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AMERIKOS Lietuviy Seimo 
rezoliucija apie tikros vienybės 
darbą už Lietuvos laisvę kata
likų vadams stato storą klausi
mą: ar ir ateityje stingti (ne
maišykite šio žodžio su Ameri
konišku "stink") negamtinėje 
miegančių brolių sabotažynėje, 
ar išeiti j plačią tautinę visuo
menę ir prisidėti prie jos nuo
širdžių, tikro kelio pastangų su
grąžinti Lietuvai ką 1940 me
teis tragingai neteko. Kai ku
riuo atžvilgiu, katalikų pasau
lėžiūra neauklėja žmoguje did
vyriško pasiryžimo, nes, kai 
kada, sielą vaizduoja pliku 
nuogaliu, kuris spirginamas 
šokinėja švaistyklos karštoje 
skauradoje, bet nesiryžta ir 
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Philadelphijoje Vykdomojo Komitėtd Po* 
sSdis, ir Masinis Mitfhgas Sekm. Kovo 5 
KARO ŽINIOS 

Pacifiko fronte, Ameri
kos lakūnai atakavo svar
bią Japonų Marianas salą, 
tuo budu prisiartindami iki 
1,300 mylių nuo pačios Ja-

laukia iki kas maldomis iš ten j s°stinės Tokyo, 
rojun išperka. Ar kataliku va-}, į ^ra dląsus a,ta-
dai laukia kad tautinė visuo- k?s Japonų svarbių tvirto-
menė pati viena Lietuvos iš-ivl^ salų po pei ertą savaitę 

užpuolimo Truk salos. Is 
šito galima spėti kaip pa
didėjo Amerikos jiegos kad 
jau ne tik nebijoma Japo
nų atkeršto, bet arčiau ir 

pirkimą atliktų ? 

SLA ORGANAS Tėvynė pra
šo tautinių laikraščių paremti 
Jos varomą naują narių vajų. 
©irva tai keliais atvejais pa-

?,arL Ml? °rganiZaClj°f tu~ i širdis. Truk sala skaitosi n buti stiprios, ne silpnos. 

labiau skverbiamasi į pa
čias jų imperijos apsaugos 

Joms privalu klestėti, ne mer
dėti.' Bet vistiek tenka apgai
lėti "tautinio" Susivienijimo 
kurtumas tautos reikal a m s : 
nedavė nei Dr. Norem'o kny
gai "Timeless Lithuania" lei
dimui paremti, nei Lietuvos 
Atstovybei Londone palaikyti, 
negalvoja gerinti Tėvynę, ne
pasirūpina kad Amerikos Lie-

JfUvių Taryba (kur SLA atsto-
• vas tupi) išeitų iš sabotažinio 

j^Jgelio ir neardutų Ąmerikos 
Rietuvių visuomenės pastangų 

J 4§irbti realų Lietuvos laisvini-
ttio darbą. SLA nori Ameri
kos Lietuvio narystės ir centų. 
I^egul pasirūpina patenkinti ir 
jo tautinį jausmą! 

• 
PER TRIS METUS nesuku-

rę savo informacinio leidinio 
Angliška kalba, 
tuviai laimingi turėdami gerų 
draugų kitataučių, kuriems Pa
baltijo valstybių klausimas ne 
mūsų politikierių siauros ko
alicijos savastis. 

Pernai (1943 metais) Camp
bell davė gražų straipsnį ka
talikų žurnale The Sign, kuris 
buvo perspausdintas ir kituo
se leidiniuose. Joesten aprašė 
"Ostlandą" žurnale The For
eign Affairs; Rabinavičius abi
pusiai dalykus nušvietė žurna
le The Russian Review; W. H. 

Japonams tiek svarbi kaip 
Amerikai svarbios Hawaii 
salos su jų tvirtove Pearl 
Harbor, kurią Japonai pa-
salingai užpuolė Gruodžio 
7, 1941 metais. 

Amerikečiai taip pat pa
ėmė Į savo kontrolę vakari
nį galą New Britain salos, 
ir galutinai užimta Eniwe-
tok sala. Šiuose užpuoli
muose nuo Gruodžio 15 iš
mušta apie 7,000 Japonų. 

Rusai veržiasi artyn pi% 
Pskovo, pakeliui į E3toniją 
ir Latviją. Jie pasiekė mie
steli Dno. 

Pietų Urkainoje bolševi
kai paėmė svarbų plieno* 
darbu miestą Krivoj Rog. 

Vokiečiai pradėjo daryti 
smarkius oro užpuolimus 

Amerikos Lie-1 Londono, lvg atsilygindami 
Britams už nuolatini ata-
kavimą Berlino ir kitų Vo
kiečių miestų. 

Vokiečiai paneM žymius 
nuostolius Italijoje mūšy
je už Anzio pakraštį, no
rėdami iš ten išmušti Ali-
jantų išlipusias jiegas. 

Alijantai palengva slen
ka artyn Romos. 

Amerikos lėktuvai buvo 
užpuolę ir išplaišino Vokie
tijos orlaivių dirbtuves. 

EKSTRA. P, J. Žiūrįs, Vyfedbirtto Komiteto fsktetoriuf, is Clevefntwlo, ir Teisej&s 
iš Baltimorės, Vykdomo Komiteto deleguoti i Wa?hingtonx, Vasario 24 d., svarbiems 
sąryšyje su Amerikos Lietuvių Seimo darbų vykdymu. 

Laukaitis 
reikalam* 

D A R B A '  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

PHILADELPHIA, Pa. — Kovo 5 d. Čia atsibus 
Amerikos Lietuvių Seimo išrinkto Vykdomojo Komite
to suvažiavimas tolesniems Seimo pavestiems darbams 
vykdyti ir nustatyti platesnių darbų planus?. 

Šiame mieste, kur 1917 metais atsibuvęs mažų pa
vergtų tautų atstovų suvažiavimas paskelbė, Mažų Tau
tų Nepriklausomybės Deklaraciją, kada ir įietuvių at
stovai pasirašė Lietuvių tautos vardu, — dabar prasidės 
vėl suktis platus, Įtemptas darbas už Lietuvos laisvę. 

Čia, Kovo 5 d., bus nustatyta Vyriausiojo Komiteto 
visos veikiančiosios komisijos, subkomisijos^ ir delega
cijos ; . 

Čia bus pradėta oficialis Penkių Milijonų - Dolarių 
Karo Bonų Vajus, kuri Seimas nutarė vykdyti; 

Čia bus pradėta rinkimas parašų ant Peticijų, pra
šančių kad Amerikos Vyriausybė, pats Prezidentas Roo
sevelt, užtartų ir gintų Lietuvos Nepriklausomybę nuo 
Vokiečių ir nuo Rusų. 

Čia. Kovo 5 dieną, vietinis lietuvių komitetas ren
gia masini Lietuvių mitingą, kuris atsibus 

Lietuvių Muzikalėje Salėje, ant E. Allegheny ave. 
Tame mitinge kalbės patys žymiausi Anierikos Lietu
vių- veikei ai ir Seimo išrinkti Vykdomo Komiteto nariai 

iš Chicagos, Cleveland*), Brooklyn©; Waterburio, Balti
morės ir kitų miestų. 

Iš Philadelphijos. — Amerikos Laisvės Lopšio — iš 
čia kur pirmą kartą 1776 metais praskalbėjo Amerikos 
Laisvės Varpas — kuris ii* dabar čia tebėra laikomas 
kaip didelė relikvija; iš čia kur buvo paskelbta Ameri
kos Nepriklausomybė, — prasidės visuotinas^ Amerikos 
Lietuvių darbas už Lietuvos laisvės užtikrinimą. 

Visi Amerikos Lietuviai kurie tiki Į darbą, kurie 
supranta kad tik darbu galima pasekmes atsiekti, pra
šomi stoti i talką-— Penkių Milijonų Dolarių Karo Bo
nų išplatinimui, ir rinkimui Peticijų-parašų už Lietuvos 
nepriklausomybę. 

Tik dirbdami su Amerika, tik remdami jos karo pa
stangas mes gajime tikėtis Amerikos paramos Lietuvos 
nepriklausomybės byloje. Tik šiuo budu dirbdami mes 
pajiegsim iškelti Lietuvių tautos vardą Amerikos vi
suomenėje, tik taip galėsim Įrodyti Amerikos visuome
nei ir valdžiGs vadams kad musų senoji tėvynė, rimta, 
taiki šalis, verta laisvės, ir tik per šias pastangas gau
sim Lietuvai užuojautą ir užtikrinimą laimingos atei
ties. -

Komiteto posėdis bus Adelphia viešbutyje. 

Cleveland, O. — CIO gu-
mo darbininkų unijos at
stovai buvo suvažiavę ap
tarti algų pakėlimo klausi
mą. Nustatyta reikalauti 
12c j valandą daugiau, ir 
naktimis dirbantiems po 
10 centų bonų į valandą 
viršaus. 

Plieno gamyba pereitf 
savaitę šiek-tiek numažėjo 
ir pasiekė 93 nuoš. norma-
lio. Kituose miestuose dir-f 

bama daugiau, kitur ma
žiau. * -X • 

Montreal, Kanada. —Te
besitęsia 4,000 gatvekariji 
ir busų operatorių strei
kas, sulaikęs veik visą vie
šą komunikaciją. 

GAILA LENKŲ, BET IR MASKVA 
MSELA k -

nagu pačių Kovo' 22 kalbėjo iš Loti-f yra didesnės 
dono premjeras Churchill, j Britų. 
pareikšdamas jog Alijantų^ Pasakė kad nuo Tehera-
oro jiegos Vokietiją puls Ino sutarties dalykai tarp 
tokios didelės ko niekas iki j trijų Alijantų nepablogėjo, 
šiol negali Įsivaizduoti 
tai bus prieš ruošiamą 

SUKILIMAS PRIEŠ 
JIOOSEVELTĄ 

: _______ t • 

Chamberlin gabiai sutaršė Suomijos taikos atstovas 
Meiksinio propagandinės kny-.^ ryg0  įg Stockholmo, kur 
gos tikslus, New York Times •  gaįįoma buvo pasitarti su 
literatūros priede. Tą viską, govietų atstovybe apie bai-

131-
verzimą Europon Vokieti
ją sutriuškinti. Tačiaij, sa
ko, nėra užtikrinimo kad 
šymet Vokiečiai bus sumu
šti, ir karas gali nusitęsti 
Į 1945 metus. Hitleris esąs 
dar pakankamai galingas, 
turi visą kontrolę savo ša
lyje ir turi armiją iš 300 
divizijų. Jis matyt pasiry 

Kongrese įvyko savo rū
šies sukilimas prieš Prezi-į 
dentą Rodsevelta, kuomet j 
Vas. 23 paskelbė savo re-j 
zignaciją iš Senato Denio-1 
kratų vadovybės Senato-! 

nežiūrint Sovietų spaudos; rms Barkley/ Jis pasiryžo j 
pradėtų leisti Britams pri-! Pasitraukti is tos vietos, 
metimu buk jie taikasi su • protestuodamas del Prez. 
Hitleriu " I Roosevelto atmetimo Kon-i 
' Del Lenkijos, Churchill i jP'eso praleisto taksų bi-
pasakė jo?r Britanija susi-1 ljaus. . 
rupinus išlaikymu Lenkijos j Senatoriui Barkley r^zi-
nepriklausomvbės, t a č i au ^navus is Demokratų di-
sako jis turi simpatijų h-i dūmos vadovybės _ Senate, j 
Rusu nusistatymui. Mask- -1° draugai senatoriai pasi-
vos "skelbimai" kad iš teniso J! vėl išrinkti toms 
bus įsteigta Lenkijos Vy- P«":elFoms' bet 'ls tada ne" 

Prezidento Marti 

žo laikyti Romą tokiu at-i riausybė, sako, yra tai nu-: siskaitytų Roosevelto hali-
kaklumu kaip laikė Stalin-j statyta Sovietų pažiūra j pinkas ir lėmėjas, bet at-
gradą, sako Churchill, tai- businčią tvardą. . ^kiras Demokratų vadas 

kariavimas nėra leng- Iš to išeina kad Churchill ^.as Įvykis, n kiti i odo kad 
sutinka palikti Sovietams j New Deal visai gręsia 
sauvaliauti ten kur jie ga- irimas. 
lės jsibriauti. 

Minkštos anglies pereitą, 
savaitę iškasta tiek kad si*» 
mušta 18 metų rekordą# 
yienos savaitės iškasimo. 

Iškasta 12,850,000 tonų, 
lyginant su 12,200,000 tonų: 

tą pat savaitę metas laiko' 
aįgal. • 

dirbimu programo pokari
niam ekonominiam atstaį^ 
tymui kitose šalyse ir čia 

; pat Amerikoje. Amerikoje 
,bus leista pasiskolinti įvai
rioms šalims kreditų, nežiū
rint ar mokėjo po perito 
karo skolas ar ne.' 

gi 
vas. 

Jis pažymėjo,kad Ameri
kos oro jiegos Anglijoje 

su-

Užima iš Japonų Namur Salą 
apvainikuoja Lietuvai Vaduoti Į 
Sąjungos išleista Dr. Norem'o 
knyga "Timeless Lithuania". 
Ąčiu taip draugams kitatau
čiams, taip tiems Lietuviams 
kurie tuos kitataučius įgijo 
Lietuvos draugais ir padrąsi
no jos bylą ginti! 

• 
SAKĖME, The Russian Re

view Pabaltijo klausimą "abi
pusiai" nušvietė. Atbuląją pu
sę ten šviečia Prof. Miliukovo 
b e n d r a d a r b i s ,  R u s a s  V a k a r .  
Ilgametes Rusų imperijos pa
stangas Į Pabaltijo jurą prasi
mušti pabrėžęs, Vakar prime
na Gen. Kuropatkino apskai
čiavimą buk vien tiktai 18-me 
šimtmetyje Rusai netekę 720,-
000 užmuštų ir sužeistų, siek
dami išeigos j Baltijos jurą. 
Cituojama kito Ruso pareiški
mas: "Nėra ko nei galvoti kad 
200 milijonų valstybė savano
riai atsisakytų nuo laisvos iš
eigos į Baltijos jurą". 

Vakar pripažysta gilų Lietu
vių, Latvių ir Estų nenorą Ru
sais tapti, bet, sako, pirm 1941 
metų, vfetiek tose šalyse vieš-

girną karo su Rusija. So
vietai tęsia oro bombarda
vimą Suomijos miestų. 

1,000 AMERIKOS karei
vių žuvo kaip praneša Va
sario 18, kuomet priešai 
nuskandino transporto lai
vą. . Kitas tūkstantis ta lai
vo kareivių išgelbėta. 

patavusios tik autonomijos, ne 
visiško atsiskyrimo nuotaikos. 
Jei ne komunistinis Rusų re
voliucijos pobūdis ir ne Vaka
rų Europos šiam pobudžiui ne-
draugingumas, Pabaltijo tau
tos, sako, nebūtų pačios vie
nos, savo tautinėmis pajiego-
mis, nepriklausomybės pasie
kusios. Straipsnis baigiamas 
siulymu rasti bendrą kolabora-
cijos kelią, kuHs nebūtų gaiva
lingiems Rusų imperijos rei
kalams priešingas. 

Šis straipsnis Įdomus Lietu
viam^, nes parodo kokias Ru
sų mintis (net demokratinių 
Rusų) tenka susitikti kovoje 
tfž Lietuvos laisvę. 

i 
m 

Sen. Barkley per visus 
trejus prezidento rinkimus 
buvo vyriausias kalbėtojas 
nominavęs Rooseveltą, tai
gi skaitosi" svarbus Demo-

i kratų asmuo. 
i Prez. Roosevelt kreipėsi 
i Barkley prašydamas kad 

, ištrauktų savo rezignaci
ją. 

Prezidento Roosevelto marti, 
jo sunaus Franklin D. Roose
velt, Jr., ' žmona, kalbasi tele
fonu su savo vyru, kuris pa
siųstas i karo laivyno mokyk
lą netoli Miami, Florida. 

i Los Angeles, Cal. — Bai
dėsi miesto elektros jiegos1 

ii- vandens sistemos darbi*-V 
ninku streikas, kuomet po: 

10 dienų streiko valdžia pa
siuntė kariuomenę užimti 

, tas įstaigas. Streikavo į 
2,500 darbininkų, sutrukdy
ta elektros aptarnavimas 
karo dirbtuvėms. Streikas 
kilo kai miesto valdyba da
vė tik $5 į mėnesi algos pa
kėlimo vietoje reikalautų 

11 

Popiežius atsišaukė j kar 
liaujančias puses išgelbėti 
Romą nuo išnaikinimo, pa
našiu budu kaip išgelbėta 
miestai Kairo ir Atėnai. 

Po vieno iš didžiausių militunnėje istorijoje bombar
davimų iš jurori ir oro, Amerikos marinai užėmė Namur sa
lą Marshall salų grupėje. Vaizde parodoma vienas marinas-
ugnimi naikina* likusi apgriautą Japonų pastatą. 

• / * • . i ' r 

Senate pakelta reikala
vimas teikti pagalbą alka
noms Europos šalių žmo
nėms, kurių šalis dar tebe-
valdo Vokiečiai. Britai iki 
siol atsisakė leisti laivus 
su maistu į tas šalis, tik
rindami kad' maistas bus 
pagrobtas Vokiečių ir su
naudojamas savo kariuo
menėms šerti. Tačiau Se
natoriai mato reikalą tei
kti nors kokią pagalbą nu
kentėjusioms šalims ir no
ri tuo reikalu susitarti su 
Anglija, Švedija ir Šveica-
ji'ija.1 - -t-. 

Sovietai kiša pirmyn sk-
vo sudai vtą Lenkų "pa|f* 
riotų" komitetą, Lenktos! 
valdžios pagrobimui, ir nei
gia užsienyje veikiančius 
Lenkus "fašistus", ypatin
gai Londone esančią val
džią in exile. 

užmušta. Prie San 
, Cal.. lėktuvui nukri

tus i barakus, užmušta 11 
vyrų. 

Pakeliuv' j Seattle, Wash., 
nukrito pasažierinis lėktu
vas su kariškiais ir žuvo 
14 vyrų. 

Prie Phoenix, Ariz., nu
kritime lėktuvo užmušta 
17 kariškiu. 

Japonų aukštoj karo va
dovybėj padaryta pamainų 
po vienos iš aršiausių sa
vaičių kokią Japonai per
gyveno nuo karo pradžios. 

IS Maskvos praneša buk 
fašistai kėsinęsi nužudyti 
Jugoslavijos karalių Petrą. 
Tas karalius labiau neken
čiamas Maskvos, ne kokių 
ten fašistų. . . . 

Amerikos laivai ir lektu-
Meksikoje, Sinaioa ~vals- j tuva:i Vasario mėn. Pir^jo-

tijoje, nužudytas guberna-į.ie dalyje paskandino 9- Ja-
torius ir septyni kiti asme-iPon^ laivus. 
nys, iš jų 4 Amerikiečiai. I 

HITLERIS buvo nuvy
kęs į šiaurės Rusų frontą, 
Įsąkęs eilę aukštų karo va
dų sušaudyti už nepasiseki
mus su Rusais, ir paskyrė 
Gen. Lindemann vadu Vo
kiečių armijos Leningrado 
srityje. Šis pranešimas at
eina iš Stockholmo. Iš to 
rodytųsi kad naziai dar pa-

isfoyžę prieš-Rusus..laikytis. 
4 

AP SIRUPINKIT 
-INCOME TAX 

Visi Amerikos 
privalo iki Kovo 
žinias apie savo 
ineigas sąryšyje 
Tax. 

Neatidėliokit išpildymo 
vo Income Tax blankų. 

gyventojai 
15 patiekti 
19*43 metų 
su Income 

sa» 
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EENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH Žem e s įdubimas 

Detroit, Mich., Naujienos 
* 

RIETUVIŲ MOTERŲ AUXIL
IARY SUKAKTIS 

Vasario 8, Lietuvių Moterų 
^Auxiliary minėjo savo 7 metų 
gyvavimo sukaktį ir kartu Va
lentine dieną. Prasidėjo su 
banketu 8 v. vakare, prie pui
kiai išpuoštų stalų. 

Darbšti musų tautiet§ Bro
nė Pivaronienė pradėjo kalbų 
programą, pažymėdama šios 
organizacijos sukaktj. 

Svarbią kalbą pasakė 
Francis Tamapovicz, apie 
bonus ir stampus. Ji 
Lietuvė, bet jos širdis yra del 
Lietuvių ir kitų tautų. 

Kalbas sakė eilė kitu daly
vių. Reikia padėkoti ir šei
mininkėms kurios tą puikią 
yakarienę pagamino. 

Labai malonu buvo tas kaip 
iš kalbų girdėjosi, kad musų 
Lietuvės, nors' ir čia gimusios 
gerai vartoja Lietuvių kalbą. 
Linkėtina joms ir jų vadovei 
Bronei Pivaronienei dirbti sa
vo tautiečių tarpe, nes tas ei
na į gerą visai mušu tautai ir 
Lietuvai. 

Lai auga Lietuvių Moterų 
Auxiliary daug didesnė negu 
dabar yra, ir lai jų darbai ple
čiasi kaip Amerikos trrt-ovoi 
taip ir Lietuvos naudai. 

Detroit iel ė. 

ČIURLIOMES " DU KA
KALIAI" SP A UDOJ E 

The Pittsburgh l'1 

rio 21 d. patiekė straipsni' apie j 
Tautinius kambarius Mokslo j 

Katedroje, Pittsburh?;<> 
versitete. Tarp. pirm< .Ii1 •<:;•-
minimas ir Lietuvių Kamba
rys ir talpinama vienas iš žy
miųjų to kambario dalyku — 
riurlionies piešinys "Du Ka
raliai". 

Straipsnį rašo paminėdama 
apie Tautinius kambarius pats J 
Pittsburgho Universiteto kan-1 

cleris, Dr. Bowman. 

Amsterdam,  N.  Y .  Pabaigtuves Perka U. S. Bonus 

Barbora Darlys Da> Detroito Lietuvių Organiza-
n . cijų Centras buvo pasiėmęs di-
* aminejime darbą '-*4 išparduoti tie's: 

; Lietu vos Nepriklausomybės karo bonų kad nupirkus Am-
26 metų sukaties minoj imas bulance lėktuvą, ir surengti 
Amsterdame atsibus sekma- dideli Lietuvos Nepriklausorry-
dieni, Vasario 27 d., Lietuvių hės paminėjimą Vasario 13 c'. 
Klubo salėje, nuo 2:30 vai. po gie abu darbai buvo atlikti ; u i 

pietų. 
Suruošta 

programas, 
gausus' ir ivairUft 
ir pirmą kartą :ia 

dainuos Lietuvos Operos arti- daryti pabaigtuves, 
stė, Barbora Darlys. Prie to Vasario 16 vakare, 

geromis pasekmėmis, todėl D. 
L. O. Centro valdyba ir kero 
bonų pardavėjos susitaije pa-

Tas ivy  ko 
pp. Hill's-

dainuos šv. Kazimiero parapi- Aukštakalniu restaurante; vi
jos choras, jaunesniųjų choro so dalyvavo j 40 svečių. Vaka-
grupė, ir Juozas Olšauskas. raa praleista smagiai, bevaka-

Svarbiausiu kalbėtoju bus rieniaujant pasakyta daug kal.-
Dr. Petras Vileišis, atvykęs iš belių ir pasidalinta mintimis, 

Pittstone, Pa., einant gave, 
žemei igriuvus i tuščią kasyk
lą Įkrito mergaitė, kurios la
vonas vėliau iškastas. Vaizdas 
narodo H skyle žemėje. 

PHILADELPHIA 

Lietuvos šio karo pradžioje. 
Kalbės miesto mayoras Wilbur 
H. Lynch, Teisėjas Thomas J. 
Dwyer, ir Walter J. Going. 

Programo vedėju bus Adv. 
Antanas Stokna. 

Paminėjimą rengia Lietuvai 
šelpti Komitetas. 

įspūdžiais ir ateities darbų nu
matymais. 

Kadangi šį Centrą sudaro 
trijų srovių žmonės tędel at
stovybė pasidaro viso Detroi
to Lietuvių. Kalbėjusieji visi 
pareiškė savo nuomonę kad 
Centrą palaikyti ir dirbti Lie-

i 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žuutfcs apie mirigsttis Lietuvius šiameskyrirj^ talpinama dvk 

ATVYKSTA ŽYMIŲ SVE-
rlU- Sekmadieni, Kovo 5, čia 
lankysis apie 20 žymių Lietu
vių veikėjų iš Įvairių Amerikos 
valstijų. Tai bus Vykdomojo 
Komiteto narių pilnas posėdis 
aptarimui vykdymo darbų ku
rie nutarti Amerikos Lietuvių 
Seimo New Yorke Vasario 5-6. 

Tą pačią dieną rengiama di
delės viešos prakalbos. 

(Apie tai daugiau paduoda
ma ant 1-mo puslapio.) 

i tuvos ir Amerikoje Lietuvių 
LANKYSIS K. S. KARPIUS, j rei^ajarTls vienybėje. Teisėjas 

Vasario 26 ir 27 Amsterdame: j p uvjcję pasakė gana ilgą 
lankysis Dirvos redaktorius nurodydamas daug prak-
Lietuvai Vaduoti Sąjungos se-įtiAkų veikimo budUf i iUrie su-
1/ ii o K" Q Ifarnins kuris! i i i , _• t kretorius K. S. Karpius, kuris 
atveža Į Amsterdamą šios ko
lonijos Lietuviams knygą "Ti
tleless Lithuania", kurie ją 
užsisakė per LVS centrą. Da
lyvaus ir Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjime. 

CHICAGO, ILL. 

NORI DAI GIAI TAKSI 

Pittsburgho * mayoras Scully Į 
paleido sumanymą išbandymui! 
ką miesto gyventojai Į tai sa-l 
kys: jis nori kad žmonės i"'- !  

tys užsimokėtų tiesioginiai v 
sąšlavų ir išmatų (garbage; j 
surinkimą, vietoje kaip dabar i 

apmokėjimo iš tak 
Kitaip, sako jis r. i kai i ;\" a ( 

bus gauti tris miliimi s 
riu daugiau taksų. 

NAUJA VALDYBA. Illinois 
Lietuvių Vaizbos Butas savo 
susirinkime Sausio 30, išrin
ko savo pirmininku Aleksandrą 
G. Kumski, Distrikto Reprc-
zentatorių is Chicagos Parkų 
Distrikto ir buvusį vadą Ame
rikos Lietuviu Olympiados ty
mo. 

Kiti valdybos nariai išrink-
:a: Stasys Balzekas, Vice pir
mininkas; Dr. V. S. Nares, vi
ce pirmininkas; i)r. K. Drau
gelis, sekretorius; J. P. Var-
kala. iždininkas; Teisėjas Jo-
< ; - T. Zuris iš Municipal Teis-

Garbės Pirmininkas. 

prantama darbuotojų bus pa 
naudoti gyvenime. 

Draugija buvo sudėtinė ir 
linksma, taigi nei nepajutome 

Ikaip atėjo 12 valanda nakties. 
'Laikas namon; liko tik už val
gį ir gėrimą užsimokėti ir la
banakt. Bet' pirmininkas p. 
Medonis pareiškė kad vienas 

j asmuo užmoka visą sąskaitij, 
j $56. Tuo geru žmogum buvo 
j Teisėjas Uvick. Jis pareiškę 
'perdaug užimtas ir dirbimui 
j Lietuvių reikalams mažai lai
ko beturi, todėl jis sumanė 
darbuotojus pavaišinti. Dide
lis ačiu pp. Uvickams. 

Dabartiniu laiku ponas Juo
zas P. Uvick užsiima advoka
tūra, yra teisėjas ir krutamu 

ir 
• laruo turi ivalias. 

AGURKIS Edmundas, 32 rn„ 
mirė Sausio 3, Edwardsville, 
aP. 

LABELIUNAS Joyce, miro iii 
Lapk., Worcester, Mass. 

IVANAUSKIENĖ Mare., mirė 
Gruod. 17, Chicago j. 

URBIENĖ Prane, mirė Gruod. 
22, S. Montrose, Pa. 

žURINSKIENĖ Marijona. 78 
m., mirė Lapk. 1, Yonkers, 
N. Y. 

KERSNAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Sausio 14, Chi-
cagoj. Amerikoj išgyveno 4; 
metų. 

ŽEKAS Jonas, sulaukęs senat
vės, mirė Sausio 13, Chica-
goj. (Užvenčio p., Bunba-
lių k.) 

KULBOKAS Alfredas, 43 m., 
mirė Sausio 6, Brooklyn, 
N. Y. 

Filipinų salų prezidento M. 
L. Quezon žmona, greta kurios 
stovi jos sunus, parodoma iš
rašo čekį pirkdama U. S. War 
Bonds. 

Dr. J. Jonikaitis 
Poni Uvick 
F. Motuzas 
J. .Ambrose 
K. Sinat 

5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 

Kandidatas ? bL.A \ it§ Ffeiidentus, kurio i "iiv 

kimui Darbuojasi Rytines Fennrylvanijos 

SLA Nariai ir Veikėjai 

- v ,, 

> M 
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PASITENKINĘ SEIMU 
Buris Amsterdamo delegatų, 

parvykę iš Amerikos Lietuvių 
Seimo, visi reiškia pasitenkini
mo kad Seimas New Yorke bu
vo pasekmingas ir kad Seimo 
rezultatai Lietuvos labui pasi
rodė tuoj su pačiu Seimu. Mes 
labai Įvertinam Seime dalyva
vusių advokatų, daktarų ir 
kitokių mokslo vyrų energiš
ką veiklą musų tautos labui. 
Mums labaf patiko kalbos Ju-, ... „ , . paveikslu teatro savininkas 
liaus Smetonos, pp. Smetonie- J  \  .  .  . . . .  .  
nes, Daužvardienės, BiežienSs 
i^ žiurienės. partes užsitar
nauja Adv. A. A. 01 i s, Adv. J. 
J. Grish, P. J. Žiuris, Dr. Ven
cius ir daugel kitų kurie Sei
me taip pavyzdingai darbavo
si. Tai brangus musų tautai 
žmonės; jų energiškos kalbos. 
pasiryžimas dirbti pridavė dar 
daugiau- energijos mums dirb
ti ir kolonijose jiems talkinin
kauti. 

Prisimenu Seime kalbėjusio 
kario J. Valicko pasakymą — 
"Parvykę iš Seimo nemiego-
kim septynių brolių letargijos 
miegu'. Taipgi senuko Am-| Vasario 19, Miltono salėj-, 
brazevičiaus žodžius: "Gal aš I įvyko R. K. Lietuvių Moterų 
nesugr.všiu į Lietuvą, bet no- !  surengtas pasilinksminimo va
riu kad ten žmonės gyventų; karėlis, ir reikia pasakyti gal 
vėl nepriklausomi «avo šalyje, [sėkmingiausias iš visų jų ren-
Lietuvoje". vakarėlių. Publikos susi-

Musų vietinio veikėjo ir de-; rinko tiek daug kad salėje bu-
legato Advokato Stoknos issi-! vo perankšta; visi linksmai lei-

Po $1: S. Rokas, P. Brunzda, 
G. Šileikienė, p. Puodžiuvienė, 
M. Vaidyla, M. Petrikfenė, A. 
Bi'ažinskas, ('. Stepanauskas, 
p. Varneckienė, p. Meškauskas, 
p. Valiukonis, O. Rimkienė, P. 
Grv! a •. 

KRONIENi Paulina, 83 ir., 
mirė Sausio 4, Pilįiacfeip&U 
Pa. 

SERAFINAS Antana?, seno 
amž., mirė Sausio 17, Chica-
goj. (Tauragės ap., Lauku, 
vos p., Girinikų k*) Arr.eri-
koj išgyveno 45 mntus. 

ADOMONIS Steponą?, 35 m., 
mirė Spalių m, Buenos Ai 
res, Argentinoj. 

JONUŠAUSKAS Jonas, G3 m., 
mirė Gruod. mėnu, MaciGre -
gor. Man., Kanadoj. (Mari-

. jamp. ap., Veiverių par.) 
BENZINAS Jonas, 57 m., mi

rė Sausio 13, South Bostolt, 
Mass. (Gaurės par.) Ame
rikoj išgyveno 35 metu3. 

TARASEVIČIUS Antanas, G6 
metų, mirė Sausio 14, Rox-
bury, Mass. (Lygumų par.) 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

BIELIAUSKAS Antanas, 66 i JAKŠTIENĖ Ona, 48 m., mirS 
m., mirė Gruod. 29, Brook
lyn,' N. Y. 

RIMKIENĖ Elzbieta, mirė T 
Sausio, Elizabeth, N. J. 

BARONAS Petras, mirė Sau
sio 10, Maspeth, N. Y. 

ZALATORIUS Klemensas, 47 
metų> mirė Sausio 8, Brook
lyn, N. Y. 

JANKAUSKAS Antanas, 44 
m., .mirė Sausio 10, X. Ar-

. lington, N. J. 
KOLYTA Juozas, mirė Gruod. 

m., East Rutherford, N. J. 

Sausio 15, Weymouth, Mass. 
SVAžAS Ona, 83 m. mirj Sau

sio 19, Chicagoj. (Mažeikių 
aps., Viekšnių p., Padvarių 
k.) Amerikoj * išgyveno 35 
metus. 

BALČIŪNAS Silvestras, 55 m. 
mirė Sausio 13, Worcester, 
Mass. 

KAZLAUSKIENĖ Marė (Ma
tusevičiūtė), mirė Sausio 10, 
mirė Sausio 10, Worcester, 
Mass. (Marijampolės apsk.) 
Amerikoj išgyveno 55 m. 

KONFERENCIJA 

Sekmadieni, Vas. 27, Lietu
vių salėje, nuo 5 vai. po pietų. 
Įvyks D. L. O. Centro konfe
rencija. Visi draugijų atsto
vai būtinai dalyvaukit. Bus iš- j 
duota ra porta iš Vasario 13 d. j 
parengimo ir bonų pardavin§-j 
tojų, taipgi turime daug nau
jų reikalų kuriuos turėsim ap
kalbėti. 

R. K. VAKARĖLIS 

Vasario 

Gustajt-ienė, A. Ka-
valas, A. Kuliešius, K. Kleme-
rauskas, M. Kusevičienė, J. Ga-
tionė, F. Normantienė, p. Kar-
pšlis T. Praškevičius, Dr. ir 
poni Sims, A. Martinaitis, P. 
Slavinskas, M. Mozūras, K. Pe-
trokas, M Petrokienė, J. But
kus, A. Aleksynas, J. Stanevi
čius, I. Grigaliauskas, A. Žu
kauskas, J. Laucius, J. Laukrv 
nis, A. Kakanauskas, A. Ki-....... ro 
zis, K. Juška, M. Lapikaitienė,1' KUsLlS 
K. Gusčius, V. Kazlauskiene, 
G. Perenienė, p. Gusčiauskie-
nė. B. Bruškauskas, j). Žukau
skienė. K. Vašikonis, V. šlaite
lis, J. Medinis, F. Juzėnas. 

1). Reporteris. 

SURDOKAS Stasys, mirė Sau-1 PAULAUSKIENĖ Uršulė, 80 
sio.m., Great Neck, N. Y. J m., mirė Spalių m., Berisso, 

KAMINSKAS Jonas, 66 metų, į Argentinoj. 
mirė Sausio 16, Chicagoje. j BERNACKIS Stasys, m. Sau-
(Utenos ap., Labanoro par., j sio mėn., Mahanoy City, Pa. 
Prudiškių k.) KVEDEPvAITIS Vincas, 78 m., 

STASIULIONIS Mykolas,, pus-į mirė Lapk. 11, Newark, N.J. 
amžis, mirė Sausio 15, Chi-įNOVAKAS Jonas, mirė Sau-

*•>&/ 
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reiškimas, pargryžus iš Seimo, 
yra labai reikšmingas: "Dirb
kim kad Lietuva vėl liktų ne
priklausoma, tada ji bus ir ka
talikiška ir Lietuviška, ir so
cialistams ten vėl bus vietos". 

P. Lalas, 

GAUSIT "TIMELESS 
LITHUANIA" 

Sekmadienį, Vasario 27 d., 
nuo 4 vai. po pietų, atsibus L. 
V. S. skyriaus susirinkimas, 
visiernp prenumeratoriams ku
rie užsisakė knygą "Timeless 
Lithuania", bus ta knyga ati
duota. Malonėkit atsilankyti į 
Lietuvių salę, 25-ta gatvė ir 
Yernor Hwy, nurodytu laiku. 

LVS 6-to skyriaus rast. 
Vvt. Markuzas. 

RAVENNA, OHIO 

cagoj. (Panevėžio a p. 1> -
notų k.) 

Juozas, 80 m., mirė 
, Gruod. 6. Waterburv, Conn. 

(Vilkaviškio ap.) 
ANTANAVIČIENĖ D o micelč, 

63 m., mirė Gruod. 16, WeSt-
ville. 111. (Kauno ap., Rim
kiškių k.) 

DILIENĖ Rozalija, mirė Gr. 
14, Scrajįton, Pa. 

ŠATKAUSKAS Juozas, 58 m., 
mirė Gruod. 4, Chicagoje. 
(Telšių ap., StirbaitČs k.) 

sio m., Rochester, N. Y. 
MILČ1N AUSKIENK U r š  u 1 Ė  

(Barauskaitė), mirė • Sausio 
17, Watertown, Masš. 

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

Smulkus skelbimai 'Dirvoje', 
kaip tai namų pardavimas, ii-
nuomavimas, krautuvių išnuo-
mavimas ar pardavimas, pajioA-

ikojimai, padėkos laiškai, gali-
DĘREŠKEVICIENK Pranė, 58J'*1* patalpinti šia kaina, 

m., mir: Gruod. 9, Youngs-; -
town a. (Suvalkų r., Nau-j (ndijonų Arbatžole 
javalakių k.) 

BALTRUŠAITIENĖ Marijona :  , Stebėtinai gelbsti nuo prasto. vi-
... , .... . . . _ durių virškinimo, užkietėjimo, viuu-
(Šlepetaite), 29 fnetų, mire ! r\ų kataro, kepenų sustingimo, ne-
Sausio 18, Chicagoj. Gimus (švarų kraują, odos ligas, inkstų ne-
p.tufnn Vu * į šlavimą ir moterų bėdas, 
i c . u  ,  r d .  K a i p  p a g a m i n t i :  P u s ė n  k v o r t o s  

SAVEIKTENĖ Ona, mirg Sau - į verdančio vandens įdėk pusę puodu-
sio m., Mahanov City, Pa. j Y"  aibat,ž f j1^- Kai atauš, nukošk, 
. .. ... " or. , i įdek medaus ar cukraus ir laikyk Amerikoj išgyveno 30 metų. i šaltai. 

MACHU'LSKIENĖ (vardas ne-j Kaio vartoti. Pradėk imti nuo 
i mažo stikliuko iki kavos puoduko 

kas rytas prieš valgymą ir vakare 

H 

do laiką, dainavo, šoko,* žaidė. 
Rengėjos ponios Keblaitiene, į 
Vilkienė ir Keršulienė pavai-| 
šino susirinkusius Lietuviškais j 
valgiais. 

AUKOS IIETŪVOS 
REIKALAMS 

iMpoA kl]ri  i,una dusvkJ Vasario 13, prakalbose Lie-
•MESA kun ouna dusyK rcikalams suaukota: 

sušaldyta pasirodo yra mmks-ĮDr Bruno žilvytis S10Xt)| 
tesne negu ta ką šaldyta vieną :  Priedienė 10.00 j 
karta. ' J. P. Uvick U;.0>! 

'4 

Yv< autas A. Kerševičius 
Vytautas A. Kerševičius. iš Scranton, Pa., žymus Susivie

nijimo. Lietuvių Amerikoje darbuotojas ir organizatorius, no
minuotas SLA Vice Prezidento pareigoms, sutiko kandidatuo
ti ir pasitiki kad SLA nariai^ kurie mato ir jaučia Susivieniji
me stoką gyvumo, pasistengs už jį balsuoti ir išrinkti naują, 
jauną, energingą vyrą, padarymui taip reikalingos pamainos 
SLA organizacijos vadovybėje. Pennsylvanijos SLA nariai ir 
yisi kiti Keršęvičiąuą 4raugai balsuos už j j į Vice Prezidentus. 

lo 

Čia parodoma kaip gandinama bilijonai naujų ženkluku/ 
vienoje siiaustuvėje Cincinnati, Ohio. . Tie nauji raudoni ir 
mėlyni ženklukai bus praduti išduoti Vasario 27 d. 

Apie Ravenna miestą, kuris 
yra Portage apskričio miestas, 
gyvena daug Lietuvių farme-
rių. Arčiausia prie miesto gy-^ 
vena seniau buvęs Akronietis 
Pranas Martinkus. Jis darb' 
tus ir gyvena pasiturinčiai. -lis _ 
,vra ilgametis Dirvos .skaityto fj 
jas ir Dirvą gerbia kaipo g'i- g 

• iausią Amerikos Lietuvių lai-; ̂  
kraštj. 

Jo sunus Silvestras tarnauja 
Amerikos kariuomenėje, da'.ar 
prisilaiko Kalifornijoje. Jo ki
tas sunus Pranas yra laivyne 
kapitonu. Dvi dukterys yja iš
tekėjusios. Jo žmona mirė 
i tries kelis metus. 

Sunus Silvestras buvo par
važiavęs 15 c|ienų pavisvečiuc-
i pas t2vą ir savo šeimą, nai 
js yra vedęs. 

Pažiame .m i est:; yra ir dirb
tuvių, jos dirba pilną laiką; 
••ra čia išstatytas ir vald/irs 
urjcnalas kur gairinama šovi
niai; jame dirba daug vyrų ir 
moterų. T,'aln?i?». 

UŽSIRAŠYKI! AN.F'. 'IKCIS 
"LIETU VIŲ N Al M i EN AS" 

Mėnesinis žurnalus, 28 puslapi!}, 
paveiksluotas ir skelbimų. 
Ko i na r»0c i ii e ta nis. Adresas" 

Lietuvių Naujienon 
332 N. (ith St. Philadelphia (S Pa. 

pažymėta), mirė Sausio m., 
Shenandoah, Pa. 

CI DANAUSKAS Aleksandras, 
59 m.( mirė Sausio 16, Chi
cagoj. (Vilniaus m.) Ameri
koj išgyveno 37 metus. 

einant gulti, dukart, j dieną. 
Perkant žolių mišinį visada pra

šyk Floral Herbs, o gausi geriausių. 
Kaina 50c—3 foaksai už SI. 

FLORAL 
Box 305 

HERB CO. 
Clinton, Ind. 

"  D E I , L  A .  C .  J A . K U B S  
(JAKUI5AUSKlkNĖ—Laisiumta Laidotuvių Direkfort) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
()«21 EDNA AVENUE ISNdicott 1 /i;a 

P .  J .  K K R S J S  
80ft Socioty fu r Savings llid«. 
OFISO TEI.EI-'ONAS: MAįjif.?a. 

Norfiilttthi . pirkti iwiwui i.iipstc krbis prifmilium*, 
kites j mane, Kf'us't pijria k.iiu >. i'aipgl cMiarnaviti 
riuoac u|h{r;<uUos• i 1 i.surunyfj rvUitlunso. 

Sutaisau pasUui.is piirnb • murtj{»5čiu. I'ttlJimii-'inirir 1 
miui ^araniuojuma. IC«vi|.k»tėrf į mane u-.h.fuHu art/.. • 

\ K a vijoje Vietoje 

t t « H t  

| <{ 'i|- •!*. 

N i k o d e m a s  A ,  W i l k e t f s  

Lawnuotas Latcfotuv^u D»rekir: 'i.^ 
'« »ALZAI\|UOrOJAS 

Šermeniiiis kambarius di-odamo \*arioti 
Naujoj, moderninei jrengtoj nt.\)sr.vioj'viei<M 8 

'I fiSOMM S1TPERIOH AVE. HEmlcrsSn i 
IĘimilI!!Il!l!il!lllllllli:i!!!lll!ll!li;illillil>(|ĮI||IIUllimiltllilt(IIllll!:tU!l!i£!I!U[S!t<li' 
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O I B V A PHslmfaldt ir Lietuvą! 

mm'lj f .fotuVOS 

Dega musų širdyse! L I E T U V A  Laisvę Pažinę — 
Jungo Nevilksim! 

AMERIKOS LIETUVIU SEIME NEW YORKE DALYVAVĘ DELEGATAI 

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

ORGANIZACIJŲ ATSTOVAI 

Lietuvių šviesos Draugija, Ansonia, Conn: S. Bujanauskas, A. 
Baranauskas, Geo. Radzevičius* J. Kantauskas. 

Lithuanian Legion of America, Inc., New Britain, Conn. — Ta
rnas J. Cabelus, National Commander. į 

Tauru Klubas, Scrariton, Pa. — V. A. Kerševičius. 
SLA 14-ta kuopa v Cleveland, Ohio. — Ona Baltrukoniene,, 
Lietuvįų Taryba, Newark, N. J. — S. Gudas. 
Lietuvių Tautininkų Klubas, Brooklyn, N. Y. — Mrs. E. Bal-

- "tus, Mrs. H. Venis, Mrs. Šimėnas, Br. Gerulis, K. Garba-
nauskas. V. Vvšnius, A. Štreimikis, M. Buika, M. Maldei-
kis, J. Narvydas, P. Venis, J. Šimėnas. 

SLA. 242 kuopa, Brooklyn, N. Y. — Edv. Rudnikas, P. Narvy
das, J. Andrius. 

Sv. Jurgio Draugija, Brooklyn, N. Y. — P. Kubilitis, Pr. Vai
tukaitis, J. Aimonas. 

Rytų Tautininkų Centras, Brooklyn, N. Y. — Dr. B. K. Ven
cius, A. Mikalauskas, J. Sagys, V. Abraitis. • 

Lietuvių Rubsiuvių Unija, Brooklyn, N. Y. — A. Matulis, P.. 
. Atkočaitis, St. Karvelis, P. Šimaitis, J. Šimėnas. 

TMD 11 kuopa, Baltimore, Md. —, Petras Jaras. 
Amerikos Lietuvių Demokratų Klubas, Philadelphia, Pa. — Z. 

Jankauskas, C. Bure, Adv. M. M. Slikas, F. Matukas. 
Lietuvių Draugijų Taryba, Baltimore, Md. — A. Miceika, M. 

J urkšaite. ; 

Šv. Jono Draugija, Bronx, N. Y. — J* Kscenaitis, J. Tiškus. 
Jaunoji Lietuva, Chicago, 111. — B. Artnoška, H. Gediminas, 

A. Daučas. 
Moterų Vienybė, Brooklyn, N. Y. — Mare Strumskienė, Mrs. 

Krueienė, Stella Žostautaitė,„O. Valaitienė, Aid. Valaityte, 
U. Baceviuienė. 

SLA 64 ta kuopa, Baltimore, Md. — Teisejas W. F. Laukaitis, 
A. Kurelaitis. 

Lietuvių Legiono pariaus-Gireno 1-as Postas, Brooklyn, N. Y. 
— Adv. K. H. Jurgėla, P. Mikalauskas, V. Daukintas, V. 
Kuras. 

D. L. K. Kęstučio Draugija, Baltimore, Md. — Adv. Nadas Ras
tenis. 

Amerikos Lietuvio bendrove, Worcester, Mass. — B. F. Simo-
kaitis. 

Amerikos Lietuvių Republikortt| Lyga, Philadelphia, Pa. — F. 
Pūkas, P. J, Satinsky. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 7-tas skyrius, Philadelphia, Pa. — 
Wm. M. Paschall, Kaz. žadeika, Pov. Biržis, J. Kavalaus-
kas, C. J. Roman, J. Jakimavičius, A. Bačauskas, K. že
maitis, E. Žemaitienė, E. Adams, J. Lukas, A. J. Kaniušis, 

Amerikos Lietuviu S«i-j DEL PRENUMERATORIŲ VARDU 
mc Pirmininką Knygoje "TIMELESS LITHUANIA" 

Adv. Antanas A. Olis 

Antanas Olis, žymus Chica-
gos Lietuvių veikėjas, kuris 
buvo Amerikos Lietuvių Seimo 
pirmininkas Vasario 5 ir 6 d. 
New Yorke. Jis buvo vienas 
iš iniciatorių ir organizatorių 
Amerikos Lietuvių Seimo. 

Seimas išrinko jį pirminin
ku Vyriausio Vykdomo Komi-

F. šimoliunas, A. Tvaranavičius, B. J. Tribula, J. Vaivada, te^o Seimo nutarimų vykdy-
A. Dzikas, Adv. C. S. Cheleden, Dr. A. Roman. 

Šv. Antano Draugija ir Lietuvių Politikos .Klubas, Ansonia, 
Conn. — Bl. Vi.šniauskas, M. Višniauskienė. 

SLA 322 kuopa, Chicago, 111. — Mrs. Verną Olis. 

mui. 
Adv. Olis inkorporavo Lie

tuvai Vaduoti Sąjungą ir Lie
tuvių Tautinį šelpimo Fondą— Lietuviu Demokratų Klubas, Newark, N. J. — J. Trečiokiene, T? £ Ti-« • ™ ei, C V 7 ™ mvi^ Aautm* seiPimo 

b. Dilienė,. S. Augimas, D. Dvareckas. V. Valickas, O. šu-!VadUOt' S?3UI,KOS Sky"U8' *"***> ̂  ~ W' M";Lithuanian National Relief 

!£«£ R^tetouS«^0,,^e,,8, V' A-,ta0^ A' ̂  j LietuvaTvaduoti Sąjungos 4-tas skyrius, Baltimore, Md. - Ju-

Amerikos Lietuviu Advokatų Draugija, Chicago, III. _ Adv. į jTar^cto^ 111. - A. Vanagaitis. rW,'StrU°-
. • ' : „ ." \ - T .m . . T11 ' ' T -  ̂ . i i lietuviu Piliečio Klubas, ir SLA. 173 kuopa, Lowell, Mass. —' — 
American Friends oi Lithuania, Chicago, 111. — J. J. Gnsh. 
Arerican Friends of Lithuania Ohio, — Pijus J. Zuris. -'r . -pT " .. ",T ' M v T D * •- r» . .^,r , ,. c, . , . n .J .. . ,, Ancento Drauma, Va«p tn, N. Y. — J. Bernotavicius, P. 
Lietuvai Vaduoti Srvjumros 6-tas skvrius, Detroit, Mich. — Mrs. 

M. Smailis, Marė Sims, J. Kripas. 
Lietuvos šelpimo Fondas, Amsterdam, N. Y. — Petras Lalas, 

J. Bublinskas,- St. Kisieliūtė, St. Karutytė. j 
Amsterdamo Lietuvių Klubas, Amsterdam, N. Y. — Adv. A. C. 

Stokna, Mrs. Stoka, A. Lukšys. 
Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas, Bayonne, N. J. — I '. T\o-

lanta, J. Navickas, Pr šedvydis, D. Gaupšys. 
SLA 287 kuopa, Fiat' ush, N. Y. —» Mrs. M. Kairi-. 
A T T  S a n d a r o s  3 2 - r a  k u o p a ,  "  \ v  B r i t a i n  C n r » n .  T  T " '  ' '  - i  

;u . B. Gi yir.iu-
' " a; Va'u°ti ; tmi — Dr S. ' a/i 

"" a J ; ai4 
; on ;ur.i-.il . r. rūan U-ity. New Ycrl: v. it;* 

M Kiiis, B. Darly\ 
T ithuanian Chamber of Water' u r y-, C o-i n 

rVii- 7 i - * ~ ~ r*"-Ma T" J H* - - T". '-ri1 i?1'-

Kubilius. 
"ono Draugystė, Bronx, Y. Jonas Lakutis 

t.-j-. 
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f. 

:"v.  Jurgio Draugija, Newark, N. J. — S. Augunas. 
f 

PAVIENIAI VEIKĖJAI 

J. Katilius, Kearny N J. 
Mrs. Katilius. TCravnv y. J. 

r  •  v - '  r  i i i  N. 
- * •• • 1 • -: • ' m isj v-

' -i • V/ i • i' tv • i T' 
Froolrlyn, N. Y. 

ai, No- York City 
•orisk: Brooklyn, > 

•  > •  J. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

Nekurie jau matė "Timeless 
Lithuania" ir susirupinę kodėl 
neįtalpinta knygoje prenume
ratorių vardai ir aukos. 

Kadangi knyga platinama 
tarp žymių Amerikos žmonių, 
i tokį veikalą dėti aukotojų 
vardus nepritiktų, bet aukoto
jų ir prenumeratorių vardai 
bus išspausdinti gražiame prie

de prie knygos, kur tilps var
dai ir aukų sumos. Tas prie
das bus išsiųstas visiems, ja
me tilps ir aukų apyskaita. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungo# 
Centras 

J. A. Urbonas 

Dirvos Agentas Dayton* 
'302 Lamar St. Dayton. O 

• LIETUVOS REIKALAMS AUKA • 

: 

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

Siunčiu auką: $ Lietuvos Vadavimo Darbams 

$ Knygai "Timeless Lithuania" 

$ Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

$ L.V.S. nario mokestį 

Vi.so: $ 

Vardas ir Pavardė. 

Adresas 

Miestas Yalst. 

25^ SI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRU! 

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą 

Jau Gatava! 

A ' V /•f. ft 

KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 

"T* / ^ 

!. 'f S :« 
*• •>, »4. f s, *.*ji K am 

V'lff 

a u  . a  . a  , . (t. — Ju) a J.^avuĮLĮS. * i A tuvai Vaduoti oęjun:cs 5-tas skyrius, Long Island, N. Y. — ' . 
J. Spurda, / usunas. d. Zdažinska- , richmond Hill N. Y 

' i tuvi Amerikos Piliečių Klu' as, Maspeth, N. Y. — Pr. Yo- - 1 ;i TT N i" °hica o 

eis, St. Briedis, K. Pacesa. Ed Lapinskas, Mahanoy City, Pa 
Lietuvai Vaduoti S:jungos 1-mas skyrius, Cleveland, hio — ; ~ 1 ^ p.H, ' a-, I a1 aroy ity Pa 

r«. Ya'^ka0. N \vark, N J. Marė Mišeikienė, Julė Salasevičiene, sBronė Tamošaitienė. 
Hypatija žiurienė. Jurgis Puidokas, Hartford, Conn, 

šv Jurgio parapijos Jaunų Moterį Draugija, Brooklyn, N. Y. , a'v -U Kcarnv, N. J. 
— Mrs. Brunza, St. Cassano. " 

Jaunoji Lietuva, Chicago, 111. — Mrs. Gediminas, Mrs. Dauk-
šis. 

SLA 250 kuopa, Maspeth,- N. Y. — D. Klinga. 
1st Lithuanian Republican Club, Baltimore, Md. — Chas. Lau

kaitis. 
SLA 245 kuopa, Newark, N. J. — V. Ambroze^ieius, P. Petru- : 

lis, V. Bičkauskas, K. Jasaitis, S. Valickas, V. Dilis, Mrs. . ^ v 

Dilienė. Ig. Budreckas. a a au a:, Lion I'. Y 
Lietuvių Spaudos Klubas, New York City — P. Jurgeliutė, A. M. Bekešis, Bronx, N. Y. 

S. Trečiokas, Prof. J. Žilevičius, V. F. Jankauskas, Ady. V. A. Lelis, Brooklyn, N. Y. 
J. Budrikas. P. Lugauskas, Brooklyn, N. Y. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 2-ras skyrius, Brooklyn, N. Y. — Ignas Budreckis, FHzabeth. N. J. 
X. Strumskis, .Br. Pivoriūnas. Mrs. Sinkevičienė, Richmond Hill, N. Y. 

Mrs. Kląscius, Richmond Hill, N. Y. 
Miss Klasčius, Richmond Hili. N. Y. 
P Lauraitis, Brooklyn, N. Y. 
St. Jurevičiute, Brooklyn, N. Y. 
Adv. Cl. Vokietaitis, Brooklyn, N. Y. 
Mr. Bernotavicius, Maspeth, N. Y. 
Mrs. A Ališauskas, Brooklyn, N. Y. 

| Mrs. R. Lazauskas, Brooklyn, N. Y. 
I Andrius Lapė, Babylon, N. Y. 

(BUS DAUGIAU) 
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Vokiečiai Traukins' per Dumblą 
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N  J.C .  N O R E M  

Japonų leKtuvas atskridęs pataikė numesti bombas į 
Amerikos kariškus sandėlius Bougainville saloje. Sandė
liuose užsidegė gasolinas, kurio gaisras tęsėsi 30 valandų. 
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- i -  '  
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I !" ^ , -\fv 

'l ; * ^ į „ p 
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Lia'.ae ' vai-de paiouo^^, paoiaauKianti v.okieuai Va
žiuojanti per dumblą; nekurie jų vyrai sužeisti^ 
las gautas iš neutralių šaltiniu. 

v.okieuai Va- t 
jisti, Paveiks- J 

f
' * A 

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

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

knygių! 

t .  

. \V^ 

309 PUSL. DĖDUMO, ILIUSTRUOTA 

SAVO AUKĄ štĄDiEN 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA \ 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohioi 'ę 

. •• • • J 

-I 

•' 

. *| 
J 

-j -5 
' 'Vi 

• J 
i.1 

i 

f, . 

-tl jHa 



r-

I: 
V 

t- s 

s n T t> . * 
. *. > 

* ^ i 5 , j i i J- *ę 

'Aųlcokfl , Lietuvai dotari-Tctfii $ 

Kokia Bus Rytojaus Lietuva? 
(Musų Europos Korespondento) 

o,?u-Rytojaus diera bus kietesne ne ru vakarykšte 
pantai paliks Lietuvą griuvėsiuose. — Gelbek pats, 
k. eri a tau page! ės. -—Rytojaus Lietu a bus su-
: ^ f- * 1 'ei viii Me i ncreikalin i svetimų 

*" Hir.* in^ku ir kataliką s:r;i-
'uotf naują Lietuviškos demokra-
\o's ! m manu ryšis ru I,eit!rija ir 

rir/ ^ e pažadus. 

4.1,15. 

Li tuvq mes ryt rasi-
. ada Vckie'iari ' U3 numuš

ti kaip mes ją at tatrsi e? 
Tai klausi:" as kur' ateili 

mum s stato, kasdien prime
nant kad laisvės valanda pri
siartina. 

Kol vyks tėvynės išlaisvini
mas, Lietuviai bus apsvaigę 
save susiradę ir laisvi. Jų pir
moji mintis bus sugrąžinimas 
išvežtų j svetimas šalis prie 
darbų Lietuvių. 

Tai keletas šimtų tūkstan
čių Lietuvių kurie gryš iš ver
gystės. Jie gryš būriais vi
sais keliais. Tie žmonės gryš 
pavargę, fiziškai nusikamavę, 
bet su aukštyn iškelta galva, 
užsigrudinę vienišume ir ne
laisvėje. 

Yra patarlė kad luname 
blogi teisėjai kada tenka save 
teisti. Todėl pažiūrėkime kaip 
užsieniečiai galvoja ir supran
ta mus. 

Rytojaus diena bus Lietu
vai daug kietesne negu vaka
rykštė diena. Ilgos fizrkos 
kančios, moralinis kentėjimas 
sudarys tautos charakterį. Po 
pergyventų kašmaro nak'jią 
jai teks susidaryti doktrina 
savo rytojaus politikai. 

Lietuvių' tauta buvo ir liks 
sąjungininkų pusėje nežiūrint 
Vokiečių persekiojimo. 

kas b"» kada pirmasis 
i .v: . Vinim-* arltis atslūgs, 
kaa» apsva'-įi.'.'.-is laisve per
eis? kada paskutiniai džiaug
smo šventės žiburiai užges ? 
Lietuviai apsižvelgs aplink ir 
pamatys tėvynę griuvėsiuose. 
Jie pamatys tokią kokią prie
šai paliko. 

Net ir plytgalių pasiliks r a 
žai kada laisvės valanda iš
muš. šalis bus materiališkai 
sunaikinta. Jai bus i'plė ta 
visas turtas. Ką Vokiečiai ne 
išveš jie sunaikins vietoje — 
pirmoje eilėje visą musų pra
monę, kurią Lietuva iki 1939 
metų sukurė. Net žemės uki 
did'iausią šalies pujiegą. jie 
sunaikins; 

Tai tokiose sąlygose, Lietu
va išgriauta ir išplėšta, turės 
atsistatyti. Ji turės spręsti 
finansini ir ekonomini sunkų 
klausimą, perorganizavimą val
stybės politikos, išalkusios vi
suomenės pašalpą, higienišką 
pagalbą gyventojams. 

Pernešimui šių sunkumų są
jungininkai galės mums su
teikti pagalbą, išgelbėti gyven
tojus nuo bado ir mirties. Su 
jų pagalba mes galėsim atsta
tyti sugriautą pramonę ir uk 
Bet šita pagalba tegalės buti 
dalina ir laikina. Mums tek. 
skaitytis su musų pačių išga 
le. Visos Europos tautos bu: 
karo išgriautos ir kad kaži 
kaip butų dideli Amerikos iš 
taikliai, jų nepakaks sušelpt 
visą pasauli. 

Gelbėkit pats Amerika ta 
pagelbės! Toks turi musų Šū
kis. Toks turi buti šūkis vis 
tautų, kad butų vertos Amen 
kiečių draugystės. 

Tačiau nežiūrint kokius sun 
k u mus teks pernešti, ne tas 
nusveria Lietuvos rytojų. 

Vienu metu kada mu^s 
teks išrišti Lietuvos gyvento
jų socialinę ir ekonominę pre 
blemą, mums teks pagalboti j-
apie atnaujinimą Lietuvos po
litiško gyvenimo. 

Rytojaus Lietuva bus sukur
ta pačių Lietuvių, pa<>al savo 
tautines tradicijas, jo.ie 
i&reiksta tautos valia. 

Lietuvos ;!• . sia, kuri susi
kristalizavo ] ' ilgus šimtme
čius, bus tvirta naujoje Lie
tuvoje* Visi Lietuviai yra su

sitarę pabalinti iš politiško re
žimo bent kokią svetimą įtaką, 
ne iurint iš kur ji paeitų. Juk 
Lietuvių tauta jau ssnai l:aip 
pilnametė ir nereikalauja auk 
lių. Ji pirmoji iš tautų Pabal
tijyje, jos istorija pasiekta se
nus šimtmečius. 

šita laisvė, kuriai mes tu
rime pasiaukoti, neturės jokios 
vertės jei ji nebus musų pačių 
kūryba. 

Kokios yra idėjos kurios 
laukia atstatant Lietuvą. Ku
rion kryptin teks pasukti? 

j Lietuvoje iki 1939 metų 
Įveikė trys partijos: tautinin
kai, katalikai, ir liaudininkai. 
Ir vieni ir kiti turi daug šali
ninkų ir yra stiprus. 

į Jeigu šios trys srovės bus 
'priešingbs bendradarbiavi m u i 
tarpusavyje tai bus sunku su
kurti Lietuvos valstybę. 

! Tačiau žiūrint į tų partijų j  . . .  
programą visos jos siekia lais
vės Lietuvai, kas yra svarbiau
sia ir pagrindinė. Del kitų da-
lykų juk galima susitarti. 

Sujungimas visų šių trijų 
srovių galėtų duoti stiprią vie 
nybę, naują Lietuviškos demo
kratijos foi-mulę, originale ir 
žmonišką, kuri nebus nukopi
juota nuo jokios užsienio vai 
sty bes. 

Lietuviui ^suprato ir pamalė 
kad jokia tauta pasaulyje, c 
taip pat ir Lietuva, negalėe 
gyventi V savo užsidariusi 
sienų, įu^iurint kokios pasie
nyje butų tvirtovės. Jie pasi-. 
ruošę visi bendradarbiauti su 
savo kaimynais. 

Mes turime sugyventi ge
ruoju su savo kaimynais. 

Yra aišku kad mes prisiar-| 
tiname i tokią vietą istorijoje; 
kada reikia nutarti kokie bus 
Lietuvos santikiai su Sovietų 
Rusija ir su Lenkija, "lai di
delis klausimas. 

Rusijos laimėjimu jau da
bar mes esame tikri, tačiau 
mes neturime maišyti musų 
reikalus kartu, kada bus spren
džiamas Lietuvos klausimas. 

Lenkija yra tokioje pat pa
dėtyje kaip ir mes, ji pati 
laukia savo nepriklausomybės, 
todėl numatyti kokie bus mu
sų santikiai su ja dar negali
me 

Daugelis mano kad Lietu
viai bus išbraukti iš laisvųjų 
tautų sąrašo, tačiau mes žino
me kad tai tauta kuri neaplei-

Afrikos Kariautojai 

džia savo. tautines tradicijas, 
| Meš - žinome kad Lietuvių va
dai ne vieną kartą' sutriuškino 
kryžeivių ordeną, dabartinius 
Vokiečius; musų vadai valdi 
Lenkijos ir Rusijos žemes, tat 
ar galėtų musų vaikai sutikti 
su ta nuomone kad Lietuvių 

j tauta buc valdoma svetimų j ųš 
Į Ęrezidentas Roosevelt aiš
kiai pažadėjo Lietuvių delega-, 
rijai kad Lietuva bus atstaty
ta ir pati ji pasirinks savo, 
valdžią ir tvarką. j 

Mes pakartojame pažadus ir; 
tikime kad jie bus tęsėti. j 

Vyt. Arūnas. Į 

LIETUVIAI INEINA 
Į VILNIŲ 

Vaizdas iš Norem' knygos 
"Timeless Lithuania" — I 
1939 metais ^ Spalių mėne
sį, Rusams užėmus Len-. 
kijos pusę ir Vilnių, bol
ševikai 'atidavė" Lietu
viams Vilnių — kad pasi 
grobti visą Lietuvą. 

Savo knygoje Dr. No
rem plačiai aprašo Sovie
tų machinacijas prieš Lie
tuvą 1939 ir 1943 metais. 

IMI 

V*lr$ 
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APIE LIETUVOS 
POŽEMIO VEIKI-

KIMA 

MICHIGAN GUBERNATORIAUS 
PROKLAMACIJA 

CONN. GUBERNATORIAUS 
PAREIŠKŽMAS 

STATE OF MICHIGAN 

Executive Office Lansing 

PROCLAMATION 

Slaptai organizuota kova j 
prieš nazius okupantus vadi- • 
nama "požemio veikla". Tai) 
šio karo nukaltas žodis. Nė- j 

ra abejojimo, toks požemis vei
kia ir Lietuvoje, nes jo kovų; 
atgarsiai laikas nuo laiko at-! 
suiuria šyfidų spaudoje, oj- WHEREAS, i V Reoublic of Lithuania was established on! 
ten patenka' Į Amerikos OWL, y ^ as a. modern nation a constitutional 
valdiskus biuletenius. * j. i i Į government; and . . - ! 

Kas ta požemi sudaro sun-; ^^ ^ w \ - • * j. * r* • i 
ku pasakvti. bet miuu bolše-i WHEREAS, «* I he result of the aggression of totahtar.an i 
vikai bando ji prisisavinti, t forces this Nation , principles of freedom and democracy are 
Vienas jų laikraštis, pavyz- being challenged and untold suffering created; and 
džiui, skelbia: "Kas Lietuvo
je prieš Hitlerininkus kovoja? 
Partizanai. Jie draugingai nu-

if yra K WHEREAS, Kehruary 16, 1944, is the twe,,ty-si*th anni-
„ versarv of the independence of the Republic of Lithuania and nežinome , * . . 

Bet tokiu grupiu yra. nes |this anniversary is thus an occasion of utmost importance to 
Maskviniai partizanai pradėjo! Lithuanians of Michigan, 
leisti slaptą laikraštuką, kuri NOW, THEREFORE, I, Harry F. Kelly, Governor of the 
platina Lietuvoje, ir pirmame $tate of Michigan do hereby proclaim Wednesday, February 16, 
to laikraštėlio numeryje bara Į 1.944, as "Republic of Lithuania Day" and request that it be 
Lietuvius kurie pasitiki ne j r^operlv observed. 

WHEREAS, the future happiness and security of the world j 
depend upon fehe restoration of a self-government in those na-j 
lions' who have {'«•]{ the force of tyranny; and 

(SEAL) 
Maskva bet Atlanto čarteriu. 
Iš to matyti kad požemis cle-
rnokratinis ir stipresnis negu 
"partizaniškas", bolševikiškas. į 

Tą galima buvo spėti, nes Lie
tuvių tautoje bolševikai ir Ru
sai niekad didelių simpatijų 
neturėjo. 

Amerikos Lietuviams su to 
požemio veiklos vadais susisie-1 
kti negalima. Vienintelis ^e-1 H. DIGNA\ 
lias juos padrąsinti butų ra- Secretary of State 
dio, bet Lietuviai kol kas ne-
ra nei bandę, nei piiėję piic į vįSUomenės už Lietuvos laisvę i 
Amerikos ir Anglijos radio sto-|dirbti  Tie vigi  darbai paiikti 
čių ir įstaigų per kurias padrą- | Iau^ninkams, kurie srovinėje 

Statement by 
Governor Raymond E. Baldwin 

of Connecticut 

In Re: LITHUANIAN DAY 
- FEBIU'ARY 1G, 1944 

The. observance of independent-:.? of Lithuania dur
ing the month 01 February by the good citizens of our 
state who are of the • Lithuanian race, is a commemoration 
of respect to a deserving ancestry and to a noble nation. 

. Peaceful, independent and self-sufficient Lithuania, 
involuntarily engulfed in the maelstrom of war, is a^ pres
ent a martyred, oppressed victim of jealous enemies of 
democracy and freedom. 

Because'Lithuania was always a nation at peace with 
ihe world, because she freely gave to the world a margin 
of her produce and the fruits of her honest effort, I am 
sure that the ret'irn of decency to international relations 
will again find Lithuania in the high rank of nations that 
her noble and honorable qualities have heretofore estab
lished for her. 

ESTIJOS KONSULO 
PROTESTAS PRIEŠ 

SOVIETUS 
Given under my hand and the 

Great Seal of the State of Michigan, 
this fifteenth day of February, in the 
year of Our Lord, One Thousand Nine 
Hundred forty-four, and of the Com
monwealth, the One Hundred Eighth. 

I>y the Governor HARRY KELLY 
Governor 

-M.-
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Afrikiečiai Goumai, Prancū
zų armijoje, gauna Ameriko
niškas uniformas, bet jie ne
nori skirtis su savo tautiškais 
apvalkalais, taigi juos dėvi 
ant#viršaus uniformų. Jie ne-

j šioj a ir savo ginklus prie mo-
|derniškų ginklų. 

sinantis žodis oro bangomis 
Lietuvon nuplauktų. 

Kun. Prunskis, kai}) direk
torius Amerikos Lietuvių Ka
t a l i k ų  F e d e r a c i j o s  S p a u d o s  
Biuro, laikas nuo laiko paskel
bia čia ištraukų iš "slaptų Lie
tuvos laikraštukų", čia net iš
tisų "atsišaukimų'.' nuo Vy
riausio Lietuvių Komiteto". 

Ar Kun. Prunskis tik antis 
leidžia, ar tikrus pranešimus 
pagauna, sunku pasakyti. Tą _ 
paliekame jo sąžinei. 

Tačiau paskutinis jo paskei-: 
btas "Vyriausio Komiteto" at- j 

sišaūkimas j Amerikos Lietu
vius duoda daug pagrindo abe
joti apie Kun. Prunskio skel
biamas žinias nuo Lietuvos po
žemio. Pavyzdžiui, vienas ta
me ilgame atsišaukime punk
tas sako: "Visur ir visuomet 
remti Amerikos Lietuvių la-
rvbą". 

Jei Amerikos Lietuviai to 
patarimo paklausytų tai padė
tų kryžių Lietuvos nepriklau
somybės reikalui. Tas parodo 
kad Lietuvos Lietuviai nieko 
nežino apie tos Tarybos veik
la, kurią rekomenduoja remti. 
Negamtinė kelių klerikalų ir 
socialist iškų vadukų koalicija 
per tris metus sabotažavo vi
sus Lietuvos laisvinimo dar
bus, nieko nenudirbo, ir patrio
tinę visuomenę suskalbė. Tos 
priežasties delei šiądien ATne-
rikos Lietuviai neturi biulete
nio Angliška kalba, jieturi Lie
tuvos nuo karo nukentėjusių 
šelpimo fondo (jei neskaityti 

Įkurj• tautininkai suorganizavo), 
• neturi - plačiai suorganizuotos 

spaudoje 

PRANEŠKIT 
nuolatos "fašistina-j Savo Antrašo Permainą 

vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
lcėsit. Parašykit mums už 
1c atvirutę prieš persi kėli-

1 , bet nudirba uz uu vyiu, j£uomet; .rengiatės, persikelti 
gelbėdami Lietuvą iš "miegan- fcjtur gyventi, praneškit sa-
čių brolių" smarkaus "veiki
mo". 

Jei Kun., Prunskis falsifi
kuoja Lietuvos požemi savo 
partvviškai naudai ir skelbia ^ 
klaidinančias "atsišaukimus" j mą į kitą Vieta gyventi, 
tai io spaudos biuras atliekai^. , 1 1 r\ 

labai negraž, darbą. į Dirva Cleveland 3, O. 
v Vyt. Sirvydas, v • ——/ 

Japonas Kuris Nekariavo iki Pabaigai 

M 

Eslonijos Generalinis Konsu
las Kaiv paskelbė New York 
Times dienraštyje laišką x>ro-
testuodamas prieš Sovietų pa
stangas okupuoti ir pavergti 
Estiją dabar, kuomet Rusų ar
mijos ineina Estijon. Jis sa
ko, Sovietų armija turėtų skai
tytis tik laikina ir militarinė 
okupacija, tačiau Sovietai ei
na Estonijon priedanga kad 
Estoniia yra dalis Sovietų Uni
jos ir elgsis su Estais kaip su 
Sovietų piliečiais, kas. reiškia 
tęsimą 1940 metų agresijos, 
ką Sovietai tada Įvedė. 

Sovietai buvo pripažinę Es
tijos nepriklausomybę besąly
giniai sutartim Vasario 2, 1920 
metais. Sovietų Įsiveržimas j 
Estiją 1940 metais ' yra sulau
žymas sudarytų sutarčių ir 
buvo agresijos aktas, pani 
kė Konsulas Kaiv. 

BUVO PRANEŠTA kad Vo
kiečiai Įsakė Paibaltijo kraštų 
gyventojams pasišalinti nuo 
Baltijos juros pakraščio, ruož
tu apie 500 mylių ilgio, nuo 
Klaipėdos iki Tn.lino, Estonijo
je. -1 

\ 01e:;:ii {.raiiei'imui. .skelbiu 
kad Vokiečiai konfiskavo vi
sus motorinius laivu® ir buri
nes valtis visame tame Balti
jos pakraštyje. 

Kasli-nk Lietuvos, tas daro
ma ne vien atsargai del Rusų 
atėjimo, bet ir užkirtimui ke
lių patriotams Lietuviams pa
sišalinti i neutralę' Švediją. 

LIETUVOJE SIAUČIA 
EPIDEMIJOS 

* 

Kinų paimtas nelaisvėn Japonijos kareivis Hunan pro-
vincijoje. Jis pritūpęs ii> nusiminęs kad negalėjo daugiau 
kariauti. • r V , • -i 

PRANEŠIMAI iš Lietuvos 
vėl skelbia liūdną dalyką, kad 
Lietuvoje paplito tyfo ir in-
fluenzos epidemijos. Padėtis 
bloga labiau dar del to kad 
stoka vaistų, maisto, kuro, rū
bų ir avalų, akivaizdoje gy
venimo sąlygų, kuomet dauge
lis Lietuvių patriotų, vengda
mi Vokiečių prievartą stoti :  

darbus ar kariuomenę, slaps 
tosi. 

VOKlEčHj Specialis Teis
mas Lietuvoje nubaudė mir
timi • Andrių Meškauską, iš 
Ąžuolų Budos, apkaltinę turė
jimu ginklų ir. pasikėsinimą 
nužudyti dviejų Vokiečių ko
lonistų, vienas kurių buvo su
žeistas Rugpjučio 9, 1943. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PA I .FA' (J V L N SIT E SAU 
—ftIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 
k.ii,l;inat("s vidurių užkietėjimu— 

Dnrnos neveiklios, skauda nera tner-
tfijo*—palengvinsite pau šiuo modernišku 
biidu kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko-
iiint?'* kramtoma yuma vidurius liuobuoja 
Švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoj.i 
f-TFN-ĄMINT. Tik pakramtykite FEFN-A-
M1NT einant sulti, naudokite tiktai pu^al 

! n,įrodymus ant pakcl.:o. Sekant) ryt'a ma
lonui palengvinimas juni" pn'.'elbes Jhu-
slis puikiai. 

Patenkinantig 
PA LIUOS U OTOJ A S 

SKAUSMO NUO 

VILNIAUS krašte 30 me
džio apdirbimo Įmonių dir.oii 
visu smarkumu, tolesniam nai
kinimui Lietuvos girių. Me
džiai ir lentos gabenamos Vo
kietijon ir naudojamos Vokio-
čių užimtose Rytų Europos ša
lyse. 

• BRAZILIJOJE, kai gyv n 
tojai pradėta mokinti kaip ap
sižiūrėti nuo gyvačių įkandi
mo ir užnuodijimo, mirtys nuo 
tos priežasties sumažėjo tfiuo, 
90 .nuoš. iki 3 nuoš. 

REUMATIZMO 
|. , ' I.111 <» : •!;. .1 111 ; !•'' s.'įni»ri#l 

i •n 'itĮB. jt-i užeina skausmai oro pt-rmaino-
junvs haiidyti ROSSE fiibs b« 

1 ml;ecties ir o'pligu'-ijM. Naudojamos tūks
tančių pėr virš dvidešimts metų. yavimui 
freito paliiiosavlnu* skausjnti Reumatizmo, 
Ar' 1 • f-št3», ir Neuritįg. 
'?>V1< \I šio Laikraščio Skaitylojnraa-

Isijju nifkad nciiAiidojota ROSS! labs, 
r.! ,'Virn jus BANDYT juos libandvkil. mu-

kaltais. Patiiųsime jun>8 pilno dydžio 
a! i^lj --Minaudokit 24 Inl/leles DYKAI. Jei 

•••'• Inos )-reito paliuosavimo nuo skausmo ir 
(n- blia.il n?p£itenkinti pasekmėmis ir to pa-
kfho SdnvB kaina, grąžinkite nesunauriot4 
dalį, ir ftims nieko nekaltuos. Neslųskit pi-

ttk "aavo vard«j ir adresą }: 
liOSSE Products Co., Dept. X-S 

£7f*B W. Farwe.ll Av. Chicago 45, UI. 

Pi Jį. * ' Px.dMcrttitirr̂ il'pkir i'Ji*i J, •'li&SRbth. -i t/-. .• .'t-f 
9.* -



Padėkit Amerikai Laimuti D I N V * 

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

*-*P ~ fse: 

SOVIETŲ dabartinėmis dienomis pasielgimas su Suo
mija — pavartojimas visų žiauriausių grąsinimų ir 

bombardavimas sostinės Helsinkiu tikslu "prisigerint" 
savo mažai kaimynei šaliai kad sutiktų daryti taiką su 
Rusija ir išsitrauktų iš karo Vokiečių pusėje prieš So
vietus, yra tai nuogas pavyzdis kaip Rusija ir toliau no-

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairiuš) 

Rašo Vyt. širvydas. 

1939 
Suo

mių tautos karčios neapykantos Rusams. Suomiai # ne 
tiesioginiai patys savu noru stojo į karą prieš Rusiją, 
bet lygiai kaip Rusai prieš Lenkus, Hitlerio padrąsinti, 
stojo karan prieš. Rusus 1941 vasarą. Jei nebūtų sto
ję kariauti šiądien jų likimas butų buvęs toks pat kaip 
buvo Lietuvos kada 1940 metais bolševikai Lietuvą oku-
pavo. 

Kas kita yra kariauti ir dėti visas pastangas nu
galėti ir sutriuškinti Vokietiją, ir kas kitas gauti Suo
mių tautos prelankumą, kaimynišką pasitikėjimą, ir iš
traukti Suomiją iš kariavimo Vokiečių puseje. 

¥ ¥ ¥ 

Suomija, Rusų užpulta ir terorizuota 1939 metais, 
apiplėšta, tik atkeršto vedama stojo už galingos Vokie
tijos pečių atsilyginti savo skriaudėjui. Tasai Suomi
jos kariavimas, prieš Rusiją nuo Birželio, 1941 metų, 
tikrai sudaro Rusijai negerovių, bet nei Alijantų nei 
Rusų pastangos prikalbinti Suomiją išsitraukti iš karo 
dar neranda rimto atgarsio Suomių tautoje. 

Bet supelėjusiame Kremliuje sėdintis Rusijos \val
dovas neturi gana smegenų padaryti Suomiją savo ge
ra kaimyne, kuri galėtų turėti pasitikėjimą, ir tik ]>asi-
tikėjimo pastūmėjama sutiktų baigti tą nenaudingą ir 
sau ir Rusijai karą. 

Bet ne taip tas Kaukazo Džugašvilis j ieško kaimy
niškos taikos, ne taip jis žiuri ir į viso pasaulio taiką. 

Matome iš jo nuolatinių baubimų ir reikalavimų: 
jis grasina visišku sunaikinimu Suomijos jeigu ji ne
sutiks priimti jo ."taikos"- išlygas — sunaikinimu jeigu 
nepriims, kaip lygiai jeigu ir priims. Jo barbariška pa
žiūra — tik Rusija, dėlto kad ji didelė ir del to kad tu
ri barbariška pajiegą, teturi teisę gyventi. 

Tą pati jis taiko ir Lietuvai, ir Lenkijai, ir Latvijai, 
ir Estijai, ir Besarabijai—net visai Europai, o paskui 
ir Amerikai. Jis baubia-reikalauja savo artimų kaimy
nių šalių, jų pavergimui, ir tuo pat laiku nesiskaito nei 
su^Amerika^ nei su Anglija, kurios kalba apie įvedimą 
nuolatinos, pastovios, žmoniškos taikos pasaulyje. Jis, 
tik žvalgosi ką vėl pagriebs, ką rytoj pavergs, ką po
ryt užpuls. ^ 

Jau per kelioliką pastarų dienų plito ̂ gandai buk 
Suomių atstovas-kitas tariasi ar bando * užvesti taikos 
kalbas su Sovietija. Visu tuo laiku kaip iš Švedijos iš
ėjo tikri ar netikri gandai apie Suomių norą baigti su j 
Sovietais karą, bolševikai tęsia įtemptą Suomijos ataka-
vimą, bauginimą, grasinimą. 

Ar taigi reikia stebėtis jeigu ir iš šitų pastangų ne^ 
išeis jokia taika? Vienas Suomis šiomis dienomis pa-| 
reiškė: "Kadangi ši problema apima musų tautinę psi-Į 
chologiją, tai butų naudingiau Rusijai pradėti skambin
ti kitokias gaidas negu iki šiol girdime per Maskvos ra
dio". 

Tas sakinys išaiškinamas sekančiai: Jeigu Rusija 
nori su Suomiais taikytis, privalo pakeisti baubimą ir j 
grasinimą per Maskvos radio apie Suomių pavergimą,; 
~\pfe kaimynių saliu pagrobimą, nes jokia tauta nenori; 
vergystės,'ir Suomių tautos nusistatymas yra kovoti už j 

savo laisvę, ne Maskvai veugauti. i 
* * * 

Mes Lietuviai norime taikos kaip savo senajai tėvy
nei Lietuvai, taip Suomijai, taip ir kitoms mažoms sa
vo kaimynėms, ar jos yra Vokiečių okupuotos, ar Ru
sų. Mažutės šalys ne savo pasirinkimu tapo karo lau
kais.. bet milžinai kariautojai mažųjų sąskaitomis veda 
tarpusavio karus, kurių dar niekad nelaimėjo ir nelai
mės. Nei Vokiečiai ką peš iš šio karo, nei Rusai, kada 
karas baigsis. 

Kadangi Lietuvai esant Vokiečių okupacijoje ir vi
somis pastangomis dirbant okupantų atsikratyti, jai 
graso tik pakartotina Sovietų okupacija su visais Sta
lino ruošiamais žiaurumais, nedykai viso pasaulio Lie
tuviai ir neša baimę kad Lietuva iš tigro nagų turės vėl 
pakliūti į meškino nagus. Tas meškinas nieko^ kito ne
žada savo mažai kaimynei kaip tik verguvę, išnaikini
mą — baigimą to barbariško programo kokį įvedė 1940 
metu okupacija. 

Kartu su Suomija, su Latvija, su Estija, Lenkija ir 
Besarabija, mes Rusijos kaimynai privalome dabar — 
nevilkinant — kelti savo apeliacijos balsą į civilizuotus 
žmones, vpae į kulturingus,- žmoniškus Amerikos gyven
tojus. šaukiantis gelbėti Lietuvą ir kitas tautos iš grę-
siančios'bolševikiškos verguvės. t . 

Žinokime ge rai, musų halsas nėra tuščias garsas ty
ruose! Amerikoje randasi daugiau ir daugiau žmonių 
kurie permato Sovietu grobuoniškus planus, permato 
Stalino nesiskaitymą su Amerika ir Anglija, jie užta
ria mus! Visuomenėje pradeda pereiti svaigulys kuris 
laikinai buvo apėmęs Ameriką, komunistų planingos 

Stato Kliūtis 
Dirvos skaitytojai žino Dir

vos paremtą Dr. Biežio suma
nymą organizuoti ' Amerikos 
Lietuves kariu motinas ir žmo
nas, Į tam tikrus klubus, kurie 
rūpintųsi musų karių globa ir 
ruoštųsi juos su tikti j kafui pa
sibaigus. 

Brooklyno Vienybės kores
pondentas skelbia įdomų nuo-
tiki Brooklyne. Sako, atvyku
sios Ona Biežienė ir J. Dauž-
vardienė ,iš Chicagos Į New 
Yorko Lietuvių Tarybos pir
mininko, Kun. Pakalnio, para
piją suorganizuoti tokį klube-
lį. Po moterų organizacinio 
susirinkimo, Kun. Pakalnio pa
rapijinis laikraštukas, Apreiš
kimo Parapijos žinios, štai su 
kokia lydeka išplaukusios: 

"Musų parapijos /motinos 
prašomos palaukti iki bus iš 
klebono kvietimas gautas, atsi
lankyti i susirinkimą". 

Kas čia: ar tolesnis musų 
katalikų nuspręstas nusistaty
mas neiti į bendrą kūrybinį ir 
patriotinį darbą su tautine vi
suomene, bet laikytis "koalici
jos" su socialistais, kurie pat* 
riotingų Lietuvių bijo kaip vel
nias švęsto vandens? 

# t t 

Kultūros Darbininkės 
Mirtis 

Bostono Darbininkas prane
ša apie mirtį Pranaičių Julės, 
62 metų amžiau3, Philadelphi-
joje. Tai buvo moteris kuri, 
gali buti, daugiau negu bent 
kuri kita Amerikos Lietuvė 
pasidarbavo Lietuviškos kny
gos labui, nes ji buvo stiprioji 
talkininkė ir rėmėja kito ener
gingo knygos darbininko, Kun. 
A. Miluko. 

Katalikų visuomenė, tačiau, 
jos likimu nepasirūpino. Bal-
timorėje, Kun. Mendelis, pav., 
sėkmingai pradėjo $10,000 va
jų pastatyti mirusiam Kun. 
Lietuvninkui paminklą kapinė
se, bet virš 60 metų amžiaus 
turėjus Julė, po Kun. Miluko 
mirties, laiške skundėsi: "Ne
turėdama kuo maitintis iki kas 
ką iš musų spaustuvės ar kny
gyno nupirks, ateinantį šešta
dienį išvažiuoju į darbą". Tie
sa, katalikų spauda pakėlė 
mintį kurti Kun. Miluko vardu 
muzejų-archyvą ir ten paglo
boti Pranaitytę, bet sumany
mas sumanymu teliko. 

r'iwj 

S  K  A I T  V  

K r a ž i ų  S k e r d y n S  
50 METU SUKAKČIAI 

PAMINĖT! 
1893—1913 

tikisi, nežiūrint skelbimo anie kominterno panaikinimą. 
Mes -tik dirbkime už Lietuvos laisvę atviriau ir at

kakliau. Dirbkime mušu seniau paskelbtu obalsiu — 
Amerikos laimėjimas karo užtikrins Lietuvai laisvę! 

Bolševikai savo negudriais apsiėjimais, nuolatiniu 
klastavmu ir manymu kad kiti už juos durnesni ir ka<J 
kitus lengva apgauti, patys savo propagandoje prilaks. 

* \ 

Aš NEŽINOJAU 
Skiriu A. a. Prezidentui Antanui Smetonai 

Aš nežinojau kodėl tą vakarą 
Kai varpas dejavo Katedroj, 
Įsigaubiau veidą į juodą skarą, 
Suklojau Kristui skausmo cedrų. 

Paskum tą vakarą tarp medžių parko, 
Išeivės šešėliu klajojau.... 
Ir glaudėsi mintys Lietuvos arkoj, 
Man lyra begalo vaitojo. 
O, Viešpatie! O, Viešpatie, gerasis! 
T u  n e a p l e i s i  m u s ų  ž e m ę . . . .  
Tik ko verkia ąžuolas pažeistasis, 
Ko taip viršuj bokštu aptemę ?! 

Ir vėl tą patį liūdnąjį vakatą, 
Varčiau gyvenimo albumą — 
Žiurėjau į Jo veidą puikų, gerą.... 
Jaučiau visos tautos kilnumą. 
Tik ko užė vėjai, ko šėlo, duko?.... 
Ko verkė ąžuolas apleistas?! 
Ak, tai buvo Jis! Ir glaudė anūką — 
Paskutinį vakarą leistą. 
Tas kūdikis buvo — visa mųs tauta, 
Kurią atmyluot Jis norėjo! 
Ir nepaisė Jis kad širdis sugelta •— 
Kentė už tuos ką nusidėjo. 

# # * 

Dabar.jau žinau kode! tą vakarą 
Buvo tamsu ir žvaigždės dingo: 
Visos pabėgo pro erdvę atdarą — 
Ties Jo tamsiu grabu sustingo. 

Tik viena iš jų deimantinė aiški, 
T tolių tolius išsiskyrė.... 
Sidabro laiptais, baltutė ir vaiski — 
J universą nusiyrė. 

-Dabar jau žinati kodėl tą vakarą 
Taip varpai dejavo Katedroj — 
Rinkosi minios pas grabą atdarą, 
Ir prinešė Jam rošių, cedrų. 
O Lietuva, Lietuva ar žinojo?.... 

-  A r  t i e s ė  J a m  g r a n d i n i ų  g l ė b į ? . . . .  
Man akvs už Ją miela surasojo, 

tamsios skaros tolius glėbė. 
f- 1 v: # 

Ir dabar, kai jau likome našlaičiai.... 
Ir be Tėvynės, ir be Vado. • • # r v. . 
Ar dar sukaustys mus sunkesni pančiai, 
A r g i  j a u  l i k s i m e  b e  ž a d o ? ! . . . .  
O, ne! Ak, ne! Lietuvi plačiaminti! 
Ne mums gi retežiai ar pjančiai! 
Pradėkim vieningesnę rožę pinti — 

' Juk esam išmintingi Aisčiai. 
Prie grabo mus Vado stoję prisiekim: 
ĮJž Lietuvą! Už bočių kaulus! 
Pašto ar žodžio kardu prisidėkim •— 
Suversime vergijos kalnus. 

Dabar gi žinau del ko tą vakarą,'; 
fCai varpas dejavo Katedroj, 
įsigaubiau veidą J juodą skarą — 
" 4 reik aukų — iš sielos cedrų. 

Marija Aukštaite... 

(Tęsinys iš pirmiau) 

"Žmonių mušimas sulvg KĮingenber-
gio- įsakymo, kaipo įrodytas teisybe, ad
vokatams reikalaujant turėjo buti įrašy
tas į protokolų knygas, kas nekuriems tei-

'sėjams, o labiausia Klingenbergiui ir Or-
ževskiui, labai nepatiko. 
' "Gavę viršų ant Orževskio, pertikri- j 

nę teisėjus apie ano nelabystę, advokatai 
ėmėsi prie kitų liudininkų, pirmiausia 
Klingenbergio tarnų. 

Tas advokatas toliau rašo: "Gaila bu
vo žiūrėti į tuos žmones ką sudėję priesai
ką, meluoti nenorėjo, o teisybę bijojosi pa
sakyti, nes Orževskis, kurs nuolat teisme 
sėdėjo, nenuleido akių nuo tų liudininkų 
ką buvo jo valdiškose vietose. Svarbes
nius iš jų, pasakoja, net pas save jis į na
mus prieš teismą buvo šaukęs. ̂  

. "Pirmutiniu tokių liudininkų buvo 
žandarų pulkavedys Žulkevičius, tas ką 
su kapitonu Siemionovu ir keliais žanda
rų viršininkais, kada valstiečiai pradėjo 
kibti prie Klingenbergio, peršoko per tvo
rą ir pabėgo, o gavęs už 12 varstų pas vie
ną ūkininką arklius, atžaviavo į pirmuti-
jnę geležinkelio stotį, į visas puses leidp te-
llegramus kas Kražiuose darosi. 
: "Sunku buvo nuo tokio žmogaus tike-
jtis drąsos. Užtai, nors bažnyčioj stovėjo 
j šalia gubernatoriaus, mums užklausus gy-
į  nesi kad per tokį sumišimą koks ten bu
vo, jis nieko nematęs, nieko negirdėjęs. 
Mes paliovėm jį kvotę ir teismas daleido 
jam suvis išeiti laukan. 

| "Tam prasišalinus, pašaukėm ir pra-
j dejom klausinėti kapitoną Semionovą. Ne-
vien gailestis, piktumas tiesiog mus pa
ėmė žiūrint į jo pasielgimą. Kalbėjo ir 

'bijojosi. Kaip koks pelų maišas,-ir mes 
po kelis kartus priversti buvom priminti 

i jam tai ką pats savo ranka *buvo parašęs 
| Kražių riaušių tyrinėjimus darant. 

"Nenorėjo net prisipažinti kad steng-
jdamasis gelbėti nuo kazokų vieną 80 me-
jtų amžiaus moteriškę, pats gavo nagaika 
per nugarą, apie ką visi žinojo, o jis — 
Siemionovas — dabar aiškino buk jis su
vis nenorėjęs anos moteriškės ginti prie
šais vyriausybės įsakymus, tiktai norėjęs 
ją pakelti, ir taip jam nusilenkus gavęs 

t apie trečią valandą naktį įpuolė į bazny-
jčią, šventoriuje nei už šventoriaus tada 
| visiškai nieko nebuvo. • Visur buvo tyla, 
ramu. Klingenbergiui surikus, valstie
čiai pradėjo skirstytis, ir butą vi.-i rainiai 
atsitraukę, jei nei iš šio nei iš to Klingen-
hergis nebūtų paliepęs mušti moteris na
ga i komis. Ir pasaka Kad vyrai tik ant 
moterų riksmo ir vaitojimų sugryžo į baž
nyčią ir su kumščiomis sumušė Klingen
bergio uruulnikus ir ji patį. 

''Tas svarbus Wichmano liudymas to
kią padarė įtekmę į teisėjus kad vienas iš 
jų, Leontjevas, paskirtas iš valdžios J Pla
telio vietą, norėjo Wichmano išpažinimą 
pertraukti ir pradėjo jį maišyt visokiais 
klausimais. ' Manė sumaišyti tų išpažini
mų vertę. 

''Klausė jis — jam rodės labai išmin
tingai — kai]) Wichmanas mano, ką tame 
atsitikime gubernatorius turėjo daryti. 

"Aš manau, atsakė Wichmanas, kad 
gubernatoriui nereikėjo pasakoti valstie
čiams melagysčių apie Jo Mylistos Caro 
ukazus, nereikėjo naktį veržtis su uriad-
nikais i bažnyčią, kada jo laukė visi dieną 
apie 10 valandą; o jeigu jau gubernato
rius tą klaidą padarė tai persitikrinus kad 
žmonės neturi jį už gubernatorių, o tik 
už naktinį vagį, užpuoliką; reikėjo prasi-
traukti, nueit Į valsčiaus raštine ir lauk
ti atvykstant kazokų, o ne liept kad udad-
nikai muštų moteriškas nagaikomis. 

"Tais žodžiais kaip šaltu vandeniu 
apipylė užpakalyje sėdinti gubernatorių. 

"Leontjevas jau daugiau Wichmano 
neužkabino ir tik mes vieni jį klausinė
jome. 

"Dasižinojome jog per pusantrų me
tų gubernatorius Klingenbergis nei sykio 
jo pas save nepašaukė ir nereikalavo nuo 
jo jokiu raportų kaslink Kražių bažnyčios 
ir žmonių. 

"Dasižinojome taipgi jog per visą tą 
ilgą laiką -Kražių bažnyčios dalykuose ga
vo Wichmanas tiktai vieną raportą. Ka-

j portas tas buvo parašytas tai]) neaiškiai 
kad sunku buvo dasiprotėti ko guberna
torius nori. 

"Toliau, Wichmanas išpažino jog per 
dešimts metų jis tarnavo Raseinių apskri
tyje sprauninku, tai yra policijos viršinin
ku, ir nors moka gerai kalbėti Lietuviškai, 
apie to Žemaitiško laikraščio rašinius ku^ 
rie kalbintų žmones pakelti maištą, nieko 
nėra girdėjęs. Pripažino jog niekados ne-
užtėmijo kad tie žmonės butų buvę persi
ėmę Lenkišku fanatizmu, kaip tai juos 
Orževskis ir Leontjevas vis kaltino. 

(Bus daugiau) 

Štai apysaka kuri jums patiks! 

A L P I  

bizunu, bet nežinojo nei iš kur nei nuo ko. 
"Pagalios tas Siemionovas nuklydo 

taip toli kad pasakė jog tą savo išpažini
mą, kurį pats pas tardytoją rašė, para
šęs ne pagal tai kaip ką matė, tik pagal 
tai kaip girdėjo. Tada vienas iš musų pa
sityčiodamas užklausė jo: Na o kaip su! 

|tuo bizunu, a)* tą irgi gavai tik pagal gir- ] 
j dėjimą, ar gal jau nors aną pajutai? Tuoj 
| pabaigėme jį kvotę. Matėme jog daug 
i ką nelaimėsime. # į 
j "Po Siemionovui ėmėm kvosti Koži- \ 
iną: žmogus tai vidutinio amžiaus, Toto-j 
riško gymio ir iš pažiūros labai kvailas.1 

Matydamas priešais save Orževskį, o už-i 
pakalyje turėdamas Klingenbergį, Koži
nas klausiamas saugojos tik kad ką ne-; 

: prasitartų. Mes norėjom kad jis prisipa-
! žintų jog matė kai]) moteriškosios buvo iš-
i vytos iš bažnyčios 'su pagalba nagaikų' ir 
'vienas iš musų advokatų tiesiog užklau
sė jo: Pasakyk nagi, Kožin, kokiu budu 
i anos moteriškės buvo išvarytos? Kožinas į £ Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
jnusigando ir drebančiu balsu atsakė: Iš- jpiaus istorinė apysaka iš D.- L. Kunigaikščio 
Įvarytos buvo.... išvarymu. ... < ir visiems j Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpj, kuris 
besijuokiant Kožinas sugryžo į savo vie
tą. Mes, pasakėm kad tokio liudininko 
mums nereikia. 

"Paėmėm tardyti Smalenską. Tas pa
sirodė esąs dar aršesniu negu Kožinas. 
Kalbėjo ir melavo kaip vaikėzas pagau
tas prie piktadėjystės. f?o kelių minutų 
mes jį taipgi pavarėme. > 

"Užtat žingeidus buvo išpažinimai 
Wichmano, Kražių policijos urėdininko. 
Klingenbergis po Kražių skerdynei pava
rė jį iš tarnybos ir Wichmanas dabar at
važiavo net iš Voronežo; vidurinėj Mas-
k^lijoj, kur gavo vietą kalinių i niekto-Į 
nans: -'Y*... • . • " • 

"Aiškiai, išlėto, Wiehfnanas ispažitfo 
jog. kada JKlingenbergis su savo tarnais 

KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 PopitTos v ir ša is. $2.00 Tvirtais vir.šais 

įs-
laisvino Kęstuti iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstuti, ta
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at-
sižymejimus.' Knyga paveiksluota, 288 pu»l. 

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

Didelis, gausiai paveiksluotas SapninyfciS, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
iapiiii. Kiekvienas privalo jį turėti 
namuos?. 

RefknlaUkit 
6820 Superior Ave. 

Dirvofc 
Cleveland Ohio 



D I  R V  Padlkft Amerfltai Lafitoitf 

if 

A L G I M A N T E  S ?  • ' V'nc.o Pietarį 

Serovej kanklininkai keliaudami per Lietuvą, apsakydavo Lietuviu Bočių karžygiškus darbus ir vi
skius atsitikimus iš tij dienu mažo pasaulio 
T>ABAR — Jums tą viską apsako DIRVA — pasiekdama Jusu namus plačioje Amerikoje-r— istoriškus 
- ' oMti darbus ir jyairius šių dienų pasaulio įvykius — ir tik už $2.00 per ištisą metą! 

Dabar pats Laikas Jums užsisakyti 
(Tęsinys iš pereito nr.) jausmus. O kitos tautos ("ar nesena?" i 

Kunigaikštienę Danutą, kad ta iškeliautų 
su nedideliu pulku iš Gardino ir kad to
kiu budu galėtų ją lengvai pavergti Ar
šusis. 

— Na, apie tai kad jums nepasisekė 
prie Gardino, Aršusis gal negreitai suži
nos, — patėmijo Virpša. 

— Širdele! — nutraukė ji Sėmikas.— 

kitaip r; 
clys. Argi jau mes tiktai prapulčiai ir 
leisti? 

Nutilo ir nuliudo senis. Jis jaute kad 
Algimanto žodžiai priešingi pranokiam ir 
aukštam Kristaus -mokslui, bet jis jautė 
taipgi kad jie teisingi, žiūrint i juos iš 
grynai žmogiškos, svietiškos pusės. Kaip 
numanantis vifešus reikalus, senis negalė
jo visai papeikti Algimanto apsiėjimo, jis Aš taip manau kad Aršusis arba jau žino, 

arba greitai žinos. Ne tiktai vieni ius mo- , , .... 
\at 1a -žus uždegti. nur^o m'1 toks s'.nme at.-iti-

Vivpša norėjo dar daug'au Mansi ėti .\XKi ' U.L*.- * itil ^^o^s, tac.a 
bet Algimantas nutraukė visas šnekas. ! 7.1S, į ?1 £ej. im ^s^nore \o tolia j ,QprvTen~ 

— Sėmiką paleisti, kada sugryšiu, nes ^ P .žinomų, aplm^ybese prie kurių zu-
jam tai prižadėta. Kitus gi visus į kalė
jimą! Kas iš jų netilps tai surištą la^ke 
palikti pilyje ir prist atvti sargus. Jei tu 

do brolis brolį dešimtimis, šimtais. Ir iš
nyko senis iš pilies. 

Triob aus la* oną šarvoti nulydė'o j 
tiktai pasirodys mažiausias nepaklusnu- Detuvą su di ele iškilme.^ Nulydėjo Algi-
m a s ,  a r b a  m a ž i a u s i a s  i š  j ų  p a v o j u s  t a i  i š -  n ? a n  a s  ? u  T r i o b i e n e  i r  r u y t i  k a - į  

varstyti peiliais be jokio gailesčio, — ta- 111^orJienes pulkai. Nuzuaytus Tnobiaus 
rė Algimantas rūsčiai į savo vyrus ir nu-°^rs ^ia iau palaidojo ant aukštų 
eio šalin į upelio krantų, supylę bendrai jiems nema-

Neilgai trukus iš pilies išioio lemtas ^lls ^aPus ir pasodinę po vieną medelį. 
vyrų kulkelis, tarp kurių galėjai pažint! 

Algimantą ir Nemurą su Abru iš sti-.o- Mėnesį suvirsimi Algimantas išbuvo 
menų. Gudų kariuomenės likučius nus'- i Detuyoje. Ir Bartninkas visas 'akis pra
vijo pulko vyrai ir tiktai prašvitus sugry- j žiurėjo Gardine laukdamas jo sugryžtant. 
žo jie į pilį. Paskui juos už geros valan- Pulko vyrai laukė kad Algimantas sū
do^ sugrvzo ;r Algimantas su savo pulku, 'gryžęs ant tų pėdų eis ant Dainavos Apries 

o ma- Aršųjį. Bet čia jie drūčiai apsiriko. Par-
gryžęs į Gardiną, Algimantas atleido be-

Toki Algimantą dar niekados nebuvo 
tęs V <a. 

esti visus pavergtus į kiemą! — veik visus pulko vyrus namon liepdamas 
palicr. ,ai. " vienok buti gatavais stoti į pirmą gandą, 

F 1 tuos surištus išvedė. Alnri^an- Taip praslinko pava aris ir vasaros a<-
tas paliepė dvigubam savo vyrų pulkri ly- fcai. Po darbymeč'o iš# Gardino iš'ojo pa
dėti uos iki giriai, o paskui visus jojo i" siuntiniai su krivūlėmis. Jo.^e b:;vo ua-
ji:\ v -stus, grasnus. kaip debesys tamsv.s. kyta rinlitis Į pilį visiems ^arei .iams, 

Pagiryje liepė jisai visiems sustoti ir p Turbut kas nors pranešė apie tai Ar-
atsiliepė į savo pulko vyrus: šia.iam, nes i kelias dienas atkeliavo nuo 

— Vyrai! Šiuos Gudus aš naHeHi iu- i° iš Dainavos pasiuntiniai kalbinti Algi-
su vab'ai! Tiktai iums pa^aVvs*™ ka'1 Ar- - f,i nairoms paliauboms. 
šus? s ir štai ši tu priminės ir ^e^'a* 1 la t"* a-'vc fravo jie at;a-

p.iove 
hvrius perpjovė, ir visus ius tain suk?™- pi^tacėjystei tarp musų paliaubų dau-
vintus, po eglėmis iškarstė, Fiu;t. """ar ^iau bvti negali. Savo galva iisai man 

dabar ;"ie tyso ant ualno netoli La^nb^ė 
kili m r . 

Pasakęs tai, Algimantas pasuko *~:r-
rą at^al į pilį, o užpakalyje io aHHepė 
i estetiškas riksmas piHų ir nus'gand --
• v;. balsų, tarp kurių gale'ai supranti t'k-

auiaF 

'-a 1 

at i 
ru^ 

n"-

— rir-::v ! is už gyvarti! Tr 

ą! 
:\lg:*mantas vv^raude ž'r-a 

' rr'ėtų tokių balsų; jo ve; "e 
arčia. Ties pilim eut'ko 'Į reni 

ru ])ės. 
— Vaikeli! Kur tu d§iai pavergtus 

Gudus? — užklausė jis Algimanto. 
— Atidaviau kareiviams. 
— Ir jie žudo juos? — klausė to7i u 

Bet negaudamas atsakymo ir supratęs :'š 
to kad taip yra, senis palingavęs gal a 
tr.ro vėl: 

— Musų senas tikėiimas s1'el1 i a ka r 

dV.-ti nemėgsta vaitojime ne1* 
gi, Al~k antėH iv. st 

." nemalonių c~ievam3 d*' -i 
ii. . Bet tu, vai1 eli b ;dan~£ ] • )a ą 
i.as Romaną, negalėjai repaži.iti •: č 
nių ti];ėjimo, kuris skelhia iog vei a 
lėti artimą savo.... Kiek tu aT't mų 
žudei, atiduodamas pavergtuocius s v 
kariuomenei.... 

— V^iena, tėvuli, tai jie visai ne a. ti-
mi. Artimais gali vadinti tiktai savo tau
tos žmones. Dėlto, jei aš ir bučiau rikš 
čionis, tai aš elgčiausi taip kaip visi krik
ščionys, o ne kitaip. O antra, aš nekrikš
čionis. Ir nesykį girdėjau ir mačiau %ai 
Perkūnas muša kulkomis savo priešą ait
varą. Jeigu Perkūnas tai daro, naiki ^ 
savo priešus, tai ir mums taip reikia e.g-
tis. O ką apie krikščionis tai geriau, tė
vuli, man nei neužsimink: piktesnių žmo
nių ir didesnių veidmainių kaip jie nėra 
pasaulyje. 

— Tai ne tikėjimas kaltas, vaikei' — 
air : - *nis, — tiktai žmogaus jžuluma . 

musų šalyje ar ne žmonės gwe 
na? <1 g i  j i e  geresni?  — užmetė  A 'g-
man*~ 

— Musų tauta, vaikeli, sena ir^ nuo 
giliausių senovių savyje aipina žmoniškus! 

o e: už v'są p'kta kurį jis padarė. 
. -če ite ''t' 'a.1 neužilgo aš atlankysiu 
i į "i ugmm ir l;arc!u. 

Ypatingu aH''ėjimu rengėsi Algima?1. 
^ į rauią žygį. 

Pas jį priėjo ne viena žinia k:r1 Ar-
šienės giminės pažadėjo jai pagalbą ir kad 

r-s^ar oš ir T'ai ^en'"asi į Daina ą. 
r Al^.'manta^ tvenkė iš visur 1 a^ei-

,v3 S rl^ i'o": Juo"vėšvVs ^uo Ruš-
• -- r)*d1'e1?i i'»', nn ! -

i  o  •«"  :V  aičiu  ne  ta i  Sa  
gentie? 

Dainavoie Aršus's kad pri-rišti prie 
savęs talkininkų širdis, kėlė puodas diena 
iš Ienos. 

— II! ha! — klvkavo rrirtu pulko ' y-
ių baldai. Skambėjo kanklių garsai, gau-

t- iu1 os ir duz^ė'o rėtukai. Nesidž au-
°"e vienok liau 'is kurios iždu Aršusis ! ė-

orotas, nes iš jos burnos tos puotos 
ne gir" a s" 
"te A-'šir' • 

' • r» -3 

•' h 

f! r in" Ius  

ii' Ir 
•>v b 7tu 

a'"' *'e fv ;•".-'u " v.-

i- - " ate1" ii 
' e ar-o i ' 1 e v 

~ars?n k""1 Al^impn'as 
a "a* f* ta' r.]-.- 'r 0 

^*e i- v*t^je vH'»V 
Kad "toM'i AlM^ant? 

o'le?. J'emr, ba'su b vo ieigu iš^il^i^vtų 
o 

-- * i^" tr i~i tikriau. Ius ieiru ?y • r---
pat 's eisin į ragai1'a Al^imant-u — o- •] 
'*o'o s«u Arš:oio valdomi Lietuviai. 

P^a 'žio'e P^urronė^ ^ė""eio p^lė^'ė i 
ftair<av3. ^ekirk'ma ž^'n'a ka^1 Alrim -i 

p z :u!rni 'i-. cL.a! — :• 
vo girti Aršiojo talkininkai, svetimi G -
dai. 

Po kelių dienų aplinkui Dainavą su 
dun^'o žemė ir užgaudė ilgos Lietuvin 
<-rirh-c i 

<A '•įįfiri 

'J 

9 4 4  M E T A  M  St 
Gausit dovanų puikų 1944 m. Kalendorių 

(PASTABA: Seni skaitytojai pridėkit 10c kalendoriaus įvyniojimo ir persiuntimo kaštams padengti) 
• 

Dirva metui vis f 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

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

^ i\ Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakal-
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gšm* 

^ 'N WWW Dirvą tik už S2.00 visam metui. 

(įdėkit Į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 

n T R V A 
6820 Superior Avenue Cleveland 3 Ohio 

Al? TAPTI AME

RIKOS PILEEČSU 
ilnygflo "KAIP TAPTI A3'.jS-
P.IKOS PILIEČIU" gai::.ama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 

e r s i u n t i i u ]  p r i d ė k i t  >  
. ..i >avo 

. ,,ii' • :k i;, I: I r iUiVO 
treipkitės į Dirvo.^ age/iturų. 
iums bu* pagelbėta tai .suras-
vi. ;  Vietiniams norintiems ir-

ildoma rplikaci.Iu ' lankos 

(Vietiniai prašomi kreiptis 
penktadienius ir šeštadi(>-
) 
MRVOS AGENTŪRA 

' ? c.20 Superior ave. 
^vpfand. Ohio 

prenumeratą galima 
• -;ti ir i s Clevelando. Kas ne-
:i laiko ateiti administraci-
n gali pasiųsti laišku $2 su 

<i savo adresu. 

i v /rasas ir Vaikiusius 
;M Ž:EMBN§A! DRABUŽ.AI 

tŲ S.VKATERIAI 

r/ m "W ry 

3.95 "'.'j' suseerami, coat 
kirų spalvų 
eoat stilių, skir- 4.45 

1 bmacjjų 
Inos, kiti grynos 1.95 
-nk. Sweateriai 
odos Žakietai 9 95 

i Nušąlu 
V v r u Užsimaunami 

Sweateriai 1.45 
kombinacijose 

'weateriai 1.95 
•v^i. skirtingoje spal-

1.95 

Merrimac Skry! ėlės 
2.95 

5.00 
Skirtingose spalvose 
pavi'kilurpe 

r >R> f J MIS ĖJUSIOS 
_BMi( LAY BRAVD 
VYR> MS IR VAI IN \MS 

KELNĖS ... .. $3 95 
DHolis pasirinkimas kelni i vi
sokiu spalvų. 3.95 

Vyru Union Siutai .. 1.50 
''tori 'ir šilti, ilgom arba trum-

pojn rankovėm. '• l.HO 
Vyrų Pajamas 2.50 

'.-"iielette apsivelkamu stilių. 
: 'tliin brv/i'i ir spalvų 2 50 

Vaikų žieminės Kepurės $1 
su ausų a^sau?ot jais 

Vaiku lltęos Kelnės 3 45 
Mi""^ V iki 

Vyrų Kojinės .... 39c 
Trumpos arba nilno il^io 
nodu spalvų ir mai'j'ni'i 3P" 

Vyrų Storos Vilnos 
Mišinio Kodinės .. 39c 

"likos n~ba baltas 39c 
ViTrų Darbinės KeHės 2 95 

Jępln's •*-i 
sutrauktos ' 

Grožio Patarnavimas 
Telef. KE 5310 

Expertai Permament Wak ing-
Ate ikit pas mus geriausiam jusų 

plaukų sutaisymui 
Priežiūroj Mr. Alan bv.v sin "j >. <. 
Tleaut" Palone ir N'J 1 

si- n Tvistit itc. 

ALAN'S Beauty Sa-CK-
E 187th St ,famnas St. Clair 

ir Nottini?ham Rtl. 

L i e t u v i š k a  

V A I S T I N Ė  
Jonas Zvalskis, Savinin' a? 

Užlaiko visokias ^am!nes ir ' -
portuotas gyduoles nuo visokiu li 
pu. žaizdų ir kitokiu n-jrero i >. 
Išpildo dakratų receptus atsakan
čiai. Krei"kitės j savo- vientau-
":n '-aistin^ v's^kiai" r'-'kala's 

AR ŽINAI Irac! [vyksta 
Svarbios Paskaitom? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND. OHIO 

P. :;ka!b -s n!sih T:.; - i • 

—'i-! i. vV;uie P .rk 
i an^a nemokamai rinklia-

s Rengria ir kvie'ia šv. 
1 "••\iai 

ku,. 4i.es -luba: ...,yve 
abai-,oj- V Mat. 24.3. 
ka.! ši(t svieto kara

is - u : Y/ u :. e::ks.;iu ? 

: ;<! s t )i.vti 
' i k -! ! 

• a.si 'eda dr: 
<-'i arba atita..-

v'l-i -b. J:20, n 

P ' 
^tostl a' 
pauii'if'; 

.r T 
— K Ą 

F H /  R M /  r  Y  
5920 SI. Clair Ave. Cleveland 

Telefonas ENdicott 8G18 

Rubti Valvmui ir Taisymui 

merit cleaners 
c« -"i Vieta Pa^^ti. Rab's-"'' 

TATLORS — FUT?T1TEHS 

8321-26 Hoiifrh Ave. 
2020 (14) . 

W NE 5HOFPE 
* t v; :r -

n š'-T-P/NAS 

• M -c. : . IfV'M- ' 

\V. H T" or-fh P'-o-

• re:kalans p'ir LVS Vi
si stokim#* 'i* T.iptuva. 

i 
' a ę n 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-

tirt:-® lnform;u'ijn.« ir praktiškus p.'t^rinius reikalo viso-
'' ki(;s Apdraudos (Insurance) vis.-i lykai T..,!,' ; 

-Ir. 
ž ginklų! — sklido nuo kuorų 

skelbė viršininkai po 

n. r.•• <:• 

—• TTž ginčių! — 
Dainavą. — Į vietas. 

(Bus daugiau) 

P . ' -P  .  I . '  U  L  !  
u Vieli 

Superior Ave 

ertiir 

L i e t u  v i s  

•»'.v 

••'«>r * u 

Vieli; « I 
II Li J i-f . Cleveland MBS 

SUPERIOR BODY 

&. PAiriT CO. 
iv F-nd^ri i tais rnas 

p " ta S rri SU-
' •  ;  . . j  

r'alia'-o jam automobilius. ~ 

r ' N :  U ) . : : - !  ( H )  

'''* Clair Avenu® 

Tolef. GLen. 16°0 

Superior A ppliance Co. 

ma i ;i 
' tliekam ger.-> a !i ?a» 

sy—!c> darby 
Perkam Senas S' ar ia a 
Ma.?irias Vaeuu "al: t-
Jus, Radios. (5) 

Nauji Savininkai 

V I R G I N I A  
RESTAURANT _ 

96 3 ST. CI. IU WE-

Sp^ 'ir- li: i Pietrį* 

;..^kinacUfraais . 
'Vienas iš Vore ^estaurantij" 
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SVETIMŲ KOMENTARAI APIE 
LIETUVĄ 

Hfrvže Laimingai po Bombardavimo Vokietiio* 

Kaso I*. J. žiuris, 
LVS Spaudos Kom. Pirm. 

akyvaizdoje šių įvykių). 
Pagalios rašėjas atremia vi 

Milton Stark, N. Y. Journal sus ®ov,et!f Pa'*lel3tU3, ar«u 

American rašėjas, kolumnistas, ™nt"3 ap,e ?Tle,tuvą: ..1;..Ka< 

plačiai žinomas Amerikos laik- Sov,etam3 . galinga .sejima 
HMių žurnalistas, Detroit Ii- į J

T
ur«; 'Lletuva ,leturl uof 

„ iv/r- v.,- rr- • tt 2. Lietuva yra pavojinga: Ka mes, Miami Times ir Hearsto , v ,. . •• .... 
laikraščiuose dideliame' dviejų da **h aalis ? trijų mil,1 on 
skilčių vedamajame straipsny- ??v<^n ?'1" .U ^n]Pav0.'!!"ga mi 

je, aiitgalviu "LITHUANIA'S: zimf .ls apįe millJ01^ & 
FIGHT FOR FREEDOM" la-|^ei!:°™.' į , P?1SaU?°!i ^ , T . , Vokietijos: Juk gi po karą Vt oai gražiai, apibudina Lietuvos , . ... . . , , , ,-T. . , , . kietija bus nuginkluota. 
padėt, musų nustatymą, c.-, Buk Lietuva atsiplėšė nu 
tuoja D^norem o knygą, M,- Rus os kada j; buvo nusi,F 

msterio P. zadeikio pareiski-, . . 1 • • • • T 1 
v t • .<r M-u • ninta revoliucijos. Juk gi pa mus, Yuknio "Lithuania — , . , • . * . , . xt i.- m . i-tys Vokiečiu junkeriai atsiur Awakening of a Nation \ nu- , _ T . ."L , . • v. T . , . T , į te Leniną ir Trockį uzpecety piešia Lietuvių - Lenkų santi- * 

kius istoriniame laike, Lietu
vos gyvavimą* ir sunkenybes po 
carais, jų kovą prieš priespau
dą ir galutinį laimėjimą 1918 
metais. / 

Toliau seka apie Vokiečių 
fsibriovimą į Klaipėdą ir pa
galiau bolševikų klastingą gar
nizono įsteigimą ir pavergimą 
Lietuvos 1940 metais. 

Jis cituoja 1920 metų sutar
tį Lietuvos su Rusija ir ryš
kiai nurodo jų nelegalų tos 
sutarties sulaužymą. Nurodo 
kaip Lietuviai, atgrąsinti žiau
riu bolševiku viešpatavimu, su
kilo ir išgujo Azijatiškas gau
jas iš savo šalies 1941 metais. 
Paduoda tarp kitko 15 vardų 
kunigų kuriuos bolševikai žiau
riai nužudė (temykit musų •VIDUTINIS svoris žmo 
krikdemų sėbravimą su bolše- gaus s«i©genų yra apie trys 
vikų pusbroliais, socialistais, j svarai 

tame yagone i Rusiją kad su
keltų revoliuciją ir šie ardymo 
apaštalai pirmiausia paskelbė 
kad lai visos tautos pasirei
škia savo laisvę,' sukuria savo 
tvarką ir valdosi. Net 17-me 
paragrafe Sovietų konstituci
jos, užsilikusios nuo tų laikų, 
sakoma: "Tie kurie nenori bū
ti su Sovietų Respublika, gali 
savu noru atsitraukti." 

Šis rašėjas atremia ir So
vietų melus buk Lietuva prisi
dėjus savu noru prie Rusijos, 
ir nurodo kokie ten buvo balsa
vimai. 

Šiam teisybės gynėjui mes 
Lietuviai privalome pareikšti 
padėkos žodį. 

Hotel Roltun 

Best Wishes 

WALTER P. STAHL 
Gears — All Types — All Sizes 

Designing — Service 

Cleveland 6, Ohio GA. 7000 

in,-Hi t.1.*'-"- 1..- pa U oil v* 
atako Vokietijos miesto Oscherleben Kiti to lėktuvo vy
rai neša iškėlę savo lėktuvo pilotą, Londone. 

WATERBURY, CT. 

Lietuva* Šventi Gerai 
Pavyko 

/Vasario 13, Waterburio Lie
tuvių Taryba iškilmingai ap
vaikščiojo Lietuvos Nepriklau
somybės 26 metų sukakti. At
silankė skaitlinga minia žmo
nių pasiklausyti įdomių kalbų. 
Kalbėjo Kongresmanas B. J. 
Monkiewicz iš Washingtono, 
Lietuvos Ministras P. žadeikis 
iš Washingtono, ir kiti. Jiedu 
sakė Lietuviams turėti kantry
bės, o viltis yra. Lietuvos mi
nistras savo kalboje pareiškė, 

BALTIMORE, MD. 

SĖKMINGAS NEPRIKLAU
SOMYBĖS SUKAKTIES 

MINĖJIMAI 
Sekmadienį, Vasario 1:5 d., 

Lietuvių salėje Įvyko B. L. D. 
Tarybos surengtas sėkmingas 
paminėjimas Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties. 

Programas prasidėjo 2:30 v. 
po pietų. Pirmiausia, Dainos 
Draugijos choras vadovaujant 
p. L. Bekerckienei, sugiedojo 

Amerikos ir Lietuvos himnus 
ir kitas dainas. Gražias kal
bas, pritaikintas tai dienai, pa
sakė šie kalbėtojai: p. Julė M. 

PAYTON,OHIO i 
ŠIMTAS LIETUVIŲ Kalt 

ElViy. Iš šios mažos koloni
jos, jau randasi šimtas Lietu 
/ių jaunuolių kariškoje tar 
nyboje, įvairiose jos "akose i; 
mreigose* Taipgi jie išsklai-
lyti po visą pasaulį karo fron 
uose. Iš jų daugelis ra 'prii 
'ršininkų rangus. r T o 
iriai yra pa^i^kę au t1 n'u 
ilitarrkus rangus, jie : t 

arnybon baigę univeri 
okslus. John Širvai is r . 

§ Majoro laipsnio, Mike a 
• Frank Savickas yra Kari 

tonais. 1 

Su tais Misų jaunoHafs yta 
j jau įvykę ir nelaimingų nuota
kių. Keletas buvo sužeisti, du 

Iturbut bus žuvę kovose &u Ja-
1 ponais Sgt. Stanley žerom-
skis ir jurininkas James ža1-

•tauskas. Gaila j u tokio liki
mo, o labiausia gailestis paM 
čia širdis jų motini ir artina 
riminių. . 

T r.r. V 

turi Mr-; n i tatfft'.rta; V'1-t 
jos ir Juozo Olekų ketu1' 
suirai, ir našlės Onos Atlfustu 
skienės — p?nki sunai. Ke 
leto šeimų yra po tris slmuš 
paimta. O. Rep 

HIPPODROME 

''Destination Tokyo" 
Ši jdomi naujausia filir.a pradėta 

rodyti Hippodrome Theatre, savai-
laiko, pradedant Vasario 23. 

Tai yra karo vaizdas, kuriame 
vadovaujamas rfcles atlieka Cary 
Grant ir John Garfield su daugeliu 
ktttj; Veikalas vaizdai perstato fey-
ver.i:r.ą vyru kurie pasi&ukoj'a ka-

Mksriui. sa^o ginklams ir vi-
'> is s.i soros kuriose jie stato eu-

vo tryastis. Vaizduoja sumbarino 
kariautojus kurie vyksta užpult J-a 
~onu uoste karo laivus padarymui 
jiems nuostolių. 

Karo vaizdų mėgėjai turės šioje 
tikro žavėtinumo. 

Greetings 
TOM'S CARACE 

Eist 64th street' ' HEnderson 4S47 

ICE FOLLIES of 1944 

Greetings 
MIHALJEVICH BROS. CO. 

Real Estate Insurance 
6424 St. Clair Avenue 

Notary Public 
HE. 6152 

Telefonai: 
ERNEST P. PIERCE 
Tools and Special Machinery 

1438 h i. 4nth St. EX. 1144 

Amerika dar ikšiol neparodė i Kastenieng Lietuvos Atstovy-
savo jiegų, bet parodys ir nė-,bgs sekretįriu8 j Rajackas U 
ra pasaulyje tokios galybes ku- Waahingtono Adv. N; Ra.,te. 
ri galės jai atremti • — 

Greetings 

THE STAHL GEAR & MACHINE CO. 
Manufacturers of 
C U T  G E A R S  

3H01 Hamilton Ave 
Cleveland, Ohio HEnderson 2820 

nisj Teisėjas W. F. Laukaitis, 

Best Wishes i 

HAWKINS GARAGE 
4908 Payne Avenue ENdicott 3256 

Adv. F.J Bagouus Lietuvos !Adv T Grajauskas, S. Janu 
grobikus palygino prie skun- gįg 

kės", kuri į svetimo šeimininko Ypatingai gražias ir jaudi-
namą j in ę* nančias kalbas pasakė p. Ras-

Prie to kalbėjo Lenkų Tary- tenionC A(Jv N Eastenis. Tei. 
bos pirmininkas -Dr. Josaph sįjas 1)r. A želvis 

May, Italų Amerikonų Un.co kaitg AngMka kaftja rezo. 
klubo pirmininkas Joseph Man-;)iucjj Lietuvos nepriklauso-
ganaro žydų Tarybos pirmi- bfef rcika]u kuri |)uvo vįen. 
rankas Harry Liebeskin, Adv; I ba|siaj iimta. 
Clarence Balanda Adv Albert ( Galiausja ^ 
Bronsky, Jacob Trečiokas. 1 

Linkėjimai Lietuviams 

MARION DRUG CO. 
5111 Superior Avenue 

tšpiklome Vaistų Receptus 
M. Spivack. Prop. HE. 4243 J 

Greetings 

DAN-DEE PRETZEL & POTATO CHIP Co. 
2900 East 65th Street 

-Diamond 1764 

Buvo prisiųsta sveikinimo 
laiškai nuo Senatorių ir Kon-
gresmanų Conn, valstijos, ir 
Gubernatoriaus Raymond E. 
Baldwin pareiškimas. 

Gauta ilgokas pasveikinimo 
bei pareiškimo laiškas nuo 
Clara Booth Luce. 

Thomas Matas, rengimo ko
misijos pirmininkas, atidarė 

sakė Kun. Dr. L. Mendelis, tai 
grynai religinė kalba; jis bai
gė su malda, ir tuo programas 
priėjo pabaigos. 

Aukų surinkta LiotuvOs rei 
kalams $134. 

Susirinkimui pirmini n k av 0 
B. L. T. pirmininkas Antanas 
Miceika. 

BANKETAS. T r e čiadienį, 

t I 

Compliments 

P  E R Z C A F E  į 
4821 Payne Avenue 1 

- -

Compliments 

DR. N. G. PUHARIC 
Dental Surgeon 

55°-1 Superior Avenue 

FRANCES GRDANC 
T n-P"T>Tp SHOP 

"Where the women in this neighborhood 
* liks to shop" 

1513 East 5Eth Street HE. 3332 

"The Ice follies of 1944", The 
Shipstads and Johnson ledo extra
vaganza, pradeda perstatymus Cle-
velando Arenoj Kovo 2 dieną ir tę
sis apribotą laiką, iki 12 dienos. 

Kadangi pernai tie t perstatymai 
sumušė visus teatrališkus rekordus, 
tikima ir šymet tas bus pasiekta. 

Palengvinimui išanksto užsisaky
ti tikietus Arena vadovybė priima 
užsakymus paštu, kas sutaupys lai
ką norintiems įsigyti tikietus anks
čiau. Telefonu užsakymų nepri
ims. 

"The Ice Follies of 1944", pripa
žintas visoje šalyje vienas didžiau
sių perstatymų, apima 130 asme
nų, v|so 33 paskirus aktus, persta-
tytojffe yra daugiau gražios pane
les. Tikietai gaunami dabar krei
piantis i Cleveland Arena — $2.45, 
S? 95, $1.45 ir generalinė įžanga 95 
centai. 

r  .  ' '  " '  1 "  •  '  1  

BROTHERS CAFE 
UF/niVlšKA TT*F,TftA 

1603 E. 79th Street 

DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
•Atdara nedėldieniais. 
KAZYS LE1MONAS, Sav. 

STGIM5S TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis'* 
"Arielkėlė šiltesnė" 

aLUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euciid Avenue 
.-Vili U S. Route 2o 

>.Hzyb ^tonib, 6aviiiinKas> 

VMCKL1> FE, OHIO 

/• Russian Roads to Fn 

Russian Dfiv^s j>j 
• N«i-!.3WArc3P 

f (NLASD Miles gf'xnimjrad 

SWEDEN 

VIOSCO 

LITH. , Vitebsk 
Smolensk 

germahV^n Ss° 

Orsha 

Minsk 

PFuSSIft 
SOVIET RUSSIA BERLIN 

Ore! 

Krrs!;» 

POLANQ • Khc:.. 

'""^Spne-ro-:; 

5 HUNGARY 

\¥ t 
i >  % e a # - - i m r  > * • ' 1 .  •  RUMANIA 

Ploesti YUGOSLAVIA 

Courtesy T H M STANKAI:!) <M '. CO. (O.'TO) — 

programą ir pakvietė Tarybos yg^rio 16, Lietuvos Nepri-
pnmininką Di. P. Vileišį vt's^1

1 klausomybes dienoje, įvyko iš-
tolesnę programo eigą. kilmingas banketas, kuriame 

sv. Juozapo parapijos choras daiyvaY0 ir gražiag kalbas 

vedamas komp. A. Aleksio, ati
darė vakara su Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Vietos kle
bonas Kun. J. Valantiejus pa
sakė įžanginę kalbą, ponia M. 
Zailskienė perstatė visų drau
gijų pirmininkus, kurių radosi 
apie 30. Programo pataigoje 

sakė šie garbės svečiai: Lietu
vos Ministras P. žadeikis, Ma
ry lando valstijos Gubernato
rius Herbert O'Conor, Kon
gresmanas Thomas D'Alessan-
dro, Jr„ Marylando seimelio 
narys Adv. N. Rastenis, Tei
sėjas Laukaitis. Ypač jautri 

Greetings 

THE WINTER PAPER STOCK CO, 
1375 East 38th Street HE. 4580 

compliments 
EAST CLEVELAND SCHOOL of BUSINESS 

Individual Iviritructioii — Day and Night" Sessions 
Mr. & Mrs. Thos. P. -Scully 

14°f?R Euclid Avenue ' GL. 889o 

p. Zailskienė pasikvietė visus j ir Lietuvai prielanki kalba bu 

vo Gubernatoriaus O'Conor, į 
kurią, padėkodamas, taip pat 

i gražiai atsakė Lietuvos Minis-

garbės svečius [ savo namus 
ir skaniai pavaišino. 

Šiose prakalbose buvo pager-
bta Lietuvio karžygio Broniaus —"—~o KŪ^r-llen 
Sniečkaus motina, Ona šmec- užba ka,bu program 

kiene> Jos sunus, kaip pra-|.u ma)da visaj įlikai gusto_ 
nešta iš karo vadovybes, Na-Ijug Sve-iu dalyvavo virš 30a_ 
mur saloje viename mūšyje, p *Ved# Tarybos pirm. 

Greetings 
Harry Auerhack, f'rop. 

OHIO AUTO TOP & BODY SHCMP 
Upholstering and Tops Repaired 

Business Coupes Converted To Opera Coupes 
5100 Euclid Ave. (in rear) HE, 7330 

nukovė 27 Japonus. 
Dr. M. J. Colney. 

A. Miceika 

!l!v, *" 
,JįĘk* _ 

i 

s 

Russia's swift-rolling Red Army is pushing steadily forward on we 
roads to Berlin, with the help of ever-increasing quantities of 1c?i<J* 
lease war supplies. From March, 1941 to October, 15K3, U S. rcijjĮ* 
eries shipped $27,000,000 worth of petroleum products, including 
100-octane gasoline for Soviet planes. Ehoto shows a long trų<įj« . 

, D convoy in Iran, heading north with supplies for Rucoia Us? » ' V-

' • * * *4 » , • 

J.jjk' -yt-''V 
J'*; ' , ^ ^ ^ •« 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

MARGUTIS 
Skaitykit "Mar^utj", korįij> 
Ą. Vanagaičio lei(iži&m^\mi; 
likos ir juokų žunmią. 1-
oa du kartu i mem.-sj. Kai. 
metams $2 Prifiiuskft "m 
pašto ženklais, gausit v|ens 
numeri pamatymui. 

" M A R G U T I S "  
6755 So. Western Ąv«. 

Chicago, III. 

The American Legion Cluft ir 
The Shipstads and Johnsftu 

perstato 

L!] 

1944 laida 
KOVO 2 iki 12 

Popiečiais abiem čekmudieniais 
l)įdžlaiiyih( Kasiiulin's Muzikėlis 

VaUI nimas ant 

P* P Jaras • 

LOK.EE A. WELLS FUNERALS 

Sąjausmingi už bent kurią j 

Aukšto? Rųšies mokesti kiek ; 
Puikus Patarnavimas PASIRINKSIT MOKĖTI j 

Nepaprastos Vertybės Laidotuvės ] 
Grabus ir Patarnavimai nuo $109, $175, $225, $315 iki $1000 

i 

HOUGH A V®, prie E. 84 St. , CEdar 7038 

l  E D O  
r Tai Ncpai-s a.stas V h iždas 

D U GYI k i'l; IKI V MKRGLNy! 
$2.45 — S2.95 — 81.45 
GencraUnti įžanga 95 centai 

(Uiksai iškaityti )-
Mieste* Tikietai Gaunami 

tfOND'S CIXTHES 

ARENA ' 
S700 EITI.II) 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

\|3TOS, įVNTYS, ŽĄSYS, INDIaAI, ir KIAUŠINIAI 
paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame visus. 

Kampas Superior ir 43 Street ENdicoll 5025 

K hV 
* ^ 

h 
O <r f*>T 

« ii* i *J •'.<3^/* i Svliti. '• 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

UQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų • 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės 

^ 

' JACK GANSON ' 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA U2EIGA 
. 24150 Euclid Avenue 
Vieta privatiškiems pokiliams, 

. Engagement Partėms, Vestuvėms 
ir šiaip pramogoms. 

ezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

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

N 

MOLLY'S TAVERN 
DEGTtĖN, VYNAS, ALUS 

GERAS VALGIS 
A 

Užkviečiame Lietuvius 

Atdara iki 2:30 ryto. 

7508 ST. CLAIR AVE. 

ST. CLAIR INN 
LIETUVIŠKA UžENGA 

ALUS - VYNAS - DEGTINĖ 
UŽKANDŽIAI 

Muzika ir Palinksminimai 
mu. 9798 % - m 

9011 St. Clair Ave. 
• • —•owM** 

"ig 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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Raudonojo Kryžiaus 
Vajus Prasideda 

I 9 4 
WAR FUND 

YOUR RED CROSS 
iS AT HSS SIDE 

Raudonasis Kryžius prade
da savo vaju sukėlimui Cuya
hoga Apskrityje $3,000,000 su
mos j Red Cross War Fund. 

Visoje šalyje tas vajus ap
ims $200,000,000 sumą. 

Šių metų kvota tokiu foudu 
yva žymiai didesnė negu per
nai buvo. 

PAMALDOS Už ŽUVUSIUS 
M. D. N. P. bažnyčioje bus 

iškilmingos mišios 10 vai. ry
to, Vasario '27, už Lietuvius 
žuvusius nuo Rusų ir Vokiečių 
okupantų, taipgi ir už Ameri
kos Lietuvius kurie žuvo šia
me kare kovodami už Ameri
kos ir už mažų tautų laisvę. 

Tėvai kurių sunai yra žuvę 
kviečiami j šias pamaldas. 

šia proga noriu priminti apie 
duosnius aukotojus Joną ir 
Salomėją Sajevičius, rėmėjus 
Tautos ir bažnyčios reikalų. 
Jie yra savininkai Trees Cafe, 
1457 E. 71 st., Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos nariai. Aukomis 
kaipo biznieriai jie užima pir
mą, vietą. Kur kiti biznieriai? 

Alekas Banys, 
LVS 1 skyriaus organiz. 

PO NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PAMINĖJIMO 

Lietuvos Nepriklausomvb ė s 
26 metų sukakties paminėji
mas atsibuvo Vasario 20, Lie
tuvių salėje. Program^ daly
vavo komiteto pirmininkas M. 
Drosutis, Kun. V. G. Vilkutai-
tis, Kun. J. Angelaitis, P. V. 
česnulis. žymesnes kalbas pa
sakė Miesto May oras Frank J. 
Lausc-he, Jonas T. DeRighter, 
Kun. Prunskis ir Pulk. K. Gri
nius. Buvo ir šiaip priedinių 
kalbų bonų ir kitais viešais rei
kalais. Trumpai bet karštai 
pakalbėjo tik ką parvykęs iš 
karų su Japonais Cyfl. 
V. Zambliauskas. 

Programą pamargino daini
ninkės Stella Malonis ir A. Mi
liauskaite, taip ' pat meter,-
choras. Bet buvo ir netinka v 

mų tokia; .--v, ::' 1 • -.u 
ric tik P- • ' . . 

r.iblikf •>. . • . "ai, rink-
kia auko.-; L:'- ; reikalams 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kulturinio Darželio 

Sąjungos metinis susirinkimas 
bus pirmadienio vakare, Vasa
rio 28, nuo 8:30 vai., Lietuvių 
salėje. Draugijų atstovai pra
šomi dalyvauti. Vald. 

LVS SUSIRINKIMAS 
Lietuvai Vaduoti Sąj 'ingos 1 

skyriaus svarbus susirinki rr as 
bus laikomas penktadienio va
kare, Vas. 26, nuo 8:15, Dirvos 
redakcijoje. Bus raportai iš 
Amerikos Lietuvių Seimo i; 
kiti •svarbus praneširhai. 

LINKSMAS VAKARĖLIS 
M. S. 36 kp. linksmas šei

myniškas vakarėlis atsibuvo 
Vas. 19, pp. Mudrauskų na
muose, dalyvavo „sąjungietės ir 
jų svečiai. Skaniai pavakarie
niavę, visi linksminosi prie 
puikios muzikos. Atsilanko ir 
klebonas Kun. Angelaitis, pa
sidrūtinęs su svečiais praleido 
vakarą. 

AČiu atsilankiusiems ir šei
mininkams už v i "t a. Kom. 

NAUJI RATION ŽENKLAI 
Nuo Vasario 27 pradės vei

kti kiti ration štampai, mėly
ni ir raudoni. Tie štampai pa
tvarkomi taip kad jie ilgiau 
tesėtų ir jie kiekvienas turės 
punktų vertę. Už juos per
kant, bus gaunama, grąžos de
šimtuko didumo plastiskais 
pinigais. Juos išduo3 krautu
vės, paimdamos iš knyge'čs 
No. 4 štampą. 

Nors tas sudarys 
šatienės, bet kad r ikia pri 
to prisitaikyti n !••-• da:* si 
Tuoj patirs it 1 aip a n.. .... 
ženklai veiks. 

LANKOSI VACTUS 
ZAMBLIAUSKAS 

Corp. Vacius Zambliauskas 
parvyko net iš Pacifiko salų, 
po ilgų karionių su Japonais, 
kurių jis daug nukovė ir su
žeidė, bet pats išliko gyvas. Jis 
gavo paliuosavimą 30 dienų, 
tarnauja U. S. Marines para
šiutininkų srityje. 

Zambliauskas ir Gabaliaus-
kas tai labai panašus vardai, 
bet jie nelabai supuola. Pasta
romis dienomis Cleveiande bė
giojo, pinigavosi Gabaliauskas 
su savo pačiule. Jie džiaugėsi 
k a d  C l e v e l a n d i e č i a i  d a r  v i s  g a - j  
na duosnųs. Bet nelaimė: tuo 
tarpu ima ir pavyksta j Cleve- į 
l a n d ą  p o  s a v o  s m a r k i ų  k a r i o -  j  
nių Vacius Zambliauskas. Jis Į 
rengėsi važiuoti i Pittsburghą1 

išgauti iš Gabaliausko pinigus 
už automobili, kuri i ei
dami. : kariuomenėn Ga':aliau-
skui pardavė, bet kelis kartus 
reikalaujant, pinigų negauna 
ir tiek. Zambliauskas netikė-j 
tai susitinka Gab*iliauską ant 
Superior ave. ir pareikalauja j 
pinigų už automobili, apie ką 
Gabaliauskas buvo visai ''už
miršęs", manė kam ten tam 
marinui Faeifiko salose pini-
gai reikalingi.... 

Zambliauskas pakako Gaba-
liauskui: "Duok šian pinigus 
už mano automobili, arba tu 
man tuoj busi Japonas....'' 

Gabaliauskas ir teisinasi, ir 
ketina mokėti, tik ne dabar, 
bet sekmadieni, • po prakalbų. 
Zambliausko ultimatumas: Už
mokėsi man už automobili, ki
taip negalėsi salėje kalbėti. 

Kažin kodėl Gabaliauskas 
tik po prakalbų užmokėjo (ar 
komitetas pasierre aukas, ar 
jam padavė?), nors pirm to 
n e t u r ė j o  i š  k o . . .  .  

Prie Lietuvių salės stovin
tieji žmonės matė komedijas 
kai Gabaliauskas per plyšius ir 
langelius iš salės žiuri į gatvę 
ir neina* laukan, o čia prieša
kyje ant šaligatvio stovi ir kal
basi Corp. Zambliauskas, lau
kia ultimatumo laiko. 

Gal Gabaliauskas ir Pitts-
burghe daug kam prisibargavo. 
kad čia pinigus renka ir džiau
giasi kad vis randa gerašir
džių. Iš ten sako jau žada iš
važiuot Matęs. 

M I R I M A I  
KLIJTKA (Yesaitis) Marė, 62 

metų, po tėvais Vaktoraitė, 
mirė Vas. 17, palaidota Vas. 
21, Kalvarijos kapinėse; pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio ba
žnyčioje. 

Paėjo iš Lazdijų parapijos, 
Amerikon atvyko 189S m. 

Liko vaikai, Elmer ir Victor 
Yessler. 

Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorkis N. A. Wil-
kelis. 

JASULAITIS Mateušas, 83 m. 
amžiaus, nuo 2627 West' 4-

St., mirė Vas. 17. palaidotas 
19 d., Kalvarijos kapinėse; pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio ba
žnyčioje. 

Liko trys sunai, Pijus, Vin
cas ir Juozas, ir duktė Uršulė. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

DARBAS VAROMAS 
P. J. žiuris, Veikiančio Ko

miteto narys, ir Teisėjas Lau
kaitis iš Baltimorės, buvo de
leguoti Komiteto narių posė
džio, įvykusio Cleveiande per
eitą sekmadienį, vykti į Wa-
shingtoną Komiteto reikalais, 
vykdant Amerikos Lietuvių 
Seimo nutarimus.» 

Šiais reikalais vyksta Į Phi
ladelphia Dr. Tamošaitis, P. 
J. žiuris ir K. S. Karpius JCo-
vo 5 d. 

LVS centro sekretorius Kar
pius Vasario 26 vyksta | Am
sterdam, N. Y. 

Lithuanian Digest  
6820 StTPRRIOR AVENUfc CLEVELANP 8, OHTO PHONE: BNdicott 4488 

THE RUSSIAN ENIGMA 
(Excerpts from THE RUSSIAN ENIGMA, 

by William Henry Chamberlin, 1943) 

PATAISOS 
Pranešime apie aukas Raud. 

Kryžiui, buvo praleista auka: 
M. Stukauskas, $2.00. 

Pataisoma klaidos varduose 
ir aukose šių: 

M. Palilionis 2.00 
A. Buknis 1.C0 
Mrs. Trainauskav 1.00 
V. Velioniškis 2.0? 
Visa komisija dėkoja tiems 

kurie aukavo, rėmė ir darba
vosi. Už tas aukas perkama 
Red Cross Station Vagon. 

Komisija. 

VINCAS RUKŠTELIS, USN. 
buvo parvykęs 10 dienų pavie
šėti pas tėvus. Išvažiavo tar-
nybon atgal Vas. 19. 

Hitler offered him (Stalin) peace 
and territorial spoils in Eastern 
Europe (in 1939). England and 
France offered ... no recognition 
of his territorial ambitions . . . 

The three Baltic Republics, Ear 
tonia, Latvia. and Lithuania, were 
obliged to consent to the establish
ment of Soviet military, aid and 
naval bases on their territory in 
October, 1939. At first their in
ternal administration was not in
terfered with. But in the summer 
of 1940 they wfcre completely taken 
over ... (p. 200) 

A Soviet political trial shares 
the characteristics of a Soviet po
litical election. It is a little too 
perfect, a little too unanimous. An 
elcct'ion in which over ninety-nine 
percent of the votes are cast for a 
single party or group of candidates 
will invariably, upon examination, 
turn out to be an election in which 
there »s no opportunity for the ex
pression and organization of oppo
sition political sentiments . . . 

(p. 210) 

Latvia, Lithuania and Estonia 
were products of the general ac-
ccptance of Wilson's idea of self-
determination after the First World 
War, and . . . are distinct nation
alities. During the time om their 
separate- existence they certainly 
enjoyed1 a higher standard of living | 
t.han one found in-the Soviet Un
ion. One of the significant and 
characteristic features of life in 
Moscow, the metropolis of four 
million people, was the constant 
practice, before the war, of import
ing food and other consumption 
goods for the use of foreign em
bassies from much smaller capitals 
of the Baltic States and Finland, 
from Riga, Tallin, Kaunas and Hel
sinki . . . r • (pp. 295 and 296) 

i>" * ' 

The Soviet case in demanding- a 
westward expansion of its fronties 
is not very strong from the stand
point of international law. Not on
ly did the Soviet Union recognize 
the 1939 frontiers of Finland, Lat
via, Lithuania, Estonia and Poland 
in freely negotiated treaties; it 
voluntarily confirmed this recogni
tion in non-aggression and neutral
ity treaties which it concluded with 
these countries, at its own initia
tive, in the thirties . . . 

(p. 296) 

Draft Dilemma 

AMERICAN 
INTERNATIONALISM 

. (WILLIAM HARD, 
The Reader's Digest, Dec., 1943) 

. . . Along Russia's western bor
der there are millions of people to 
whom Russia is just as much a 
symbol of aggression. as Germany. 
Russia has . . . openly announced 
that it will annex' much, foreign 
t e r r i t o r y  a l o n g  t h a t  b o r d e r  . . .  A  
general all-out alliance with Russia 
would mean that every enemy of 
Russia along that border would be
come our enemy, too; and it would 
mean that we would have to en
dure unending turmoil among our 
own fellow citizens who are Fin
nish, "Estonian, Latvian, Lithuan
ian, Polish and Rumanian by des
cent and who in millions are vio
lently anti-Russian . . . 

In 1920 Russia recognized the 
independence of these states (Es
tonia, Latvia and Lithuania). In 
1921 all three were admitted to the 
League of Nations. In 1922 the 
United States recognized their in
dependence and complete sovereign
ty. Today Russia says it is going 
to annex them. 

The League of nations is still in 
existence. All its commitments are 
still binding upon all its mem
bers . . . 

Under Article Ten of the League 
Covenant all these countries must 

• 

3? 

.w 
M.CROSS 

IPAMIUSS OF 
SERVICEMEN 
DISCHARGED FOFT 
DISABILITY MAY 
OBTAIN PROM 
THE RED CROSS 
PINANČIAI. ASFTST 
AM e 8 NEEDED 
DURING THE 
TEMPORARY PERIOD 
WHIIE'CIAIMS 
FOR PENSIONS 
ARE PENDING" 

UvERV WEEKDAY 60C UOMJMTTBRS IN 
AMERICAN R£D CROSS PACKING- CCNT6RS 
MAKE FOOD PARCELS SENT 
THROUGH INTERNATIONAL 
RED CROSS TO AMERICAN^; 
AND ALLIED WAR 
PRISONERS ALL 
OVER THE 
WORLD 

& 

©NE VOLUNT€€R RED CROSS NURSES 
AIDE HAS GIVEN MORE THAN *#000 MO U M LX 
OF HOSPITAL SERVICE SINCE TAKING- TRAINING-* 
25 HAVE GIVEN MORE THAN 2.000 A YEAR,; 
100,000 NOW OLV-E AT L€AST ISO P€R YEAR. 

"preserve" the independence and 
sovereignty of the Baltic States. 
Under the Atlantic Charter, by 
Presidential Executive action, the 
United States has undertaken a 
commitment with no time limit 
whatsoever on it, an eternal com
mitment, in favor of "the right of 
all people to choose the form of 
government under which they will 
live". 

LIETUVIU SALEJE 

Ateikit į Lietuviu salę pask 
lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios su
eigos buna antradienio, ketvir
tadienio ir šeštadienio vaka
rais, nuo 8 vai. lygiai. Par«m-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur. 

MIESTE suimtas aklas uba 
gas, kuris pasirodė bankuose 
turi turto apie $30,000. Ge
raširdžiai žmones duoda aklą 
paremti. Jis yra Jugoslavas, 
Joseph Gogala, 57 m. Jis sa
ko taupė "senatvei". 

PUIKUS NAMAS PARSIDUODA 
Geros rūšies namas, English ty

po, randasi gražiame Shaker-Lee 
c'.istrikte. Dabar atiduodamas tik
tai už $ 10,500. PrivatiCkas parda
vimas. Kreipkitės telefonu plačiau 
susižinoti LO. 0G70 

REIKIA DARBININKO 
Senyvo amžiaus, Mažoje Lie
tuviškoje farmo^e; al<ra ir pra
gyvenimas; randasi netoli Cle-
•}( 'ando. Adreso klauskite 
DIRVOS Admin. (10) 

REIKALINGA VYRŲ 
Dirbtuvės Darbininkų 

Karo Darbas 
Mokestis nuo valandų 

ir viršlaikis 
Samdymo Ofisas atdaras 

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

THE DILL MFG. CO. 
700 E. 82nd Street 

MES DUODAM IR IŠKEIČIA M EAGLE STAMPS 

THE MAY CO. 
Haclma# Siuvimo ir fsqpo Smili 

Ankstyvo Pavasario Audimai 
Ra V on Prints 1.39 Yd. ^nalvinoli RAVNIT MB» 'Wearable' Rayon Prints 

"Weaiable"—geros rūšies raydn, įvairių pui
kiu mantinių, smulkių gėlių, g-eometrijų. 

American Way* Rayon 1.39 Yd. 

TVIAYORAS LAUSCHE sa 
fco kandidatuos į Ohio guber
natorius ,'4 rudenį. 

Miesto taryba su mayoro pa
galba stengiasi gauti nupigi-
nimą namams elektros kainos 
ir baigia byk| del nupiginimo 
gaso kainos. : 

• X:E TAX PILDYMAS 
PATARĖJAS 

Kiekvieną, vakarą ir sekmadienį po pietų 
Laukti nereikia. 

iJETUVIU KLUBE (užpakalini ineiga) 
i-.ia ' utinai atsinešti: Real Estate bila3, kiek mokėta 

u pereitus metus, dirbtuvės liudymą kiek išimta iš algų 
Social Security kortelę, kiek i įmokėta mortgage ir tt. 
Kreipktis į CHESTER G. Z U RIS pažymėtomis dienomis 

Branch Rickey,  president 'of the 
Brooklyn Dodgers, gazes at a rack 
of baseballs as he wonders whether 
or not he'll have anyone to throw 
them around. Baseball club of
ficials are facinę an increasing 
player shortage due to the needs 
of our armed forces. 

REIGALINGA 

MOTERU 

Darbininkių 

DIRBTI SKARMALŲ 
SKIRSTYME 

Gera mokestis BU viršlaikiu 
kreiptis tuojau 

CAPLAN & CAPLAN, Inc. 

1176 E. 38 Street 

HE. 2298 

Tai naujenybė audime crepe kuri gerai siuva
si. Spalvos šviesios,, tamsios, vandens ir kit. 

'Adoria* Print Rayons 79c Yd. 
Tai " Crown -Tet-tcd" rayon už žemą kuiną! 
Linksmu spalvų, gėlės, lašai ir dryžiai. 

Spalvinai Rayon Marginiai 
• S.nuikus RaMarginiai 

• Permatomi ^ayon Audiniai 

• Margai Spausdinti, JERSEYS 

• MNRGAI SPAUSDINTI CREPES 

J .69 
Vardas 

Puikus audiniai Pavasario rūbams—ke
turiose popi&arėse grupėse kokias tik 
mėgstat, puiįiomis gėlėmis ir vienspal
viai rimtams* dėvėjimui. ^ 

f 

Vilnonis Shetland Siutams 3.50 Yd. HUportuoti English Prints 79c Yd. 
Viinoris Shetland—mėgiama medžiaga pava
sariniam ploščiukui ir siutui. Visokių spalvų. 

Glen Languočiai, Marginiai 2.95 Yd. 
Vilnoniai—mergi langai, smulkus langučiai, ir 
kitoki marginiai, juodo*, rudos ir kitų spalvų. 

Vatos merginiai importuoti iš Anglijos. Pui
kų*;, patvarus ir minkfti, jums gerai žinomi. 

Bnlloon Cloth Prints 1.59 Yd. 

THE MAY CO. FABRICS 

Geros rūšies vates medžiaga, pasitikėtina gro
žiui ir tvirtumu Visokių puošnių marginių. 

" 'i'. ' 

KETVIRTAS ANKŠTAS 

"North Star" Blanketai 1 g-9S 
Didumas 78x84 colių 

Minkšti, lengvi, bet tokie Šilti! Puikaus darbo iš lOO'-ė grynoji 
vilnos. Tvirti ir puošnus tikram miegojimo patogumui. Gražiį 
spalvų rožinės, mėlynos, cedro ir žalios, apvedžiotos atitinka
mu satino apvadu. ; j 
'^Cannon" Blanketai,, austi 50% vilnos įir, 50% vatos; vienodų 
spalvų; parsiduoda po ..»•v.. i.............. 5.98 

"Spring Maid" Paklodes |89 
Didumas 81x99, 72x99, 63x99 ; 

Storos, tvirtos ilgam naudojimui paklodės iž 140 storio siūlų i 
coif. Užbaigti šilko švelnumo. v- . *•• • 

Lovai Pagalvės, iš kalakuto plunksnų ; tvirtome geros rūšies im-
pile, parsiduoda po 1.98 

THE MAY COMPANY •M DOME STICS KETVIRTAS A*JKšTA|l 

f' 
bti", S& 
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