Smetona iš 
pradžių pastebėjo kad Lietuviams dau
giausia nesiseka didesni sumanymai įvyk
dyti todėl kad jie perdaug yra susiskaldę 
įvairiomis srovėmis bei partijomis, ir tos 
srovės bei partijos labiau rūpinasi savais 
sroviniais, o ne bendrais visos tautos rei
kalais. Tuos mažus srovinius reikalus jis 
matė Lietuvių tarpe iki pat savo mirties 
ir labai gailavo kad jie trukdo mums siek
ti prie didžiųjų musų tikslų. 

Jis bu^o giliai įsitikinęs kad Lietu
viams norint pasiekti didesnių kultūrinių 
lašmejmų, reikia Lietuvių tautą vienyti ir 
skatinti bendromis pajiegomis dirbti tau
tinės kulturos darbą. Tam reikalui jisai 
1907 metų rudenį drauge su žymiu Lietu
vių tautos veikėju ir rašytoju Kun. Juo
zu Tumu-Vaižgantu Vilniuje įsteigė laik
raštį Viltis. Šis laikraštis Antano Sme
tonos autoriteto dėka aplink save suspie-
tė visas žymesnesias ano meto Lietuvių 
meno, mokslo ir spaudos pajiegas. Anta
no Smetonos redaguojama Viltis Lietuvių 
tautinės kulturos darbe turėjo labai dide
lės reikšmės. Pasitraukęs iš Vilties 191.4 
metais Antanas Smetona įsteigė dvisavai
tini žurnalą Vairas, kuris toliau plėtojo 
Vilties skelbtas idėjas. Tas žurnalas stai
ga ir greitai buvo pamėgtas inteligentin
gų Lietuvių Amerikoje ir kitose šalyse gy
venančių. tiktai pirmasis Pasaulinis Kax*as 
jo tolesnį ėjimą sutrukdė. 

Iki pirmutinio Didžio jo Karo A titanas 
Smetona savo tautinėje veikloje plačiau
sia pasireiškė kaip Lietuvių tautos vie
ny to j as ir Lietuvių tautinės bei kultūri
nės ideologijos kūrėjas. 1914 metų vasa
rą prasidėjęs Didysis karas Lietuvių tau
tai iškėlė naujų uždavinių. Tais pat me
tais Lietuvių pabėgėliams šelpti Vilniuje 
buvo suorganizuotas Lietuvių Komitetas 
nukentėjusiems nuo karo šelpti. Viena 
šio komitete dalis išsikėlė į Rusiją, o an
troji, Antano Smetonos vadovaujama, pa
siliko Vilniuje. Lietuvių Komitetas nuo 
karo nukentėjusiems šelpti, be ekonomi
nių reikalų, taip pat rūpinosi ir Lietuvių 
kultūriniais ir politiniais reikalais. Šio 
komiteto iniciatyva Vilniuje buvo organi
zuojamos Lietuviškos mokyklos. Vokie
čių okupacijos metu Lietuvių reikalams 
atstovauti ii* ginti Vilniuje buvo sudary
tas Vykdomasis Komitetas, kuriam taip 
pat vadovavo Antanas Smetona. 

(Bus daugiau) 

štai apysaka kuri jums patiks! 

pirmasias Lietuvių veikėjų eiles. Kad 
turėtų daugiau laisvo laiko Lietuvių tau
tiniam darbui, jis nesivertė advokatavimu, 
bet įstojo tarnauti į Vilniaus Žemės Ban
ką, kuriame jau tarnavo keletas Lietuvių, 
o vėliau atsirado ir daugiau. 

Didelių Lietuvių Tautos Darbų 
Sūkuryje 

Nuo pat savo visuomeninio darbo pra
džios Antanui Smetonai teko dalyvauti vi
suose didžiuosiuose Lietuvių tautinio at
gijimo ir nepriklausomos valstybės atsta
tymo žygiuose ir teko visuose tuose žy
giuose jam dalyvauti ne kaip eiliniam dar^ 

A  L  P I  S  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS C 
$1.50 Popieros vįršais. - $2.00 Tvirtais viriai* 

0 Didelė, įdomi, lengvai įkaitoma K. S. Kaj> 
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jkunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstu t j, ta
čiau tas narsus vaikinai ir toliau gyveno — šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir afc* 
sižynjpimub Knyga paveiksluota, 288.jru|L 

' Reikalaukit Dirvoje Hv 
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A L G I M A N T A S  Dr. Vincas Pietaris 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

ALGIMANTO VESTUVĖS 
Iš Detuvos pagaliau atkeliavo į. Gar

diną senai laukiamas Triobius, Danutos 
tėvas. Gryžo Erdvilo pulkelis su seniu nuo 
Narų upės, kuris ten paslaptingai gyve
no, ii* su šinkore ir jos duktere Algute. 

Vargu kas nors Gardine pasitikėjo 
tuo kad Aršusis, padaręs paliaubas, laikys 
jas. Priešingai, galima pasakyti jog, pra
dedant nuo paties Algimanto, o baigiant 
paskutiniu tarnu-malkakirčiu, visi laukė 
jog Aršusis surinkęs kariuomenę užpuls, 
nežiūrėdamas sutartų su Algimantu pa
liaubų. Vienok taip viskas Gardine ėjosi 
kad nei vienas kas toje pilyje radosi ne
norėjo kalbėti apie tai. Algimantas trusė 
dabar apie vestuvių surengimą. Jauni 
vyrai, sekdami jį, suko apie mergų pulką, 
mergindamies jas. Neatsiliko ir mergos. 
Tari) jų vienok labiausia pasižymėjo Al-
mitė, kuri nepasitenkindama kitais vyrais 
su atsidėjimu era e sukti apie Algimantą, 
nors matė jog tas ir svotbą jau rengia su 
Danuta. 

Bandė jų Virpša nuo tokio pasielgimo 
persergėti, bet tai nieko negelbėjo. 

— Dar nesudėjo rankų. O kol nesu
dėtos rankos ii- nesumainyti žiedai, Algi
mantas tiek mano kiek ir jos, — atsakė 
Algutė Virpšai. — Ir dar nežinia katra 
iš mudviejų jam labiau patinka! 

Nors Algimantas ir ištolo Algutės 
vengė ir elgėsi taip jog jokio Įtarimo ne
galėjo buti kad jis ją nužiuri, bet vis tik
tai vyrams, fokiems kaip Erdvilas, Do
meika ir kitiems jauniems narsuoliams, 
kurie ją senai pažinojo ir prie jos suko, 
buvo per širdį. Apsiniaukęs ir Danutos 
veidas liudijo kad Algutės pasielgimai ir 
ją užgauna. 

Bet isižiurėjus gerai į Algimanto ap
siėjimą, ji negalėjo nepatėmyti jog tas, 
nors ir visada mandagus, vis tik greičiau 
šalinasi nuo tos lipšnios mergiotės, negu 
linksta prie jos. Dėlto didesnio rūpesčio 
Danuta ir neturėjo. Neturėjo ir tada ka
da Algute paleido kalbas buk Algimantas 
ją lanko, norėdama kad Danuta supyktų 
ant savo jaunikio ir kad tokiu budu su
irtų jų svotbą. 

Bet šita klasta tiktai tiek padarė jog 
Algimantas su Danuta paskubino išsiųs
ti kvieslius kviesti į svotbą. Mergos su
šnekėjo kviesti pulką j Krusuviškius pas 
dėdę Ruškį, kad nekelti vakarynų drauge 
su jaunikiu Gardine, nes tas prieštaravo 
tų laikų papročiams. Algimantas gi ry
žosi su savo pulku liktis Gardine. 

Dabar erzindamas Algutę, Virpša ne 
syki ją net pravirkdino klausinėdamas: 

— Kada tavo svotbą su Algimantu? 
* Vienok ir šitas erzinimas nieko ne
kenkė. Algute po senovei, kur tik rado 
progos, kur tik įmanė ten ji lindo prie 
kunigaikščio. Sergėjosi tiktai kad nepa
matytų jos tokiose dėtose Virpša arba 
Erdvilas. 

Artinosi Kalėdų šventė. Gardine tru-
sėsi, rengėsi viena — šventei, o antra ir 
svotbai. Danuta su pulku savo giminai
čių mergaičių baigė rengti parėdus ir dėl
to diena į dieną sėdėjo už darbo. Dirbo 
visi. Tiktai viena Algutė kaip tai išsitai-
kė taip kad neturėjo jokio darbo ir patai
kydama sergėjo Algimantą, kai]) jis pasi-! 
rodys kad nepraleisti progos užkalbinti ji. i 
Po vienam iš tokių užkalbinimų praeida- j 
mas pro Algutę Virpša, kaip niekadėją, 
užšnekino ją: 

— Aš girdėjau, Algute, kad Algiman
tas kviečia svečius į Gardiną pirmai die-
iai jauno mėnesio; po Kalėdų busianti jo 
svotbą sir Danuta, o tavo kada bus? Ir 
kokių smilkų tu sukinėjiesi pilyje? 

• Algutės net lupos sudrebėjo iš piktu
mo, kada ji atsiliepė į Virpšą: 

— Aš ikšiol laikiau tave savo dėde, 
nors ir tolimu. Aš maniau jog tu, kaipo 
giminė, greičiau man padėsi, o ne trukdy
si mano užmanyme ištekėti už Algiman
to. O vietoje to tu rodaisi pikčiausiu ma
no priešu! 

— Kvaila tu, Algute, daugiau nieko! 
— atvertė Virpša, palingavęs galvą. 
Jeigu aš matyčiau nors mažų mažiausią 
viltį kad tu galėtum tapti Algimanto žmo
na tai aš pastatyčiau visa kad tau padėti. 
Bet dabar.... 

— Kodėl gi dabar tu neturi vilties?— 
nutraukė jį Algutė gana aštriai. — Žiū

rėk! Visi pilies vyrai paskui manė kaip 
bepročiai bėgioja, tu manai jog ilgai išlai
kys nebėgęs ir tavo Algimantas? Palauk 
truputį. Apsuksiu aš ir jam galvą. Bė
gios ir jis paskui mane, dar daugiau negu 
kiti. , ; ,* 

-— Klysti, Algute. Tu jo visai nepa
žysti. Pasidarysi ir sau ir man nemaža 

— Gėdos? — paklausė Algutė ir ne
laukdama atsakymo traukė toliau: — Gė
dos nebus.... O jeigu jau ir bus tai ne 
man ir ne dėdei Aš ne iš tų kvailių ir 
ne iš begėdžių. Pirma aš nustosiu gyvas
ties negu garbės.... 

— Ko gi tu taip plakies prie Algi
manto? 

— Kaip ko? Žinomas dalykas, ko. 
Aš noriu tapti kunigaikštiene. 

— Ugi Danuta? 
— Kuo gi geresnė už mane ta tavo 

Danuta? Gražumu aš gražesnė už ją. 
Protu — kas jos tą didelį protą kur matė? 
Jeigu ji tinka tekėti už Algimanto, kodėl 
aš negaliu tikti? 

— Danuta jam patinka, jie anksčiau 
susimylėjo vienas su kitu, — stengėsi at
versti Virpša. 

— Danuta jam patiko kol jis manės 
nebuvo matęs, o dabar vargu jam į galvą 
eitų Danuta. O jeigu jisai ir rengia svot
bą tai tiktai sekdamas seną prižadėjimą. 
Vienok, kada jam reiks išpildyti tą priža
dėjimą, pamatysi pats kas čia nutiks 

— Bet kaip gi Erdvilas? — užklausė 
pagaliau Virpša: — Ak tu prižadėjai už 
jo tekėti. 

— Ot dar kokių čia prižadėjimų! Kol 
nebuvo Algimanto, buvo geras man Erd
vilas, o dabar, ar aš kvaila? 

Algutė šita visa kalbėjo tokiu įsitiki
nimu jog Virpša nerado nei ko atsakyti, 
tiktai stovėjo prieš mergą akis išpūtęs ir 
tylėjo. 

Turėdama gana to įspūdžio kurį pa
darė į dėdę, ir Algutė aptilo, tik už va
landėlės skirdamasi pridėjo: 

— Dėlto, dėde, nesikišk į .mano rei
kalus, jei nenori mari pikto! 

— Gerai! Jeigu tu nebijai juokų tai 
elgkis kaip nori, bile nebūtų paskui gė
dos. 

— Nesibijok! — numetė Algutė ir nu
ėjo. 

Virpša palydėjo ją akim ir pastovėjęs 
truputį, kada atsipeikėjo po įspūdžiui, su-

'niurnėjo sau po nosim: 
— Tai tikra ragana, pilna klastų ir 

vyliaus, o ne merga! Tai vyli laumė! 
Virpšos pastebėjimu Algutės apsiėji

mas persimainė dikčiai. Iš linksmos, gy
vos mergiotės, užkibinančios beveik kiek-

! vieną savo traškiu jaunu juoku, pasidarė 
į meili su visais ir truputį nuliuclus. Iš-
į pradžių ir vienas ir kitas iš vyrų pašiepė 
(nuošaliai. Radosi vienok ir tokių kurie 
j turėjo gana piktos širdies, kad ir į akis 
bandė ją pašiepti. 

— O kodėl tamstai nešiepti ir nepla
tinti apie mane visokių paskalų: našlaitė 
esu, minkšta duona kiekvienam.... kiek
vienas žino, nėra kam užstoti mane, — 
atvertė Algutė pirmam. Už valandėlės 
tas vaitojo su perkirsta ranka. Norinčių 
Įgyti garbės našlaičių skriaudiko daugiau 
nesirado tarp jaunųjų, o seniai nesikišo į 
tokius dalykus. Taip viskas ir aptilo. 
Virpša žiurėjo su nusistebėjimu į Algutę, 
norėjo džiaugtis iš šitos permainos, tiktai 
bijojosi. 

Tuo tarpu iš Krusuviškių atkeliavo, 
pasiuntiniai nuo Ruškio, kad vesti Danu
ta su jos pulku pas jį. Gardinas rengėsi 
tapti tuštesnis ir nustoti didelės dalies lin
ksmumo kokiam laikui. Iš jo traukėsi 
Danuta su Ruškytėmis, o paskui jas sekė 
Bukota su.sesere ir pora jaunų vyrų, tarp 
kurių, žinoma, guvo ir Radusis. Nuo sa
vo kampo mergų nenorėjo atsilikti ir Ka-
savos geltonplaukė Salingutė, o tą nuly
dėjo Skirmuntas. Bet apie Kasa vos Sa
lingutė sunku buvo ką nors tikro pasaky
ti, nes buvo ir tokių kurie minė jog neži
nia kas paskui ką sekė.... Gana to jog 
Gardine likosi neperdaug mergų. Butų 
gal vyrams Algimanto pulko ir per širdį 
buvę, jeigu nebūtų pradėję rinktis svečiai, 
o ypač viešnios iš tolesnių vietų, kurių ei
lėse buvo ir jaunų mergų. 

Kada atėjo pirma diena jauno po Ka
lėdų šventei, prisirinko apsčiai svieto 4 
Gardino pilį. Suėjo žaisliai su kanklėmis, 

METAMsf^ 
Gausit dovanų puikų 1944 m. Kalendorių 

(PASTABA: Seni skaitytojai pridėkit 10c kalendoriaus įvyniojimo ię persiuntimo kaš tams, padengti) 
I J-

Dirva metui vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

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

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

• 1 
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(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną D I R V A  
savo adresą, siųskit asp 6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

su ragais, trimitais, suėjo su skudučiais 
ir žvangančiais rėtukais. 

Iš pat ryto pastatė Gardino pilies kie-

šiaudų virvėmis — žmogų šitą vedė du 
šarvuoti vyrai su kirviais ant pečių. To
liau ėjo keli vyrai pasirėdę seniais ilgom 

'me bubnus ir mušė i juofc, duodami gandą žilom barzdom ir žilais ūsais. Paskui juos 
kad pilvie prasideda'puota. Atėjus va- j truputi apsupdami iš šalių ėjo ginkluoti 
karui, antį pilies kiemo uždegė ugnis ir!sargai su kirviais, o vyrų užpakalyje vil-

pilies apygardą, atsimušdama į Nemuno 
neužšalusį vandenį, ir lygų vandens pa
viršių plačiuose perkasuose aplinkui pilį. 

Pilyje reikėjo šviesos, nes puota ėjo 

vo gilios skylės, plati burna be lupų ėjo 
beveik nuo.ausies iki ausies, pilna plačių 
dantų. 

Paskui giltinę ėjo keli vyrai pasirėdę 
kieme. ' O apšviesti apygardą irgi ne pro ūkininkais. Priešakyje viso pulko ėjo ti 
sali buvo, nes puotos laike Aršusis kaip junas. su tarnu. Tarnas, mušdamas į bub-
tik galėjo pataikyti netikėtai užpulti antjneli, garsino kad veda prasižengėlį teis-
pilies, jeigu nebūtų imamasi atsargos. 

Prasidėjo šokiai-laigvmai. Pulko vy
rai, jauni kunigai, bajoračiai, skraidė su 

man. 
Pasirodžius šitam pulkeliui, subruz

dėjo visas svietas pilyje. Subėgo vaikai iš 
jaunomis mergomis bajoraitėmis po išly-Į visur, suguglino senės ir seniai, sustojo 
ginta kiemą, po minkštos vejos kaurą. Už-'aplinkui ir jaunuomenė. Tarnai ant tų 
kampiuose nuošaliai šoko maži vaikai; se- pėdų pastatė kedes, uslanus, suolus atėju-
ni gi žmonės, susėdę už stalų rumuose ilsiam pulkui. Vyrus,_ pasirėdžiusius se-
kieme, traukė midų. 

Iš vieno kuoro neva netikėtai, o tik
riau senai laukiamas, išėjo keistų sutvėri
mų pulkelis: labai didelė gervė su ilgu 
kaklu ir snapu, paskui ją ožka, ant pas
kutinių kojų stačia eidama, aukštas žmo
gus su didele galva ir rankom, surištom 

niais, susodino ant krėslų. 
(Bus daugiau) 

VAIifrlTJ 

GAMINIMAS 
ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybe 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilig. 
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. 

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

KAINA TIK 25c. 

Reikalaukit "Dirvoje" 

DIRVOS 1944 
KALENDORIAI 

_Persiuntimui reikia pridėti 10c. 

ę_ Vėliava ir Bomber i s virš Jurų 

.—Laisves Stovyla ir Lėktuvui 
Žiemos Vaizdas su Briedžiais 

Kariai ir Slaugė su Vėliavom 
Žiema Uklje 

.Prezidentas Roosevelt 
— M e r g a i t ė  s u  š u n i u k a i s  

... ..Mergaite su Paukštukais 
Darius .ir Girėnas 
Gražuolė 
Lietuvaitė su Vėliava 
Kražių Skerdynė 

_—šv. Antanas ir Jėzus Kūdikis 
Šv. Marija Mojinė 
Kristus Alyvų Darže 
šventa šeima 
Paskutinė Vakarienė 

D I R V A  
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3. Ohio 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 
štai didžiausia knyga kokią tik galit tikg-
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 
6820 Superior Avenue 

'Dirvoje" 
Cleveland, Ofcte 

AŠTUONIOS NAUJOS POLKOS AKORDEONUI 
Major ir Minor Melodijose 

Visos gaidos pirštams sunumeriuotos: 
Pianui, Bassai pažymėti raidėmis. 

Music by N. Shkorka 
No. 1 Return Home Polk 25c 
No. 2 Longing for Home Polka . . . .  2 5 c  
No. 3 Dancing Bride Polka 25c 
No. 4 Starting Wedding Polka 25c 

Published bv 
N. SHKORKA CO. 

No. 5 On the Road from America to 
Africa, Couplet Dance ...... 30c 

No, 6 On the Road from Americ# to 
Russia, Couplet Dance 25c 

No. 7 On the Road from America to . 
Germany, Couplet Dance.. .. »25c 

No. 8 Three Generals on Tour, 
Couplet Dance > 26c 

4640 BROADWAY 

Cleveland, Ohio 

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

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 

^Kuomet kankinatės vidurių uikietėjhmi—» 
žarnos neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos— palengvinsite sau šiuo modernišku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
Švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AMINT. Tik pakramtykite FEEN-A-
MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakel:o. Sekanti rytą ma
lonus palengvinimas jame pagelbės vAl jau
stis puikiai. * 

Telef. GLen. 1600 

Superior Appliance Co. 
Sales and Service 

12316 SUPERIOR AVE. 
Mes Aptarnaujam ir Tai-

masinas. 
Atliekam gerą Radio tai

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

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

Smulkus skelbimai 'Dirvoje'# 
kaip tai namų pardavimas, i&-
nuomavimas, krautuvių išnuo-
mavimas ar pardavimas, pa j tai
koj imai, padėkos laiškai, gali
ma patalpinti šia kaina; 

M M, 
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Pirkit War Bonds ir vėl! D  I ; R  V A  
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AKRON, OHIO 
Smulkios Žinios 

Amerikos Lietuvį Piliečių 
Klubas savo valdybon 1944 
lletams išrinko: pirmininku K. 
Puišis; padėjėju B. Vcrsiae-
kas; iždininkų B. Yarašius; 
Ifeštininku V. T. Neverauskas; 
iždo globėjais V. Kubilius ir 
A. Kirtiklienė. 

Klubo pirmininkas K. Puišis 
yra veiklus ir darbštus, tikime 
klubas daugiau per šiuos me
tus nuveiks. 

A. Rudžio posūnis Jonas ta
po pašauktas į kariuomenę, Jis 
yra vedęs ir augina dukterį. 

Izidoriaus ir Beses Yarašių 
synus, kariuomenės saržentas, 
i| Texas valstijos lankėsi Ak-
rone pas savo dėdę Balį Yara-
šių; atlankė savo seseris Oną 
ir Eleną, A. Rudžius, ir kitus 
savo draugus. Trumpai čia pa
viešėjęs išvažiavo į Philadel
phia, Pa., kuri ten gyvena. Po 
to apsilankymo gryžo vėl tar
nybon. Kalnas. 

NUŽUDYTAS BANK1ERIUS 
Sausio 14 d. rastas nužudy

tas plačiai žinomas bankierius, 
Howey A. Valentine, apie 70 
metų amžiaus. Jo lavonas ra
stas veidu Į žemę ant šaligat
vio ant -E. Mill gatvės. Jisai 
buvo užmuštas iš užpakalio ir 
nežinia kokiu tikslu, nes nebu
vo apiplėštas; jo galva buvo 
perskelta geležgalio smugiu iš 
užpakalio. 

NEWARK, N. J. 

y 

PRANEŠK1T 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet -rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo nauji* Antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos | 
naują vietą jeigu neprimo-
lcėsit. Parašykit mums uf: 
Ic atvirutę prieš persikėlių 
mą į kitą vieta gyventi. 

Dirva Cleveland 3, O. 
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KARO PASKOLOS REI
KALU 

New Jersey Lietuvių Tary
bos pastangomis ir visos New 
Jęrsey Lietuvių pritarimu Tre
čios Karo Paskolos Bonų buvo 
išpirkta Lietuvių tarpe už 
$516,375. Užregistruota pir
miau pirktų bonų $301,500. 

New Jersey Lietuviams už 
išpirktus trečios paskolos ka
ro bonus priklauso kreditas u", 
kuri yra nupirktas karo reika
lams greitas laivas, "speed 
boat", vertės $540,0C0. Už pa
sidarbavimą, po Newarko pir
ma vieta tenka Elizabetho Lie
tuviams, antra vieta Kearny-
Harrisono Lietuviams ir tre
čia vieta Linden Lietuviams. 
Toliau seka: Bloomfield, Nut-
ley, Paterson, Jersey City, Ba-
yonne, Hillside, Orange, Tren
ton ir kitos kolonijos. 

Karo Departmental prašo, 
kad New Jersey Lietuviai nu
pirktų didžiulį bomberį, kuris 
kaštuoja $300,000. Jau yra 
sutarta ir Sausio 18 pradedą-
ma Ketvirtos Karo Paskolos 
vajus tam tikslui. Todėl yra 
prašomi visi New Jersey Lie
tuviai ne tiktai pirkti ketvir
tos Karo Paskolos bonus, bet 
būtinai pirktus bonus užregis
truoti per vietos Lietuvių ko
mitetus arba tiesiai New Jer
sey Lietuvių Tarybos adresu: 
314 Walnut St., Newark, N. J. 

A. S. Trečiokas, 
N. J. L. T. Sekretorius. 

AKINIAI 
galiniu gauti pa? 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

TF YOU'RE inclined to say, "I can't Fourth War Loan. At least $ 100, $200, 
A afford any more Bonds," just take $300, or $500 if you ę?n possibly scrape 
another look at the casualty lists. it up. 

At least $100 extra in Bonds—over S,ook grimlistsin today's 
and above your regular buying—is paper. Buy your Bonds while the 
needed as your part in putting over the n^hies are still f r yęvi ̂  

Minutos Reiškia 
daug karo metu 
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Kai Long Distance vielos užpildytos operatorė pastebės 

PRAŠOME APRIBOTI SAVO PASIKALBĖJIMĄ 

5 MINUJU įAIKUJ" . 

fain ymgera priežastis.;*, Tai yra tikslu duoti gfiitesnį patar

navimą visiems. Mr jųs galit daiig pasakyti'į penkias minutes. 

Jeigu calit tai 'tiahdykit sekantį kartą kalbej!^ Long- D|stąncję 

tiktai trįg minutas. • Tas bus;dar geriau. r 

W&i Ro4pJU į&i Vidfouf 

T H E  O H I O  f E l l  

SANDAROS 
SENSACIJA 

•"•liĮjMin.l 1 Į Bf"jĮt 

Sandaroje, 1(. G. rašė ir nu
rašė ne tieK af>ie a. Lietu-
tuvos Prezidento mirtį kiek 
apie kokius tai kailinius. 

"žmones kartais ištinka ga
na keistas likimas. Kaip žino
me, Lietuvos prezidento Anta
no Smetonos mirtis įvyko pri
puolamai. Jau jis buvo prasi
salinęs iš smilkstančio namo, 
taip staiga prisiminė kad jo 
ailiniai pasiliko viršuje. Jis 

Tryžta j trečią aukštą išgelbėti 
ailinius.... Taigi tragedijos 

?režastimi buvo kailiniai...." 

Sandara visada keistai atsi-
iešė Į Lietuvos Prezidentą, ir 
am mirus patiekė savo skaity

tojams tokią nesąmonę, buk 
įelaimin^a mirtis įvyko tik to
lei kad A. Smetona sugryžęs Į 
degantį nanų, gelbėti kailinius. 

Faktas yra kad nelaiminga
sis, paprastai ilgiau miegoda
mas rytais, buvo dar lovoje 
trečiame aukšte, kada išgirdo 
šauksmus apie namo gaisrą, ir 
žinodamas kad lauke žiemos 
oras, norėjo nors kuo apsivilk
ti. Jo visi rūbai ir kailiniai 
radosi ten pat greta lovos tre
čiame aukšte. Gali buti tik 
del išgąsties skubiai apsivilkti 
nesisekė, tas sutrukdė minutą 
kitą laiko, o kuomet nubėgo iš 
trečio aukšto į antrą, ten buvo 
tiek dūmų ir dujų kad norėda
mas apsisaugoti apsigaubė gal 
vą kailiniais, ir taip nepataik§ 
į duris vedančias žemyn lauk. 
Kelios sekundos dūmuose ir 
dujose pakako užtrokšti. Jei
gu ugniagesiai jo butų j ieško
ję antrame aukšte ir butų iš
nešę anksčiau, butų dar atgai
vinę. A. Smetona visai nebuvo 
iš antro aukšto savo buto iš
ėjęs, ir ten virtuvėje buvo su
rastas, išneštas ir tuoj veža
mas ligoninėn. Bet viskas bu
vo pavėluota. 

Sandara privalo tą savo sen
saciją atitaisyti. 

SEDAKOFF 
VAISTAS NUO ŠALČIO 

TAI GYDYTOJO RECEPTAS 
Greita Pagalba nuo Gerklės Už
degimo, Paliuosuoja atsikosėjimą, 
stimuliuoja ir paliuosuoja užsi
kimšimą "plaučių. Ypatingai ge
ras nuo naktinių kosėjimų, šalčio 
Ir užkimimo. (1) 
Eclair Cut Rate Drugs 

7600 ST. CLAIR AVENUE 
Kampas E. 76 St. Cleveland, O. 

Telefonas EN. 9202 

SUPERIOR BODY 
& PAINT CO. 

Viršų ir Fenderių taisymas 
Mes specializuojame taisymą su

lenktų viršų ir fenderių, taipgi 
maliavojam automobilius. 

Telef. EN. 1633 ( 8) 

6605 St. Clair Avenue 

r - "  
Grožio Patarnavimas 

Telei. KE 5310 
Expertai Peraament Waving 

teikit pas mus geriausiam jusų 
plaukų sutaisymui 

Mcžiuroj Mr, Alan buvusio Higbce 
lėav.ty Salone ir New York Hair 

1 ).esi;rn Ir.7titv.tc. (8) 

ĄLAN'S Beauty Salon 
,B. I87th St. kampas St. Clair 

ii Nottingham Rd. 

i i 
•SAN FRANCISCO yra ' 

tras didžiausias A*»erikos įve- KAS platina Dirvą — tW 
žįmų uostas. . platina apšvietą. 

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  
'BROTHERS CAFE' 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
1603 E. 79th Street 

DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LElMONAS, Sav. 
J 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

**Kur alus skanesnis" t 

*ArielkėIė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Roule 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIITE, OHIO 

s ' 

S U  P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

V / 

KNICKERBOCKER 
T H E A T R E  
Euclidi prie E. 83rd Street 

Rodoma 
ŠEŠTAI)., SEKM., PIRM. 
Adolph Menjou 

Martha Scott 
' ^ PoU Negri 

HI DIDDLE 
DIDDLE 
-—Taipgi— 

Walt Disney's 

VICTORY THRU 
AIR POWER 

Iš Sensajines Kiiy^os 
Parašytos Major De Seversky 

Vėlyvi naktiniai rodymai 
št-taditni ir \n!iv,cSitni 

' JACK GANSON^ 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partėms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

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

"N 
MOLLY'S TAVERN 

DEGTIĖN, VYNAS, ALUS 
GERAS VALGIS 

U/kviečiamc Lietuvius 

Atdara iki 2:30 ryto. 

7508 ST. CLAIR AVE. 

AR ŽINAI kad įvyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atsibuna kas ketvirta
dienio vakarą, nuo 8:00 vttl. antra
šu Peck's Hall, 1446 E. 82nd St., 
3-či&s aukštas (antros durys nuo 
kairipo E. 82nd St. ir Wade Park 
Ave.). įžanga nemokamai, rinklia
vos nebus. Rengia ir kviečia Sv. 
Rašto tyrinėtojai. 

AR ŽINAI kad mes dabar gyve
name svieto pabaigoje?—Mat. 24.3. 

AR ŽINAI kad šio svieto kara
lystės gaišta su didžiu trenksmu? 
—Dan. 2:44. 

AR ŽINAI kad Karalystė Dievo 
jau prisiartino—Luk. 21:31. 

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

Daug jvainų dalykų sužinosit at
silankę j šias prakalbas paminStq 
vakarą. (Skelbimas) 

Mes turime clarbo 
MOTERIMS už: 
Indu Mazgotojas 
Stiklų plovėjas 

i Turim darbo VYRAUS už* 
Baro patarnautojus, 
Busboy 
Indu plovė j u.s 
Vidaus prižiūrėtojus 

Alęa, uniformos, maistas 
sulvg darbo. 

HOTEL STATLER 
Kreipkitės į Time office 

Užpakalyje 9 iki -5 vai. 
East 12 ir Euclid 

PAJIEŠKAU Jono Liepio, paei
na iš Kvečių k., Kretingos p., ir 
•tasno Liškaus, iš Liepojaus ^mies-
f-0. abu gyveno Philadelphijoje ar 
npielinkėje. Prašau atsiliepti arba 
žinančių pranešti. (5) 
Mrs. Albina Melinis (Garijonaitė) 
201G Lorain Ave. Cleveland, O. 

ST. CLAIR INN 
LIETUVIŠKA U2ENGA 

ALUS - VYNAS - DEGTiNĖ 
. UŽKANDŽIAI 

Muzika ir Palinksminimas 
MU. 9793 (g) 

SOU St. Clair Ave, 

WINE SHOPPE 
Impcituoti i r Victin'ai 

VYNAT. ŠAMPANAS 
VERMOUTHS 

Ginger Ale, Alus ir Maišiniai 

10204 Superior Avenue 
G A 838:5 (TO) W. II. Tr< ;;eh, Prop. 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, IjNDIKAI, ir KIAUšINIĄI. 
Paranki vieta Liftuviams. Užkviečiame visus. 

Kampas Superior ir 13 Street ENdicott 5025 

lllllllllllllllll!'!'!!'!lllllllllllllllllilll!!= 

(į^PAUDOS darbai yra 
^ Dirvos Spaustuves 
specialybė. Atlieka: 
• PLAKATUS 
• LAIŠKUS 
• VOKUS 
• KONSTITUCIJAS 
• BILIETUS 

ir kitokios. 

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

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

G E R A I  
G R A 2 I A I 
G R E I T A I  

D I R V Ą  
6820 Superior Am* 

Cleveland, Ohio 

BENT KADA — DIENĄ ir NAKTĮ Į 
kreipdamiesi} į mušu Laidotuvių Namus galit atlikti vi- j 

stfs reikalus kas liečiasi del palaidojimo, grato ir rūbų ? 
parinkimo, laikraštyje pranešimo ir kapinių informaciją, j 
ir, jeigu norito, žinokit Lšanksto visus laidojimo kaštus. | 

Grabas ir Patarnavimai nuo $100, S175, $2irt, $315 iki $XQQ0v j 

I O R E E  D  W E L L S  1  
BEAUTIFUL FUNERALS j 

HOUGH AVE. prie E. 84 St ' CEdar 7C38 T 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Nami] Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

495 East i23rd St 
Telefonas POtoniac 6899 
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'• * .  D I R V A War Bonds LaimSs Karą! 

CLEVELANDO IR APIEUNKĖS ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott I486—Atdara vakarais t 
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Lithuanian Digest 
6820 SUPERIOR AVEffllfe CLEVELAND. Offift 

ON SMETONAS DEATH 
PHONE: ENdicott 4486 

Mr. Mirti n L. Sweeney, iofrmer 
U. S- Congressman from Cleve
land, wrote the following ar
ticle in connection with Presi
dent Smetona's death. This ar
ticle was printed n The Cleve
land News and The Cleveland 
Press.) 

SPORTS IN REVIEW 

Dalis gtiiii, kuriomis buvo nukrautus dick-iLs N. A. \\ ii kelio šermenų kambarys, kur 
buvo pašarvotas a. a. Prezidentas Antanas Smetona. Minios Lietuviu ir kitataučiu 
buvo atlankyti. (Gaisro apimto namo, kuriame A. Smetona žuvo, atvaizdas telpa šia
me puslapyje. Tėmykite: antras aukštas kur Smetonų seimą gyveno, labiausia apim
tas durnais. Trečio aukšto per durnus nei nematyti. 

JUNIORS COME THROUGH 
| St. George's Juniors in a hard 
fought battle with Nativity came 
through on the large end of a 14 
to 5 score, sparked by their two 

i p. ,1 • • j forwar<jSj John Cigelskis and A1 
; 'fi, the Ė-itor of the News—Sir: Samas, who scored 4 poins apiece. 
| On Thursday, January 13, 1933, fu- j George Dereska, Dick Marks and 
. neial services for Antanas Smeto-' Captain Charles Machutas each' 
1 na, late president of the Republic tallied two points. 
I of Lithuania, took place at St. Starting line-up alno included 
| John's Cathedral, mother church of Ben Brazis. Although the Juniors 

the Catholic diocese of Cleveland. he]cĮ the lead during the entire 
As thė flag-draped casket was jrame, they tallied 10 of the 14 

being carried into the church, one points in the first half. 
< looked in vain for įepresentation of j flie Juniors continue their bid 
the United States A;*my, Navy or f01. the championship by playing 

, Marines; one looked in vain for the Paul C. C. at Patrick Henry 
mayor of the city, the governor of 7;oo o'clock Monday, Jan. 24. 
Ohio, a congressman or a senator > _______ 
who might take time out to pay: 

tribute to the George Washington iT« CrEORGE'S INTERMEDIATES 
of a small nation of whom we are SUFFER FIRST LOSS 
told Ave are fighting to presex-ve. ' In a hard pitched battle with St. 

Twice the elected president of A'oysius the Intel-mediates lost by 
his- native land, Antanas Smetona, a 17 to 11 margin. High scorers 

KETVIRTA KARO 
PASKOLA 

Ekstra Susirinkimas 

Ketvirta Karo Paskola — 
Fourth War Loan Drive—pra
dėta Clevelande ir visoje šaly-
ie. Mums paskirta išpirkti ka- T1. 0,CVI"1* ,c"4°"(' A^"11J 

, . . . j ... . rinkimas delegatu i Amerikos 
y*r\ hnrin i w H n ciinrnc m l_ "9 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 1 
skyriaus ekstra susirinkimas 
bus laikomas šio penktadienio 
vakare, Sausio 21, Dirvos re
dakcijoje, nuo 8 vai. Yra la
bai svarbių reikalų, kaip tai 

ro bonii už virš du šimtus mi
lijonu dolarių. Valdžios Iždas 
pasiryžęs šiuo atveju sukelti 
14 bilijonų dolarių paskolą. 

Jums prisieis pirkti daugiau 
Karo Bonų, nes valdžia nori 
kad j bonus savo pinigus detų 
paskiri žmonės, smulkus pirki-
kai, kuriems iš bonų pirkimo 
yra daugiausia naudos. Ban
kai ir finansinės Įstaigos mie
lai griebiasi bonus pirkti, nes 
dabar bonai yra geriausias in-
vestmentas. Tačiau jiems ne
parduoda E bonų, kurie saky
sime perkasi už $75 ir po 10 
metų bus verti $100. Bankai 
turi pirkti kitas bonų serijas 
ir mokėti pilną $100 sumą. 

Kaip pirmesnių Karo Pasko
lų vajais taip ir dabar Lietu
viai neatsiliks nuo pirkimo bo
nų. Pinigai reikalinga karo 
laimėjimui. 

Paskolos vajus eis nuo Sau
sio 18 per keturias savaites. 

JAU MAJORAS 
Juozas Muliolis, Petro Mulio-

lio sunus, išėjęs karinėn tar
nybon pradžioje ėmimo dar 
prieš Amerikos įstojimą j ka
rą, darė žymų progresą savo 
pareigose ir gavo vieną po ki
tam paaukštinimus. Dabar tė
vas gavo žinią kad Kapitonas 
Juozas Muliolis paties Gen. Ei-
senhovver'o tapo pakeltas j 
Majorus, kur nors Britanijoje. 

Antanas Morris (Marazas), 
tarnaująs Karo Laivyne, lanko 
karo mokyklą New Yorke. Jis 
buvo parvažiavęs aplankyti sa
vo žmoną ir uošvius K. Nema
nius. 

Michael Slauta pakeltas lei
tenanto laipsnin, Washingto-
ne, kur jis tarnauja pėstinin-
kijoje. Jis nesenai Įgijo para-
trooperio sparnus. Jo brolis 
taip pat pasiekė leitenanto lai
psni, randasi Afrikoje, kur ka
re buvo du kartu sužeistas. 

Lietuvių Seimą ir tt. Nariai 
prašomi atsilankyti. 

Clevelandiečiai kurie negalės 
Į New Yorko Seimą vykti, pra
šomi Seimo reikalą paremti sa
vo aukomis. " 

Aukas galit perduoti LVS 
Centro sekretoriui, K. S. Kar
piui, arba gauti sveikimo lak
štelius ir voką ir auką pasių
sti tiesiog į Seimą. 

M I R I M A I  
ŠNEIDERIS Jonas, 56 metų, 

nuo 1901 E. 120 str., mirė 
Gruodžio 29, palaidotas Sausio 
3 d., Kalvarijos pakinėse; pa-

spurned the advances of Nazi Ger
many and the Soviet Union. Here 
was a man who could have lived 
in luxury had he become n Quisling 
and sold out his native land. 

When he arrived in this country 
in 1941 our government received 
him as a hero. He was honored 
with a salute of 21 guns, an honor 
always accorded to a visiting ruler 
of a foreign state.' In his death he 

maldos atsibuvo ŠV. Jurgio ba- j  received only silence from the gov-
žnyčioje. Liko visnas sunus ir ernment. that proclaims the four 

IŠVAŽIAVO FLORIDON 
Juozas J. Bačiunas, Tabor 

Farm savininkas, kuris turi ir 
viešbutį Ft. Lauderdale, Flori
doj, atsilankęs j Prezidento A. 
Smetonos laidotuves, užkvietė 
ponią Smetonienę važiuoti kar
tu j Floridą pasilsėti, kur jis 
pats buvo pasirengęs važiuoti. 

Poni Smetonienė sutiko va
žiuoti, padarymui permainos 
ir geresniam pasilsiui. Bačiū
nai atvyko savo automobiliu Į 
Clevelandą, pakeliui į Floridą, 
ir Sausio 19 d. p. Smetonienė 
išvažiavo kartu su jais. 

Bačiunas buvo atsilankęs ir 
Dirvos redakcijoje, pažadėjo p. 
Smetonienę atvežti į Amerikos 
Lietuvių Seimą, Vasario 5 ir 6, 
New Yorke. 

Magdalena Zdanienė išvažia
vo į New Kensington, Pa., pas 
savo seną draugę, su kuria 
praleis porą savaičių laiko. 

Dainininkė Emma Meier, ku
ri dainavo ir Lietuviškai ke
liuose Lietuvių parengimuose, 
Įsirašė i WACs ir šiomis die
nomis išvyksta į paskyrimo 
vietą. Ji užėmė žymią tarny
bą telefono kompanijoje. 

MIESTO valdyba imasi žiū
rėti kas darosi su bingo, kuris 
buvo valstijos legalizuotas ir 
dabar paplito mieste visokiuo
se užkampiuose. May oras siū
lo įvesti laisnus tingo įstaigų 
operatoriams. Bingo pavelija
ma tik labdaringiems tikslams, 
bet po labdarybės priedanga 
tuli raketieriai pradėjo žmo
nes išnaudoti. 

SAUSAS LAIKAS 
Nors žiemos vidurys, bet 

sniego visai nėra. Gruodis bu
vo sausiausias mėnuo nuo 1925 
metų, ir Sausis taip pat laikosi 

KORTAVIMAS IR ŠOKIAI 
RAUDONOJO KRYŽIAUS 

NAUDAI 
ši pramoga įvyks sekmadie

nį, Sausio-Jan. 23, nuo 3:30 v. 
po pietų, šv. Jurgio parapijos 
auditorijoje. Bus gerų užkan
džių ir įvairių gėrimų. Kortuo
tojams dovanos prie kiekvieno 
staliuko, ir penkios gražios do
vanos prie įžangos tikietų. 

Visas pelnas šio parengimo 
eis nupirkimui ambulanso A-
merikos Raudonajam Kryžiui. 
Prašome publikos nesivėluoti. 
Įžanga 50c. 

Kom. B. Drosutienė. 

TAKSŲ ant real estate šy-
met už 1913 metus bus $4.74 
nuo $1,000, arba 20c mažiau 
negu už 1942 metus. 

viena duktė. 

ŽILINSKAS Antanas, 67 m., 
nuo 1019 E. 70 street, mirė 

Sausio 7, palaidotas 10 d. Kal
varijos kapinėse. Liko du su-
nai, Petras, ir Antanas, U. S. 
armijoje, ir viena duktė. 

BIELSKIS Jurgis, 54 m., ne
vedęs, nuo 4056 St. Clair av. 
mirė Sausio 1, palaidotas 11 

d., pamaldos atsibuvo šv. Jur
gio bažnyčioje. 

šių trijų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
ia Jakubs. 

RAŽULIENĖ Uršulė, 48 m., 
(Arstikytė), nuo 1386 East 

65th st., mirė Sausio 9, palai
dota 11 d., Brooklyn Heights 
kapinėse. Chicagoj gyvena se
suo, Kazė Buta. Velionė Ame
rikon atvyko 1912 m. 

VAIVADA Juozas, 78 m. amž., 
nuo 9311 Amesbury avenue, 

mirė Sausio 7, palaidotas 10 d., 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioj. 

Velionis Clevelande išgyveno 
42 metus, atvyko čia iš Ang
lijos. Paėjo iš Šakių p., Ma
tulių k., Suvalkijos. 

Liko žmona, Juzė, sunus An
tanas, ir dukterys Juzė Alek
nienė ir Ona Staseliunienė. 

Jo šeima buvo gražiai Lie
tuviškai išauklėta ir pats pri
sidėdavo prie Lietuviškų rei
kalų. Buvo linksmo, draugin
go budo žmogus. Lai jam bu
na amžina ramybė. 

Šių abiejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorius N. 
A. Wilkelis. 

Dirva dabar yra pigiausias 
darbininko liuoslaikio drau-

i*us*g, be sniego ir be lietaus. I jj|t; ptttfttit įį įft*J| «**£ 

• 1943 METAIS įvairiu su
važiavimų ir konvencijų Cleve
lande buvo 139, nežiūrint ka
ro meto. 

KAIP TAPTI AME-
RIKOS PILIEČIU 

% 

Knygelė "KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU" gaunama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c. 

Kurie Lietuviai nežino savo 
atvažiavimo dienos ir laivo 
kreipkitės į Dirvos agentūrą, 
jums bus pagelbėta tai suras
ti. Vietiniams norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos. . • 

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie-
aiais.) 

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior a ve. 

Cleveland, Ohio. 

freedoms for all nations, large or 
small. Had Earl Browder, leader 
of the American Communists, o** 
some second-hand British lord, died 
in our city there is no doubt that 
the government would have been 
represented at the funeral with a 
lot of gold braid and palace guards. 

President Smetona died in the 
obscurity he desired, awaiting the 
day when' his voice and his pen 
would again take up the cause of 
human freedom. He has not died 
in vain. 

The courageous bishop of Cleve
land, Most Rev. Edward F. Hoban, 
paid a beautiful tribute to the late 
president, and sang the requiem 
mass over "his remains. 

On this ' occasion a Lithuanian 
friend of long standing remarked 

be that: "he thought the death 
of Smetona was tragic". I replied 
the answer to that is in Ernest 
Crosby's po«m, "Life a/td D®*th". 
Here it is: * 

So he died for his faith. That 
is fine; 

\ More than most of us do. 
But, say, can you add to that line, 

That he lived for it, too? 

In his death he bore witqpss 
at last, 

As a martyr to the troth. 
Bid his life do the same , in the 

past, 
From the days of his youth? 

It is easy to die. Men have died, 
For a wish or a whim— 

From bravado or passion or pride, 
Was it harder for him? 

But to live—every day to live out 
All the truth that he dreamt, 

While his friends met his conduct 
with doubt, 

And the world with contempt. 

Was it thus that he plodded 
ahead, . • 

Never turning aside ? 
Then we'll talk of the life that he 

lived, 
Never mind how he died. 

MARTIN L. SWEENEY. 

KAMBARYS IŠSINUOMOJA 

Lietuvių šeimoje, vienam vy
rui; arti Lietuvių bažnyčios ir 
kitų biznių. Klauskite infor-
lormacijų Dirvos Admin. 

6®20 Superior. EN. 4486 

Parsiduoda 3 N ant ai 
Ant E. 83 st., 7 šeimos ir štoras 
Klauskit telefonu arba rašykit, 

nas. (3) 
Klapskit telefonu arba rašykit. 

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

Lietuvių Salejš 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais. Šios su
eigos buna antradienio, ketvir
tadienio, penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, nuo 8 vai. 
lygiai. Paremkit savo ir 
Lietuvių salę. 

were Al Slappper and John Mino-
tas who counted for 5 and 4 points 
respectively. 

WOMAN'S WAR 
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JOIN THE AM I T 
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The smoke filled two-family house, where President of 
Lithuania, Antanas Smetona, died on Sunday, Jan. 9. 

HIPPODROME 

u >» Northern Pursuit 
Errol Flynn vaidina šiame toli

mos šiaurės, Kanados Hudson Bay 
gyvenimo veikale; pilnas prietikių, 
veiklumo, "Northern Pursuit". Tai 
yra naujas Warner Bros. paveiks
las, pradėtas rodyti Sausio 19 sa
vaitei laiko Hippodrome Theatre. 

Julie Bishop, Helmut Dantine, 
John Ridgely ir Gene Lockhart už
ima kitas roles prie jo ir jas vai
dina taip lygiai tinkamai kaip ta 
filmą reikalauja. 

i ; 1 
L i e t u v i š k a  

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

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

i Mes duodame ir Iškeičiame Eagle Stamps 

The May Company 
B A S E M E N T  

\ / 

Nepaprastos Vertybes! 
70x82 Languoti Ploni 

Blanketai 
vienas 

Iš Minkštos Ekstra Plonos Vatos! 

štai geras pirkinis protingai šeimininkei! -Geros rūšies vatos 
paklodiniai blanketai lovoms namuose ir viešbučiuose kaipo 
priedinės paklodės arba blanketai! Puikus mėlynos, rožinės, 
cedro arba žalios spalvos languotos pasirinkimui. Nepraleisk 
gjos pinigrus taupančios progos. Neparduodama tarpininkams. 

The May Co. Basement 

S.jL.mr.U. ...VA 1*1 
.-•t 
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