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DIRVA (THE FIELD) 
blished every Friday in Cleveland bu tl» 

LITHUANIAN WEEKLf 

Ohio Lithuanian Publishing Co. 
•820 Superior Ave. Cleveland, OWO 

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

Subscription per Year ia Advance 
In the United States 92.00 
,fn Canada — 12.50 

Entered as Second-Class matter Decem
ber Gth, 191S5, at the Cleveland Postoffie# 

, under the Act of March 3, 1879. 

TAUTININKŲ organizacijos1 No '6 
ir veikėjai vėl nudirbo didžios | 
svarbos darbą Lietuvos laisvei, 
sušaukiant Amerikos Lietuviu 
seimą New Yorke. Seimas Įvy
ko mieste kurio spauda seka
ma Washingtone, Londone ir 
Maskvoje. Tai ne Pittsburgho 
ar Chicagos užkampis. 

Amerikos spauda gražiai sei
mą aprašė ir jo nutarimus pa
sauliui paskelbė šiuo ypatin
gai svarbiu momentu. 

Maskva daro naujas pinkles 
Lietuvai, savo darbą apvilk-
dama viliojančiu rubu. New 
YoYko seimas pasauliui pareiš
kė viltį kad Lietuvai bus pri
taikyta ne Maskvos planas bet 
Atlanto čarteris. 

Amerikos Lietuvių vardu, 
Mw Yorko seimas pareiške 
energingą pažadą remti Ame
rikos Ketvirtą Karo Paskolą 
ir išpirkti mažiausia už 5 mi
lijonus dolarių bonų. 

Siaurapročiai musų srovių 
vadukai, kurie šiam seimui 
šalto vandens pyle, pasirodo, 
tą vanejenį tik sau' ant nuga
ros pyll. 

Kaina 5c. CLEVELAND. OHIO VASARIO-FEB. 11. 1944 (29-ti metai :: 29th year)' 

MASKVA paskelbi suteik
sianti "Tarybų" Lietuvai teisę 
turėti savo kariuomenę ir sa
vo diplomatus svetur, ši žinia 
Lietuvių nedžiugina, nes jie 
atsimena Vilniaus "dovaną", 
pagal kurią "Vilnius buvo mū
sų, Lietuva Rusų". 

Maskva kokį tai painų kazo
kėlį eme šokti. Tikslas, ta
čiau, aiškus: padaryti Maskvą 
stipresne, ar gaunant 16-tą 
"nepriklausomų" balsų, busi
mose taikos derybose ir tarp
tautinėse organizacijose, ar vi
liojant kitas Rytų Europos ir 
Balkanų tautas prie Sovietų 
Sąjungos dėtis, kuri, buk tai 
leidžia turėti savo atskirą ka
riuomenę ir užsienio politiką. 
Butų įdomu jei Washingtone 
išdygtų, greta Atstovo žadei-
kio, Paleckinis komisaras. 

• 
KO RUSAI SIEKIA? Bol

ševikų organas Pravda Mask
voje skelbia iš piršto išlaužtu 
gandą buk Anglai su Vokie
čiais, Ispaniškų bulių mieste, 
tarėsi atskirą taiką pasirašy
ti. Dabar Sovietų organas Iz-
vestia randa kitų "bulių": Šv. 
Tėvas esąs fašistas, nes tylė
jęs kada Mussolini smogė pei
liu pakirstos Prancūzijos nu-
garon. Ilgadantė Izvestia pa
miršta kad ji pati tada tąip 
pat tylėjo, nes jos bosas su 
HitleViu broliavosi. 

Prasimanytus gandus ir pik
tus šmeižtus skelbdami Rusai, 
be abejojimo,. ko nors siekia, 
Bene ruošia dirvą naujam Sta-
lino-Hitlerio bučkiui? Du ma
žų tautų laisvės plėšikai dva
sia juk artimesni negu dori 
Atlanto čarterio ir tikros de
mokratijos principų gerbėjai. 

• 
TAIP VADINAMA Demo

kratinių Amerikos Lietuvių 
Taryba nėra nei Amerikos (ji 
Maskvos), nei Lietuvių (ji Ru
sų), nei demokratinė (ji ko
munistų). Tačiau, ji dirba ir 
dirba ir planuoja lygiai kaip 
katalikų - socialistų Amerikos 
Lietuvių Taryba, kuri taip pat 
nėra nei Amerikos nei 'Lietu
vių, bet tarptautinių socialistų 
ir klerikalų. Pirmiausia, abi 
Tarybos sutvarkė savo proto
kolus ir suskaitė kiek suvilio
ta visuomenė aukų prisiuntė. 
Tas aukas padėjo banke ir nei 
vieno cento nevartoja Lietuvos 
vadavimo reikalams. Po to, 
abi tos Tarybos nutarė (tik 
nutarė) leisti Angliška kalba 
leidinį. 

v Bolševikų JOaryba žada dau-

{Fabaiga ant p. 4-to) 

$12,000 Lietuvos!Laisvinimo Darbui! 
* * * ¥ * * * 

Dalyvavo 402 Delegitai. Išrinktas Vyriau 
sias Komitetas iš 17 Visuomenes Atstovų 
Bus renkama Milijonas Parašų prašantAmeri- vi™S0rezouucija ' 

kos Valdžios Ginti 
SEIME AUKŲ SUDĖTA VIRŠ $6,500, LIETU 

VAI VADUOTI SĄJUNGA PRIE TO PRI
DEDA VISUS SAVO IŽDE TURIMUS 

VIRŠ $5,500 VISUOMENĖS AUKŲ 

VYKDOMASIS 
KOMITETAS 

NEW YORK, N. Y. — Amerikos Lietuvių Seimas, 
sušauktas Lietuvos nepriklausomybės gelbėjimui, dabar
tiniame momente kada Lietuvai gręsia didžiausias pa
vojus, atliko savo užduotis geriausia, kokias dabartinio 
momento sąlygos reikalauja: 

1. Nutarė rinkti milijoną parašų ant prašymų kad 
Amerikos vyriausybė apgintų Lietuvos nepriklausomy
bę, kad neleistų Lietuvai patekti Sovietų vergijon. 

2. Seimą? pasisakė Lietuvių tautos nuomonę prief 
tai ką paskelbė Sovietų komisaras Molotov iš Maskvos* 
kuris skelbė pasauliui neva "autonomijas" savo numa
tytoms pavergti tautoms, kartu ir Lietuvai. Seimas! 
išnešė pareiškimą jog mes Amerikos piliečiai Lietuviai 
nesutinkam m įokiu Sovietų planu pavergti Lietuvą — s 
mes reikalaujam kad butų išpildyta Atlanto čarterio pa
žadai, už ką Amerika pasiskelbė kariaujanti. Seimas 
stoja už visišką; pilną Lietuvos Nepriklausomybę. 

3. Seimas nutarė pravesti $5,000,000 Karo Bonų va
jų nuo Vasario 16 iki Kovo 31, dar didesniam parėmi
mui Amerikos karo pastangų priešą nugalėti. 

Seimo metu parduota ar gauta pažadėjimų pirkti 
U. S. War Bonds net už $164,000! 

4. Seimas išrinko iš visuomertfcs atstovų Vyri ausį 
Vykdomą Komitetą iš 17 asmenų Seimo nutarimams 
vykdyti sąryšyje su Lietuvos vadavimu. 

5. Seimas gavo žinias ir pažadėjimus kad šymet są
ryšyje su Vasario 16-tos minėjimu Lietuvos Nepriklau
somybės proklamacijas išleis keleto valstijų gubernato
riai, kas reiškia jog jie pripažysta Lietuvą nepriklauso
ma ir sa visto ve valstybe. 
^ •, 6.^ Viėnas iš pačių svarbiųjų Seimo tikslų — supa
žindinimas Amerikos visuomenes su Lietuvos laisvės 
klausimu — pravestas triumfališkai: 

a. Žinios apie Seimą ir Lietuvių tautos troški-
' mus nuo pat pirmos Seimo dienos paskleistos Ame

rikos spaudoje, visoje šalyje, ir per radio. 
. b. Seimo atidarymas ir Angliškos kalbos apie 

Lietuvą ir Amerikos Lietuvių piliečių veikią trans
liuota per New Yorko miesto oficialę radio stoti. 

7. Seimas, nors trumpu laiku sušauktas, turėjo 
402 delegatus (nepriskaitoma Lietuvos Atstovas, Gene
ralinis Konsulas ir kiti žvmųs atstovai nei Lietuviai 
šiaip atsilankę i Seimą kaip svečiai). 

Nuo organizacijų dalyvavo 195 atstovai; pavienių 
atvykusiu ir užsirašiusiu delegatais iš įvairiu kolonijų 
— 207. ^ ' ; 

8. Seimas užgyrė Įsteigimą Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos Paminklo Fondą ir užtvirtino tam komitetą. 
Ta komisija išsidirbs savo taisykles ir aukų gavimo bu
dus vėliau. • į < 

9. Seimui aukų susiųsta ir Seimo metu sudėta virš 
$6,500 ir aukos vis dar ulaukia. Prie šios sumos Lietu
vai Vaduoti Sąjunga prideda visus savo turimus virš 
$5,500 anksčiau visuomenės sudėtų aukų Lietuvos vada
vimo darbui vykdyti ir paveda tam iš 17 asmenų išrink
tam visuomenės atstovų Vyriausias*: Vykdomam Komi
tetui. ' " V ' • ;/ ' - V - .:\. 

10. Nutarta pasiųsti parama Lietuvos atstovybėms 
esančioms nekuriose šalyse, kurioms reikalinga parama. 

11. Seimas parodė didžiausį norą visų Amerikos 
Lietuvių bendro veikimo ir priėmė tuo tikslu rezoliuci-

(Daugiau ant 3-čio pualapio) 

Amerikos Lietuvių Seimas, 
įvykęs New Yorl$e Vasario 5 
ir 6* dd., išrinko sekančius vei
kėjus j Vykdomąjį Komitetą 
Seimo nutarimams vykdyti: 

% 
Adv. Antanas Olis 
Juozas J. Bachunas 
Vytautas Abraitis, 
P. J. žiuris, • 
Adv. Wm. F. Laukaitis 

w, Dr. Ji Jonikai t is 
^ Adv. J. J. GriSft* V 

Dr. M. J. Coiney 
Adv. M. M. Slikes 
Adv. Nadas Rastenis 
Juozas Tysliava 
K. S. Karpius 
Dr. S. T. Tamošaitis 
Dr. B. K. Veneius 
Adv. A. C. Stokna 
Wm. Paschall (Poška) 
Adv. T. J. Cabelus 
Jie iš savo tarpo išsirinks 

valdybą, ir kooptuos daugiau 
veikėjų iš kitų kolonijų, kaip 
Seimas juos įgaliojo. 

KARO ŽINIOS 
Rusai atėmė iš Vokiečių 

Nikopol ir apgula geležies 
centrą Krivoj Rog, pietų 
Ukrainoje. 

Šiaurės fronte, kur bol
ševikai veržiasi prie Luga, 
ant Varšavos - Leningrado 
geležinkelio linijos, Rusai 
sumušė nazius Orodeže, 18 
mylių nuo Luga. 

Pacifike, Marshall salų 
vandenuose, kaip dabar pa
leista žinios, vienas U. 
lengvas karo laivas nuvarė 
į jurų dugną keturis Japo
nų konvojaus laivus. 

Marshall salose Japonai 
atsidūrė sunkioje padėty
je, Amerikiečiams pradėjus 
į tas salas veržtis. 

U. S. kareiviai užėmė Ja
ponų svarbų punktą Kwa-
jalein, Marshall salose, iš
mušta 8,122 Japonų; Ame
rikiečių žuvo 286. 

Italijoje, Vokiečiai pra
dėjo smarkų spaudimą iš
lipusių arti Romos Ameri
kos kareivių, tačiau atsilai
kę Amerikiečiai stumiasi 
į Cassino kalną. ' 

Nazių tvirtovė Cisterna; 
Italijoje, Cisterna, įrengta 
atlaikyti Alijantų veržimą
si, smarkiai sugadinta. * 

Vokietijos miestai smąr» 
kiai bombarduoti pastaro
mis dienomis. 

• v 

Vasario 6, New Yorke, Amerikos Lietuvių Seime, 
priimta sekanti rezoliucija užgirianti bendrą Amerikos 
lietuvių veiklą Lietuvos vadavimo darbe; 

Šis Seimas pilnai supranta ir ivertina vieningu
mo reikšmę Amerikos Lietuvių visuomenėje Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo darbe, bet taipgi stip
riai pareiškia kad Amerikos Lietuviai laukia iš mū
sų veikėjų ne vien tik vienybės bet ir veiklos; ji trok
šta kad butų aiškus teigiamas veiklos programas ir 
kad darbas Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo at
žvilgiu butų^ vedamas aktingai ir gyvai. 

Šis Seimas pareiškia nepasitenkinimą tokia orga
nizuota popierine vienybe kuri nieko neveikia ir kar
tais net neigia ne tik pačią aktingą veiklą bet net da
ro užpusimus ant Nepriklausomos Lietuvos valdžios 
likučių ir veda polemiką spaudoje, kuri skaldo musų 
jiegas ir kenkia Lietuvos nepriklausomybės vadavi
mo darbui. • 

—Taigr B*- Seimas,^iitet^';ai^vjurstęs. Lietuvos 
priklausomybės reikalą sudarė aiškų programą Lie
tuvos Nepriklausomybės atstatymo tikslui, ir savo 
sesijose išrinko Seimo nutarimams Įgyvendinti Vyk
domąjį Komitetą ir speciales komisijas. 

Seimas įpareigoja savo Vykdomąjį Komitetą ir 
speciales komisijas aktingai vykdyti Seimo nutarimus 
ir dėti visas pastangas kad musų visuomenė susitar
tų vieningam darbui Lietuvos Nepriklausomybei at-
statvti. 

D A R B A I  m DAKBJMNKŲ UXIO& 
Fall River, Mass. — Su

streikavo kelių audinyčių 
unijistai darbininkai, atsi
sakydami eiti dirbti nežiū
rint net kad valdžia paėmė 
dirbtuves j savo kontrolę. 

Columbus, O. — Sustrei* 
kavo apie 1700 stiklo dirb
tuvės darbininkų Federal 
Glass Co. dirbtuvėje. 

Del stokos kietaą ang
lies, valdžia kreipiasi Į ka- * 
syklas kad dirbtų septynias 
dienas savaitėje per "Vasa
rio mėnesi. 

Rimta nuotaika. Svarbus kalbėtojai 
Seimo eigoje vadovaujamas kalbas pasakė: Lietuvos Pre

zidento našlė, Sofija Smetonienė; Lietuvos Generalinis Konsu
las Jonas Budrys; Seimo pirmininkas Adv. A. A. Olis: Julius 
Smetona. Pijus J. žiuris. Hypatija šliupaitė-žiurienė, Juozas 
Tysliava ir Lietuvos Ministras P. žadeikis. 

Nors seimas rengtas didžiojoje Amerikos Lietuvių koloni
joje, ir rytuose kur gyvena daugiausia Lietuvių, tačiau seimo 
metu nerengta jokio banketo, nes tai butų tik Lietuvių pinigų 
aikvojimas ir mėtymas nereikalingam dalykui tuo metu kai 
Lietuvoje žmonės pusbadžiai skursta. Pasitenkinta draugišku 
vakarėliu pirmos seimo dienos vakare, toje pačioje salėje, kur 
komisija parūpino kavos, arbatos ir užkandžių tiems kurie no
rėjo dalyvauti. . • * • 

Seimo protokolas ir aukotojų surašai tilps sekančiuose Dir
vos numeriuose. 

!š Italijos Oru Bombarduojamas Ruožas 
KIEV 

I 
S S R ;  IWREMBI : 

SCHE 

CZECHOSLOVAK! 
LWOW 

GERMANY 

VIENNA* 
AUSTRIA 

BUDAPEST 

HUNGARY fi*i 
* RUMAfM HUME ZAMift. 

YUGOSLAVIA 
ITALY 

BULGARIA SOfIA 
IS'ANBU 

Amerikos skraidančios tvirtovės, didieji lėktuvai, nau
doja 11 nesenai įrengtų lėktuvams stočių užimtoje Italijo-

f je, prie Foggia miesto. Iš ten nuolat mėtoma bombos j na
zių kontroliuojamas sritis. Lėktuvai iš ten išskrenda ir 
sugryžta į be susidurimo su rimta priešų atspara, per 600 
mylių plotą. 

Nuo 1933 metų Ameri
kon įleista 260,000 pabėgė
lių, kurie turėjo iš savo 
gimtų šalių išvykti del per
sekiojimų. Jie yra dau
giausia Žydų kilmės. 

Gavimui j ukes darbinin
kų šių metų pavasari val
džia kreipėsi į Senata pa
skirti 35 milijonus dolarių. 
Plačiu mastu bus varomą 
vajus išraginti žmones eiti 
dirbti 

įsragm 
i ules. 

Kinijoj, Kwangtung sri
tyje, nuo bado ir choleros 
pastaru laiku mirė milijo
nas žmonių. Nekuriuose 
kaimuose retas kas likę. 

Amerikos karo nuostoliai 
iki Vasario 8, kaip prane
ša, pasiekė iau 150,478, iš 
jų 34,179 užmušta, 51.292 
sužeista, kiti paimti nelai
svėn arba dingę be žinios. 

Per Sausio menesj Ali-
jantai sunaikino daugiau 
submarinų negu buvo su
naikinta Gruodžio mėnesį. 
Skandinimas Amerikos ir 
Alijantų laivų dar labiau 
sumašėjo. 

Prie to per Sausio mėne
si nuskandinta 14 Japonų 
laivu Pacifike. 

Ir Žydai nesusitaria. Žy
dų tarpe eina nesutarimai 
del Palestinos, kur vieni 
nori turėti Žvdų tėvynę, ki
ti visai nenori. Britai pa
siryžę sulaikyti Žydų emi
gravimą Palestinon. 

Pagal žinią iš Stockhol-
mo, Vokiečiai pravedė Lat
vijos ir Estijos vyrų mobi
lizaciją karo tarnybai. Vi
sos išimtys kurios anksčiau 
buvo duotos nuo kp*© tar
nybos, panaikintos. 

Apie 30,000 MESA uni-
iistų buvo sustreikave 44 
dirbtuvėse Didžiųjų Ežerų 
srityje. Streikas baigėsi. 

Senate priimta bilius su
teikiąs teisę Amerikos kar
eiviams esantiems tarny
boje. balsuoti prezidento ir 
kitais rinkimais. 

Suomija vėl gavo Ameri
kos vyriausybės paragini* 
mą išsitraukti iš karo prieS 
Sovietus. Suomių vyriau* 
sybė, kaip praneša, svarn* 
to .tą klausimą. 
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EENNSYLVAMJOJE 

KANDIDATAS S. L. A. VICE PREZI 
- DENTO PAREIGOMS 

Detroit, Mich., Naujienos 

Amsterdam, N. Y. 

NAUJAS PROFESIONALAS 

r 

Rūpinasi SLA Kareivių 
Pasitikimu ir Priėmimu 

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

nijimo Lietuviu Amerikoje darbuotojas ir organizatorius, no
minuotas SLA Vice Prezidento pareigoms, sutiko kandidatuo
ti ir pasitiki kad SLa nariai, kurie mato ir jaučia Susivieniji
me stoką gyvumo, pasistengs už jį balsuoti ir išrinkti naują, 
jauną, energingą vyrą, padarymui taip reikalingos pamainos 
SI.A organizacijos vadovybėje. Pennsylvanijos SLA nariai ir 
visi kiti Kerševičiaus draugai balsuos už ji i Vice Prezidentus. 

WYOMING 
KLONIO ŽINIOS 

ANGLIAKASIŲ REIKA
LAVIMAI 

Glen Alden Coal Co. anglia
kasiai, 10,000 darbininku, grie
žtai atsisakė priimti į anglies 
kasyklas karo nelaisvius Vo
kiečiu® ir Italus Į^dirjbtijfreta 
savęs. ""'.v ' 

Jeigu kasyklų operatoriai 
mėgins prieš darbininkų norą 
leisti Į kasyklas karo belais
vius, U. M. W. of A. unijas už
darys kasyklas iki bosai su
tiks darbininkų reikalavimą 
neleisti i darbą karo belais
vius patenkinti. 

Maineriai sako, mes nega
lim greta vienas kito dirbti su 
tais kurie musų brolius ir sū
nūs tik vakar žudė, o Hitleris 
dar ir dabar visu įnirtimu tę
sia tą žudymą. 

Kur vienybė ten ir galybė. 
Angliakasių balsas išklauso
mas. 

DIRBS PIRMADIENI 
Vienos angliakasyklos nuta

rė dirbti pirmadienio dieną, o 
kitos nutarė dirbti po valandą 
viršaus kasdien, tik ne pirma
dienį, padidinimui anglies iš-
kasimo.; taip dirbti nutarta iki 
yelykų. 

Dar kiti angliakasiai parei
kalavo kad butų duota jiems 
iš darbo išėjus alaus išsigerti 
pirmadienį, nuo 1 iki 4 valan
dos po pietų. 

Savo reikalavimą pasiuntė 
valstijos gubernatoriui Edw. 
Martin; antrą tokį pareiškimą 
pasiuntė Kuro administratoriui 
Ickes į Washingtoną. 

Kasyklų darbininkai nurodo 
kad jiems alus reikalingas iš
ėjus iš darbo, nuplauti dulkes 
nuo plaučių. Tokie reikalai 
yra buvę jau ir teisme pas 
mus, dauguma gydytojų pri
tvirtino kad angliakasiams rei
kia alaus sveikatos dėlei. 

Angliakasiai gavo daugiau 
punktų mėsai pirkti, gavo dau
giau gasoiino, iškovos daugiau 
ir alaus... Jonas J. Nienius. 

POKARINIAI AUTO
MOBILIAI BUS 

BRANGESNI 

Automobilių išdirbėjai pra
neša kad pirmutiniai pokari
niai automobiliai kokius pra
dės gaminti karui pasibaigus, 
greitam aprupinimui žmonių 
norinčių įsigyti naujus auto
mobilius, bus mažai ką skir
tingi nuo 1942 motelių, betgi 
sako, bus 20 nuoš. brangesni. 

Karo delei, automobilių mo
delių paruošimui ir kokiems 
žymiems pakeitimams laiko 
nėra, tik bus bandoma aprū
pinti žmones nors kokia sava 
susisiekimo priemone. Vėliau, 
modeliai bus žymiai kitokie. 

Tuoj po karo nebus ir tų 
$100 ekonominių automobilių, 
apie kokius kalba laivų staty
tojas Henry J. Kaiser.. • Jie 
atsiras tik vėliau. 

LIETUVIS LAKŪNAS 
SKRAIDYS NETE

KĘS KOJOS 

• U. S. WAR BONDS yra 
pelningas ir kartu patriotiškas 
investmentas. Pirkit Bonds 
laike šio 4-to vajaus. 

I žsirašykit Amerikos 
"LIKTUMŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kairia r.Oc metam?;. Adresas* 

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

EAGLE RIVER, Wis.—La-
kūnas Leit. Jonas Bendoraitis, 
23 m. amžiaus, netekęs kojos 
pėdos skraidant priešų užpuo
limams virš Viduržemio juros 
1943 metų Balandžio mėnesį 
dabar išrodo kad jis, gavęs 
dirbtiną koją, vistiek tęs savo 
darbą kaipo kariautojas. 

šis jaunas lakūnas valdė di
delį bomberį virš Viduržemio 
juros kariaujant prieš Vokie
čius ir Italus, kai šie buvo 
baigiami sumušti Tunisijoje. 

Jų lėktuvas, priešų šaudo
mas. nukrito j juras. Leit. 
Bendoraitis, jo padėjėjas la
kūnas ir šautuvo valdytojas 
issiliuosavo iš lėktuvo likučių 
ir ėmė plaukti. Plaukęs ke
lias minutas Bendoraitis paju
to skausmą savo kojoje ir pa
tyrė kad jo pėda nušauta. Ne
trukus kitas Amerikiečių lėk
tuvas numetė jiems gelt ėji-
mosi raftą ir jie išsigelbėjo 
nuo prigėrimo. Vėliau išimti 
iš vandens ir Bendoraitis nu
siųstas karo lauko ligoninėn. 
Nežiūrint nubėgimo kraujo jis 
išliko gyvas ir dabar pasvei
ko ir nuvyko į Atlanta, Ga.» 
kur karo ligoninėje jam bus 
pritaikyta nauja pėda ir jis 
vėl galės skraidyti. 

Lieut. Dr. Juozas M. Rapšis 

Dr. Juozas M. Rapšis, bai
gęs medicinos mokslą, už sa
va gabumą ir pasižymėjimus 
moksle, po baigimo daktarys
tės priimtas Į militarišką tar
nybą išsyk Pirmo Leitenanto 
laipsniu. 

Jo tėvas, Jonas Rapšis, pa
eina iš Butrimonių k., Kreke
navos par., motina Vincenta, 
abu geri Lietuviai, remia Lie
tuvą, priklauso prie Lietuviš
kų organizacijų. 

Jauno daktaro dėdės Lietu
voje, Juozas Rapšis, patriotas, 
Krekenavos šaulių būrio ir V. 
V. Sąjungos aktyvus veikėjas, 
taipgi Simanas Rapšis, ir Jur
gis iš Graščių, taipgi Juozas 
Rapšis (jo pusbroli?) nuolati
niai buvo Lietuvos lakūnų lei
tenantu ; 1936-37 *n. teko Lie
tuvoj susipažint ir keletą kar
tų sueit Kaune bei jo tėviškė
je apie Krekenavą. Tai malo
nus, energiški' patriotai Lietu
viai. 

Jaunas daktaras Lieut. Juo
zas M. Rapšis gana gerai Lie
tuvių kalbą vartoja, su Lietu
viais dalyvauja. Tikimės jis 
ateityje savo profesijoje Lie
tuviams patarnaus ir darbuo
sis Lietuvių tautiškuose dar
buose kaip nekurie kiti musų 
Lietuviai patriotai daktarai ku
riu veikimas dažnai pamini
mas Lietuvių spaudoje. 

Dr. Juozas M. Rupšis medi
cinos mokslą baigė Albany Me
dical College ir gavo 1-mo lei
tenanto laipsni Army Medical 
Corps. Pirmesnį mokslą bai
gė University of Rochester, 
su Bachelor of Science laips
niu. Albany Medical College 
baigė Gruodžio 23 d., būda
mas 23 metų amžiaus, jauniau
sias savo klesėje. P. Lalas. 

SLA 352 kuopa pradėjo dar
buotis reikale pasitikimo gryž-
tančių iš karo lauko savo jau
nuolių. 

1942 metų Kalėdose kuopa 
pasiuntė kiekvienam savo na
riui kareiviui po gražią dova
nėlę, iš savo iždo paskirdama 
keletą dešimčių dolarių dova
nėlėms pirkti. 

Pereitas Kalėdas to padary
ti nebuvo galima, nes kuopoje 
pinigų nedaug, o kareivių iš 
kuopos narių tarpo skaičius 
pasididino, šiuo laiku iš kuo
pos yra įęm 23 nariai kąrei-
viai. 

Taigi, musų kuopa nutarė 
pasidarbuoti tinkamai pasitik
ti savo kareivius kai jie gryš 
iš karo. Išrinkta komisija tuo 
darbu rūpintis. Komisija no
rėdama kuogeriausia pasitikti 
savo jaunuolius gryžtančius į 
civilinį gyvenimą ir juos gerai 
pavaišinti bei įteikti po gerą 
dovaną, ko jie pilnai užsitar
naus, pradėjo savo darbą at
sikreipdama į gerus Lietuvius 
parinkti tam tikslui aukų. Šie 
Lietuviai padarė pradžią: 

Teisėjas J. P. Uvick 25.00 
J. Ambrose 
Dr. A. J. Andrews 
H. Kapturauskas 
A. J. Kizis 
Mrs.- M. Smailieriė 
J. Klemarauskas 
E. Pilka 
Mrs. S. Č. Douvan 
Mr. ir Mrs. Wilkas 
Vvt. Markuzas 

Komisija: 
J. Ambrose, 
And. Martinaitis, 

^.nn Sinkus. 

mą net demokratiją išgėdino, 
bet pasekmės irgi buvo žymiai 
menkesnės už Amerikos Lie
tuvių Seimą įvykusį Vasario 
5 ir 6 d., kuris buvo šaukia
mas vienos srovės iniciatyva. 

Daktaras pareiškė kad Adv. 
Antanas A. Olis, kuris pirmi
ninkavo Seime, pasireiškė kai
po Lietuvis, vyras ir vadas, ku* 
ris neturįs sau lygaus Ameri
kos lietuviuose., 

PARVYKO PAVIEŠĖTI Iš 
KARO LAIVYNO 

šiomis dienomis parvažiavo 
paviešėti pas savo tėvus Ar
noldas Kudzius, jaunesnysis 
Juozo Kudziaus sunus. Arnol
das įstojo liuosnoriu į Ameri
kos Karo Laivyną^ jau ketver
tas metų atgal, ir beveik visą 
laiką tarnauja ant didžiojo ka
ro laivo Pennsylvania, kuris 
Japonų pasalingu užpuolimu 
ant Pearl Harbor buvo labai 
sužalotas, bet vėliau pataisy
tas ir dabar dalyvauja jurų 
mušiuose. 

Jaunam jureiviui Arnoldui 
buvo laimė likti sveikam, nors 
jo laivas ir skaudžiai nukentė
jo. Linksmų atostogų Arnol
dui. D. Rep. 

MIRIMAI 
MIRĘ. IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI ? 

(tUi> apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykii} 

ROCKIENĖ 6niį mirė Lapkr. 
25, Shaft, Pa. 

ENENAS Juozas,, mire Gruod. 
14, Rockford, 111. 

JANKAUSKIENĖ Ona (Bu
kauskaitė), pusamžė, mirė 

, Gruod. 30, Chicagoj. (Alvi
to par., Boblaukio k.) 

RATKEVIČIUS Mateušaa, mi
rė Gruod. 21, Grand Rapids, 

PEREZ Apolonija v (Pochins-
kaitė), 26 m., mirė Sausio 4, 
Chicago, 111. Gimus Union-
town, Pa. 

VAITKUS Jonas, 48 ii* ittirš 
Sausio 1, Chicagoj, lpr būt 
vo ir gimęs. i 

LAUKAS Silvestrai, m i r fe 
Sausio m., Colp, 11|l f ' 

VOVERIENĖ Liudvika, mire 
Mich. (Utenos ap., Skemoniųj Gruod. 31, Cambridge, Pa 

25.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.0 0 

Žemėj Žuvo Mergaite 

i P1TTSTON, Pa. — Jgriuvus 
gatvei į kasyklą apačioje, kur 

, išimta anglis, žemė prarijo 3 
įmetu amžiaus mergaitę, Jule 
j Anne Fulmer, kuri ėjo gatve 
! su savo teta ir broliu. 
| Jos gelbėjimui sušaukta anr 
gliakasiai, papratę žemę riau-

! sti, taipgi policija, ugniagesiai 
ir Raudonojo Kryžiaus sava
noriai. Iškasta šimtą tonų že
mės ir mergaitės lavonas su-

! rastas Vasario 9, 35 pėdų gy
lio įgriuvira#. 

"AMERICAN LITHUANIAN 
OF DETROIT" 

Tokiu vardu bus pavadintas 
vienas lėktuvas, Ambulance 
plane, kurio nupirkimui Det-
roitiečiai Lietuviai išpirko ka
ro bonų už $110,000. Ta bonų 
suma bus įteikta karo depart-
mentui, per jų atstovą, Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
me, Vasario 13 d., Lietuvių sa
lėje. Tų istorinių ceremonijų 
pamatyti rengiasi visi sąmo
ningi Detroito Lietuviai. Kad 
netektų jums per programą 
stovėti, ateikit j salę laiku. 
4:30 po pietų. 

GRYŽO Iš SEIMO 

Detroitiečiai kurie dalyvavo 
Amerikos Lietuvių Seime New 
Yorke, gryžo pirmadieni, ir su 
Dr. Jonikaičiu jau teko trum
pai kalbėti apie Seimą. Dak
taras gryžo pilnas gerų įspū
džių ir sako jog seimas buvo 
pilnai sėkmingas visais žvilgs
niais. Delegatų dalyvavo apie 
400, ir tai didumoje Amerikos 
Lietuvių inteligentija. Aukų, 
pasakojo, sudėta gerai virš 
$f>,000. Taigi šis paskutiny
sis seimas turbut bus buvęs 
sėkmingiausias seimas" iš tri
jų pastaro meto bėgyje šauk
tų Lietuvių suvažiavimų. 

Tarybos konferencija buvo 
šaukiama net trijų srovių, bet 
ir delegatų skaičium ir auko-
mis buvo menkesnė. Bolševi
kai šaukdami savo suvažiavi-

25 METŲ VEDYBŲ PA
MINĖJIMAS 

Pranas ir Ona Kidulai Sau
sio 29 d. savo namuose suren
gė pokiliuką paminėjimui sa
vo 25 metų vedybinio gyveni
mo sukakties. Pokilyje daly 
vavo jų artimi draugai; visi 
laiką praleido smagiai ir visi 
jų draugai pareiškė gerus lin
kėjimus, kad dar sulauktų ir 
50 metų vedybų sukakties. 

Kidulai dėkoja visiems savfr 
draugams už gražius linkėjimų 
laiškus ir už dovanas. Sv. 

NEWARK, N. J. 

SUKAKTUVES. Vincas W. 
Ambrose, žinomas ilgametis 
Lietuvių veikėjas su savo žmo
na šiomis dienomis minėjo sa
vo 55 metų vedybinio gyveni
mo sukaktį, apie ką aprašė ir 
vietos Angliškas dienraštis — 
Newark Evening News. Kaip 
laikraštis rašo, Vincas Ambra
zevičius atvyko ir apsigyveno 
Nevvarke 1887 metais. Čia su
ku rė savo šeimą, ir per 30 me
tų tarnavo kalbų vertėju vie-
napne vietos kriminaliniam tei
sme nuo 1904 metų. 
, Jis aktyviai dalyvavo I Pa
saulinio karo metu dirbdamas 
už Lietuvos išvadavimą, ir da
bar tebedirba ir tebekovoja už 
savo tėvynę, kurią paliko virš 
pusė šimtmečio atgal. Tai il
ga ir negęstanti meilė — tė
vynės meilė, kurią jis savo šir
dyje nešioja. Vincas W. Am
brose dalyvauja visuose Lie
tuvos reikalais veikimuose ir 
dalyvavo paskiausia Amerikos 
Lietuvių Seime, New Yorke, 
gana energingai prisidėdamas 
prie seimo klausimų svarsty
mo. Jis yra apdovanotas Ge
dimino ordenu. Rep. 

p., Buividų k.) 
JANčORAS Simas, mirė Gruo

džio m., Shenandoah, Pa. 
KUN. JONAS P. PLEVOKAS, 

38 m., mirė Gruod. 31, So. 
'Boston, Mass., kuV -buvo ir 
gimęs. , 

ALEKSIUNAS Karolis,' 23 m. 
mirė Griiod. 17, E. Vander-
grift, Pa. 

RAGALIAUSKAS Viktoras, 
sirgęs 10 metų, mirė Gruod. 
28, So. Boston, Mass. Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

GUDAS Petras, 69 m., mirė 
Gruod. 30, So. Boston, Mass. 
(Vilkijos par.) Amerikoj iš

gyveno 40 metų. 
VEDEIKIENĖ Elzbieta, 73 m. 

mirė Sausio 1, So. Boston, 
Mass. (Vaiguvos p.) Ame
rikoj išgyveno 42 metus. 

ANDRIUšIUNIENĖ Grasilda, 
57 m., mire Sausio 3, South 
Boston, Mass. 

DIKČIUS Kazys, pusamžis, mi
rė Sausio 7, Cicero, 111. (Uk
mergės ap., Mažeikiškių k.) 

ŠAPAITIS Antanas, pusamžis, 
mirė Sausio 7, Chicago je. 
(Tauragės par., Gurklių k.) 

BRENČIENĖ Petronėlė, pus
amžė, mirė Sausio 6,, Chica
goj. (Telšių ap., Navarėnų 
p., Paliepkalnio k.) 

JASAITIENĖ Elzbieta, mire 3J 
Gruodžio, Elizabeth N. Jf 

VILIONIS Ignas, 60 m., mir<§ 
Sausio 2, Kearny, N. J. 

RARZDAITIS Antanas, 76 m., 
mirė Sausio 2, Huntington 
Station, N. Y. 

DIGRIS Stasys, 70 m., mirė 
Sausio 2, * Brooklyn, N. Y. 

SMITAS Jonas, 55 m, mirė 
. Sausio 2, Brooklyn, N. Y. 
STKORSKAS Pranas, 60 metų, 

mirė Sausio 1, Kearny, N. J. 
STRUMSKIENĖ Anelė, 81 m., 

mirė Sausio 3, Maspeth, 
N. Y. f 

MESOKAS Povilas, pusamžis, 
mirė Sausio 1, Chicagoj e. 

DUMBLIENĖ Ona, mirė Sau
sio 5, Brooklyn, N. Y. 

VENSKUS Petras, mirė Sau
sio 5, Elizabeth, N. J. 

RUGIS Kazys, seno mažiaus, 
mirė Sausio 2, Chicagoje. 
(Tauragės ap., Kvėdarnos p. 
Lembos k.) Amerikoj išgy
veno 45 metus. 

ANšUKAITIS Mykolas, šėno 
amž., mirė Sausio She-
nadoah, Pa. 

BABARSKIENĖ Jieva, mirė 
Sausio m., Shenandoah, Pa. 

GRIGUTIS Marė, mirė Sausio 
m., Girardville, Pa. 

TELIČĖNAS Petras, 47 metų, 
mirė Gruod. 31, Chicagoje. 
(Švenčionių ap., Tverečiaus 
p., Galauckio k.) Amerikoje 
išgyveno 35 m. 

KULIKAUSKAS Simas, pus
amžis, mirė Sausio 6, Chica
goj. (Kauno ap., Seredžiaus 
p., Purviškių k.) Amerikoje 
išgyveno 40 m. 

yiGRACH Petronėlė (Stankai-
tė), pusamžė, mirė Sausito 
5, Chicagoj. (Kvėdarnos pį, 
Buišių p.) Amerikoj išgyve
no 28 m. 

SEDEMKA Juozas J., pusanį-
žis, mirė Sausio 5,' Chicagaf* 
(Seinų ap., Lazdijų p.) Ame
rikoj išgyveno 37 m. v 

PETRAVIČIUS Kazys, 78 m., 
mirė Sausio m., Rockford, 

. Illinois. . . -
AEKUŠ Dominikas, 65 m., mi

rė Sausio 7, Chicagoj. (Vi
duklės p., Sujainių k.) Ame
rikoj išgyveno 39 m. 

KALVINSKIENĖ Katrina (fa-
navičiutė), sulaukus senat
vės mirė Sausio 1, Chicagoj. 
(Alytaus ap., Daugų p. Mel-
mytelės k.) Amerikoj išgy
veno 14 metų. 

KAMINSKAS Stasys, 59 m., 
mirė Sausio 2, E. Chicago, 
Ind. (Kauno ap., Betygalos 
p., Aleknakių k.) Amerikoje 
išgyveno 40 metų. 

(Panev. ap., Ramygalos p.)'MUSTEIKIS Petras, 48 m. ®i-
YOGELIENĖ Barbora (Motu

šaitė), pusamžė, mirė Sau
sio 3, Chicagoj. (Tauragės 
ap., Upynos p., Vytogalos k.) 
Amerikoj įgyveno 87 me-
metus. 

ADUKONIENĖ Domicėlė, 48 
m., mirė Sausio 3, So. Bos
ton, Mass. 

KRIŠČIŪNAS Liudvikas, pus
amžis, mirė Sausio 1. Chica
goj. (Vilkijos p., Zauniškių 
kaimo.) 

rė Sausio 4, Chicagoj. (Uk
mergės ap., Tauragnų par.) 
Amerikoj išgyveno 30 metf. 

BALUTIS Bronius, mirė Sau
sio 3 d., Dorchester, Mass. 
(Kurtuvėnų par.) 

• AUSTRALIJOJ auginama 
apie 123 milijonai avių ir jos 
duona vilnos po 3,590,000 rišu
lių metuose. R i sulis sveria 300 
svarų. 

ANSONIA, CONN. 

Tvirtoves Ginančios Anglijos Pa'krascius 
i/' 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
j laišką $1 dabar ir "Dirva" 
lankys jus ištisą pusmetį. 

šitoki ir panašus apsigynimo įrengimai .išstatyta An
glijos pakraščiais, kurie pasekmingai veikia prieš nazių 

'lėktuvus. Užpuolančius pajūrio miestus ir miesteliu*. 

MINĖSIM NEPRIKLAUSO
MYBĖS SUKAKTUVES 

čia sudarytas visų vietos 
draugijų komitetas rengia iš
kilmingą minėjimą Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės, ir 
šiame parengime kartu bus 
nagerbtos kareivių motinos ir \ 
pardavinėjama War Bonds. 

Šis parengimas įvyks sek
madienį, Vasario 20, Lietuviu 
parapijos salėje; pradžia 5 v. 
po pietų. 

Kalbėti pakviesti aukšti mie
sto valdininkai, parapijos kle
bonas Kurį. V. Karkauskas, J. 
Valaitis iš Brooklyn, N. J., ir 
karys J. Valickas iš New Jer
sey. Dainuos parapijos cho
ras, Antanas Radvila Įr p-lė 
O. Dubinskaitė, po programo 

DET/I-A O. JAKI BS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME S 
6621 EDNA AVENUE ENdicoM 1(63 | 

P. J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namu» mieste arba priemiesčiuose, kr*iy-
kitfcs i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas 
mas garantuojama. Kreipkitės į mano telefonu arba 

mic&ctuu.M;, (į 
patarnavimu įv*J- į j 

'iman ir iapiltff* j 
rba asnietulR*.!. * 

bus linksmi šokiai. J. M. 

Įiiiiiiiiiimiiiiiiiuimiiiiiniimiimmimimiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimimr.umiiiimMfff 
s Naujoje Vietoje 

į Nikodemas A. Wiiketss 
I (.aisnuotas Laidotuvių Direktorius 
= IR BALZAMUOTOJ AS 
\ Šermenims kambarius dvodame vartoti nemokamai? 

Naujoj, moderniniai jįengtdj nuosavioj vietoi } 
\ #202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 92it 
i ! 
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D I R V A  S 

L A I S V A  L I E T U V A  IW11I meilė Lietuvos | 

Dega musų širdyse! 

Laisvę Pažinę — 
Jungo Nevilksim! 

4>^i 
• m 

Pati Pirmutine Knyga 'Timeless Lithuania* Seime 
Nupirkta už ^235.00! 

(Tęsinys nuo 1-mo puslapio) 

ją. Seimas supranta kad tik vieningai dirbdami, nesi-
skirstydami į sroves ir nesmerkdami vieni kitų Ameri
kos Lietuviai galės atsiekti didžiausių rezultatų Lietu
vos Nepriklausomybės atgavimo pastangose. Taipgi 
numato būtiną reikalą remti ir kooperuoti Stt Lietuvos 
valdžios likučiais. 

PASTABOS IŠ SEIMO 
Delegatai iš visokių gyvenimo sričių 

įspūdingas ir reikšmingas Amerikos Lietuvių Seimas — 
įvykęs kaip tik pačiu laiku kai iš Maskvos pradėta skelbti pa
žadai "autonomijos" toms tautoms kurias Sovietai pasiskyrė 
pavergti, — griežtai ir atvirai pareiškė Lietuvių Amerikos pi
liečių vardu, Amerikos vyriausybei ir plačiai visuomenei kad 
Lietuviai priešingi leisti Sovietams pavergti Lietuvą, nes tas 
nesutinka su Atlanto čarterio dvasia ir Amerikos valdžios pri
žadu mažosioms ir pavergtoms tautoms kad ši šalis kariauja 
už tautų laisve. Seimas aiškiai ir drąsiai pabrėžė Amerikos 
piliečių Lietuvių nusistatymą kad Lietuvai turi buti sugrąžin
ta pilna laisvė ir nepriklausomybė. 

Seimas pradėta su Lietuvos ir Amerikos himnais, kuriuos 
vedė žymios musų artistės Barbora Darlys ir Marė Kižiutė. 
Pianu akompanavo komp. Antanas Vanagaitis. 

Seimas pradėta Vasario 5 d., su transliacija per New Yor-
ko miesto* radio stot] WNYC. šia stotimi pasinaudoti Lietu
vių komitetui leido New Yorko miesto mayoras La Guardia, ku
ris pats į seimą pribūti negalėdamas atsiuntė savo atstovą, New 
Yorko miesto tarybos pirmininką, Newbold Morris, kuris pasa
kė Lietuviams labai simpatingą kalbą. Radio programą pradė
jo Adv. Antanas A. Olis, kuris vėliau buvo išrinktas seimo pir
mininku. 

Antras svarbus kalbėtojas kur] p. Olis perstatė buvo tai 
U. S. Treasury Departmento atstovas iš Washingtone, William 
Fitzgibbons. Jisai kalbėjo apie Karo Bonus ir reikalingumą vi
siems remti Amerikos karo pastangas, ką Lietuviai, pasakė jis, 
darė proporcingai daugiau negu kitos tautos. 

Seime matėsi virš 400 publikos, pilna salė, kai prasidėjo 
seimo kalbos. Tarp svečių matėsi ir Įžymių asmenų: Lietuvos 
mirusio Prezidento našlė Sofija Smetonienė, Julius Smetona, 
Generalinis Konsulas Jonas Budrys, Estų Generalinio Konsula
to atstovas J. E. Marks, buvęs Estijos Ministras Vengrijoje, 
kuris yra pirmininkas Pasaulio Estų' Susivieniijimo. Matėsi ir, 
daugiau žymių Lietuvių — J. J. Bačiunas, Lietuvių Tautinio 
šelpimo Fondo iždininkas, atvykęs net iš Floridos, su ponia S. 
Smetoniene. Matėsi poni Jadvyga Tubelienė, ponios Smetonie
nės sesuo. Dalyvavo diduma Lietuvai Vaduoti Sąjungos cen
tro valdybos narių, Rytų Tautininkų Centro valdybos nariai, ir 
American Friends of Lithuania valdybos dalis, šios trys orga
nizacijos atsakomingos už šio seimo surengimą. » 

Tarp žymių musų kolonijų ir visuomenės darbuotojų ma
tėsi ir seni veteranai, kurie atsiliepia kiekvienam aidui kuris 
tik pakyla Lietuvos ir išeivijos reikaluose; buvo ir jaunų dar
buotojų, vyrų ir moterų, ir atsilankė eilė tokių kurie tik pirmą 
kartą, Lietuvių tautos garbės šaukiami, atvažiavo prisidėti prie 
bendros Amerikos Lietuvių veiklos savo sumanymais ir darbu. 

Atvažiavo darbininkai' kurie savo sunkiu darbu pragyveni
mą darosi; atvyko žymus biznieriai, profesionalai įvairių pro
fesijų, pragarsėję kalbėtojai, laikraštininkai — visi tie kuriems 
Lietuvos nelaimė arti prie širdies, kurie nešioja savo širdyje 
savo tautos meilę ir Lietuvišką savigarbą — tie kurie pasiryžę 
kovoti kad Lietuva butų išlaisvinta iš nazių okupacijos, kad 
Amerika laimėtų karą, ir kad Lietuva nebūtų pavesta Sovietų 
vergijon, kaip to bolševikai geidžia. 

Ypač jaudinantį Įspūdį darė tie musų išeivijos gyvenimo 
veteranai seneliai kurie perėjo 70-tus ir 80-tus metus, bet jau
čiasi gana tvirti dvasioje kovoti už savo tautos išlikimą — kad 
tik grabo lenta juos nuo to darbo tegalės atskirti 

Seiman buvo kviečiama visi kam tik rupi Lietuvos nepri
klausomybės išgelbėjimas, ir tiktai tokie atvyko. Nebuvo nei 
vieno, savu noru ar pasamdyto trukšmadario, jokio kuris butų 
seime kokius nors nesmagumus kėlęs, ar ką kritikavęs, ar prie
šinęsis seimo programui ir darbams. 

Kiek žinoma, kuomet Pittsburghe buvo šaukiama konfe
rencija, Tarybininkai šnipinėjo-klausinė j o apie kiekvieną dele
gatą per savo ištikimus draugus, bijodami kad neatvažuotų ko
kis jiems negeistinas nesmagumų pridaryti: rengė jie su bai
me (matomai turėjo blogus norus), todėl reikėjo rūpintis apsi
saugoti. Į šį seimą suvažiavo dar daugiau delegatų, ir seimas 
atsibuvo pavojingiaitsiame raudonųjų centre, kur randasi musų 
bolševikų lizdai ir kitų opozicijos žmonių centrai, bet nei vieno 
neatsirado tokio kuris butų pyptelėjęs priešingai seimo dvasiai. 

Delegatai buvo taip susidomėję seimo reikalais ir darbais 
kad mažai kurie ir balso prašė, visi lyg laukė kad tie kurie ge-_ 
riau apie dalykus žino, juos apie tai informuotų, o jie atvyko 
tik paremti, savo skaičium, žodžiu ir pinigais. 

Nebuvo tokiu diskusijų ir ginčų kokie paprastai esti Lietu
vių susirinkimuose, nes visi žinojo ko atvyko. Laikas neaikvo-
ta be reikalo, balsą gavęs kiekvienas stengėsi trumpai ir nuo
sekliai kalbėti apie reikalą. (Tiesa, buvo keli išsišokimai, bet 
tai apie pašalinius dalykus ir asmenis: pakritikuota tie kurie 
nepritarė seimui ir kurie neparodė gana susirūpinimo Lietuvos 
reikalais šiuo momentu.) 

Seimas Reagavo į Sovietų "Autonomijas" 
šio seimo metu buvo proga Lietuviams pareikšti ką jie ma

no apie Sovietų komisaro Molotovo siulymus "autonomijų" — 
žinia apie Amerikos Lietuvių nusistatymą be abejo žaibo grei
tumu pasiekė ir Maskvą. Kitaip jokiu budu Amerikos Lietu
viai iio savo balso nebūtų galėję Amerikos spaudoje pareikšti, 

arba jei kas ir butų tą padaręs tai dalykas batų buvęs tik vie*' 
tinės reikšmės. 

šio musų nusistatymo pareiškimas pasiųsta Į Washington 
ną specialiai seimo priimta rezoliucija, ką spauda pažymėjo. 

Kiti visi nutarimai, kurie yra lygiai svarbus ir reikšmingi, 
bus pradėti vykdyti kaip tik seimo išrinktos komisijos parva
žiavusios atgal į savo kolonijas spės sutvarkyti savo reikalus. 

Kad tie sumanymai ir darbai galima butų vykdyti gyveni-
man seimas išrinko Vykdomąjį Komitetą ir jam sudėjo gausias 
aukas. Su seimui susiųstomis aukomis ir seime sudėtomis su
sidarė aukų virš $6,000 ir dar Nepriklausomybės minėjimo va
kare, Vienybės koncerte, surinkta $493. * 

(Aukotojų sąrašas tuoj pasirodys spaudoje.) 
Iš tų aukų, žinoma, pasidengs seimo surengimo kaštai, ta

čiau pats seimas jau buvo didelis Lietuvos vadavimo darbas, 
nes per jį atsiekta tiek šiuo svarbiu laiku kiek kitu jokiu budu 
nebutume galėję atsiekti. Vien tik žinios per radio ir laikraš
čiuose paties seimo metu užpildė žymią dalį seimo tikslų kurie 
buvo skelbti pirm seimo — supažindinti Amerikos visuomenę, su 
Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo byla. 

Seimo Prezidiumas ir Komisijos 
Einant prie seimo atidarymo, įžanginę kalbą padarė Vy

tautas Abraitis, Rytų Tautininkų Centro pirmininkas. Jis pa
minėjo skaudų faktą — kad musų tarpe jau nėra Lietuvos Pre
zidento, ir jo pagerbimui pakvietė dalyvius atsistoti. Po to pa
gerbta atsistojimu Amerikos kareiviai žuvusieji šiame kare. 

Pagaliau jis perstatė Lietuvai Vaduoti Sąjungos pirminin
ką Dr. S. T. Tamošaitį, paskelbti formaliai seimo atidarymą ir 
seimo prezidiumo rinkimus. Dr. Tamošaitis pasakė atitinkamą 
kalbą sąryšyje su seimu, ir po to sekė seimo prezidiumo rinki
mas 

Adv. Antanas A. Olis iš Chicagos, aklamacijos budu liko 
seimo pirmininku. Vice pirmininkais — pirmininkai visų tri
jų organizacijų kurios seimą šaukė: Vytautas Abraitis, Dr. S. 
T. Tamošaitis, ir P. J. Žiuris, American Friends of Lithuania 
iš Ohio, pirmininkas. 

Sekretoriais, išrinkta šie: K. S. Karpius, Ona Valaitienė, 
J. Sagys, A. A. Tulys. 

Rezoliucijų komisijon su seimo sutikimu, paskirti šie dele
gatai: Vytautas Abraitis, iš Jersey City, N. J.; P. J. žiuris, 
Lakewood, Ohio; J. J. Grish, Chicago; Dr. J. Jonikaitis, Det
roit; Dr. B. K. Vencius, Brooklyn; Nadas Rastenis, Baltimore; 
Dr. M. J. Colney, Jonas Tareila, Waterbury; J. Tysliava, Brook
lyn; P. Lalas, Amsterdam; A. J. Kaniušis, Philadelphia; A. S. 
Trečiokas," Newark; Wm. Paschall, Philadelphia, J. J. Bačiunas, 
Sodus, Mich. 

Už vieną knygą "Timeless Lithuania" 
užmokėta net $235.00! 

Antros sesijos pabaigoje, Vasario 5 d., seimas turėjo gana 
smagią pramogą kada seimo pirmininkas Adv. Olis paskelbė 
kad pati pirmutinė į seimą atvežta ir pirmutinė patekus į ke-
no nors rankas Dr. Owen J. C. Norem'o knyga, TIMELESS 
LITHUANIA, bus išleista varžytinių keliu, ir paklausė kas kiek 
už ją duotų. Prasidėjo įtemptos varžytinės. Pasiūlymas pra
dėjo kilti nuo $5, $10, $25, $50, $100, $110, $150, $200, ir vis 
kilo aukštyn. Betgi stipriausios varytojos pasirodė tai pat
riotiškos Brooklyn, N. Y., Lietuvių moterų organizacijos, MO
TERŲ VIENYBĖ, valdybos narės: jos neužsileido ir žymiems 
veikėjams, ir turtuoliams biznieriams ir profesionalams lfurie 
norėjo tą pirmą knygą įsigyti: jos perviršijo ir tuos kurie siū
lė $205, ir $215, ir $230, įsiulydamos $235. Drąsesnių už jas 
neatsirado, ir Moterų Vienybė liko savininkė pačios pirmutinės 
iš spaudos išėjusios ir paleistos į viešą apyvartą svarbios isto
rinės knygos apie Lietuvą — "Timeless Lithuania". 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Spaudos komisijos nariai, ku
rie visi seime dalyvavo (P. J. žiuris, Dr. S. T. Tamošaitis, Dr. 
J. Jonikaitis ir K. S. Karpius) toje knygoje pasirašė, ir knyga 
bus pasiųsta autoriui Dr. Norem jo autografui, nes jis, nežiū
rint didžiausių pastangų, į seimą negalėjo atvykti, negalėda
mas per trijų savaičių pastangas gauti rezervaciją lėktuve iš 
Kalifornijos į New Yorką. 

Tas didis Brooklyno patriočių moterų aukojimas buvo tai 
jų nuoširdus prisidėjimas prie seimo darbų parėmimo, tai jų 
gausi auka seimui. Tai jų įvertinimas to didelio darbo — to 
veikalo kuris išleistas vienam svarbiam tikslui — užtarti Ang
liškai skaitančiame pasaulyje Lietuvos laisvės bylą, kai ta by
la šiądien ir reikalauja didžiausio užtarimo. 

"Timeless Lithuania" juk tėra tik viena išviso knyga iš
leista Angliškoje kalboje šio karo metu, taikyta musų tautos 
interesams pagelbėti. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

LIETUVA ŠAU
SI V! N INGO 

DARBO 

Po seimo, kuriame Ameri
kos Lietuvių visuomenė paro
dė savo didelį susirūpinimą 
Lietuvos likimu, reikalingas 
darbas — tikras darbas ran
koves pasiraitojus! 

Neužtenka rezoliucija para
šyti ir nutarimus padaryti — 
tai yra lengviausias seimo 
mostas. 

Rankų pakėlimas užgyrimui 
sumanymų ir tarimų — taip 
pat lengviausias delegatų ges
tas. 

Tikriausias, darbas ir sun
kiausias yra tai tų nutarimų 
ir rezoliucijų įgyvendinimas. 

Dabartiniu momentu neuž
tenka pasiųsti rezoliuciją kur 
nors ir nuleisti rankas ma
nant kad darbas ir atliktas. 

Dabar eina atkakli lenktynė 
—• lenktynė už išlaisvinimą 
Lietuvos iš nazių okupacijos 
ir apsaugojimui kad Lietuva 
nepatektų Sovietų vergijon. 

Lietuva šaukiasi musų vie
ningo darbo gelbėti ją iš grę
siančio pavojaus. 

Mes visi Amerikos Lietuviai 
kaip vienas privalome stoti į 
darbą dabar — padėti seimo 
nutarimus įvykdyti. 

Jie nėra vieno žmogaus ar 
iš kelių asmenų sudarytos ko
misijos darbas. 

Komisijos, žinome, savo už
duotis imsis vykdyti — tikre
nybėje jau ir vykdo, bet joms 
reikia visuomenės talkos. Rei
kia grupių, kuopų, klubų,'drau
gijų visokiariopos pagalbos — 
nuo finansinės iki fizinės. 

Lietuvai Vaduoti 'Sąjungos 
pavieniai nariai ir . skyriai pri
valo uoliausia parodyt savo 
talką. Nariai organizacijos su
tvertos Lietuvai vaduoti turi 
jaustis savo prideryste duoti 
Lietuvai visą vpagalbą užsitik
rinti sau laisvę ir nepriklau
somybę akyvaizdoje gręsian
čių pavojų. 

Amerikos Lietuvių Seimas 
užsidėjo ne tiek daug bet pa
čius būtiniausius darbus ku
rie taikomi Lietuvos naudai. 

Apie tuos didelius darbus 
aiškiai kalbama ant 1-mo pus
lapio. Jie išrodo ir lengvi at
siekti, jeigu visi dirbsim vie
ningai. 

Straipsnis Dirvos bendradar
bio iš Afrikos, telpantis ant 4-
to puslapio, aiškiai pasako ko 
Lietuvos žmonės iš musų A-

merikiečių tikisi ir laukia. 
Nesant jokio tiesioginio su

sisiekimo su Lietuva, šio rašy
tojo balsas yra kaip ir balsas 
visos Lietuvių tautos. 

Paskaitykite tą straipsnį du 
kartu ir daugiau. Suprasite 
kodėl buvo reikalingas Ameri
kos Lietuvių Seimas ir kodėl 
to Seimo tarimai ir pastangos 
kaip tik atitinka musų tautos 
balsui. 

Kurie dar neprisiuntet savo 
aukos Seimui, siųskit ją dabar 
j Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
centrą — parėmimui Seimo 
nutartų darbų vykdymui. 

Aukojimas neturi sustoti —> 
nes iki šiol teaukojo dar maža 
dalelė Amerikos Lietuvių. 

Visuomenė prašoma koope
ruoti su Seimo delegatais, ku
rių daugelis pasiėmė tam tik
rus darbus ant savo pečių, ti
kėdami plačių minių paromos. 

Aukoms siųsti naudokit čia 
telpantį kuponą. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdyba. 

• LIETUVOS REIKALAMS AUKA • 
iMNiiiiiiiiMiiiNiiiiNiiiiiiiiiMHauiNiHNiiMiitNHHiiiNiNimmiiiiiimHiiiiamma! 

j *4% Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
I * LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
( " 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

{ Siunčiu auką: $ Lietuvos Vadavimo Darbams 

j $ Knygai "Timeless Lithuania" 
• 

j $ Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

j $ L.ViJ, nario mokestį 

I Viso: f 

Vardas ir Pavardė. 

Adresas.. į i 
f 
j Miestas Valst 

•sr-n KUPONĄ SU SAVO ATTKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 
INtMIlIlIlHIIIIMINIIIIIIIItlIHNdlIlIlIllHnMH 

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: 

PREZ. SMETONOS LAIDOTUVIŲ 
PAVEIKSLAI 

Gen. Mac Arthur su Indi jonais Kariais 

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 
Pavienės fotografijos, Prezidentas grabe 1.00 
Paveikslai dideli, aiškus, parodo Prezidentą A. Smetoną su 

ponia gyvą, Clevelando Lietuvių Kultūriniame Darželyje, o ki
ti paveikslai šermenų, pamaldų katedroje, laidotuvių ir tt. 

Pelnas iš šių fotografijų skiriamas Prezidento Antano 
Smetonos Paminklo Fondui. Paminklo Fondas įsteig
tas tą pat dieną kai a. a. Lietuvos Prezidentas tapo pa
laidotas. Įsteigime dalyvavo Prezidento draugai, ku
rie atvyko į laidotuves. New Yorko Seime bus išrink
tas specialė Antano Smetonos Paminklo Fondo valdyba. 

Savo užsakymus siųskit kartu su pinigais adresu: 

DR. S. T. THQM AS-TAMOšAITIS, LVS. Pirm. 
. €902 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

Gen. MacArthur, vyriausias vadas Alijantų karo jiegų 
Pietvakariniame Pacifike, parodoma šiame vaizde su paski
rų Amerikos Indijonų genčių kariais tarnaujančiais jam. 

Britų karys saugoja paim
tus nelaisvėn Vokiečius kurie 
pateko Italijoje. 
M R , , M L Į -iri r T - . > : į 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Dayton* 

1302 Lamar St, Dayton, Q. 

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

U. S. A. Ministerio Lietuvai 

LIETUVOS ISTORIJA 

Timeless Lithuania 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 

300 PUSL. DIDUMO, UJUSTgUOTA 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEtf 

Kas duos $5.00 ar daugiau gmtw vieną knygą 

Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohm 
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Dar šiądien Lietuvą Turi Išspręsti 
Savo Likimą 

Koki Kelią. Lietuviai Pasirinks? — Katalikai* So- Ligonine Karb Lauke 
cialistai ir Tautininkai yra Lietuviai. — Nebū
kime išnetyčių Užtikti Taikot. — Lietuva Ne-
hegal Ilgiau Laukti. — Vienybes Ardytojai tu
ri buti Išbraukti iš Lietuvių tarpo. 

Laiškas iš Afrikos 
Lietuva, kuri šiuo metu ko

voj a už išsiliuosavimą iš po 
okupanto bato, žiuri j mus ir 
klausosi musų balso. Tai lie
čia musų darbus, projektus ir 
pagalbą Į kurią ji turi teisę. 

Jau dabar prieš Lietuvių 
tautą stovi rūpestis — jos to
limesnis likimas. Tai yra gy
va problema kokį kelią tauta 
pasirinks del savo ateities sū
nų. 

Visi 'Lietuviai, sakysim jei
gu jųs norite, 90/t Lietuvių, 
išskyrus kurie dar šiądien ne
išmoko gyventi, šiądien jau 
yra susitarę del vieno taško: 
jie nori matyti Lietuvą respu
blikoniška ir demokratiška ša
limi, ir svarbiausia tai kad ji 
butų laisva nuo bent kokios 
svetimos valstybės Įtakos ar 
globos. 

Kada tauta vieną dieną at
sistoja prieš savo likimo spren
dimą, ji viską turi atstatyti: 
valstybę, administraciją, savo 
sugriautą ekonomiją, savo iš-
aikvotus finansus. Tai didelis 
uždavinys, net gal virš pajie-
gų jaunai generacijai, kurios 
protas ir pasiryžimas per tuos 
keturis metus parodė viršžmo
gis];*. jiegą. 

Ar tai katalikai, ar tai so
cialistai ar tai tautininkai yra 
Lietuviai ir turi pasiryžti 
didžiausiais pasišventimais :ir 
aukomis atstatyti naują Lietu
vą. 

Nutarimo ir veikimo valan
da jau yra arti. Ateitis eina 
j mus laikydama savo rankose 
daug svarbių klausimų. Kad 
išvengus rytojaus pavojų rei
kia mums pasiruošti nebūti iš 
netyčių užtiktais taikos, kaip 
kad mes buvome užtikti karo. 

Okupantų persekiojami Lie
tuviai išsiblaškė po visą pa
saulį. Daugumas iš jų atsi
dūrė Amerikoje ir kaip po pir
mo Pasaulinio Karo taip ir da
bar visų pasilikusių Lietuvoje 
paskutinė viltis yra Amerikos 
Lietuviai. 

Todėl pirmasis žingsnis yra 
sudaryti tikri, vieningą ir de
mokratišką tautai vaduoti ko
mitetą, kurin ineitų visų pa
kraipų sąjungų atstovai. Mes 
turime visi padėti tam komi
tetui, kuris turi buti visos Lie
tuvių tautos balsu. 

Nebėgama iš motinos tėvy
nės tuščioms polemikoms. Vi
si gyveną užsienyje Lietuviai 
turi eiti petis petin ir buti pa
klusniais ir ištikimais sunais 
motinos kurią vadiname Lie
tuva. 

Jau kelintas m$nuo, kaip ra
šo Europos spauda, Lietuvoje 
jaučiamas bruzdėjimas ir ko
va prieš okupantus. Trauki
niai verčiami nuo bėgių, fabri
kai dega, ūkininkai užpuldinė
ja Vokiečius vežančius atim-

Vyt. Arunas-Gedgaudas 
tus iš jų javus. Visa tauta 
iau yra pasiruošus vyti užpuo
liką iš savo žemės. 

Vienas tikslas pas šituos 
drąsius žmones, pas šiuos tik
rus karius be uniformų, duoti 
Lietuvai laisvę ir nepriklauso
mybę. 

šitas tautos noras pasireiš
kia pas jaunimą, kuris nežiū
rint į okupantų grąsinimus ir 
persekiojimus, bėga į miškus 
ir prisideda prie šaulių ir par
tizanų burių. 

Lietuva nenori but! vergų 
šalis! Ji jokia kaina nenustos 
kovojus prieš barbarus oku
pantus. 

Tačiau Lietuva nebegali II-
i giau laukti. Lietuva griauna-
I ma, naikinama, marinama ir 
Į žudoma reikalauja iš musų vie-
' ningumo ir pagalbos. 

Bukime šiądien vieningi, jei 
ne visam laikui tai bent kovai. 

Lietuva dusauja iš nelaimių. 
Ar ji pergyvens dar vieną žie
mą be duonos ir be rubų? O 
kur dar tūkstančiai mirusių ir 
išvežtų Rusijon ir Vokietijon. 
Gimimų skaičius krenta. Gy
ventojai gaudomi ir šaudomi 
už mažiausią pasipriešinimą, 
belaisviai miršta už spygliuo
tos tvoros. Užkrečiamos ligos 
eina iš kaimo į kaimą.... • 

šita tragiška padėtis rodo 
kad ne laikas dabar ginčytis, 
kad visi elementai kurie kliu
do įvykdymui tautinės vieny
bės turi buti pašalinti iš Lie
tuviškų draugijų tarpo, jų vie
tą turi užimti jauni, stiprus, 
kurie dirba už vieningą darbą 
ir Tėvynės meilę. 

Musų visų noras kad tautai 
vaduoti komitetas ineitų į 
tautų sąjungų blogą ir butų 
reprezentuojama musų nepri
klausomybė. Visų Lietuvių 
akyse tas komitetas turi buti 
tikra Lietuvos vyriausybė. 

Šiądien Lietuviai išmoko 
bendrai gyventi, kurti ir dirb
ti bendram labui ir Tėvynes 
gerovei. 

Viską už karo laimėjimą, vi
ską už tėvynės išlaisvinimą! 

Mes turime tik vieną teisę, 
tik vieną tikslą: kovoti už lai
svą ir nepriklausomą Lietuvą. 

Aukokit Lietuvai dolarĮ-kStą 

Tragiftga Ltetuvos Prezidento Anta
no 

SMULKUS PAAIŠKINIMAS APIE TĄ JVYKI 

Rašo P. J. ŽIURIS. 

Gražus, saulėtas, malonus 
sekmadienio rytas, Sausio 9 d. 
Apleidus savo namus apie pu
sę po aštuonių ir užsukus pas 
Dr. Tamošaitį, kartu vykom į 
posėdį, kuris buvo nustatytas 
10 valandai ryto pas p. Kar
pius, kurie gyvena rytinėje da
lyje Clevelando, netoli Prezi
dento A; Smetonos Ir šeimos 
buveinės. 

Važiuodami, T kalbamės apie 
Lietuvos sunkią padėtį, taria
mės kaip įvykdyti New Yorke 
A m e r i k o s  L i e t u v i ų  S e i m a s ,  
kaip dapadėti Lietuvai, nes štai 
jau Sausio 9-ta, o Seimas bus 
Vasario 5 ir 6 d. Galvoju kad 
po pasitarimo visi važiuosime 
aplankyti Prezidento Smeto
nos, kuris, kaip visada, sutei-

si baisiai susijaudinę, maža tįe-
apsidengę, ir atrodo nuvargę. 
Ypač blogai atrodo ponia Sofi
ja Smetonienė, kuriai vos pa
sisekė išsprukti iš mirties na
gų. 

Prie musų prisideda ir kiti 
musų draugai, dalyvavę posė
dyje. Tik dabar mes pajunta
me šios taisios tragedijos rei
kšmę. štai, žuvo Lietuvių tau
tos vadas, žuvo tas kuriam 
teko kentėti ne tik iš svetimų 
bet ir iš savųjų pusės. Nežiū
rint to, jis veikė. Rašė, kal
bėjo ir visus ragino dirbti savo 
tėvynės laisvei. Jis niekad ne
siskundė savo sunkiomis sąly
gomis. Jis nepyko ant savo 
priešų, kurie jį kandžiojo kaip 
Įmanydami. Jis buvo pasiry
žęs dirbti Lietuvos laisvei, ko-
ti už savo broliu teises. Jis 

kia naudingų patarimų. Taip o.f1T1g lūšnoje ir mirė paprasta-

siplėtė po yisą namą. 
Paklausus ar prezidentas ne-

užtroško nuo tariamojo carbon 
monoxide, gaisrininkų virši
ninkas manęs nesuprato, tik buvo išėjęs iš degančio namo. 

nulipo laiptai* į karidorių j| 
pasitiko jau tHŽčiausias dujų 
spaudimas. Jis pajiegė dar nu
lipti į antrą aukštą, ir įžengęs 
į virtuvę, ten sukrito, bet dar 
stengėsi šliaužti grindimis iš 
pavojaus, ką liudija jo į grin
dis nutrinti dulkini delnai. 
Kai ugniagesiai jį rado, jis, be 
abejo, jau buvo miręs. 

Ugniagesiai atvykę tuoj li
po į trečią aukštą prezidento 
j ieškoti, nes tik jis vienas ne-

Admirolas Halsey lanko ser
gantį Amerikos karį, ligoninė
je sudėtoje iš smėlio maišų, 
Bougainville saloje. 

MIRGU-MARGA 

• VIENAS buvęs Lietuvos 
valdininkas, kuris šį Sausio 
mėnesį pasiekė Pietų Ameri
ką, pareiškė jog "Lietuvos 
žmonės dega patriotišku jaus
mu — jie yra pasiryžę kovoti 
už atsteigimą savo nepriklau
somybės neatsižvelgiant jokių 
kaštų. Jie yra nusistatę prieš 
Rusų ir Vokiečių valdymą jų". 

ATĖJO žinia kad Bronius 
Blavieščiunas, buvęs Lietuvos 
Užsienio ministerijoje tarnau
tojas, mirė Lietuvoje po ilgo 
sirgimo. • 

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 

giau negu katalikai-socialistai 
padirbėti: ji bandys savo "sky
rius" kolonijose kurti. Išda
va, tačiau, bus ta pati: nei 
viena, nei kita Taryba visuo-j 
menės pritarimo negaus* Abi 
pasiliks diktatūrinės. Katali-! 
kai-socialistai visuomenės bi
jo : savo statutą laiko skiepe j 
paslėpę, kolonijose skyrių ne-! 
organizuoja, tautininkų orga- J 
nizacijų bijo prisileisti. Bol-^ 
ševikąi nebijo" kolonijose sky
rių organizuoti; bet tie sky
riai tik iš bolševikų bus suor
ganizuoti ir ne Lietuvos nau
dai, bet pražūčiai. 

Amerikos Lietuvių garbei 
lieka Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga, kuri ne tik nutarė bet ir 
išleido Angliška kalba leidinį 
apie Lietuvą, ir kuri nelaiko 
visuomenės aukų savo srovi
niam tikslui, bet leidžia kur 
tik Lietuvos reikalas šaukia. 
LVS kviečia visą Amerikos 
Lietuvių visuomenę talkon — 
prie darbo. Ji visuomenės ne
bijo! 

GEN. BALVYDIS - BIKAUS-
KAS, buvęs išėjęs į atsargą, 
mirė pastaromis dienomis, su
laukęs 79 metų amžiaus. Jis 
buvo vienas iš pirmų organi-
zuotojų Lietuvos Kariuome
nės Nepriklausomybės kūri
mosi dienose ir buvo jos vy
riausias vadas, taipgi pirmu- j 
tinis viršininkas Lietuvos Ka- j 

rininkų Mokyklos. 
Iš LONDONO atėjo nepa

tvirtinti pranešimai apie tai 
kad nesenai buvę pasikėsinta 
nužudyti Lietuvių Generalini 
Patarėją, Gen. P. Kubiliuną, 
Kaune. Trys jo padėjėjai bu
vę nužudyti sprogimu. 

Nors platesnių žinių, trūks
ta, tačiau šis pasikėsinimas 
gali buti vienas iš daugelio 
įrodymų Lietuvių priešinimosi 
Vokiečių okupantams. 

besikalbant apsižvalgau kad 
toli pravažiavau reikalingą vie
tą ir jau sukau automobilį Į 
man labai žinomą gatvę, kur 
taip dažnai tekdavo lankytis, t. 
y. į p. Smetonų gatvę. Susi
griebęs kad ne ten važiuojame, 
pasileidau tiesiog ir nuvykom 
pas Karpius. Tai buvo arti 
pusė po devintos. 

Atvykę randame Adv. Olį iš 
Chicagos is T'ysliavą su Dr. 
Vencium iš New Yorko. Tuo
jau pradedame pasitarimą šau
kiamojo Amerikos Lietuvių 
Seimo reikalais. Dar nepra
dėjus dorai tartis, staiga su
skamba telefonas, kuriam at
siliepia Karpium. Atsigryžęs 
jis staiga sušunka: "Klausy
kit! Julius Smetona praneša 
kad užsidegė jų gyvenamas na
mas, ir kad gal but ugnyje žu
vo prezidentas!" 

Aš, nieko nelaukęs, sprun
ku pro duris, o paskui mane — 
Dr. Tamošaitis ir važiuojam į 
Smetonus. Kiti skubiai vyks
ta kitu automobiliu. Po pen
kių minutų mes esame Able-
white gatvėje, kur randasi 
Smetonų buveinė. Prieš akis 
— gaisro vaizdas. Ugniagesių 
vežimai, švirkšliai ir minia. 
Namas, iš kurio veržiasi , dū
mai. 

Prieinu prie Vieno iš ugnia
gesių su šviežiai įkirstu veidu 
ir klausiu: Kur prezidentas, 
Girdi, "ji tik ką nusivežė am-
bulansas į Glenville ligoninę, 
ir, nėra abejonės, jis yra mi
ręs". Namas aprūkęs, langai 
išdaužyti, iš vidaus per langus, 
duris ir sienų plyšius, matyti, 
veržiasi dūmai ir garai. 

Prisiartinęs prie namo, j ie
škau Smetonų šeimos, bet nei 
vieno nematyti. Smetonų šei
mos narius randu kitoje pusė-

me namelyje. Ne todėl kad jis 
nebūtų galėjęs rasti geresnės 
vietos. Ne. Jis nenorėjo gy
venti patogume tada kai jo 
broliai kenčia baisų vargų Lie
tuvoje ir Sibiro tyruose, štai, 
mirė musų didvyris. Savo liū
dėsi aš matau visu veiduose. 

pareiškė kad mirtis įvyko nė 
nuo liepsnos. 

Kadangi Prezidentas Smeto
na rastas ant grindų gulintis, 
užsigaubęs galvą savo šiltais 
kailiniais, ir jo delnai buvo 
dulkėti, liudija kad jis dar tu
rėjo nuovokos ir tandė- pagrin
džiu šliaužti iš pavojaus. 

Pasikalbėjus su kaimynais 
ir gaisrininkais, paaiškėjo štai 
kas. Gaisrui kilus iš pečiaus 
apačioje ir įkaitusioms dujoms 
pradėjus veržtis užpakaliniu 
koridorium laiptais į viršų, 
jaunoji Smetonienė, kuri tuo 
metu buvo valgomajame kam
baryje su dviem savo vaiku
čiais, pastebėjo durnus ir liep
snas. Ji tuoj įspėjo Julių Sme
toną, kuris buvo kitame kam
baryje besirengiąs. Name su
kilo išgąstis apie gaisrą, Julius 
Įbėgęs į valgomąjį kambarį 
bandė tclefonuoti gaisrinin
kams. Tuo tarpu dujos ir dū
mai, veržėsi vis smarkiau iš vi
sų pusių. Tai matydami, jau
nieji Smetonai, sugriebę du sa
vo vaikučius skubiai spruko 

[per priešakines duris žemyn į 
Grvžęs atgal, Julius 

itbėgo į virtuvę, iš kur durys 

Deja, prezidento ten nerado. 
Jie taip sugaišo apie 15 minu
tų. Tada jie nulipo žemyn ir 
pasistatę kopėčias lipo į antrą 
aukštą, kur, išmušę virtuvės 
langą, įlindo į vidų. Čia, kaip 
sakyta, prezidentas rasta už
troškęs. Išnešę jį laukan ban
dė vartoti atgaivinimo priemo
nes, bet deja, jau buvo pervė-
lu. Tuo tarpu atvyko ambu-
lansas ir jį nuvežę į netolimą 
Glenville ligoninę, fcuv© 
konstatuota mirtis. -

Kadangi buvo netikėta mir
tis, tai mirusio kuną turėjo 
patikrinti miesto gydytojas. 
Jo padėjėjas, Lietuvis Dr. A. 
J. Kazlauckas, man vėliau pra
nešė to tyrinėjimo smulkme
nas. Pasirodė kad velionies 
kūnas turėjo savyje 85 nuo
šimčius carbon monoxide arba 
mirtinų dujų. Tuo tarpu žmo
gui užtrokšti pakanka 30 nuo
šimčių tų dujų. 

Vėliau paaiškėjo kad . ugnia
gesiai neturėję dująjcaukių ir 
net elektros lempelių. Tai, be 
abejo, sutrukdė j iems j ieškoji
mą. 

Beje,' radio ir kai kurie laik
raščiai pranešė kad preziden-

KAIP VISKAS IŠTIKO 
Kad galėtume geriau supra

sti kaip ši tragedija Įvyko tu-i 
rime susipažinti su paties na-j f frQnfp mo aplinka. Trijų aukštu me-
dinis namas.. Namo ruį'je-f atbego ' ^ ""Was gryžęs į savo; kambarį pa-
paprastas ^ngljmis kūrinamas * uzPa a iniv_ P11. or*"j . a į siimti kailinių...'. Tai prasi-
šildymo pečius. Iš rūsio pro j

blaus'a verzesi i yirsų dujos, kurį nuneigia ^ 
pirma aukšta, kur gyvena sve- Ur,VS, ,n, alP ®l j recią -aL1 igtlestyti faktai 
tima'šeima. W laiptai į an- Atidaręs duns nore-
trą aukštą, kur jau gy.ena Į° hPtl ' kar,to« f " 
Smetonai; prie laiptų nedidelis •|os ,0 v0® neI)armus— a 

, .i • . v • * . . . damas kad neįmanoma pasiek-kondorius, is jo durys \ virtu- * ** . * rr, i- i • i. • • * x: ti trečią aukštą ir gelbeti te ve. Toliau laiptai i trečią auk- T .7 „ . - •, • , v , .T . va, Julius vel gryzo priešakį s tą, kur vel mažas koridorius. .... • , .. • • t 
Iš čia dvejos durys: vienos į "lals '"'P4?18 fuktl flsrmin: 
priešakinį kambarf," kuriame *us: bet.t"Pii kaimynu 
miegojo prezidentas, o antroB kune irg. mate namą .s apa-
durys po tiesei, i užpakalinį į ™s, ****** huvo ^ ̂  

• ,. i -...... „ saukė. kambarį, kuris buvo p. Smeto-
nienes. 

Antrame aukšte, inėjus iš 

*aukę. 
Ponia Smetonienė, savo kam

baryje trečiame aukšte, taip-
užpakalinio koridoriaus j vir- f durnus, pašokus iš 

Baigiant, reikia dar pridur
ti kad velionis laukė Amerikos 
Lietuvių Seimo, kuriame, jis 
tikėjosi, Lietuviai pradės vie-

rr ningn darbą. Jis laukė pasau-
a 1_ linių įvykių kurie turėjo grą

žinti Lietuvai laisvę. Deja, jis 
mirė ^įesųlaukęs to laimingo1 

rytojaus. 
Jis mirė, bet mes likome jo 

idealams siekti. Jo mirtis mus 
dar labiau užgrudino feovoje 
del tu jo idealų. 

tuvę, yra durys į valgomąjį 
kambarį, o iš ten — Į vieškam-
bari. čia yra durys į prieša
kinę namo dalį, ir laiptai žemyn 
į gatvę. Pirmame aukšte gyve
no svetima šeima, antrame — 
Julius Smetona su savo šeima, 
o trečiame, viršuje, kur ramu 
ir atskira nuo kitų, prezidentas 
ir ponia Smetonienė. 

Pasikalbėjus su gaisrininkų 
viršininku O'Brien ir apžiurė
jus namo rusi, paaiškėjo kari 

lovos ir, užsimetus kimoną, iš
bėgo j koridorių, kur dūmai 
veržėsi iš visų pusių. Tuo tar
pu ji išgirdo prezidentą klau
siant: "Kas čia yra?" Sme
tonienė sušuko: "gaisras!" ir 
skubiai laiptais spruko žemyn, 
manydama kad paskui ją ei
na ir jos vyras. Laiptų kori 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PA IJN C. M N S LT E SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BU DU 
£Kucmrl kanl.inalčs viduriu ufckirtčjimU— 
tamos neveiklios, skauda Kalvą, nėra ener
gijos— palengvinbite bau šiuo modernišku 

vivhivpip valcm'-Tia i»- ' butJu kramtykite FEEN-A-M1NT. Si bko-doriuje, vntuveje, valgomąja- r kraniloma yuma vldurius Uuosuoj. 
me ir vieškambaryje antrame I sveinia. ir tikrai Mii ijonai žmonių naudoja 
aukšte buvo pilna juodų, ne-| ̂ J-AM,NT- PAKRAN.IYKITE FEEN-A-

. . .  |  M I N T  e i n a n t  g u l l i ,  n a u d o k i t e  t i k t a i  pagal 
permatomų durnų. Kaip jai pa-| iv.įrodymus ant pakele. Sekanti rytfi mu-

ugnis prasidėjo if Pakaitinto | išbėgti, Hkti syni «e-1 i-,-**.-.,... 
šildomo pečiaus rūsyje. Ugniai .™<W nuostabu. Matyt, Juliui, 
įsikurus ir sunaudojus orą, du- atidarius koridoriaus duris, su-| 
os veržėsi i aukšti iki BUsi.; mažėjo durnų ir dujų spaudį 

_ jungė su ten esamu oru Ta-,™8;. -» ^atven 1 8me" 
je gatvės, kaimynų name. Vi- da dujos užsidegė ir staiga iŠ- Į „lentas, ku- Į  

A .  . i  *  .  i - j  - r i s  b u v o  u ž s i d a r ę s  p r i e š a k i n i a - 1  30 Metų Amerikos Aviacijos Progresas |me trečiojo aukšto kambaryjeJ 
be abejonės, nepastebėjo tokio! Skaitykit "Margutį", komp. 
didelio pavojaus, nes jo kam-j A. Vanagaičio leidžiamą mu-
bario dar dujos nebuvo pasie-j if žurnalą. El-
, ., t» t du kartu j menesj. Kaina 
kusi6s.. Be to, jis, rastas an- me|amR $2. Prisiųskit lOe 
tramc aukšte, virtuveje, buvo paštp ženklais, gausit vfen« 
apsirengęs ir, kaip sakyta, gal-Į numerį pamatymui, 
vą apsigaubęs kailiniais. Mat, 
jis buvo tik ką persirgęs in-
luenza ir, be a'cejonės, bijo-
Jairas atkristi, stengėsi apsi
rengti, patyręs apie gaisą, ir 
ik tada leidosi žemyn. Ir kai 

MARGUTIS 

TAMSTOS PRENUMERATA UŽ DIRVĄ JAU 

P A S I B A I G Ė  
{Šis viršuje telpantis žodis — PASIBAIGĖ — reiškia pasibai
gė prenumerata už Dirvą tų kurie dar nėra atnaujinę, bet ku
rių qaigiasi su pabaigei 1943 ar m pradžia 1944 metų. Prasorr 
tuoj atnaujinti, pasiunčiant mokesti paprastu budu* ir Dirva 
vel lankys Jus netrukdomai ištisus 1944 metus. 

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

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

tmum IL j'li 

M A R G U T 1 S" 
<>755 So. Western Ava. 

Chicago. 111. 

Viršuje: Senoviška karo laivyno lėktuvų stotis Pense-
cola, Floridoj. 1914 metais. Apačioje: Dabartinę lakūnų 

•lavinimo stovykla, kur per metus paruošiama po 15,000 
kunu. karo laivynui ..tikt&i. .. 

Patenkinantis 
PALR'OSUOTOJAS 

SliALSMO NUO 

REUMATIZMO 
J#r<k-'nčįa»« UuiiO ; jei sąnait*! 

we'tip; jei užeini > k-tusmHi oro yrfrmn'n»-
#, nlurmni jum* bundyti ROSSfc b« 

ir obliBHCijw Naudojamos !uk»-
<ihdių per virft dvidešimt* metu. Įjavtmui 

imlitiosEivimo «kniM>iiV> Ueuinalizmo. 
ir Neuritis. 

DYKAI 2io laikraščio f5kai(yto|ani9 nielcad nenaudojote ROSSL 
nr»«fr>ni jus BANDYT juos- -išbandvkil imi 
»V kaįlflift. Pnuiųsirue juirs pilno 

—mijiaudcvkit i'l ta L/It I c'; DYKAI. Jei 
aiduos greito paliuosHvinio nuo sk<iur.nio ir 
life busii nepatenkinti pusekmžniie i>" to P«-
J»el;o' iema kaina, gražinkite nesunautlou 
dalį, ir junis nieko nek<t£ttiQi». Nesiųskit pi
nigu, lik savi. va'd.) ir adresą J: 

UOSSE Products Co., Dept. X-S 
2708 W. l-'arwcll Av. Cfcicago 45, ill. | ̂ 

J. Žemantausku* 
dirvos" Agentai 

N o t a r a »• 
130 Congress Avenue , 

Wuterbury. Coujl 

PRANESK1T 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
Jkitur gyventi, praneškit sa-

iinuj:> nntrašjj Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paltas nesi us jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą { kitą vieta gyventi. —• 

Dirva Cleveland 3, O. 



Padekit Amerikai Laimuti 

pilnoje tyloje, susikaupę, lau-

Redaktorius-K. S. KARPIUS—Edito* 

Dienos Klausimais 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

tffimianmiSrrmnffiftfifit 

yASARIO 16-ta — 26 Hietų sukaktis niw-piskelbitno, 
* Lietuvos Nepriklausomybės Vilniuje — Amerikos 

Lietuvių švmet daugumoje bus švenčiama gedulos žen
kle. 26-io Nepriklausomybės meto bėgyje mirė du pa
tys žymiausi vyrai kurie dalyvavo Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės darbuose: Kunigas Justinas Staugai
tis, pirmutinės Lietuvių valdžios formos, Aukščiausios 
Tarybos, vice pirmininkas, ir dabar — Antanas Smeto
na, kuris, kaip ir Kun. Justinas Staugaitis, pasirašė su 
kitais Lietuvos Valstybės Tarybos nariais ant Lietuvos 
Nepriklausomybę pasauliui paskelbiančio akto, ir kuris 
buvo pirmutinis Lietuvos Respublikos Prezidentas, o da
bar, nelaimingai mirė būdamas ir paskutiniuoju šiuo 
laikotarpiu prezidentu. 

Antano Smetonos darbai nudirbti Lietuvos valsty
bę atkuriant, buvo aprašyti Dirvos nr. 3 ir 4, Skaity
muose. 

Jo tapimas Lietuvos Respublikos Prezidentu 1926 
metais po Gruodžio 17-tos įvairiai buvo aiškinamas, ir 
sensacijas mėgstantiems bei politiškiems siauraregiams 
lengviausia priemonė Antano Smetonos ir Lietuvos tau
tininkų valdymo tvarkai neigti buvo primetimas jam 
"uzurpacijos", vadinimas jo "diktatorium" ir "fašistu". 

Faktas gi yra kad po to perversmo Antaną Smeto
ną Lietuvos Prezidentu išrinko katalikai — krikščionių 
demokratų partijos vadai, kurių kariškiai perversmą 
įvykdė. Antanas Smetona tada buvo katalikams geras, 
pasiliko geras ir ištikimas katalikiškam kraštui visą lai
ka, tik negeras virto politikieriams, del to kad jis nelei-

tam tikrai grupei krikdemų'Lietuvą savaip valdyti. 
Jį fašistavo todėl kad jis, nesekdamas jokių sveti

mų, išlaukinių įtakų, norėjo ir sutvėrė iš savo pačių Lie
tuviškų sąlygų gražų savą kraštą, su savo tvarka ir 
savais žmonėmis. Lietuvoje neturėjo vietos svetimi gai
valai, kurie prieš valstybę buvo nusiteikę, neturėjo reik
šmės patys savieji kurie norėjo įvykdyti šalyje svetimus 
izmus, pamėgdžiodami kitus, bet nemokėjo Lietuviškai 
protauti. 

* 

Antanas Smetona su f)r. Tons Basanavičium, ku
ris mirė Vasario 16, 1927 metais, su kitais po to miru
siais anos gentkartės tautos veikėjais-vadais nuėjo į mū
sų tautos istorijos Didžiųjų lapus. Jų atkovota, prikel
ta ir ant kojų pastatyta lietuvių valstybė mums ir da
bar vra modeliu — jų Nepriklausomybės Vasario 16-tos 
1918 metų Aktu mes ir dabar norim atkurti Nepriklau
somą Lietuvą, su sostine Vilnium. Mes nenorim nieko 
daugiau, ir nereikalinga nieko daugiau prie to kas jų 
padaryta, pridėti. 

Jų — tų didžiųjų vyrų — atlikti darbai mus tiek 
inspiravo per praeitus dešimtmečius kad mes ir prieš 
Rusų carą kovojome už Lietuvos laisvę, ir pereito Pa
saulinio karo metu kartu su jais, nors toli nuo Lietuvos 
hudami, dirbome už Nepriklausomybės atgavimą, ir 
dabar, didžios jų Dvasios įkvepiami pasiryžę visi kaip 
vienas dirbti ir kovoti iki Lietuva nebus atstatyta Lais
va ir Nepriklausoma vėl! 

K * ' 

Vasario 16-tą minėdami šymet kolonijų komitetai 
parodykit tinkamą pagarbą tiems kurie musų tautą iš
vedė į Pasaulio Aikštę paskelbdami Nepriklausomybės 
Aktą Vasario 16-tą, 1918 metais, Vilniuje. Jiems vi
siems, ypač jau mirusiems, kurių patys didieji jau atsi
skyrę nuo musų, atsistojimu išreiškite atitinkamą pa
garbą. 

Kiti Lietuvos Nepriklausomybės Aktą pasirašiusie
ji, kurie dar gyvi, išvežti į Rusiją, ir tie vargu išliks gy
vi, arba kiti jau ir ŽJAVO, tik mus dar žinios nepasiekė. 

|ZARTAS nuo karto įdomu prisiminti tuos "lygdar-
bius" kokius Stalinas vykdo kitų, gudresnių už save 

mulkinimui. Toks elgesys yra tai žemo laipsnio proto 
mąstymas, tai senovės nomado-barbaro būdas kitus ap-j 
gauclinėti, manant kad kiti yra tokie pat mažai išma
nanti kaip jis pats. 

Pasirašymas Atlanto Čarterio buvo Stalino tiesiogi
nis klastavimas ir neturėjimas geros valios tiems žmo
nėms ^u kuriais jis bendrauja ir iš kurių visą parama 
gauna, bet nuo savo žmonių slepia, o per savo agentus 
platina savo žmonėse žinias buk visa tai ką Rusai turi 
geriausio, esą "saulės" Stalino nuopelnas.... (Žinovai 
sako, Stalinas paskelbė "viešai" apie iš Amerikos gau
namas karo ir maisto reikmenis, bet paskelbė taip kad 
apie tai sužinojo visas pasaulis, tik ne Rusijos žmonėsi). 

Kita komedija buvo tai paskelbimas Trečio Inter
nacionalo "panaikinimo". Ot. paskelbsiu ir tie mulkiai 

UKRAINIEČIO 
ATSIMINIMAI 

Ryšium su . Lietuvo* Prezi
dento A. Smetonos netikėta 
mirtimi, Ukrainiečių dienraš
tis Chicagoje, Svoboda, Sau
sio 26, patalpino A. Smetonos 
fotografiją ir žinomo Ukrai
niečių kompozitoriaus ir diri
gento Antin Rudnickij atsimi
nimus, kurių vertimą sutrum
pintai paduodame. 

"Tragiška Lietuvos Prezi
dento Smetons mirtis Cleve-
lande priminė man pasimaty
mus su jo garbinga, aukštos 
kulturos ir nepaprastai malo
nia asmenybe. 1935 metais 
aš ir solistė Marija Sokol bu
vom pakviesti kelioms gastro
lėms j Lietuvą. 

"Mes per savo ilgą artistinę 
karjerą matėme daugybę di
džiausių ir garsiausių teatrų 
ir todėl, prisipažinsiu, tos savo 
kelionės nesivaizdavau rausvai. 
Lietuva maža valstybe, o Kau
nas nedidelis miestas. Kokia 
ten gali buti opera ir orkes
tras?! — galvojome. 

"Ir koks gi užtat buvo mu
sų nusistebėjimas. Kauno val
stybinė opera pagal savo re
pertuarą, rimtą darbą ir voka-

kė dirigento ženklo. Per visą 
savo ilgo dirigavimo amžių to
kią puikią tvarką ir didžiau
siuose Europos teatruose la
bai ir labai retai tesutikdavau. 
Ta tvarka tęsėsi ir per visas 
mano repeticijas. 

"Lygiai taip pat apsirikom 
ir del paties Kauno; tiek del 
jo pastatų, švaros ir kultūri
nio gyvenimo. Nuo pirmos die
nos mus priėmė šiltai ir mes 
ten pažinome toli pažengusius 
muzikus ir šiaip aukštos kultu
ros žmones. 

"..Prezidentą Smetoną mes 
turėjom garbę^ pirmą kartą pa
matyti savo pirmame Simfoni
niame koncerte. Laike per
traukos, operos direktorius ža-
deika pranešė mums kad Val
stybės Prezidentas kviečia mus 
j savo ložą. Už minutos mes 
jau spaudėm Prezidento ran
ką. Prezidento asmuo padarė 
mums toki įspūdį lyg butume 
seni pažystami ir vienminčiai. 

"Už poros dienų, Marijos 
Sokol pirmos gastrolės dieną, 
Prezidentas vėl buvo savo lo-
žoje. Visos operos artistės ap
supo savo kolegę Sokol ir ap
dovanojo ją gėlėmis, dovano
mis, dovanomis ir ypatingai 
pagerbė, įteikiant jai medalį. 
Laike dovanų įteikimo visa 
publika pagerbė ją atsistojimu 
ir plojimais. Musų didžiausiam 
nusistebėjimui ir susijaudini
mui taip pat atsistojo ir Val
stybės Prezidentas! 

"Ilgiau su Prezidentu išsi-
kalhėjom per priėmimą pas už
sienių reikalų ministrą. Išvyk
stant mums Į Rygą, stotin at
ėjo išlydėti Meno Departamen-

S K A I T Y M A I  

IN MEMORIAM: 
ANTANAS SMETONA 

lines jiegas buvo pilnai lygi 
garsiausiems pasaulio operos I to direktorius Juška ir perda-
teatrams. Tą patį ir net dau- vė mums Prezidento Smetonos 
giau galima pasakyti apie sim
foninį orkestrą, sudarytą iš 
pirmaeilių muzikų. Dešimts 
sekundų prieš paskirtą laiką, 
visas šimtas muzikų jau buvo 
suderinę savo instrumentus ir 

asmeniškus linkėjimus. 
"Mes apleidom Lietuvą ku

pini geriausių atsiminimų, iš 
kurių maloniausi buvo susiti
kimai su Lietuvos ^didžiu Pre
zidentu A. Smetona". 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Antano Smetonos gyvenimas ir vado
vavimas padarė Lietuvą laisvesne ir ge
resne. Lietuva nušvito; jos atmosfera nu-

! sigiedrino. 
! O, Lietuvos Vade! Tyla užčiaupė ta
vo lupas! Tu miegi amžiną miegą laisvo
je Amerikos žemėje.... tarp keistų gėlių 
ir nepažystamų dievų! Tu amžinai pasi
traukei iš musų tarpo, kurie myli tave... 
seka tavo drąsų tikėjimą žmoginės dva
sios dievybėje. Nutilo tavo balsas, kurs 
aidėjo paskutinėse ašaringose dienose; 

| skambi grožio ir džiaugsmo gamma palio-
jvė džiuginti žmonių sielas! Lietuvos kū
diki! Tavo šyru uždengtos akys, kurios 

j nesenai taip giliai žiurėjo į dvasinę miste-
iriją, gaubiančią musų jausmų gyvenimą, 
įamžinai užmerktos žemiškai scenai. Gro-
!žis pametė vyriausį savo liudininką ir 
| prozos lyra savo pateptąjį bardą ir kuni
gą. Mes nebegirdime kadencijų tos tobu
los kalbos, kuri buvo tavo gimtinės tei
sės... ir tekėjo iš Lietuvos poezijos. 

Kai mes gėrėme tavo balso tonus, at
ėjo Vienas, kurs palietė tavo lupas — ir 
mes žinojome jog tu ilsies amžinoj tyloje. 

Ilsėkis ramybėje! Tavo nemirtingu
mas yra toks tikras kaip ir aušra. Nes 
tu miegi saulėtekio šalyje. Ir mes niekad 
neužmiršime tavęs ir budėsime tavo gar-

Antanas Smetona mirė kaip mirtin-

yra. aukščiausia lygybė, kaip ir aukščiau
sia laisvė. Apvaizda žino ką daro, nes ji 
yra visų didžiausia mokytoja. 

Aš žinau, tik rūsčios ir rimtos mintys 
kunkuliuoja musų širdyse kada kilni dva
sia majestotingai žengia į kitą gyveni
mą.... kada viena tų esybių, kuri ilgai 
skraidė neregimais genijaus sparnais vir
šuje minios, ir išsyk skėtė kitus sparnui, 
kurių mes nematėme, sparčiai neria į ne
žinomąjį. 

Ne, tai nėra nežinomasis. Ne! Tai 
nėra naktis. Tai yra šviesa! Tai nėra 
galas. Tai yra pradžia! Tai nėra suny
kimas! Tai yra amžinybė! Ar tai ne tie
sa kad kapas ir ypač šis kapas demon
struoja nemirtingumą? Garbingųjų nu
mirėliu akivaizdoje, mes jaučiame aiškiatt 
dievišką likimą tos inteligencijos kuri ke
liavo per žemę, kad kęsti ir nuvalyti save, 
— inteligencija kurią mes vadinam žmo
gumi. 

Antanas Smetona buvo pirmutinis ka-
m, pirmutinis taikoje, pirmutinis savo 
tautiečių širdyse. Jis niekam nebuvo an
trinis kukliose ir brangintinose savo pri
vataus ir valstybinio gyvenimo scenose. 
Pamaldus, teisus, žmogiškas, blaivus ir 
nuoširdus; vienodas, garbus ir valdip. Jo 
pavyzdys mokino visus. 

Jis buvo geras ir išmintingas žmogus. 
Jis buvo iškalbingas kalbėtojas, žmogaus 
prietelis ir tautos globėjas. Jis entuzias
tas ir optimistas. Jis matė pasaulį kil
niomis, meiliomis akimis. Skaityk jo raš
tus ir tu pamilsi ir gerbsi jį. 

Sau lygiesiems jis buvo nuolaidus; sfr-
vo*žemiesiems meilus; ir visiems savo mei
lės žmonėms pavyzdingai švelnus. Visuo
met teisingas. Nedorybė virpėjo jo aki
vaizdoje ir dorybė visuomet jautė jo glo-

EI! BROLIAI! | KOVĄ! 
(Šių metų Vasario 16 dienos minėjimo piroga) 

"Nei aukšti kalnai, nei plačios upės 
Nedraudžia eiti bendrai..".... Rainis. 

n j o darbo čia Amerikoje, nekalbant jau kitose šalyse, 
kur tiesiog pradėjo iš vidaus tų šalių užkariavimą. 

O kas atsitiko su religijos "grąžinimu" Rusijoje? 
Viskas prasidėjo ir baigėsi Stalino mažame prote: Ot, 
paskelbiau, ir mulkiai tiki kad tai]) ir padariau.... 

Amerika. Angliia, šalys kuriu žmonės ir vadai 4e-
mokratiški ir sąžiningi, kurie laikosi savo žodžių, ne
matė jokio reikalo n^i kai tą skelbti kokias savo politi
kos pamainas kam nors apmulkinti. 

•SU^. VALSTllŲ Federalės Valdžios nuosavybė
je šio.įe šalyje yra tiek valstybinių žemių kad jos prilyg
sta 2i-nai valstijai šalies Unijoje. Tos federališkos že
mės sudaro 383,600,533 akrų. Prieš tokį didelį valsty
biniu žemių laikymą pradėta Kongrese bruzdėjimas. 

Ei, broliai! J kovą, už garbę Tautos! 
Lietuva negali žut ant visados..,. 
Sujungkim pajiegas sielų kaitrume — 
Neturim mes žuti nežmoniškume. 
Už laisvę! Nebaisu kovose bus mirt! 
Lietuviui nelengva įkaist ir užvirt. 
Bet musų likimas sveriamas KITŲ.... 
Pavergus Lietuvą — jiems džiaugsmas butų. 
Vieningai! Žygiuokim garsinga gentis! ' 
Lai žėri, atbunda reikšminga viltis! 
Už kardų! Į kovą! Gint tautos teises! 
Ravėkim iš savo Tėvynės usnės.... 
Su drąsa gaivinkim perskrostas širdis, 
Neturi viengenčių sužlugti buitinį.... 
Lietuviai! Už laisvę, Į kovą visit 
Sutiks mus giedrynai ir saulė šviesi. 
Ei! Latviai! Estonai! Suomiai ir Švedai! 
Pabalčio tautysčių vertingi pradai: 
Sukruskim į daiktą, stipriai^ susiburt — 
Galybę sau patys tvirtą susikurt! 
Rikiuotėn! Į burius, brolyt ir sesut! 
Dar yra mums lemta evventi, ne žut! 
Uždegkim troškimą reikšmės kaitrume! 
Nereiks mums pranykti nežmoniškume! 
Mes lygus juk viso pasaulio žmonėms:* 
Šia minti mes skelbkime garsiai visiems: 
Lietuva "didžiulių" pasmaugta jei bus — 
Ramybė ant žemės pasauliui pražus! 
Su drąsa! gamnkim pervertas širdis — 
Viengenčiu neturi išnykti buitis.... 
Marš, broliai, i kovą! už laisvę Tautos! 
Jieškoti žmonijoj-teisybės šventos! . 
Pažystam mes Rusus, Lenkus ir Nazius. 
Juos turim lauk grūsti, siurbėles "svečius". 
Gana jiems plėšriauti žemėj mųs tėvij' į£-
Valyt nuo jų eikim ryžtumu savu!... 
Broliai! žut-but eikim laužt grebliams ragų! 
Išlaisvint Lietuvą iš priešų nagų! 
IJždrožkim iiems smūgį ir ant visados, 
Daugiau kad negeistų plėšt mus niekados! 
Ei, broliai! į kovą už garbę Tautos! 
Lietuva negali žut ant visados. ... 
Žygiuotėn! I darbą turim susiburt! 
Vėl', patys, tėvynę Laisvą susikurt! 

* * * 

gas ir liko nemirtingas.... pasišalino išjbojančią ranką. Jo privataus charakte
rio pasaulio apsikrovęs metais, darbais irlrio tyrumas spinduliavosi jo visuomeninę-
, garbingomis ir grėsmingomis atsakomy-Įse dorybėse. 
įbėmis — žmogaus sąžinės atsakomybe. Jis j Paskutinė jo scena tinka jo gyvenimo 
, pasišalino praeities keiksmais ir ateities j tenorui. Jis užgeso liepsnojančiame bute 
. palaiminimais — tai dvi puikos garbės j be skausmo, be dejonių. Ir nesudrumstu 
!formos! Jis mirė amžininkų ir- palikuo-1giedrumu jis užskleidė paskutinį gerai at-
nių aplodismento, ir tų kurie drabstė jį; gyvento savo gyvenimo lapą. 
apjuoko, juodinimo ir* neapykantos pur-j Jis buvo šitoks žmogus kurio Lietuva 
vais viduryje. ' "i neteko! Jis buvo šitoks vyras kurio visa 

Jis yra daugiau negu žmogus: lis yra tauta gedi. 
epocha! Jis nudirbo savo darbą; jis at- Man rodos lyg matau jo iškilmingą 
liko savo misiją parinktą jam aukščiau- j atvaizdą ir girdžiu byrančius iš jo garbin-
sios Valios, kuri pasireiškia taip matomai 
likimo tiesose, kaip ir gamtos tiesose. Jis 
papasakojo savo pasaką; jis išliejo savo 
širdį visuomenėje; jis laikė sparnuoto ar
klio vadžias ir neleido savo vaizduotei iš
krypti iš tiesių vėžiu. 

gos burnos šiuos gilius gęstančius žo-

"Lietuvos sunųs,- liaukitės lamentuo-
ti musų atsiskyrimą. Dirbkite ir patvir
tinkite savo išmintim musų bendrų pasita
rimų bei- planų vaisius. Gerbkite religi-

šešiasdešimts devynis metus jis gyve-j ją; skleiskite pažinimą perdėm savo ša-
no ant tilto tarp verguvės apogejos ir ne-;lies; globokite meną ir mokslus; leiskite 
priklausomybės ir laisvės aušros. Kai jis laisvei ir tvarkai buti neatskiriamais pa-
gimė, Rusų monarkija< viešpatavo Lietu-jlvdovais; valdykite partijos dvasią, valy
voje; kai jis mirė, nazių žiaurumas tero-ikite laisvos valdžios nuodus; stebėkite ge-
rizavo Lietuva. Ir jo lopšys matė Rusųjrą pasitikėjimą su visomis tautomis, ir 
barbarizmo pančius ir pirmuosius didžio 
Lietuvos sosto spindulius, tačiau jo kar
stas nebepamatė pirmutinių Lietuvos iš-
| laisvinimo ir atgimimo pragiedrulių pate
kančių iš gilios nazių teroro bedugnės. 

kultyvuokite taiką; uždarykite visus ke
lius Į užsienio įtaką; mieliau siaurinkite, 
negu pieškite tautinius santikius; pasiti
kėkite vien savimi; bukite Lietuviais gal
vojimu ir darbu. Šitaip jus duosite ne-

Antano Smetonos mirtis nustebino- ir j mirtingumą tam vieningumui kurs buvo 
apkvaitino visą Lietuvą! Tik dvejetą me-j pastovus ir tikras mano žemiškų darbų 
tų atgal jis atvyko Amerikon. Jausdamas -objektas. Kitaip jųs laikysite, nesudrum-
esąs pavargęs,^ jis norėjo kiek pailsėti ir[stą vėliausiam palikuoniui, palaimą tau-
dar kartą gryžti savo tėvynėn ir apglėbti j tos, kuri man buvo begalo brangi. Ir si
ją tarsi motina savo sunų sugryžusį-iš j taip jus pripilsite (jei mano laimė ka nors 
tolimos kelionės. Nors jo gyvenimas Ame
rikoje buvo trumpas tačiau pilnas darbų, 
kupinesnis darbais negu dienomis. 

Ai, vargas mums! Šis tvirtas darbi
ninkas, nesiskundžiąs nuovargiu, šis ad
vokatas, filosofas, rašytojas, mąstytojas, 
genijus-valdovas gyveno musų tarpe aud-

reikštų jums) tuštumą tyros palaimos, ku
rią dangus teikia jums". 

Mano meilios ir puikios atminties aša
ros byra į kapą šio šaunaus karžygio, kurs 
ilsis ramioje Amerikos žemėje, uždengtas 
Lietuvos garbe! Kada pavasaris, raso-j v diuu v cio t y v viiu uou ua i uv uuu , • v i, • •  v ,  •  v  v . «  •  

ovos, ginču ir vaidu gyvenimą, koks j ^tais pu *tais, sugi ys papuošti jo pa
kura laikuose ir visiems didvv-lsv?ntlnt* ^ istebms M meilesne 

audros užia aplink mus 
Tėvvnė vis del to nežus!" 

Antis Jotis. 

ros, kov< 
Vra visuose įamuuoc ix vwiciin Uitivj-i . . -i-,„ • • X»1 ---
tiams. Šiądien jis ilsis ramybėje. Jis ne 1^** puikesnėmis gelei ir tikru 
savo valia pabėgo nuo ginču, vaidu ir ne- Lietiiyjų^mintvs dažnai lankys jį. , 
apvkantos. Ir šiądien jis žengia i garbe . Grazu?. hur>TS W ^otuvių gie-
ir kapą. Paskum; už debesų, kurie sklan- smę; nematomos rankos skambina varpus; 
do. viršum musų galvų, jis švies tarsi žvai-, &a}^ ja.]m.u°Ja jo kapą, pi gumas zila-
gždės liepsnojančios jo -šalies danguje. Ar 
mes pavydėsim jam? 

Kokia nebūtų musų širdgėla šios bai
sios žalos akivaizdoje, priimkime šią ka
tastrofą rezignacija! Priimkime ją visu 
tuo kas slegia mus ir gilina musų širdgė
lai. Gal but, gei'a, gal reikalinga, musų 
epochoje, kad retkarčiais didis numirėlis 
pasišnekėtų su dvasiomis religiniu pasi
tenkinimu, — dvasiomis kurios prarijo 
skepticizmą ir abejojimą. # Apvaizda žincį 
ką daro, kada ji suveda žmones krūvon -
aukščiausioje- misterijoje ir kada ji duoda 
jiei^S pairtį kad apmąstytų, — mirtį kuvį 

gal vis laimina veją kuri.užkįos, jo karstą. 
Ir laisves saulė spindi ant įė kapo! 

(Bus daugiau), 

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykai, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieaą 
lapną. Kieto'tnag proyftJe ji mm* 
namuose. . jf 

Reikalaukit Dirvoje ,, 
6820 -Superior A^e. Cleveland $, &hįa 
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Padekit Amerikai Lalmčtl 

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

(Tęsinys iš pereito tir.) 

ARŠIOJO ŽUVIMAS 
Pasibaigė puota. Išsiskirstė svečiai. 

Gardinas, atgijęs po senovei, nors trum
pam laikui, ėmė vėl tilti. Užsiliko pilyje 
tiktai artimi giminės: Triobiai su sunum 
Skirmuntu. Bet ir Skirmuntas po dienai-
antrai su savo vyrų pulkeliu ištraukė na
mon. Antgalo išsirengė ir draudžiamas 

. Triobius. 
— Vaikeli, — atsakė jisai Algimantui, 

užsipuolusiam nors dar kelioms dienoms 
užlaikyti senį, — negerai jeigu namų val
dovas neišsiilgsta jų, nes tada namai pra
deda jo pasigesti ir išsiilgti. Išsiilgę, pra
deda nykti visoki brangus mažmožiai, pas
kui ir stambesni daiktai pradeda skirsty
tis ir skrieti Į šalis.... pasigesdami ir 
jieškodami savo šeimininko. 

Danuta pamačius jog nieko nepada
rys su tėvu, išsiprašė nors motiną kad ta 
liktu pas ją ilgesniam laikui. 

Su likučiais Detuviškių vyrų J kelias 
dienas po Skirmunto iškeliavo ii* Triobius. 
JĮ grvžti namon paskatino nežinia iš kur 
ir nežinia kaip, kylančios šnekos jog ne vi
sai ramu pietinėse Detuvos ežiose ir jog 
pavojus graso iš Romano šalies. Per tai 
ir Algimantas, išleisdamas Triobių, pri
kergė nors nedidelį pulkeli saviškių del 
visako. 

— Romanas, ne Romanas, bet jau plė
šikų pulkai galėjo ten pasirodyti, tai ir 
kalbėti nėra ko. Dėlto, tėvuli, tegul paly
dės tave ir mano vyrų pulkelis, — kalbė
jo Algimantas į senį. 

J pora dienų ar daugiau at§jo j Gar
diną žinia, tiesa, kurti, jog ant iškeliavu
sių iš pilies užpuolė Aršusis ir visus išžu-

yra ir gerų žmonių, yra ir brudo. 
— Vis jau, broluti, ne tai. Lietuviai 

vis tiktai nors žmonės* O jie 
— Ir jie žmonės, — tarė Varvokas. 
— Na, tegul dievai tave myli, kada 

nors ant savo kailio ištirsi kas jie per vie
ni. Nelinkiu niekam paragauti jų žmo
niškumo, — kalbėjo Nemura. — Tau, bro
lyti, į galvą niekad negalėtų ateiti tokia 
piktenybė kurią Gudas daro mielu noru. 
Ar tu jungtum į žagrę žmogų su jaučiu? 
O jie jungia, plaka, verčia arti! 

— Ar gali buti? — sušuko aplinkui. 
— Matot patys, mano kūnas visas 

randuose. Šitie randai užsiliko nuo tų 
žaizdų kurias man padarė Romano Gudai, 
plakdami mane pajungę j žagrę. Bet ar 
tik tai Gudai daro? Jie moka kankinti 
žmogaus kuną ir sielą. Bile tiktai jie su-

• stvertų žnjogų i savo rankas! 
Nutilo dabar ir pusgirtis Keršis. Ne-

muros klausydami, kiti pulko vyrai, ma
tyt, buvo jog ėmė širsti, ypač kada jis pla
čiau apsakinėjo apie kankinimą jo ir kitų 
Lietuvių patekusių Į Romano valią. Ir 
dabar vietoje priružyti Algimantui kad 
jis siunčia svetimiems^ Į pagalbą savo kar
eivius, pradėjo kalbėti jog jis siunčia per-
maža atkirties ant Romano. 

— Pamokinti Gudą reikia! — šaukė 
iš visų šalių vyrai. 

— Atkeršyti Romanui! — rekė kiti. 
— Visiems reikia ant jo eiti ir tiktai 

plėnis palikti jo gardų vietoje. 
Dabar ir Keršį su bendrais jau reikė

jo tramdyti. Ir tokie norėjo eiti pas Al-
gimanta ir prašyti kad ir juos leistų į tal
ką Detuviškiams. 

— Jeigu taip daro, jeigu taip s tl žmo
nėmis Gudai apsieina tai sumalti juos! 

dė. Žiniai šitai nors niekas negalėjo pri-jDar po taurelę midaus ir einam! — rėkė 
duoti didelės svarbos, vis tiktai visi nusi- Į Keršis. 
minė truputi, ir Algimantas išsiuntė bu-| — O jeigu Aršusis užpuola ant Gar-
relį vyrų sužinoti ar neatsiėjo kas nors 
pikto kelionėje su Detuviškiais. 

Vyrai priėjo be jokios klinties iki pu-

dino ir paima ji. — užklausė Varvokas. 
— Kaip, laike paliaubu? — paklausė 

Keršis. — Laike paliaubų jisai nedrys to 
siaukeliui tarp Detuvos ir Gardino, neras- daryti. 
darni jokių Įtartinų nei šnekų, nei žymių, j — Vienok jis dryso užpulti taipgi ant 
Tiktai ties Šilaviečiais gavo gandą nuo Algimanto srities. 
Skirmunto kad Romanas ištikrųjų eina! Įsitikinimas jog paliaubų metu ne tik 
ant Detuvos, ir Skirmuntas prašė Algi- į gali užpulti Aršusis, bet jog "ir užpuls, bu-
manto pagalbos Gudų apsiginti. vo taip didelis jog visame Gardine ir apy-

Gaves šituos gandus Gardino valdo- gardoje vargiai butum radęs porą žmonių 
vas suramino savo artimus ir su paskubiu tikinčių Aršiojo sutarimui. Nepasitikėjo 
išsiuntė kuone pusę savo kariuomenės tel- Aršiuoju ir Algimantas ir dėlto išleidęs 
kti Detuvą. f savo kariuomenės dalį, jisai paaštrino sar-

Skirdamies pulko vyrai, bajorai-kuni- gyba kaip pilyje ant kuorų taip ir visoje 
gai, ryžosi pasimylėti. Gi buvo ir kuom. j apygardoje link Detuvos srities. Ir vis-
Pas pirklį atkeliavusį vestuvėms ir atga-;kas tai buvo padaryta ne be reikalo. Ar-
benusi nemaža visoki ų gėrmių, užsiliko i susis, tartum, tikrai ir laukė išsitraukiant 

Senovėj — kanklininkai keliaudami per Lietuvę, apsakydavo Lietuvių Bočių karžygiškus darbus ir vi 
sokius atsitikimus iš tų dienų mažo pasaulio 
DABAR — Jums tą viską apsako DIRVA — pasiekdama Jusų namus plačioje Amerikoje — istoriškus 
narsius bočių darbus, ir įvairius šių dienų pasaulio įvykius — ir tik už $2.00 per ištisą met|! 

Dabar pats Laikas Jums užsisakyti 

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

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

Dirva metui vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
Dirva dar vis duodama už_ $2.00 visam metui tiem» 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. 

\\ Jus 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 
Dirvą tik už $2.00 visam metui. 

m 

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

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

kada gėrimai įkaitino čiuprvnas. |tą dieną, .Algimanto kariuomenės daliai iš-
— Et, ir Algimanto ne kas per dar-j keliavus į Detuvą, sargai pastatyti ant 

ba.s — purijo Keršis, jau drūčiai įtrau- kelių vedančių nuo Dainavos i Gardiną, 

Sudaviškos Nemuno pusės, gabendami su 
savim ir maistą. Liaudis arba bėgo į pi
lį, arba puolėsi į neišbrendamų girių glu
dumus ir ten slėpėsi su savo visu turtu 
nuo užpuoliko. 

Antrytojaus išryto parjojo sargai, o 
pritarė neužilgo po jų pradžiuvusio kelio dulkėse 

Jisai j pasirodė ir Aršiojo kareiviai. Ilga, siau-

kia? 
— O kaip Detuviškiai mus teikė tai 

tau gal ir labai patiko, — atsiliepė Nemu
ra. prie kurio šitos šnekos ėjo. 

— Mes bntume ir vieni sutvarkę Ar
šųjį, — spyrėsi ginčyti Keršis. 

— Ką mums tas Aršusis, • 
Senkus, taipgi nemažai įgėręs. 
mums tiktai iki pietų. |ra juostele raitėsi, vyniojosi kaip žaltys 

— Mm! — numykė, tai girdėdamas, | priešų kariuomenė. Šalmai ir kirviai, kaip 
vienas iš Kirsnos vyrų. — P>e reikalo taip i žvynai, blizgėjo prieš saulę. Plevėsavo 
kalbat, vyručiai. Kad nė talkininkai, ar. vėliava ant stiebelio, nešama vyrų prieki
ai* tai mes vieni butume galėję įveikti Ar-lninose tuntuose. 
šujį su jo tokia daugybe patelktų Gudų? I — Kaip žaltys atslenka, — patėmijo, 

— Ką čia dar ir šnekėti! Taip elg-;žiūrėdamas nuo kuoro, Algimantas. — Ne
darnaus Algimantas tiktai teisingai daroJ perdaug čia ju, bereikalo gali buti jog aš 
Gelbėjo ji Detuviškiai, gelbsti ir jis, —iir gandą daviau į Alytų kad leistų pagal-
pridėjo Varvokas. 

Broluti, — toks apsiėjimas ne tik 
teisingas, bet ir labai išmintingas, — pri
tarė Nemura. 

— Kokia čia, aitvarų, išmintis, — tę-
so savo Keršis. — Kiek aš jį permaniau j jiem.?, atlyginti. 

įbą.  
— Pagalba * nekenks, jeigu Aršiojo ir 

nedaug atvyksta, — patėmijo vienas senų 
karių. — Nes tada su pagalba galėsim ne 
tik atremti užpuolikus, bet pabandyti ir 

mu pilį ir išeitų sau atgal į savo sritį. Bet 
tegul tai daro umai, nes kai pradėsim lau
žtis į pilį, bus jau pervėlu, tada nei vieno 
gyvo iš pilies neišleisim. 

r— Ir peles užmušit? — užklausė vy
ras, stovintis ant kuoro. 

Vietoje atsakymo švilptelėjo šūvis. 
Kuore stovintis pilies sargybinis, laukda
mas to, pasisergėjo ir užsislėpė už sienos. 

— Aš laukiau didesnės kariuomenės, 
— kalbėjo Nemura Į Virpšą, žiūrėdamas 
nuo koro į Aršiojo pulkus. 

— Čia ji ir ne visa, — atsakė ramiai 
Virpša. —Visą pamatysim ne umai. 

— Del ko gi tu taip manai? 
j — Ugi ar ir sveikas nematai kad nei 
'vienas iš užpuolikų neturi rankoje nei ža
ibų nei špato. O ak tiktai perkasus ranka 
neuždengsi. Kuom nors o juos vis reikia 
prikimšti. 

— Taip! Taip! Suprantu dabar, — 
kalbėjo Nemura. — Dalis kariuomenės pa
siliko ir gamina medžiagą perkasui "už
versti. 

Užpuolikai tuo tarpu pradėjo statyti 
! šėtras ir taisyti reikalingus dalykus ilges
niam apgulimui. 

— Ar nepabandyti tiktai? — užklau
sė Virpša Algimanto. 

—- Tiktai su dideliu atsargumu, nes 
čia, kai]) matyti, klasta ant klastos eina,— 
atvertė tas. 

Už valandėlės atsidarė vartai ir per 
juos nuleistu tiltu išsimušė iš pilies pul
kas raitųjų ir kniubo ant Aršiojo vyrų iš 
Dainavos. Išsykio buvo „Dainaviškiai be-
bandą priešintis, bet umai permainė savo 
apsiejimą, kada pamatė jog iš pilies kone 
didesnis pulkas išėjo negu jų. Ant gando 
duoto per vadą, je vienoje akimirkoje su
krovė ant žirgų šėtras ir be paskubio pa
sileido atgal. Virpša tada davė saviš
kiams ženklą ir tie pasidalinę į dvi eiles 
ėmė supti Dainaviškius iš abiejų pusių. Ir 
Gndai bėgdami ir gindamiesi, vis tiktai 
kaip ii' vangiai davė progos Gardino gy
nėjams save pavyti. 

Ant kranto stovėdamas Algimantas 
su Danuta sekė akim savo pulko pasielgi
mą. 

— Žiūrėk! žiūrėk! — kalbėjo jisai į' 
Danutę,— kaip jie vieni kitus prigaudi-
nėja. Tie neva bėga, o ištikrųjų vilioja ir 
nori įsivilioti i girią, kur pasislėpę Aršio
jo pulkai laukia, kad užbėgti Virpšos pul
kui už akių ir j j visą sunaikinti. Na, o 
sunaikinę, jie jau lengviau turėtų su pi
lies apveikimu. 

(Bus daugiau) 

Štai apysaka kuri jums patiks! 

A  L  P  i  s 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais viriais 

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

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Avenue Cleveland, Ofe&t 

tai jis eitų į pagalbą Detuvai ar kitai ša 
liai, jeigu ta jo niekad ir nebūtų gelbėjus. 

— Ot, mielas, šitame ir Algimanto iš
mintis, — tarė Nemura. — Ką jis gelbsti? 
Savo žmogų. Prieš ką? Prieš svetimus, 
prieš žvėris, kurie tyko mus visus išžudy
ti ir musų lobį išplėšti. 

' — Ii* tavo jau šneka! Visi svetimi, 
visi žvėrys! Ir tarp jų yra visokių, kaip 
ir tarp Lietuvių,—sutramdė Varvokas,— 

Rimti priešų pulkai tuo tarpu vis ar
tyn ėjo, štai ir jų galva atsidūrė ties pi
lies perkasu ir eilės jų ėmė siaubti pilį. 

— Kas jųs ppr vieni ir ko jums čia 
reikia? — užklausė sargas nuo pilies kuo
ro, atėjusių. 

— Mums reikia pilies. O kas mes per 
vieni tai tau ne galvoje, — atkirto vienas 
iš priešų, turbut jų vadas. — Ot, geriau 
pasakyk kad Algimantas atiduotų geru-

SKAITYKIT IR PLATINKIT DIRVA 

I VISOKIA APDRAUDA f 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų p*» 

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

t Saukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 
ir Apdraudos Agentūra. 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEndcrson 672* 
I1 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

AR ŽINAI kad įvyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas , 
CLEVELAND, OHIO 

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

AR ŽINAI kad mes dabar gyve
name svieto pabaigoje?—Mat. 24.8. 

AR ŽINAI kad šdo svieto kara
lystes gaišta su didžiu trenksmu? 

-Dan. 2:44. 
AR ŽINAI kad Karalyst§ Dievo 

Jau prisiartino—Luk. 21:31. 
AR ŽINAI kad prasideda didyste 

pasaulio gryžtmetis arba atitaisy-
symas?—Ap. darb. 3:20, 21. 

Daug įvairių dalykų sužinosit at
silankę į šias prakalbas paminUi 
vsikarą. (Skelbimas) 

AUKOKIT Lietuvos vadavi
mo reikalams per L VS. Vi
si stokime už laisvą Lietuvą. 

' 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 

Telef. GLen. 1600 

Superior Appliance Co. 
Sales and Service 

12316 SUPERIOR AVE. 
Mes Aptarnaujam ir Tai-

mašinas. 
•Atliekam gerą Radio tai

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

Nauji Savininkai 

V I R G I N I A  
. RESTAURANT _ 

9603 ST. CLAIR AVĖ, 

Specialiai Pietų* 
Sekmadieniais 

'Vienas iš Vore Restaurants" 
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JUSŲ AKYS DALYVAUJA KARE, TAIUGI 
Dauguma jųs naudojat savo akis naujam ir svarbiam 
karo darbui. Blogos akys yra priežastim rimtų nelai
mių, ir net paprastas akių įtempimas trukdo darbui. 
Duokit patikrint savo akis dabar ir užtikrint joms ge
rą darbingumą būtiname karo darbe. 

Akių egzaminavimas ir Akinių Pritaikymui 

DR. ALBERT C. EVERT 
OPTOMETRIST 

13201 Miles Avė» * Cleveland tiOngacre 5464 

Deimanto Skaldyrtias WATER BURY, GT. 

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

10535 CARNEGIE AVENUE 

' ttvejos durys f rytus nuo Carnegie Medical Bldg.) 
Cleveland, Ohio 

^ Telefonai: 

Ofiso: RAndolph 2741 Namų: YEftowstohe 8222 
Jei neatsiliepia, šaukt: CEdar 3500 

Valandos sulyg susitarimo. 

T A P C O 
REIKALAUJA DARBININKŲ 

PRASILAVINĘ; 
• * ir 

PUSIAU PRASILAVINĘ 

MOKINTIS ant MAŠINŲ 

užimti vietas išeinančių į kariuomenę 
. i  

Kreipkitės kasdien 8:00 ryto iki 5:00 vakare 

šeštadieniais iki pietų. 

Dykai busu privežimas nuo galo Euclid Avenue 

linijos Iki Employment Ofiso 

THOMPSON AIRCRAFT 
PRODUCTS CORP. 

-i 
23555 Euclid Avenue 

i Ėmė kelis mėnesius išstudi
juoti kaip perskelti šį didelį 
Liberator deimantą, $200,000 
vertės. Perskėlimui užteko tik 
vieno sudavimo per kaltuką, 
ką atliko deimantų žinovas A. , 
Grasselly. Apačioje parodoma j  
tas 155 karatų deimantas iš; 

arti. 

•U. S. AHMIJA ' naudoja 
sUvirš 25 įvairių rusių piršti
nes, nuo apsaugojančias ran
kas nuo uodų iki tokių kurio
mis gali čiupinėti spygliuotas 
vielas. 

1 
Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa»~ 
olųsta tas tikras numeric 
kurio neg?vot. 

" D I R V A  
Cleveland 3, Ohio 

LIETUVOS NEPR1KLAU* 
SOMYBĖS SUKAKTIES 

MINĖJ IM^P 

Waterburio Lietuvių Tary
ba rengia Lietuvos Nepriklau
somybės 26 metų sukakties-
minėjimą, kuris įvyks sekma
dienį, Vasario 13, Šv. Juozapo 
parapijos auditorijoje, nuo 7 
vai. vakare. 

Programas paruoštas nepa
prastai įdomus. Kalbės Lietu
vių Tarybos garbės pirminin
kas klebonas Kun. J. Valan-
tiejus, miesto mayoras John 
Monahan, Kun. J. Pakalnis iš 
New Yorko, Kongresmanas H. 
Monkiewicz, iš New Britain; 
Adv. F. J. Bagočius, iš Bos
ton; Teisėjas W. F. Laukaitis, 
iš Baltimore; Dr. P. Vilbišis 
bus programo vedėjas. 

Muzikalę dalį išpildys ritmi
kas A. Aleksis su parapijos 
choru. palyvaus daugelis ir 
kitų svečių, kaip tai visų drau
gijų pirmininkai, profesionalai 
ir biznieriai. 

Visi kviečiami skaitlingiau
sia dalyvauti ir pakelti savo 
balsą, parodymui kad mes visi 
vieningai reikalaujame, karui 
pasibaigus, kad Lietuva iir vėl 
butų leista atsisteigti laisvai 
ir nepriklausomai valstybei. 

Rengimo komisija: Dr. P. 
Vileišis, T. Matas, komp. A. 
Aleksis, M. Zailskienė, Dr. M. 
J. Colney, ir garbės narys 
Kun. Dr. J. Bogusas. 

Dr. M. I. Colney. 
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Greetings v 

CLEVELAND ELECTRIC MOTOR CO. 
5213 Chester Ave. ' HE. 5891 

greetings 

L. BAKER'S CHOCOLATES 
Manufacturers of Fine Boxed Chocolates 

1927 East 55th Street HE. 9153 

Greetings to 
23,000 Lithuanian Friends in Cleveland 

CARNEGIE BATTERY & SALES CO. 
3919 Carnegie Ave. ENdicott 8584 

Greetings To 
Cleveland's Lithuanians 

STAR PATTERN WORKS 
1917 East 55th Street HEnderson 8176 

Greetings 

TOE SCHREIBER-WALLACH CO. 
1239 West 9th Street ' CH. 4343 

F'O KARO REIKS IKI 
60 MILIJONŲ 

DARBU 
Karui pasibaigus, kad dar

bininkai butų aprūpinti darltSl 
šalyje reikės bent 56 milijoiį$ 
darbų industrijoje, bizniuos^, 
agrikultūroje, prekyboje, pro
fesijose ir tt. 

Tokią skaitlinę nustato vie
ni ekonomistai, tačiau darbo 
unijų vadai tikrina, ši skait
linė neaprupins darbu visų ktt* 
rie galės ir norės dirbti. 

Sako, turės buti bent 62 mi
lijonai darbų. 

Iš 51 milijono civilnių dar
bininkų dabar dirbančių įvai
riuose darbuose apie 15 mili
jonų yra moterys virš 20 me
tu amžiaus, iš jų trečdalis į 
darbus stojo tik nuo 1943 me
tų; prie to dirba 5,300,000 jau-
namečių, ir apie 2,700,000 vy
rų ir moterų virš 65 metų am
žiaus. 

Jei iš tų pasitrauks iš darbų 
apie penki milijonai, tai į dar
bus sugryš apie 10 milijonų iš 
kariuomenės paleistų vyrų. 

Greetings 

SCHREIBEMAN'S JEWELRY CO. 
10412 St. Clair Avenue GL. 6111 

REIKALINGAS 
BŪTINAS TAUPYMAS 

GASO 
Sekantis telegramas iš Donald M. Nelson, War Production 
Board Pirmininko, kalba pats už save: 

East Ohio Gas Co 14^5 East Sixth St 
Attn J French Robinson Cleve 
Akivaizdoje rimto trukumo naturalio gaso aš šiuomi 
prašau jusų kompaniją ir kiekvieną gaso kompaniją 
Appalachian Srities pasiųsti asmenišką pranešimą nuo 
manęs kiekvienam namu vartotojui, taipgi krautuv-
ninkui ir išdirhjjui kari jie kooperuotų prisitaikant 
apsunkėjusiam gaso naudojimui bėgyje sekančių še
šiasdešimts dienų. Fo Balandžio mėnesio bus daug 
mažiau keblumo apteikti visus reikalavimus ir pirm 
sekančios žiemos, mes tikime užbaigti tiesti naują di
delę rynu liniių iš Texas kuri patieks daug naujo per-
vir5iaus šiai sričiai. Takiau bėgyje sekančių sunkių 
menesių būtinai yra reikalinga kad kiekvienas, nau
dotojas sumažintų gaso suvartojimą taip kad galima 
butų aprūpinti juo svarbias karo dirbtuves. 

Donald M Nelson Chairman War Production Board 

JŲS PRIVALOT., todėl, deginti gasą ekonomiškai, taupifci, 
visą laiką, ir jųs turit žymiai sumažint kurinimui gasą ka
da, negalėdami gauti daugiau gaso k'ek mes jo turim, mes 
aiškinam jums kad gaso sumažinimo stoka gręsia svar
bioms karo industrijoms. 

Nevartokit daugiau širdymui namo ir vandens negu 
absoliučiai reikia. Praktikuokit ekonomišką virimą. 
Mum? Service Department fioriai jums pasitarnaus. 

T H E  E A S T  O H I O  G A S  G O .  

PADOVANOJO KARfSKĄ 
AMBULANSĄ 

Waterburio Lietuvių suren
gtame Karo Bonų vajuje Sau-i 
sio 29 d., 48 Green street sa
lėje, pravesta gan pasekmin
gas vajus. Trumpu laiku iš
parduota Karo Bojių už virš 
S40,000. u 

Lietuviai nupirko ir padova
nojo už savo pinigus karišką 
ambulansą. 

Ambulansas buVo įteiktas 
U. S. Armijai sekmadienį, 30 
Sausio. 

Prie ilgos kalbėtojų eilės, 
kur dalyvavo žymus Amerikos 
gyvenimo žmonės ir vietiniai 
veikėjai Lietuviai, dar buvo 
atliktas patriotiškas muzikalis 
programas, kurį išpildė Lietu
vaitės Anne Hill, pianistė, Mrs. 
Stanley Conley, ir Mrs. Ray
mond Snyder, dainininkės, ir 
Marion Pranaitis, pianistė ir 
dainininkė. 

Greetings 

EDW. H. LINDHORST & SONS 
FUNERAL HOME 

1610 Clark Ave. CH. 2S5S 
Raymond TT. Wilsen Ruth Lindhoršt Wilson 

Licensed Est, Wo* 

AR TURĖSIT PINI
GŲ TAKSAMS 

KOVO 15? 

" . Compliments 

METAL FINISHERS INC. 
Production Plating of War Materials 

1725 East 27th Street MA. Mil 

r 

LOREE A. WELLS FUNERALS 

Sąjausmingi vt BINT KURIĄ 

Aukštos Rūšies MOKESTI KIEK 
Puikus' Patarnavimas PASIRINKSIT MOKĖTI 

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

HOUGH AVE. prie E. 84 St. CEdar 7038 | 

Valdžia praneša kad nežiū
rint jog buvo atskaityta 20'v j 

iš algų, šymet prieš Kovo 151 
dieną visi turės išpildyti In-! 
come Tax blankas kaip ir ki
tais metais, del to kad tie iš-
skaitymai pradėta daryti tik
tai už antrą 1943 metų pusme-

itį, kada tas įstatymas inėjo 
I galion. Taksai gi, skaitysis už 
visą 1943 metą ir nesumokėta 
dalis už pirmą pusmeti turės 
buti sumokėta iki Kovo 15 šių 
metų. 

Prie to, reikės sumokėti da
lis nedovanotų taksų už 1942 
arba 1943 metus. Todėl, prie
šingai negu kurie mano, dau
geliui prisieis mokėti pusėtiną 
sumą taksų ir dabar jau laikas 
pradėti rūpintis turėti tuos pi
nigus taksams sumokėtu, 

Taksų ofisas praneša i* ra
gina jus pasirūpinti apsidirbti 
su savo taksų blanka anksti, 
nelaukiant Kovo 15. ne* tada 
turėsit eilėse stovėti. 

Taksų blankas gavusieji ga
li nusinešti i savo miešto Fe-
deralių taksų ofisą dabar ir 
atlikti reikalą be susigrudimo. 

Reikia nusinešti rendų ir ki
tų išmokėjimų ant savo namo 
bilas ir šiaip paliudymus išmo
kėjimų kurie leistini atskaity
ti iš tak?mojamos sumos. 

Vyrams ir Vaikinams 
ŠI LTS ŽIEMINIAI DRABUŽIAI 

Merrimac Skrybėles VYRŲ SWKATERIAI 

i & 

Priešakyje susegami, coat 3.95 
<*tilm, paskirų spalvij 
Twc-Tonc coat stilių, skir- 4.45 
tingų kombinacijų 
Palinai vilnos, kiti grynos 1.95 
vilnos berauk. Sweateriai 
Oapeskin odos Žakietai 9.95 
T laneho pamušalu 

2.95 
5.00 

Skirtingose spalvose ir 
pavidaluose 

PRAGARSĖJUSIOS 
BARCLAY BRAND __ 

VYRAMS IR VAIKINAMS 
KELNĖS $3.95 

Didelis pasirinkimas kelnių vi
sokių spalvų. 3.95 

Vyru Union Siutai . . 
Stori ir šilti, ilgom arba 

pom rankovėm. 

Vyrų Užsimaunami 
•fiweateriai 1.45 
Skirtingose kombinacijose 

Vaikų Sweateriai .... 1.95 
Užsimaunami, skirtingoje snal-
vo«e. 1.95 

1.50 
trum-

_JL5° 
2.50 

Flannelette apsivelkamu rtiliu, 
visokių bryžin ir spalvų 2 50 

Vyrų Pajamas 

Vaikų žieminės Kepures $1 
su ausu arsaugot-iais 

Vaiky Ilgos Kelnės 3.45 
Micros 12 iki 18. 

Vyrų Kojinės .... 39c 
Trumpos arba pilno ilgio •ie-
nndu spalvų ir marginiu 39c 

Vvrų Storos Vilnos 
Mišinio Kojinės .. 39c 

pilkos arba baltos 39c. 
Vyrų Darbinės Kelnės 2 95 
Darbines kelnės, Sanforlzuotni 

sutrauktos 2 95 

PYKAI GRE®N STAMPS su Vožnu pirkitiu. |%Y5£At i 
ei* italu ;skei#ti Itvo Stamp Book* ^ ' IV#1^! 

THE KPJA & M CO. 
7010 Superior Avf 

sasmmmmžMsto 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

STONSS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

*4Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U S. Route 20 

Kazy 
• ^WlCkLlFFE, OHIO 

/ 

S U P E R I O R -
RUSSELL SNN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

f.HKJOK WINE BEER 

Vieta kur sustoja kitų miestų# 
pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės v*_ : —> 

' JACK GANSOhT 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partčms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

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

- • 

MOLLY'S TAVERN 
DEGTįĖN, VYNAS, ALUS 

GERAS VALGIS 

Užkviečiame .Lietuvius 

Atdara iki ryto. 

7508 ST. CLAIR AVE. 

ST. CLAIR 
LIETUVIŠKA UžENGA 

ALUS - VYNAS - DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

Muzika iv Palinksminimas 
MU. 9798 (8) 

9011 St. Clair Ave, 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

VIŠTOJ ĄNTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI. 
% Paranki vieta ^Lietuviams. Užkviečiame visus, 

•ItfBflilliš' sojtfftr tt*' 4 3 'Street " ftN'fflifott 3023 

WINE SHOPPE 
Importuoti ir Vietiniai 

VYNAI, ŠAMPANAS • 
VERMOUTHS 

Ginger Ale, Alus ir Maišiniai 

10204 Superior Avenue 
GA 83^ (Į 0) W. TI. Tresc'i, -'r 
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CLEVELANDO IR APIEUNKĖS ŽINIOS I 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais į 

t 

SEIMUI AUKŲ GAU
TA VIRŠ $200 

Apie Amerikos Lietuvių Sei
mą, jvykusi New Yorke, Va
sario 5 ir 6 d., skaitykit pla
čiau ant 1-mo ir 3-eio puslapių 
šiame Dirvos numeryje. 

Iš Clevelando, seime dalyva
vo 12 delegatų, neskaitant p. 
S. Smetonienės, kuri atvyko 
iš Floridos. Nepaminėtas dar 
Clevelandietis dalyvavęs dele
gatu buvo Stasys Lukošius, iš 
Lakewood. 

Ir aukų seimui iš Clevelando 
daug pasiųsta, neskaitant tų 
ką patys seime būdami auka
vo. 

Jau buvo minėta apie virš 
$100 prieš seimą sudėtų au
kų. Bet kiti pridavė dar ir 
po seimo. 

Kitiems Cleveladiečiams iš
važiavus į seimą, Alekas Ba
nys, negalėdamas važiuoti, pa
sidarbavo liuoslaikiu rinkti au
kas, ir surinko dar $51. Au
kavo šie: 

Margareta Sėlius $5.00 
Kazys Leimonas 5.00 
Oasis Cafe, Inc. 5.00 
Petronėlė Jonilienš 5.00 
J. &. J. Cafe 5.00 
Jieva Baltrušaitienė 1.00 
Vincas Baltrušaitis 1.00 
Alesė Reveltienė 1.00 
Juozas Baltrušaitis 1.00 
Rožė Baltrušaitienė 1.00 
f'eliksas Gaižutis 1.00 
Rozalija Bludžius 1.00 
M. Drasutis 1.00 
Alice šeštokas 1.00 
Juozas Kilikauskas 1.00 
Jonas Musinškas 1.00 
Vladas Malinauskas 1.00 
Marijona Gužauskienė 1.00 
Jonas Zwalskas 1.00 
Frank Vaičiūnas 1.00 
F. ir M. Saukiavičius 2.00 
D. Jakubaitis 1.00 
Motiejus Statuta 1.00 
Jonas Jankevičius 2.00 
Per Dirvos Redakciją prida

vė aukas: 
I. J. Samaa $25.00 
Agota Grigienė 2.00 
Kazys Stonis 2.00 
Viso Clevelandiečių aukų pa

sidaro virš $200, neskaitant tų 
ką paaukota pačiame seime. 

Šie ir kiti aukotojai bus pa
skelbti Dirvoje kada tilps Sei
mo aukų bendras sąrašas. 

Klaidos pataisymas: Tarp 
pirmesnių aukotojų buvo pa
žymėta: Jurgis Petkunas, tu
ri buti: Juozas Petkunas 5.00 

PIRKIT E SERIJOS 
WAR BONDS 

Cuyahoga Apskrities Ket
virtos Karo Paskolos vajus ti
kima bus laiku užpildytas — 
visa $208,000,000 kvota bus 
išpirkta. Tačiau matoma ne-
pavykimas su milijonu pirkėjų 
E serijos bonų, kuriems kvota 
buvo nuskirta $40,000,000. 

Šie smulkiųjų bonų pirkėjai 
yra daugiausia darbo žmonės, 
kuriems' valdžia siūlo E seri
jos Karo Bonus, kuriuos per
kama už mažesnę kainą, suau-
ginimui Į pilną kainą bėgyje 
10 metų. 

Tuos bonus raginami pirkti 
kiekvienas kuris nori pelningai 
investuoti pinigus ir kartu pa
gelbėti Amerikai laimėti karą. 

M I R I M A I  
REVELTAS Laurinas, 90 me

tų amžiaus, 469 Ridge rd., 
Wickliff, Ohio, mirė Vasario 
3 d. Palaidotas Kalvarijos ka-. 
pinėse Vasario 5; pamaldos at
sibuvo naujoje parapijoje. 

Velionis ilgus motus pragy
veno Clevelande. Paliko tris 
sunus: Petr-į, Juozą ir Joną, ir 
dukterį, Mrs. E. Dagilaitis. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia E. Ja-
kubs. 

L i t h u a n i a n  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO „ PHONE: ENdicott 4486 

THE FATE OF THE BALTIC STATES 

NAUJOJ PARAPIJOJ 
Panelės šv. N. P. parapijoje 

sekmadienį po pietų, Vasario 
13, nuo 3:30 vai. rengiama 
kortavimo ir pasišokimo pra
moga, su gražiu paįvairinimu. 
Šokiai prasidės nuo 7 vai. Už
kandis ir dovanos prie kiekvie
no staluko. Visas pelnas nau
jos bažnyčios statymo fondui. 
Prašome atsilankyti, savo at
silankymu padėsit Įsigyti nau
ją bažnyčią. 

Kviečia 
Klebonas Kun. Angelaitis 

ir Komitetas. 

PANAIKINS PASUS 
Miesto gatvekarių ir busų 

taryba sumanė panaikinti da
bartinius važinėjimo pasus ką 
žmonės perka po $1.25 savai
tėje. Vietoj to paliks 10c už 
reguliari važinėjimą, ir 6 ti-
kietus už 50c. Bet įves važi
nėjimą po 5c tarp 9 ryto ir % 
po pietų ir 6:30 ir 10:30 va
kare. 

ši nauja tvarka pradės vei
kti su Vasario 26-ta. 

Ė VENSLOVlENfi 
LIGONINĖJE 

Monika Vensloviene. Juogio 
Venslovo žmona, turėjo sunkią 
operaciją Polyclinic ligoninėje. 
Jos sveikata eina geryn ir ti
kima kad neužilgo galės sugry-
vo i namus iš Harvard, Neb
raska. 

Sunus Jurgis, kuris tarnau
ja kariuomenėje, gavęs žinią 
kad motina sunkiai apsirgo, 
paleistas 10 dienų ir paržavia-
vo į namus iį Harvard, Neb-
rasco. 

Jonas G. Polteris taip pat 
buvo pasidavęs ligoninėn ope
racijai. Dabar taisosi, randa
si namie. 

APDOVANOTAS Už 
ATSIžYMĖJIMUS 

George Vaitkus, 29 m., su
nus Felikso Vaitkaus, nuo 1552 
E. 47 st., Techniškas Saržen-
tas, dalyvavo oro užpuolimuo
se Romos miesto, ir laimingai 
sugryžęs iš tų žygiu liko ap
dovanotas Oro Medaliu su de
vyniais Ąžuolo lapais. Jisai 
yra inžinierius-šaudytojas vie
noje skraidančioje tvirtovėje, 
nuvyko Afrikon Birželio 28 d. 
1943 metais, iš kur perkeltas 
Italijon oro karo veiksmams. 

DIRBS NAMŲ REIKMENIS 
Valdžia . ruošia planus leidi

mui apie 108 mažesniu dirbtu
vių Clevelande pradėti gamin
ti žmonėms reikalingus padar
gus ir reikmenis. Tai bus žy
gis į pasiruošimą p°reiti iš 
karo gainybos į civilinę ga
mybą. 

86,627 NEGALftS BALSUOT 
Del to kad per du pagretu 

rinkimus nebalsavo, 86,627 pi
liečiai išbraukti iš balsuotojų 
sąrašų Cuyahoga apskrityje. 

Jų tarpe yra daug ir Lietu
vių. Kadangi šiais metais bus 
ir gubernatoriaus ir preziden
to rinkimai, būtinai pasirūpin
kit užsiregistruoti kada bus 
paskelbta registracija. 

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU 

KnygeJe "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

ki. Vietiniams norintiems iš
pildoma aplikacijų blankos. 

(Vietiniai prašomi kreiptis 
tik penktadieniais ir šeštadie
niais.) 

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior ave. 

Cleveland, Ohio. 

HIPPODROME 

"Ali Baba ir Keturias-
deišmts Razbaininkų" 
Sis žavėjantis veikalas, apie Ali 

Baba ir jo 40 žmogžudžių, spalvuo
toje filmoje, pradėtas rodyti savai
tei laiko Hippodrome Theatre. Ja
me vadovaujamas roles vaidina Ma
ria Montez ir John Hali, prie jų 
daug žymių rolių atlieka kiti pra
garsėję filmų artistai. 

Dalykas dedasi senoviškame Bag
dade jo puikumo ir turtingumo die
nose. Maria Montez vaizduoja ku
nigaikštytę kurios klastingas tėvas 
praveda nužudymą Calif o ir užka
riavimą Bagdado Mongolų ordomis. 
Hall, to nužudyto valdovo sunus, 
susideda su gauja plėšikų ir paga
liau išveja iš miesto tą įsigalėjusį 
neteisėtą valdovą. 

MOTERŲ KLUBO VEIKLA 
Lietuvių Moterų Klubas šiais 

metais aktyviai dirba pardavi
me ir -pirkime War Bonds. 

Klubas paaukavo $10 Karei
vių ligoninės fondui ir Station 
Wagon fondui $10. 

Taip pat rūpinasi siuntimu 
musų Lietuvių kareiviams do
vanų. Prie Raudonojo Kry
žiaus klubas prisidėjo ne tik 
darbu bet ir aukomis. . 

Lietuviu Moterų Klubo val
dyba išrinkta šiam metui: 

Pirmininkė — Ona Mihelich 
Vice pirmininkės — Joseph

ine Ditchman ir Ona Myhling. 
Sekretorė — Blanche Ar-

buckas. 
Iždininkė — Nellie Luiza. 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit į Lietuvių sale pasir 

lošti ir smagiai praleisti vaka-
ra su savo draugais. Šios su
eigos buna antradienio, ketvir
tadienio ir šeštadienio vaka
rais, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur. 

HOTEL STATLER 
Reikalauja darbininkų 

VYRŲ ir MOTERŲ 
INDŲ PLOVIMUI 

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

HOTEL STATLER 
East 12th ir Euclid. 

Tarp 9 ir 5 vai. 

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

Jonas Zvalskis, Savininkas 
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atsakan-

! eiai. Kreipkitės j savo vientau-
1 Čio vaistinę visokiais reikalais. 

! INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8018 

(ROBERT MACHRAY, i 
Free Europe, London, 

November 19, 1943) 

The resounding victories .of So
viet Russia have produced in this 
country a political atmosphere that 
is not in the highest interest of! 
justice . . The Baltic States, for j 
instance .... have received scant! 
attention hi the British Press of 
late, though in the United States 
there is still a strongly vocal body 
of informed opinion which, while 
conscious aftd; appreciative of Mar
shal Stalin's triumphs, docs not 
hold % the view that these states 
should ipso, facto disappear from 
t h e  m a p .  . . .  

There seems to be an impression 
that the Baltic States can be ig
nored, and that no objection need 
be raised to their re-annexation by 
Russia. One reason given is the 
s m a l l n e s s  d f  t h e s e  S t a t e s  . . .  I t  
is true that they are small, but 
the three taken together have a 
total area larger than that of Eng
land and Wales combined, i. e., over 
00,000 square miles. 

In 1939 the total population was 
about six million, which was great
er than that of England before the 
industrial revolution. 

Another reason oftpn advanced 
is that the three states are Rus
sian or belong to Russia somehow 
or other. The fact is, however, 
that their peoples are aš ethno-
logically distinct from the Slavic 
races as they are from the Ger
manic. Through all the mutations 
of fortune these states have under
gone they have succeeded, even 
under foreign domination, in pre
serving their own individual lang
uages, different from both Rus
sian and German. They wfere con
quered in turn by the Teutonic 
Knights, the Poles, the Swedes and 
the Russians. They regained their 
independency, in 191§, after a suc
cessful war of liberation which 
went on into' 1920, and in the 
course of wHich they defeated both 
the Russians and the Germans . . . 

Unquestionably, Great Britain has 
a certain responsibility towards 
these States, though at present we 
are rather inclined to forget it. 

. . .  I t  may be recalled that 
none of them achieved their .juri
dical status by- virtue of Versailles, 
but by peace treaties negotiated 
with Russia. The States consolid
ated their political, economic and 
cultural life, and won recognition 
from all nations without exception. 
Mainly agricultural, they became 
prosperous . . . Their ports were 
open to all the world, but they 
gave Soviet Russia specifically fa
vorable terms for the transport of 
goods by road and rail to their 
ports. How little these concessions 
were really needed was demonstra
ted by the very infrequent use 
m a d e  o f  t h e m  . . .  

When the outbreak of the Second 
World War became imminent, Rus
sia demanded that Britain and 
France should "guarantee" the Bal
tic States . . . against aggression, 
but Britain declined to do so. The 
States themselves did not desire 
to be guaranteed by any Power. . . 
They wanted neither Russian nor 
German overlordship ... 

In September 1939 . . . Stalin . 
. . demanded from them pacts of 
Mutual Assistance which involved 
the handing over of naval, land and 
air bases on their territories and 
thereby the loss of the independen
ce of their countries ... In the 
summer of 1940, after the Russian 
occupation of the three States, even 
the semblance of their freedom dis
appeared. All this did not take 
place without causing strong re
percussions throughout Europe and 
America. The Times, in its Re
view of the Year 1939, said that 
Russia "took the opportunity to re
duce the three small Baltic States 
to vassallage". 

More striking was the statement 
of the American Undersecretary of 
State, Mr. Sumner Welles, after 
the U. S. S. R. had ęonsummated 
its seizure of tKe Baltic States by 
"incorporating" them. On July 23, 

1940, he announced the firm oppo
sition of the United States to the 
"predatory activities and devious 
processes" by which Russia had 
deliberately destroyed the indepen
dence of tl\p three states; the 
United States could not recognize, 
changes made in that fashion — 
and so fur lias not recognized 
t h e m  . . .  

After the German attack the So
viets found it easier to represent 
their action as one of self-defense 
against Germany. After long and 
persistent propaganda the Soviets 
seek to convince the democratic na
tions that everything they did in 
the Baltic was lawful and for the 
benefit of the common cause. But 
it has been impossible to cover up 
the ruthless sovietization of the. 
three small states, the thousands 
of executions and deportations in
to remote regions of Russia. And 
it should be noted, I think, here in 
Britain, that official Soviet papers 
such as War and the Working Class 
state in the most cynical manner 
that owing to Russia's weakness 
in 1918-1920 she lost the Baltic 
States, but as Russia is now so 
powerful she fWill simply take them 
back again . . . 

Swimming Does It 

r 

MOTTO 

FEATURING 

C L Y D E  B E A T T Y  
TICKETS AT ARENA 

AND BOND'S MATS. 
DAILT MATS.—11.*5 t $1.10 

mS — $2.20 -St.9S-SI.40 £0,wSS: 
mni Tom Included % ANCU 

PARSIDUODA NAMAS 
663 E. 96th St., pavienis, 3 miega

mi, didelis prieškambaris, plytų 
ugniakuris, automatiškas vandens 
'Ūdytojas, anglies ir gaso furnasas, 
dvigubi langai ir durys žiemai. Tu
riu parduoti, reikia apleisti miestą. 
Parsiduoda ir namų rakandai. 

Kreiptis POtomac 3452 

Esther Williams of the motion 
pictures who was selected! as the 
"Swim for Health Week Gal". Miss 
Williams has held swimming cham
pionships. 

Basketball Carnival 
CLEVELAND. — The St. George 

C. Y. O. is sponsoring a combina
tion basketball carnival and dance 
this coming Sunday, February 13, 
in the Parish Auditorium. It is 
the first time in three years that 
the senior boys have played basket
ball together and are improving in 
every game they play. 

The Junior Boys had a poor 
start this year but have come back 
fighting, winning their last four 
games. The boys of the school 
grades will open the carnival cur
tain at ^:00 o'clock. 

The games will be short and 
snappy with the senior team high
lighting the card with a strong St. 
Lawrence Quintet. Stars of the St. 
George squadron are Emil Garapic, 
A1 Dauper and John Minotas. If 
you want to see some real basket
ball come and .see these boys in 
action. Dancing will follow imme
diately after the senior game. 

A1 Trush and his twelve-piece or
chestra ar.j to play for thw benefit 
of the Soldiers' Homecoming Fund. 

Come and enjoy an evening of 
fun. Don't forget the date, Sun
day, February 13. at 7:00 P. M. 

PARSIDUODA NAMAS 

E. 79th tarpe St. Clair ir Su
perior, kaina $6,500* 2 šei

moms, po 5 kambarius; parke
to grindys, moderniška virtu
vė su kabinetine sinka; 2 ga-
ražiai, didelis lotas; namas 
gerame stovyje; turi buti, par
duotas. Klauskit 

HEnderson 6145 

r ; \ 
Grožio Patarnavimas 

Telef. KE 5310 
Expertai Permament Waving 

Ateikit pas mus geriausiam jusų 
plaukų sutaisymui 

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

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

ir Nottingham Rd. 

i 
'Jk 

INCOME TAX PILDYMAS 
TAKSŲ PATARĖJAS 

Kiekvieną vakarą ir sekmadienį po pietų 
Laukti nereikia. 

LIETUVIU KLUBE (užpakaline ineiga) 
Reikia būtinai atsinešti: Real Estate bilas, kick mokėta 
už pereitus metus, dirbtuvės liudymą kiek išimta iš algų 
Social Security kortelę, kiek išmokėta mortgage ir tt. 
Kreipktis į CHESTER G. ZURIS pažymėtomis dienomis 

MES DUODAM IR IŠKEIČIA M EAGLE STAMPS 

THE MAY COMPANY 
Naujos Pavasarinis Medžiagos causp1 

Visokių Marginių, Languočių, Skaidrių Spalvų . Rayons, Vilnos, Vatos 

•M • •iVs MlIIC «ClMlta IIŠ M • I 

kh 

'WMfrpet* Gabardinas 

1.39 yardas 
Tvirtai išaustas rayon gabardinas, 
ką siuvasi i puikiausius siutus, kel
nes, sportines suknias. Gėliuotų ir 
skaidrių spalvų. 

Šviesus Languočiai 
3.50 yardas 

Tik ką gavom! Vilnoniai ir vilnos 
mišinio skaidrus languočiai ant bal
to ar spalvuoto dugno. Tinka sijo
nams, žakietams, siutams. 

fjcreen-Print Rayons 

1.95 yardas 
Nepaprastų marginių ir žavėjanČių 
spalvų; tai gražiausiaB rayon toms 
kurios mėgsta "individualumą" sa
vo rubuose. 

Mothwing Sheer Prints 

1.25 yardas 
Minkštas, .švelnus rayon spausdin
tas pasakiškai gražiais pavyzdžiais 
ir spalvomis. Išeiginėms suknelėms 
arba bliuskoms. 

'Tested' Rayon Prints 
79* yardas 

Rayon French crepes ir broadcloths, 
gerai išbandytos skalbimuisi. Dide
liais ir smulkiais gėlių margiaUtį* 
šviesiam ar tamsiam dugne. 

Flannella Sports Rayon 

1.59 yardas 
Sukto rayon sportinis audimas ku
ris išrodo ir jaučiasi kaip vilnonis 
flonelis. Vėliausių pavasario spal
vų sportiniams TObams, kelnšms, 
žakietams. 

VILNONIAI PAVASARINIAI 
SHETLANDS 
3.95 YARDAS 

Naujausios pavasarinės spalvos; ir visada tinkamos tamsios 
spalvos. . . . rasit jas šiose grynos vilnos Shetland geriau
sios ručies. Tai tinkamiausios medžiagos siutams, viršuti
niams ploščiams ir "paskiriems". 

THE MAY CO. FABRICS . KETVIRTAS AUKŠTAS 
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